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PILPAN ULKOILUKAHVIO PALVELEE 
Tarkista aukiolo ja terveysturvallisuussuositukset!

Ulkoilukahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä hiih-
tokeleillä myös muina päivinä. Hiihtolomaviikoilla 8 - 10  

kahvio on auki joka päivä.  
Tarkista  aukiolo www.puijonlatu.fi tai puh. 040 573 8038.

Tule kävellen, pyöräillen, hiihtäen, juosten,  
lumikenkäillen tai luistellen.

HERKUTTELE: itseleivotut pullat ja sämpylät, tuore kahvi, 
kuuma kaakao ym. (kahvi/kaakao 2 €, tee/mehu 1,50 €,  

pulla 2€, kinkku/juustosämpylä 2,50€).  
 

RENTOUDU majan takkatulen ääressä. 
Pilpan maja: Pilpantie 261, 70700 Kuopio
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Tutustu Pilppaan

http://www.puijonlatu.fi
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Puijon  Latu ry
Puijon Latu on Suomen Latu ry:n 

Kuopiossa toimiva  
jäsenyhdistys.

Postiosoite: 
Raviradantie 1 B 16, 70100 Kuopio

Pilpan majan osoite: 
Pilpantie 261, 70700 KUOPIO 

 
Laskutusosoite: 

paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi tai 
Paavo Jaakkola, Puijon Latu ry 

Taivallahdentie 30 E 20 
70620 Kuopio 

 
Pankkiyhteys: 

IBAN FI31 4108 0010 3558 35 
BIC ITELFIHH 

(Viestiksi maksun aihe.  
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.) 

 
Internet-sivut:  

www.puijonlatu.fi 
Webmaster:  

Janne Savolainen 
puh. 050 597 1415 

jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

Pilpan varaukset/tiedustelut: 
puh. 040 537 8038 

 
      

Puijon Latulainen 
1/2022

Vastaava toimittaja 
Irma Ikonen

Muu tiedotustoimikunta:  
Paavo Jaakkola 
Riitta Karhunen 
Tuula Lehtimäki  

Outi Nikunen 
Anuliina Savolainen 

Janne Savolainen

Jakelu 
Puijon Latu ry:n jäsenet  

(Suomen Latu/ jäsenrekisteri) ja 
yhteistyökumppanit

Painopaikka 
Kuopion Liikekirjapaino Oy, Kuopio. 

Painos 1320 kpl

Seuraava numero:  
Ilmestymisviikko 17/2022 

Aineisto 15.3.2022 mennessä  
Irma Ikoselle  

puh. 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

Mainoshinnat  
   koko sivu 400 €  
   1/2 sivua  200 €  

Pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 € 

 

http://www.puijonlatu.fi 
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LIITY JÄSENEKSI        
PUIJON LATUUN
Samalla liityt  myös Suomen  
Ladun jäseneksi.  
www.suomenlatu.fi/osallistu/ 
liity-jaseneksi.html  
Jäsenedut - Suomen Latu 

Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 29 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 15 € 
• perhejäsenyys 38 € 
• rinnakkaisjäsen 17 €

Perhejäsenyys koskee samassa osoit-
teessa asuvia. Rinnakkaisjäsen on jo 
henkilöjäsenenä muussa latuyhdistyk-
sessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 044 722 6301 tai  
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
 
GET SOME FRESH AIR! GET INVOL-
VED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

Puijon Latulainen on luettavissa sähköisesti:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/jasenlehdet/

Etukansi: Pörrönpolun avaus                                     
Kuva: Irma Ikonen

SISÄLLYS 1/2022

http://www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html
http://www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html
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LAAVUT
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöönsä. 
Varausmaksu on 15 €. Puita on saatavana aitasta. Vieraiden tulee poistua Pilpan 
laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.  
Varaukset: puh. 040 537 8038. 

       
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyt-
töön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta toi-
minnaltamme. 
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/ 
Majan vuokra: 170 – 350 € päiväaikaan (Jäsenille perhekäyttöön alennettuun  
hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuksen mukaan.)
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038.
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JÄSENSAUNAT
keskiviikkoisin ja lauantaisin     lauantaisin 3.9. - 24.9.
4.5. - 31.8.  
NAISET:  klo 17.30 - 19.30             NAISET:  klo 16.30 - 18.30 
MIEHET: klo 19.30 - 21.00             MIEHET: klo 18.30 - 20.00 
MELOJAT: keskiviikkomelonnan jälkeen yhteissauna klo 21 -

MAJAN JA SAUNAN VUOKRAUS

https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/ 
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Olen Jari Ojala, uusi kaksivuotiskaudelle 
syyskokouksessa valittu Puijon Ladun pu-  
heenjohtaja.

Kiitos yli 10 vuotta tehtävää hoitaneelle 
ja palkitulle edelliselle puheenjohtajalle 
Vesa Karhuselle. Hänen ohjauksessaan 
Puijon Ladusta on kasvanut iso yhdistys 
ja kiitos siitä myös teille jäsenet.

Hieman itsestäni: Minulla on pidempi ru-
peama jo jäsenyyttä takana, mutta aktii-
visemmin olen osallistunut Puijon ladun 
toimintaan vasta vuonna 2019. Olenkin 
lähtenyt tutustumaan jäsenistöön vael-
lus-, marjastus- ja melontaretkien kaut-
ta. Pienestä, polvenkorkuisesta asti, olen 
kulkenut vanhempieni mukana marjaret-
killä lapsuuden maisemissa Meri-Lapissa 
ja samaa olen jatkanut myös omien las-
teni kanssa, silloin kun se on ollut mah-
dollista. Vaellukset Lapissa ja lähimetsis-
sä kaikkina vuodenaikoina ovat minulle 
tärkeitä niin fyysisen kuin myös henkisen 
tasapainon säilyttämisessä.

Toki liikun ja tasapainoilen aktiivisesti eri 
harrastuksien puitteissa, kuten pyöräi-
lyn, kuntosalin, sählyn, hiihdon ja geo-
kätköilyn aina fiiliksen mukaan. Melonta 
uutena harrastuksena on auttanut näke-

mään samoja maisemia eri näkökulmasta 
ja tutustumaan mukavaan porukkaan.

Kertauksena vielä, viime vuonna Puijon 
Latu täytti 80 vuotta, mutta haasteelli-
sen pandemian vuoden vuoksi varsinaisia 
juhlia ei vietetty. Juhlavuoden kunniaksi 
koottiin julkaisu, jossa on kattava otos 
retkikertomuksia yhdistyksen toiminta-
vuosilta. Niiden kautta pääsemme aika-
matkalle latulaisuuteen ja kirjoittajien 
kokemuksiin.

Pilpan alue on tarkoitettu kohtaamis-
paikaksi kaikentasoisille liikkujille. Pis-
täytykää pihassa ja ulkoilukahviossa, 
käyttäen vaikka uutta lumikenkäily/käve-
lypolkua parkkipaikalta Pilppaan. Annam-
me tunnelmatakuun pullan kera tai ilman, 
muusta tarjonnasta puhumattakaan.  
Tervetuloa!

Tavataan Pilpassa, laduilla, retkillä ja po-
luilla.

Toivotan jäsenillemme iloista ja 
liikunnallista vuotta 2022.

Jari Ojala 
Puijon Ladun uusi puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Pörrönpolun asioista keskustelemassa  
Jari Ojala ja Irma Ikonen. 
Kuva: Jorma Ikonen 
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Hillukkala ja Risto Häyrinen.Varatoimin-
nantarkastajiksi valittiin Niina Toivanen 
(uusi) ja Vesa Jussila (uusi).

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2022 hyväksyttiin.  
Toimintasuunnitelma (PDF) ja ensi vuon- 
na tiedossa olevien tapahtumien kalen-
teri (PDF) ovat luettavissa kotisivuilla. 
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin ai- 
na kotisivuilla (Uutiset ja Tapahtumaka- 
lenteri) sekä somessa (Facebook ja 
Instagram).

Pilpan ulkoilukahvio on suunniteltu avat-
tavaksi pitkän koronasta aiheutuneen 
tauon jälkeen. Saunaan tulee korjauksia 
kevään aikana. Ulkoilijoiden käyttöön  
avataan ympärivuotinen merkitty polku 
Pilpantien parkkipaikalta Pilppaan. Talvel-
la polku palvelee myös lumikenkäilijöitä.  
 
Toimikunnat jatkavat toimintaansa pe- 
rinteiseen tapaan liikuttaen jäseniä eri 
ulkoilumuotojen parissa. Retkeilyn ja 
hiihdon vankka kiinnostus näkyy moni- 
puolisena tarjontana. Perinteiset Lapin 
retket ovat ohjelmassa. Lähelle ja  kau- 
emmaksikin suuntautuvilla retkillä voi 
yöpyä. Retki-iltoja järjestetään teema- 
pohjalta, mm. tähtien katseluilta. Koulu- 
tusta ja välinekokeiluja on tarjolla. Jäsen- 
ten käyttöön on hankittu lisää vuokrat- 
tavia retkivälineitä. Niistä löytyy tarkem- 
mat tiedot kotisivuilta: Kalusto – Puijon 
Latu ry. Perheliikunnan tutut suositut 
toiminnat jatkuvat: Muumihiihtokoulu 
sekä Metsämörri- ja metsämyttyskoulut. 
Perheille järjestetään ulkoilutapahtumia. 
Melonnan suosio on jatkanut kasvuaan. 
Uimahalliharjoittelu jatkuu uudessa ui-
mahallissa. Melontaretkitarjonta on mo- 
nipuolinen. Sauvakävelyt jatkuvat kesäl- 

25.11.2021 kokoonnuttiin Puijon Ladun 
sääntömääräiseen syyskokoukseen Pui-
jon kirkon seurakuntasalissa. Kokoukseen 
osallistui 22 jäsentä. Etäkokousmahdol-
lisuutta ei käyttänyt tällä kertaa kukaan. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni 
Palmu ja sihteerinä Kirsi Tuppurainen.

Puijon Latu ry jatkaa toimintaansa tut-
tuun tapaan Suomen Ladun viitoitta-
malla tiellä. Suomen Latu on vahvista-
nut strategiansa vuosille 2022-2028. 
Strategiaan lisätään erillinen pitkän ajan  
(15 vuoden) näkymä isoista teemoista ja 
tahtotiloista.

1. Visio: Kaikki löytävät mielekkään ta-
van ulkoilla ja nauttia luonnosta. 
2. Perustehtävä: Edistämme vastuullista, 
ympärivuotista ulkoilua. 
3. Arvot: Kaikilla on mahdollisuus ulkoil-
la, Ulkoilemme ympäristöä kunnioitta-
en, Kaikille avoin yhteisö, Arvostamme 
vapaaehtoisuutta, Olemme rohkeita ja 
uudistumme. 
4. Jatkamme nykyisillä strategian paino-
pistealueilla: ulkoile, osallistu, vaikuta.

Henkilövalinnat

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten 
tilalle valittiin Viljo Rautiainen (nykyinen 
varajäsen), Petri Jääskeläinen (uusi), Ou-
ti Nikunen (nykyinen) ja Vesa Karhunen 
(uusi). Nykyisistä hallituksen jäsenistä 
jatkavat Markku Hynninen, Kirsi Tuppu-
rainen, Liisa Ruuskanen ja Vappu Palmu. 
Varajäseniksi valittiin Anssi Kyllönen (uu-
si) ja Janne Savolainen (nykyinen). Pu-
heenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuo- 
tiskaudeksi valittiin Jari Ojala. Toimin-
nantarkastajiksi valittiin nykyiset   Pentti  

Syyskokouksen 2021 päätöksiä

https://puijonlatu.fi/wp-content/uploads/2021/11/2022-PuLa-toimintasuunnitelma-syyskokouksessa-hyvaksytty.pdf
https://puijonlatu.fi/wp-content/uploads/2021/11/2022-PuLa-tapahtumakalenteri.-syyspdf.pdf
https://puijonlatu.fi/yhdistys/kalusto/
https://puijonlatu.fi/yhdistys/kalusto/
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lä säännölisesti. Pyöräilyn harrastajat 
tekevät lähiretkiä ja myös pidempiä, yli 
yön retkiä. Pyöräilyyn liittyvää koulutusta 
ja ohjausta sekä välinekokeiluja järjeste- 
tään. Yhteistyö paikallisten seurojen kans- 
sa jatkuu. Tiedotus jatkaa tutuilla lin- 
joilla. Puijon Latulainen toimitetaan 
kolme kertaa. Hyödynnämme Suomen 
Ladun ja Itä-Suomen latualueen some- 
viestintää. Tavoitteena on lisätä englan- 
ninkielistä tiedotusta mm. tapahtumista. 
 
Talousarvion mukaan yhdistyksen toi-
minta on toteutuessaan taloudellisesti 
turvattu.

Yhteistyö

Suomen Ladun kanssa yhteistyö jatkuu 
vahvana niin koulutus- kuin ulkoilutoi-
minnassa. Valtakunnalliset Suomen La-
dun kampanjat järjestetään perintei- 
seen tapaan tulevan vuoden ohjelmas- 
samme. Ulkona kuin lumiukko järjeste-
tään helmikuussa, Unelmien liikunta-
päivä toukokuussa ja Nuku yö ulkona 
elokuussa Suomen Luonnon päivänä.  

Latualueemme nimi Savo-Karjalan latu- 
alue on muutettu Itä-Suomen latualu- 
eeksi. Yhteistoimintaa tullaan järjestä- 
 
 
 
Paikallinen yhteistyö kaupungin ja mui-
den toimijoiden kanssa on perinteisesti 
ollut sujuvaa ja tärkeää. Näin jatkuu ensi 
vuonnakin.

Muuta

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: henki-
löjäsen 29 €, perhejäsenyys 38 €, rinnak-
kaisjäsenyys 17 €, nuoriso- ja opiskelija-
jäsen 15 €. 
Puijon Latu jatkaa vahvaa kasvuaan 
Suomen Ladun 7. suurimpana jäsenyh-
distyksenä jo yli 2700 jäsen voimin. Se 
kertoo vahvasti toimintamme houkut-
televuudesta, ulkoilun suosion kasvusta 
sekä etenkin siitä, että toimintamme on 
erittäin aktiivista ja asenne kohdallaan. 
Toimintaamme ei olisi ilman tehokasta 
isäntää ja emäntää, aktiivisia toimikuntia 
ja määrätietoista hallitusta sekä vapaaeh-
toisten jäsenten joukkoa. Suurimmat kii-
tokset siis heille hienosta työstä!

Irma Ikonen

 
                 PUIJON LATU RY:N 

               KEVÄTKOKOUS
          

keskiviikkona 6.4.2022  
  alkaen klo 18.00  

  Ravintola Savonian Auditorio  
  Sammakkolammentie 2, Kuopio 

  Kokouksessa käsitellään  
  sääntömääräiset asiat,  

  mm. vuoden 2021 toimintakertomus  
ja tilinpäätös sekä vastuuvapaudet. 

  Kahvitarjoilu klo 17.30 - 
  Tervetuloa joukolla päättämään!   

 

Hallitus

Tarvittaessa kokous järjestetään  
hybridi- tai etäkokouksena.

Ohjaajakoulutuksia järjestetään Pilpassa  
mm. metsämörritoimintaan ja melon-
taan liittyen.

mään. Retkiä, koulutuksia, vierailuja ym. 
on suunnitelmissa.
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Hallituksen uudet 
jäsenet
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Olen Kyllösen Anssi ja minua pyydettiin 
Puijon Ladun hallitukseen. Liityin latuyh-
distyksen jäseneksi vuosi sitten kesällä, 
kun rouva halusi päästä aktiivilomalle 
Kiilopäälle. Puijon ladun jäsensauna on 
tullut tärkeäksi osaksi kesäkautta. Harras-
tan järjestötoimintaa sekä kuntoliikuntaa. 
Rakkaimpina harrastuksina ovat pyöräily 
ja pallopelit. Rouvan vaatimuksesta jou-
dun välillä kulkemaan polkuja reppu se-
lässä, vaikka varsinainen metsäihminen 
en olekaan. Marjastus ja sienestys, sekä 
hirvihommat rytmittävät loppukesää ja 
alkusyksyä. Viime talvena löysin hiihtämi-
sen riemun sitten Kainuun Prikaatin Hoi-
kankankaan ja asevelvollisuuden. Kokei-
len mielelläni uusia lajeja ja haluaisin olla 
vaikuttamassa siihen, että vähemmän lii-
kunnallisetkin ihmiset löytäisivät itselleen 
mukavaa tekemistä. Matalankynnyksen 
sekä lyhyenmatkan lajit kunniaan ja eh-
dottomasti paljon eväitä mukaan!

Hei, olen Petri Jääskeläinen. Puijon La-
dussa toimin hallituksen jäsenenä sekä 
majatoimikunnassa.

Luonnossa oleminen on minulle tärkeää. 
Harrastusten kautta olen saanut nauttia 
siitä. Hiihdän, pyöräilen ja kalastan. 

Puijon Latuun liityin, kun en halunnut 
uida Kaijansaaresta mantereelle. Olin en-
simmäistä kertaa keskiviikkomelonnassa.  
Ohjaaja kysyi evästauolla, olenko jo PuLan 
jäsen. Vastasin, etten vielä ollut. Seuraa-
vaksi hän pilke silmäkulmassa tiedusteli, 
haluanko uida vai meloa takaisin…Tämä 
tapahtui vuonna 2019, kun jumppakave-
rin innoittamana lähdin kokeilemaan me-
lontaa. Melonnasta tuli minulle päähar-
rastus. Kouluttauduin melontaohjaajaksi 
vuonna 2020. 

Puijon latu on tuonut minulle paljon uu-
sia ystäviä ja upeita luontokokemuksia.
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Kaupungin ja Puijon Ladun hyvä yhteistyö 
on toteutunut taas kerran. Niin kuopiolai-
sille kuin Kuopiossa vieraileville ulkoilijoil-
lekin merkitty polku on tervetullut.

Polku on tarkoitettu ympärivuotiseen 
käyttöön kävellen tai lumikenkäillen. Pol-
ku kulkee vaihtelevassa maastossa osin 
hyvin vanhaa polku-uraa ja on merkitty nu-
merotolpin. Se sopii hyvin mm. perheille.  
 
                                                    Irma Ikonen

Riitta Rissanen
 Ensio Holopaisen avajaispuhe

Toiveeni oli päästä metsiin 
missä puut eivät pelkäisi ihmistä
ja minä kulkemassa
ettei edes vanamo
minua huomaisi. 

Veikko Haakana jatkaa kirjassa ’Joskus 
vielä kerran’ runoa:

Ei toteutunut toiveeni.
Ehkä sitten
kun en enää ole
tai tuuli
enintään.

 
PÖRRÖNPOLKU AVATTU

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 Pilpatien 
pysäköintialueen opastetaulun luona 
kokoontui kutsuvierasjoukko. Kuopion 
kaupunki ja Puijon Latu olivat saaneet 
valmiiksi merkityn polun Pilpantien park-
kipaikalta Pilppaan. Ensio Holopainen 
Puijon Ladusta toivotti vieraat tervetul-
leeksi.

Polun nimi Pörrönpolku viittaa Puijon 
Ladun entiseen puheenjohtajaan, Riitta 
Rissaseen, jonka geokätköilynimi oli Pör-
rö. Hän oli innokas retkeilijä ja vaeltaja, 
lukuisia kertoja mm. Lapissa, minne nimi-
kin johtaa.

Puheenjohtaja Vesa Karhunen avasi po-
lun katkaisemalla metsänvihreän nauhan. 
Nauhaa pitelivät Riitan tytär Tiina ja tyttä-
rentytär Sini. Tämän jälkeen puheenvuo-
ron piti kaupungin edustajana Seppo Jau-
hiainen. Hän kertoi polun syntyvaiheista. 

Pörrönpolku
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Rissasen Riitan kohdalla tuo toive toteu-
tui. Me muut saamme kulkiessamme Pör-
rönpolulla vielä miettiä, minä kulkemas-
sa, ettei edes vanamo, minua huomaisi. 

Kiitos Kuopion kaupungille polun mate-
riaalista, Seppo Jauhiaiselle hankkeen 
alullepanosta, Esko Enkkelälle opastau-
lujen suunnittelusta, Vesa Karhuselle ja 
kaikille muille mukana olleille Puijon La-
dun talkoolaisille, jossa joukossa minulla 
on ollut ilo olla mukana. Kiitos myös teille 
Riitan omaiset, kun olette juhlistamassa 
Pörrönpolun avajaisia. Oli teillä hieno äiti, 
mummo, isomummo.

Pörrönpolku ei missään kohdassa ylitä 
latupohjaa, moottorikelkkareittiä ja auto-
tienkin vain lopussa Pilpan pellolla park-
kipaikalla. Tätä on pidetty tärkeänä, ja 
toivotaan, että jatkossakin ulkoilureittejä 
suunnitellessa pyritään ratkaisuihin, jois-
sa eri tavoin liikkuvat eivät tahattomasti 
joudu häiritsemään toisiaan, vaan voivat 
nauttia oman lajinsa tarjoamista tavoista.

Nyt lähdemme Pilppaan itsenäisyyspäi-
vän lipunnostoon ’hanhenmarssia’ joko 
Pörrönpolkua tai tietä pitkin. – Sanonta 
’hanhenmarssia’ viittaa hanhiparven ta-
paan pitää kaklattamalla yhteyttä toisiin-
sa. Vanamo (Linnaea borealis) otetaan 
huomioon sitten, kun kuljetaan yksin tai 
pienessä ryhmässä Pörrönpolulla hiljai-
suutta aistien.

Kuvat: Irma Ikonen 
Riitan kuva: Ensio Holopainen

 
Missä uuvana kukkii

Lähde mukaan seikkailuun!  Puijonlatulainen ja Puijon Latulainen, siinäpä 
verraton pari! Puijon Latulainen -jäsenlehden esi-isä on latuyhdistyksen 
A4-muotoinen jäsentiedote, joka on kantanut vuoden 1985 alusta lähtien 
Puijon Latulainen -nimeä. Ensimmäinen tarina tehdystä retkestä oli vuoden 
1988 toisessa numerossa. Ensimmäisen tarinan jälkeen Latulaisessa on ollut 
kaikkiaan 162 retkeen, retkeilyyn tai luontoliikuntaan jollain tapaa liittyvää 
tarinaa pääosin kotimaassamme, mutta ovatpa puijonlatulaiset kertoneet 
lehden sivuilla retkeilystään kaukana kotoisesta Suomestamme. Lappi on 
saanut useimmiten kulkijan kirjoittamaan kulkemisestaan ja tunnelmistaan 
lehden lukijoille. Lähialueille suuntautuvista retkistä on myös lukuisia 
kertomuksia. Sitten on kertomuksia, joissa toki liikutaan ja ollaan kenties 
retkelläkin, mutta tarinan juju on kuvata alue houkuttelevana retkikohteena.

Missä uuvana kukkii
Puijonlatulaisten 

retkitarinoita
ajalta 1978–2020

M
issä uuvana kukkii  •

Puijonlatulaisten  retkitarinoita ajalta 1978–2020

Lähde mukaan Puijon ladun retkille. 
Kirjaan on koottu läpileikkaus puijon-
latulaisten tekemistä retkistä kautta ai-
kojen. Retket ovat suuntautuneet niin 
lähialueille kuin Lappiin ja ulkomaille-
kin. 

Kirja on saatavana Irma Ikoselta, 
0400 573 472 tai irmaikonen(at) 
hotmail.com hintaan 30 €.
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Näissä metsissä
tummanpuhuvissa
valkenevaa aamua vasten
sotivat isoisämme
paukkuvassa pakkasessa
uppohangessa
kylmässä hytisten,
käsissään lapaset
kyyneleisin puikoin neulotut.
Puut kaatuivat ryskyen
lumen valkoisille lakanoille
veren värjäämille.
Ajatuksissaan suunnaton ikävä
omia rakkaita, kotisaunan löylyä
ja pelkoa, joka salpasi hengityksen.
Päänalusena reppu,
jossa pala leipää, kynä
ja kesken jäänyt kirje.
Räjähdykset halkoivat muistot
kranaatinsirpaleiden palasiksi.
Lumen huovuttamat männyt
itkivät itsensä kierteelle,
aamun sarastaessa
taivaanranta kääntyi turkoosiin ja roosaan 
ja huusi rauhaa.

Näissä metsissä
tummanpuhuvissa,
historiaamme kantavissa
hiihdämme vasta-ajettua latua
kaamoksen hämärässä.
Repussamme kunnon eväät
sormet lämpimissä rukkasissa,
selkämme tuulenpitävän
takin alla.
Latu pitää tiukasti otteessaan
ei päästä eksymään.
Hangilla hiljaisuus
kymmeniä jalanjälkiä
metsän pienten otusten jäljiltä.
Hengitämme tätä
kirpeänkylmää iltahetkeä
oranssiksi värjäytyvää taivaanrantaa
ja iholle laskeutuvaa rauhaa
isovanhempiamme kiitollisina   muistaen. 

 Leena Raveikko  
Kuva: Ruijan polulla
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Tämän linkin kautta löydät tarkemmin oh-
jeita ja vinkkejä havaintojen kirjaamiseen 
ja lintujen elämän seuraamiseen. Löydät 
sieltä myös Pilpan pönttöjen polun kartan 
ja jokaisen pöntön havainto- ja huoltokor-
tin: https://bit.ly/PilPönPol 

Lisää hyviä vinkkejä lintuharrastukseen 
BirdLife Suomen sivuilta: https://www.
birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/
mallit-ja-mitat/ 

Pilpan majan lähiympäristön puihin on 
kiinnitetty 25 linnunpönttöä. Pönttöjä on 
huollettu vuosittain pienen, innokkaan ja 
lintujen pesinnästä kiinnostuneen poru-
kan toimesta, säännöllisemmin vuodesta 
2019 alkaen. 

Useassa pöntössä on todettu vuosittain 
olleen asukkaita ja pesintöjä. Joitakin 
pönttöjä on käytetty huusseina, levähdys-
paikkoina tai joillekin pöntöille ei yksikään 
lintu ole löytänyt käyttöä. Tänä syksynä 
uusimman pöntön, numero 26, oli var-
puspöllö pesintänsä jälkeen ottanut pa-
kastimen virkaa hoitamaan. Puhdistuksen 
yhteydessä sieltä löytyi kaksi jäätynyttä 
peltomyyrää. Muina pönttöpesijöinä oli 
pesämateriaalien perusteella ollut eri ti-
aislajeja tai kirjosieppoja. 

Mukava juttu, jos innostut myös seu-
raamaan lintujen elämää Pilpan pönttö-
jen polulla! Merkitse havaintosi pöntön 
omalle sivulle ”Linnunpöntöt Pilpassa”-
vihkoon. Vihko sijaitsee palstaviljelijöiden 
huoltorakennuksessa keittiön hyllyllä. 
Vuoden varrella kertyneet havainnot ja 
huoltotoimet siirretään sähköiseen ha-
vainto- ja huoltokorttiin syksyllä puhdis-
tuskierroksen jälkeen. Pönttöjen tarkkailu 
pitää suorittaa niin, ettei mahdollinen pe-
sintä häiriinny.

Pilpan pönttöjen polku

Teksti ja kuvat: Tuula Koivukangas

Hannu Räsänen ja Ensio Ho-
lopainen tarkistamassa telkän 
pönttöä marraskuussa 2021. 

Kirjosiepon pesä marraskuussa 2021.  
Pesään jäänyt yksi kehittymätön muna. 

https://bit.ly/PilPönPol
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/mallit-ja-mitat/
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/mallit-ja-mitat/
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/mallit-ja-mitat/
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TAPAHTUMAKALENTERI 2022

TAMMIKUU
PVM                                               TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

Ulkoilukahvio auki, s. 2 Tuula Lehtimäki, 040 7375478 
tuulalehtimaki(at)puijonlatu.fi

la 1.1. - 
ma 28.2.

Pyöräilyn 
Talvikilometrikisa

Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

vk 4 Puijon Latulainen ilmestyy Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

la 29.1. Kansallinen hiihtopäivä Suomen Latu

HELMIKUU
pe 4.2. Tähtien katseluilta Pilpassa Tuukka Ronkainen, 044 307 8455 

tuukka.ronkainen(at)gmail.com

6.2. - 24.4. Melonnan uimahalliharjoi-
tukset sunnuntaisin  
19.30–20.30

Pentti Hillukkala, 045 673 430  
pentti.hillukkala(at)gmail.com

la 12.2. Ulkona kuin lumiukko  
Pilpassa, s. 26 
Aihiotalkoot sitä ennen

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

la 12. - 
su 13.2.

Nuku ulkona kuin lumiukko 
Pilpassa, lumimajoitteiden 
rakentaminen ja yöpyminen, 
s. 26 

Juha-Pekka Pohjalainen, 040 709 2236

pe 18.2. Pilpan ulkoilukahvio auki  
kuutamolla, s. 30

Jari Ojala, 040 715 9216 
jariojala(at)puijonlatu.fi

la 19.2,  
su 20.2.,  
la 26.2.,  
su 27.2.

Muumihiihtokoulut  
Pilpassa, s. 25

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

Irm
a 

Ik
on

en



             15

              Irma Ikonen

MAALISKUU
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

maaliskuu Talvivaellus jäällä/suolla, 
Hiidenportin kansallispuisto 
2-4 pv

Juha-Pekka Pohjalainen, 
 040 709 2236

la 5. - la 12.3. Vuontispirtin hiihtoviikko, 
vk 10, s. 27

tekstiviesti 0400 260985 
matkapekka12@gmail.com

ti 15.3.  
mennessä

Puijon Latulaisen aineisto 
tiedottajalle

Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

HUHTIKUU
 ke 6.4. Puijon Latu ry:n  

kevätkokous Savoniassa, s. 8
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 9. -  
su 10.4.

Umpihankihiihto päiväret-
kenä ja mahdollisuus myös 
yöpyä, Tiilikkajärven  
kansallispuisto

Juha-Pekka Pohjalainen,  
040 709 2236

vk 17 Puijon Latulainen ilmestyy Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

la 23.4.

la 30.4.

Kevättalkoot Pilpassa  
klo 10 alkaen, s. 30 
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 24.4. Suomen Ladun  
kevätkokous Turussa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 24.4. Melonnan peruskurssien 
aloitus Kuntolaakson  
uimahallilla, s. 24

Pentti Hillukkala, 045 673 3430 
pentti.hillukkala(at)gmail.com

26.4., 3.5., 
10.5., 17.5.

Metsämörri- ja myttyskou-
lut Pilpassa tiistaisin 

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

TOUKOKUU
17.30 - 
noin 21.00

Melonnan peruskurssien  
avovesipäivät Pilpassa, s. 24 
I ryhmä: ma 30.5. ja 6.6. 
II ryhmä: ti 31.5. ja 7.6. 
III ryhmä: to 2.6. ja 9.6. 
IV ryhmä: pe 3.6. ja 10.6.

Pentti Hillukkala, 045 673 3430 
pentti.hillukkala(at)gmail.com

la 1.5. - 
ke 22.9.

Pyöräilyn Kilometrikisa,  
s. 29

Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com
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Kuva: Paavo Jaakkola

TOUKOKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 4.5. -  
la 24.9. 

Jäsensaunat keskiviikkoisin 
ja lauantaisin, syyskuussa 
vain lauantaisin, s. 5

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

touko-,  
kesä-, elo- 
ja syyskuu

Ohjatut sauvakävelylenkit 
tiistaisin klo 18-20, s. 29

Anuliina Savolainen, 040 7606 583 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

to 5.5. Retkeilyn teemailta Niina Toivanen, 044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi

su 8.5. Unelmien liikuntapäivä  
Pilpassa, s. 30

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

Toukokuu Kevätretki Leivonmäen 
kansallispuistoon

tekstiviesti 0400 260985 
matkapekka12@gmail.com

la 14. - 
su 15.5.

Metsämörriohjaajan  
peruskurssi, Suomen Latu

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

pe 20. -  
su 22.5.

Retki Melontaohjaajille Liisa Ruuskanen, 050 435 5798 
liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi

vk 21 Kahden yön pyöräretki  
lähialueelle, s. 29

Anuliina Savolainen, 040 760 6583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com

to 26. - 
su 29.5.

Melonta/patikointi itärajan 
tuntumassa 

Antti Luoranen, 040 539 4767 
luoranen(at)luukku.com

KESÄKUU
ke 1.6. - 
ke 31.8.

Keskiviikkomelonnat Jouni Palmu, 050 316 1291 
jouni(at)palmu.st

kesäkuu Kallaveden pyöräilykierros, 
osallistuminen, s. 29

Anuliina Savolainen, 040 760 6583 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

kesäkuu Sauvakävelykiertue 
Tahko Pihkala seuran 
 järjestämä, s. 29

Anuliina Savolainen, 040 760 6583 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

to 9. -  
su 12.6.                               

Alkukesän vaellusretki  
Korouomaan Posiolle

Markku Tirkkonen, 0400 192 023

MUUTOKSET MAHDOLLISIA, SEURAA TAPAHTUMIA  
www.puijonlatu.fi, (uutiset, tapahtumakalenteri)      

http://www.puijonlatu.fi 
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KESÄKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
pe 10.6. - 
su 12.6.

Itä-Suomen latuaueen 
siniset ajatukset - Vuokatti 
2022, geokätköilyn mega- 
tapahtuma Vuokatissa

Siniset Ajatukset 2022 (kajaaninlatu.fi)

ti 21.6. Kokeile melontaa Pilpassa Liisa Ruuskanen, 050 435 5798 
liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi 

kesäkuu, 
pe-su

Sasta 64 Wild erämaavael-
lustapahtuma Nurmekses-
sa, osallistuminen

to 30.6. - 
pe 1.7.  

Melontaretki  
Karhonsaareen

Timo Sylvänne, 044 571 6554 
timo.sylvanne(at)gmail.com

HEINÄKUU
ti 5.7.                                       Melonnan pelastautumis-

harjoitukset Pilpassa
Antti Luoranen, 040 539 4767 
luoranen(at)luukku.com

la 9.7. Heinätalkoot Pilpassa  
alkaen klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

heinäkuu Teatteripyöräily, s. 29 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

pe 29. -  
su 31.7.

Melontaohjaajakoulutus 
Pilpassa

Suomen Latu 
susanne.blomqvist(at)suomenlatu.fi

ELOKUU
Elokuu Sipoon kanoottiklubin  

kutsu 2 yön melontaret-
kelle

Timo Tuppurainen, 040 566 8759  
timo.tuppurainen(at)luukku.com

pe 5. -  
su 7.8.

Itä-Suomen latualueen  
retki Petkeljärven kansallis- 
puistoon

la 13.8. Ironmankisan uintiosuuden 
turvaaminen, melojat

Vappu Palmu  
vappupalmu(at)puijonlatu.fi

ma 15.8. 
mennessä

Puijon Latulaisen aineisto 
tiedottajalle

Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

to 18.8. Melonnan pelastautumis-
harjoitukset

Jouni Palmu, jouni(at)palmu.st

http://Siniset Ajatukset 2022 (kajaaninlatu.fi)
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ELOKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

16.8., 23.8., 
30.8., 6.9.

Metsämörri- ja myttyskou-
lut Pilpassa tiistaisin 

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

la 20.8. Luonto toimintaympäristö-
nä –koulutus

Suomen Latu

la 27. -  
su 28.8.

Ulkoilupäivä ja Nuku yö 
ulkona Pilpassa

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

SYYSKUU
la 10.9. Kuutamomelonta Paavo Jaakkola, 0400 892 443 

paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi
su 11. - 
su 18.9.

Kiilopään Tunturihaaste Suomen Latu 
Tunturihaaste – Vaelluksen ykkösta-
pahtuma (kiilopaa.fi)

su 25.9. Metsämörrin 30 v  
juhlametsäretki

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

pe 16. - 
la 24.9.

Ruskaretki Akumajalle,  
s. 28 

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vesajussila(at)puijonlatu.fi

vk 39 Puijon Latulainen ilmestyy Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

 LOKAKUU
la 1.10. Metsämörri esiopetuksessa 

teemakurssi
Suomen Latu

la 1. - su 2.10. Itä-Suomen latualueen 
Syyspäivät ja syyskokous, 
Kajaani

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 2.10. Metsänuppuset ja  
-myttyset teemakurssi

Suomen Latu

la 8.10. 
 
la 15.10.

Syystalkoot Pilpassa  
klo 10 alkaen 
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 15. -  
su 16.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, 
retkeilijät

Jari Ojala, 040 715 9216 
jariojala(at)puijonlatu.fi

pe 28.10. Melontakauden päätöspa-
laveri 

Janne Martikainen, 0400 276 379 
ajtmartikainen(at)gmail.com

su 30.10. Suomen Ladun syyskokous, 
Helsinki

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

http://Tunturihaaste - Vaelluksen ykköstapahtuma (kiilopaa.fi)
http://Tunturihaaste - Vaelluksen ykköstapahtuma (kiilopaa.fi)
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MARRASKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la 5. - su 6.11. Kaamosretki, s. 28 Retkitoimikunta

marraskuu Hämärähommia Pilpassa Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

marraskuu Puijon Latu ry:n syyskokous Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

marras- tai 
joulukuu

Pikkujoulu Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

JOULUKUU
ti 6.12. Lipunnosto Pilpassa klo 12 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

joulukuu Ensilumen hiihtoviikko

la 31.12. Uudenvuoden vastaanotto   
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

 
 

PUIJON LADUN JÄSENILLE VUOKRATTAVAT RETKITAVARAT LÖYTYVÄT 
KOTISIVUILTA: https://puijonlatu.fi/yhdistys/kalusto/

Vuokrattavat retkivarusteet ovat  yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa, elleivät ne 
ole yhdistyksen omassa käytössä. Vuokrauksesta sovitaan yhteyshenkilön kanssa. 
Kalustovuokra maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35,  
BIC: ITELFIHH.  
Maksun viestikenttään: vuokraaja, väline ja  aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu 
(5 €), mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina. Toimitusmaksu 
ei koske telttoja ja rinkkoja. Ne säilytetään muualla.   
Tarvittaessa ota yhteyttä: Vesa Karhunen 040 027 5562.

https://puijonlatu.fi/yhdistys/kalusto/ 
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Jukka Levola toimi Puijon Ladun pu-
heenjohtajana vv. 1984 – 1988. Jo Pui-
jon Ladun puheenjohtajuuskauden lop-
pupuolella hänet valittiin Suomen Ladun 
hallitukseen ja sitä pestiä kestikin kol-
matta kymmentä vuotta, osan aikaa hal-
lituksen varapuheenjohtajana. Ennen 
muutaman vuoden takaista eläkkeelle 
siirtymistään hän teki pitkän työuran ve-
rohallinnon palveluksessa. Koulutuksensa 
ja työuransa vuoksi hänen laki- ja vero-
tietämyksellään oli käyttöä myös Suomen 
Ladussa. Ansioistaan pitkäaikaisena halli-
tuksen jäsenenä ja juridisena neuvonan-
tajana Suomen Latu kutsui Jukka Levolan 
v 2018 kunniajäsenekseen.

Työura vei Jukan puheenjohtajakauden 
jälkeen useiksi vuoksiksi asumaan muual-
le, mutta hän palasi viettämään eläkepäi-
viään takasin Kuopioon. Aika kuluu mök-
keilyn, metsänhoidon ja monipuolisen 
hyötyliikunnan parissa.

                                              Pekka Tikkanen

Junantuoma
Muutama muistelus Puijon Ladusta 
1980-luvun loppupuolelta puheenjohta-
jan silmin.

Muutin ensimmäisen kerran Kuopioon 
kesätöihin keväällä 1980. Otsikosta huo-
limatta en tullut kuitenkaan junalla, vaan 
isäni rippikouluikäisellä kuplavolkkarilla. 
Joku kuitenkin sanoi minua junan tuo-
maksi. Siitä tuo otsikko.

Alku vieraassa kaupungissa tuntui aluksi 
oudolta, joskus yksinäiseltäkin.  Minut 
houkuteltiin kuitenkin eräänä sunnun-
taina Pilppaan katsomaan silloista Puijon 
Ladun majaa. Oli kaunis alkukesän päivä 
ja Pilpassa paljon väkeä, se tuntui hie-
nolta, koska ”omalla” latuyhdistykselläni, 
Helsingin Maalaiskunnan Ladulla (myö-
hemmin Vantaan Ladulla) ei silloin ollut 
minkäänlaista omaa tukikohtaa. Aloin vie-
railla Pilpassa jopa jonkun kerran viikossa. 
Siellä oli aina ihmisiä, joihin oli mukava 
tutustua ja vaihtaa ajatuksia Ladusta ja 
latulaisuudesta, samoin kuin erilaisista 
toimintamuodoista, joihin siellä Vantaalla 
ei ollut mitään mahdollisuuksia.

Täällä oli sentään Puijo, Kallavesi ja suuria 
yhtenäisiä metsäalueita, polkuja, latuja, 
lampia, järviä, soita ja kaikkea siltä väliltä. 
Vantaalla rakennettiin siihen aikaan niin 
paljon, että maisemat muuttuivat vuosit-
tain. Latu- ja polkureittien suunnitteluun 
uhrattu aika ja suunnitellut reitit eivät 
olleetkaan käytössä enää seuraavana tal-
vena tai syksynä, koska ne olivat jääneet 
joko rakennusten tai teiden alle. Ajatte-
lin joskus silloin, että kaikki tuo luonnon 
kauneus täällä Kuopiossa oli niin lähellä, 
että emme osanneet sitä silloin oikein 

Puheenjohtajan muisteluksia
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edes arvostaa. Nyt kun kaupunki laajenee 
edelleen joka suuntaan, tuo tunne vain 
vahvistuu. Toisaalta tulee mieleen pelko 
siitä, että meille käy ainakin lähiliikunta-
mahdollisuuksien suhteen kuin Vantaalle 
silloin reilut neljä vuosikymmentä sitten.

 Näin silloin jossain Lehtoniemen rannoilla 
elämäni ensimmäiset ilveksen jäljet. 
Nyt liikkuessani noilla samoilla seuduin 
tajusin, että asun nyt juuri tuolla samalla 
kalliolla, vain seitsemän kerrosta ylempä-
nä. Ilveksiä tai edes niiden jälkiä en ole 
täällä nähnyt, metsäkauriita kylläkin. Sel-
vää on, että kaupungin on kehityttävä ja 
kasvettava. Vaikka ulkoilumahdollisuudet 
supistuvatkin, niin kyllä yhteistyö kau-
pungin ja Puijon Ladun välillä on ollut niin 
vahvaa, että siitä kannattaa edelleenkin 
pitää kiinni ja aina kehittääkin.

Liityin Puijon Latuun melko pian Kuo-
pioon tultuani, olin melko aktiivinen ja 
vuonna 1984 huomasin olevani yhdis-
tyksen puheenjohtaja. Suomen Latuun 
liityin jo Vantaan Ladun aikoina n. 12- 
vuotiaana. Siksi Puijon Latuun liittymi-
nen oli helppo ratkaisu. Meillä oli silloin 
suuria suunnitelmia, oman uuden majan 
rakentamisesta Suomen Ladun 50-vuotis-
leiripäiviin vuodelle 1988. Aktiivisen jä-
senistön avulla nuokin onnistuivat. Suuri 
osansa oli kuitenkin silloin niillä ”suhteil-
la”, joita jäsenillä oli eri suuntiin. ”Suhteil-
la” on nykyisin hyvin negatiivinen kaiku. 
Asia ilmaistaisiin kai nykyään niin, että 
Puijon Latu oli jo silloin hyvin verkostoi-
tunut yhdistys.

Kun minulta pyydettiin joitakin muiste-
luja tuolta puheenjohtaja-ajaltani, niin 
ajattelin, että keskityn muutamaan tär-
keimpään asiaan, jotka silloin 1980-lu-
vun loppupuolella olivat meille tärkeitä 

ja ajankohtaisia. Otan niistä tässä esille 
kolme.  

Pilpan maja

1980-luvun alkupuolella ja ehkä vähän 
aiemminkin oli herännyt ajatus oman ja 
latumajakäyttöön sopivamman majan 
saamisesta Pilpan tontille, joka silloin oli 
Kuopion kaupungin omistuksessa ja jolla 
sijaitsi muutamia tunnelmallisia, mutta 
osittain huonokuntoisia rakennuksia.
Silloin otettiin ne aiemmin mainitut ver-
kostot käyttöön. Muistaakseni Matti 
Laukkanen oli jostain saanut tietoonsa, 
että eräs konkurssiin mennyt maanra-
kennusliike oli antanut velkojensa osa-
suoritukseksi Kuopion kaupungille omis-
tamansa hirsikehikon, jota oli kai jossain 
vaiheessa suunniteltu kaupungin edus-
tussaunaksi. Hanke tuossa muodossaan 
ei kuitenkaan menestynyt kaupungin 
luottamuselimissä. Poliittinen vastustus 
oli liian vahvaa. Silloin käytettiin verkos-
toja ja neuvottelujen jälkeen päädyttiin 
siihen, että Puijon Latu saa käyttöönsä 
tuon hirsikehikon, ilman mitään rahallista 
korvausta. Ainoana ehtona oli se, että 
maja tulee ulkoilumajakäyttöön ja siinä 
toiminnassa avoimeksi kaikille. Selvää 
tietysti oli, että tarvittiinhan majan käyt-
tökuntoon saamiseen paljon muutakin 
kuin hirsiseinät. Tarvittiin rakennustarvik-
keita, sähköt, ikkunat, katteet, kalusteet, 
keittiökoneet jne. Rahaa yhdistyksellä ei 
ollut ainakaan kaikkiin asiallisiin ja riittä-
vän laadukkaisiin koneisiin.

Pankithan ovat tai ainakin olivat sitä var-
ten, että sieltä saa rahaa lainaksi, mikäli 
vain vakuudet riittävät. Puijon Ladulla ei 
riittänyt, mutta silloin taisi silloinen joh-
tokunta tulla apuun ja tarvittavat takaa-
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jat löytyivät. Pankki sai aikanaan omansa 
eikä tarvinnut takaajien lompakoillekaan 
mennä. Majan tarkoituksena ollut ja ole-
va toiminta niin jäsenistön kuin muiden-
kin kaupunkilaisten hyväksi alkoi toimia 
tarkoitetulla tavalla.

Pilpan majasta tuli hyvin suosittu ulkoi-
lukohde, ennen kaikkea kevättalvisin. Se 
oli ja on varmaan vielä pitkään suosittu 
hiihtoretkikohde ennen kaikkea hyvien 
yhteyksiensä ja sopivien etäisyyksien-
sä ansiosta. Kaupungin laajeneminen ja 
jotkut uudet liikennejärjestelyt voivat 
kuitenkin tulevina vuosina vaikeuttaa 
Pilppaan pääsyä. Pilppa on monessakin 
mielessä ollut yksi latu- ja talkoohen-
gen ylläpitäjä kymmeniä vuosia. Puijon 
Latu on Suomen Ladun toiseksi vanhin 
latuyhdistys, perustettu jo 1941 eli kun-
niakasta historiaa on takana jo 80 vuot-
ta. Palaan tuohon talkoohenkeen ja sen 
merkitykseen tässä kirjoituksessa hieman 
myöhemmin. Tärkein ja arvoltaan suurin 
rakennustarvike oli silloin ja on vieläkin 
talkootyö niin rakentamisessa kuin 
toiminnan pyörittämisessäkin. Pilpan 
aluetta ja latumajatoimintaa olisi ollut 
mahdotonta kehittää ilman talkoolaisia 
erilaisissa rakennustöissä ja kahvilatoi-
minnassa.

Juhlaleiripäivät 1988

Keskusjärjestö Suomen Latu täytti 50 
vuotta vuonna 1988 ja silloiselle latulais-
ten suurtapahtumalle, leiripäiville piti 
etsiä sopivaa paikkakuntaa ja sieltä so-
pivaa leiripaikkaa parhaimmillaan 2000-
3000 vieraalle. Lähellä piti olla suoritus-
paikkoja lentopallolle, vaelluskilpailulle, 
suunnistukselle, kyykälle jne. Lisäksi piti 
olla kokoustila useammalle sadalle koko-
usedustajalle ja iltajuhlapaikkaakin tar-

vittiin koko leiriytyvälle joukolle, samoin 
kuin isäntäväellekin. Piti järjestää kierto-
ajeluja niille, jotka sellaisia halusivat, lai-
varisteilyjä ja kaikkea muuta hauskaa ja 
Kuopiota esittelevää. Majoittumiseen pi-
ti telttapaikkojen lisäksi pyrkiä löytämään 
majoitusta sisämajoitusta haluaville. Li-
säksi piti toivoa sitäkin, että olisi satee-
tonta.

Taisi olla joku Suomen Ladun toimistos-
sa keksinyt, että Kuopiossa oli äskettäin 
avattu uusi Rauhalahden leirintäalue, jo-
ka lisäjärjestelyin täytti kaikki nuo ehdot. 
Ja sittenpä pyydettiinkin Puijon Ladulta 
taas apua. Mietimme jonkin aikaa ja tu-
limme siihen tulokseen, että kyllä me nyt 
yhdet leiripäivät saamme aikaiseksi. Ja 
saimme. Leiripäivillä oli jo tuohon aikaan 
se ongelma, että ne alkoivat paisua liian 
suuriksi, ei ollut paikkoja, jonne majoittaa 
noin suuri joukko, pesu- ja wc-tiloja ei ol-
lut riittävästi, lentopallo- ja kyykkäkenttiä 
vielä vähemmän. No Rauhalahdessa oli, 
jos ei ihan äärellä, niin ainakin kohtuulli-
sen siirtymän takana.
Sitten tehtiinkin sopimus Kuopion kau-
pungin kanssa Rauhalahden alueen saa-
misesta Leiripäivien käyttöön juhannuk-
sen jälkeiseksi viikonlopuksi 1988. Mutta. 
Nyt oli kaupunkikin huomannut, että la-
tulaiset valtaavat uuden hienon matkai-
lukeskuksen kesän ehkäpä tärkeimmäksi 
matkailuviikonlopuksi. He halusivatkin 
kohtuullisen korvauksen, josta ei kyllä ai-
kaisemmin ollut puhetta. Sitten istahdet-
tiin taas pöydän ääreen ja lopputulos oli, 
että Puijon Latu maksoi vuokraa Rauha-
lahdesta kaupungille 50.000 markkaa. Se 
oli siihen aikaan iso raha, varsinkin noin 
700 jäsenen yhdistykselle.  Kulut jäivät 
latuyhdistykselle, mutta jäi niitä markkoja 
vielä meillekin.
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Se sopivan sään toivominen ei mennyt 
ihan kohdalleen, ei siksi, että olisi satanut 
tai tuullut, vaan siksi, että oli liian hieno 
ilma. Lämpötila oli jo pari viikkoa ollut 
kolmisenkymmentä astetta ja oli leiripäi-
vien ajankin. Kallavesikin oli Rauhalahden 
rannassa 28 astetta. Oli liian lämmintä 
ajamiseen kuumassa autossa leiripäiville. 
 
Puijon laturetket

Laturetkillä lienee näistä tapahtumista 
kaikkein pisin historia. 1980-luvulla ne 
olivat vielä hyvinkin voimissaan, parhai-
na vuosina osallistujia oli 2000-3000. Pui-
jon Laturetki oli maakunnallisestikin tär-
keä tapahtuma ja sitä mainostettiin niin 
radiossa kuin lehdissäkin. Osallistujia oli 
ympäri maakuntaa. Vaikka laturetki oli-
kin vain yhden päivän kestävä tapahtu-
ma, vei sen valmisteleminen paljon aikaa. 
Maaston lähdettiin jo alkusyksystä ”röh-
veltämään”, niin kuin Mauri asian ilmaisi. 
Röhveltäminen oli reitin raivaamista, rei-
tin sopimista maanomistajien kanssa, tai-
mikoiden merkitsemistä ja muutakin yh-
teydenpitoa maanomistajiin. Neuvottelut 
lankesivat Puijon Ladulle. Laturetkikin 
vaati paljon talkoolaisia, virkailijoita läh-
tö- ja maalipaikalle, laduntekijöitä, muo-
nittajia ja ruokahuoltajia, latupartioita ja 
monia muita.

Yhteisöllisyyttä ja talkoohen-
keä

Olin Puijon Ladun puheenjohtajana reilun 
puolenkymmentä vuotta. Latulaisuuteni 
on ensi helmikuussa kestänyt virallises-
tikin 57 vuotta. Olen kuulunut laskujeni 
mukaan seitsemään eri latuyhdistykseen, 
nykyisin enää Puijon Latuun (siihenkin 42 

vuotta). Olin aikoinani myös Suomen La-
dun Hallituksessa 24 vuotta, josta varapu-
heenjohtajana kymmenisen vuotta. Sen 
enempää kehumatta uskallan sanoa, et-
tä minulla on suhteellisen laaja ja syväkin 
näkemys, mitä latulaisuus ja latuhenki on.
Ja ennen muuta puijonlatulaisuus. Se on 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, se on toi-
sen huomioon ottamista ja auttamista.  
Se on oman ammattitaidon ja osaamisen 
laittamista yhteisen hyvän eteen. Se on 
erilaisuuden  sietämistä ja palveluhalua. 
Se on joustamista, mutta se on myös per-
heen ja muiden läheisten kanssa yhdessä 
toimimista. Se on toisen ihmisen ja luon-
non kunnioittamista.

Ja ihan näin lopuksi haluan erityisesti 
muistaa niitä ihmisiä, jotka aina unohde-
taan, ja joita ilman mikään ei toimi, mutta 
jotka eivät juuri koskaan tule muistetuiksi 
riittävästi edes juhlapuheissa: eri toimin-
tojen vastuuhenkilöt, toimihenkilöt, ku-
ten sihteerit ja rahastonhoitajat ja muut 
itsensä likoonpanijat, tiedottajat, päätoi-
mittajat sekä kaikki muut, joita tässä en 
edes nyt muista.

Kun nyt tässä Pekan pyynnöstä vilkui-
len olkani yli taaksepäin, mieleni täyttää 
toisaalta kiitollisuus, toisaalta kaipuu. 
Kun ajattelin hieman virkistää muistiani 
joidenkin tässä esiin tulleiden asioiden 
tarkistamiseksi ja soittaa joillekin vuosi-
en takaisille ystävilleni, niin huomasin, 
että monet heistä olivat jo siirtyneet 
sinne, missä on aina lentokeli ja sukses-
sa on aina seinäpito eivätkä kesälläkään 
itikat vaivaa. Kiitollisuus tulee siitä, että 
olen saanut kuulua hienoon porukkaan. 
Sitä arvostan erityisesti ja elämäni lop-
puun asti.        
                                                    Jukka Levola
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RETKEILIJÄN VINKKINURKKA

MUUMIHIIHTOKOULU                                                                                                         

LAPSILLE
 2022

 
 

Puijon Ladun melontaharjoitukset pidetään sunnuntaisin 6.2. – 17.4.2022  Kunto- 
laaksossa. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja -turvallisuutta sekä 
pelaillaan palloa. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat aloittelijoi-
ta. Allasaika on klo 19:30 – 20:30. Opetellaan ja kerrataan turvallisuustaito-
ja ennen avovesikautta. Tarkempia ohjeita tulee nettisivuille tammikuussa.  
Lisätietoja: pentti.hillukkala@gmail.com tai puh. 045 673 3430. 

MELONNAN PERUSKURSSI, HUHTI-KESÄKUU 2022 

Opi melonnan perustiedot ja -taidot turvallisesti! Peruskurssi on hyvä tapa aloittaa 
melontaharrastus. Puijon Latu järjestää peruskurssin huhti-kesäkuussa 2022. Mu-
kaan otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi alkaa kaikille yhteisellä teorialla ja melonnan perusharjoituksilla Kuntolaak-
son uimahallissa su 24.4.2022 klo 17:00.

Avovesiosuudet pidetään neljässä 5 kurssilaisen ryhmässä Pilpassa: 

I ryhmä maanantai-illat 30.5. ja 6.6. klo 17:30 – n. 21:00 
II ryhmä tiistai-illat 31.5. ja 7.6. klo 17:30 – n. 21:00 
III ryhmä torstai-illat 2.6. ja 9.6. klo 17:30 – n. 21:00 
IV ryhmä perjantai-illat 3.6. ja 10.6. klo 17:30 – n. 21:00

Melonnan peruskurssin osallistujilta vaaditaan uimataito sekä Puijon Latu ry:n 
jäsenyys. Kurssimaksu on 60 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: pentti.hillukka-
la@gmail.com tai puh. 045 673 3430. Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, mahdolli-
nen sähköpostiosoitteesi ja jäsenyytesi sekä haluaisitko osallistua avovesiryhmään 
I, II, III vai IV.

MELOJIEN UIMAHALLIHARJOITUKSET
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MUUMIHIIHTOKOULU                                                                                                         

LAPSILLE
 2022

 
Puijon Latu järjestää Muumihiihtokoulun helmikuussa 4-8 –vuotiaille lapsille.  
Hiihtokoulussa opetellaan hiihtoon liittyviä perusasioita hauskasti leikkien  
ja pelien avulla. Järjestämme opetuksen ryhmissä iän ja taitojen mukaan.  
Hiihtokoulu pidetään Pilpassa. Pilpan osoite on  Pilpantie 261

Ohje: Käänny Leväsentieltä Puuilon kohdalta. Pilpantielle pääset  pysäköintikentän luo-
teisnurkan alikulkutunnelin kautta. Pilpan tiellä, 800 metriä ennen majaa  on parkki-
paikka, johon jätetään autot (lukittu puomi). Puomilta pääsee aurattua tietä Pilppaan. 
Katso/tulosta: PilpanMaja_AjoOhje.pdf

Ajankohta:        la 19.2.  klo 10 -11.30  (4v), klo 12-14 (5-8v)   
  su 20.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)    
  la  26.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)     
  su 27.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) 

Osallistumismaksu: 20 euroa / lapsi, maksu ensimmäisellä kerralla.

Mukaan: säänmukainen vaatetus, omat huolletut sukset ja sauvat (nimettyinä),  
hiihtokoulun tauolla tarjotaan mehua ja keksejä.

Pakkasraja: -15 astetta  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset su 13.2.2022  
mennessä: 

 Kirsi Tuppurainen

 puh. 040 707 8367

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
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http://AjoOhje.pdf
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Kuva: Marja Hartikainen

NUKU ULKONA KUIN LUMIUKKO  
PILPASSA la 12. - su 13.2.2022

Tiedustelut: Juha-Pekka Pohjalainen, 040 707 8367

PILPASSA 
LAUANTAINA 12.2.2022 

Tervetuloa rakentamaan lumiukkokansaa  Pilpan  
pihaan!  Lumiukkoaihioita on valmiina sekä erilaisia  

tarvikkeita lumiukkojen varusteluun.  
Lähetä kuva someen: #ulkonakuinlumiukko

Pihassa on liukumäki (omat välineet mukaan). 
Nauti  omat eväät ja lämmittele laavuilla tulilla.                       

 
Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 tai  

ks.tuppurainen(at)gmail.com

ULKOILLAAN TURVALLISESTI!

Juha-Pekka Pohjalainen
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HIIHTOLOMALLA VUONTISPIRTILLE    
5.-12.3.2022

Tervetuloa Puijon Ladun Vuontispirtin matkalle viikolla 10.  

Majoitus ja hintavaihtoehdot: 

Hotellihuone 2 hh tai mökissä 2 hlöä              498 € 
Hotellihuone 1 hh tai mökissä 1 hlö                595 € 
Huoneisto 7-8 hlöä tai / 3-4 hlöä mökissä      450 €

Hintaan kuuluu: majoitus, puolihoito, retkieväät päivittäin ja linja-automatkat 
sekä matkalla 1 x ruoka ja 1 x aamukahvit meno/paluu.

Saunat lämpiävät päivittäin.

Matkan varaaminen: sähköpostilla: matkapekka12@gmail.com tai  
tekstiviesti 0400 260 985 ja maksamalla varausmaksu 100 € / matkustaja  
Puijon Ladun tilille FI31 4108 0010 3558 35. 
Viestikenttään lähtijöiden nimet.
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TERVETULOA MUKAAN! 
Itä-Suomen Latualueen retki Petkeljärven kansallispuistoon  

pe 5.- su 7.8.2022 
https://www.luontoon.fi/petkeljarvi 

https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/tapahtumakalenteri/elokuu-2022/ita-
suomen-latualueen-kesaretki-5-7/ 

http://www.vuontispirtti.fi/

mailto:matkapekka12@gmail.com
https://www.luontoon.fi/petkeljarvi 
https://www.luontoon.fi/petkeljarvi 
https://www.luontoon.fi/petkeljarvi 
http://www.vuontispirtti.fi/
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SEURAA TAPAHTUMIA 
www.puijonlatu.fi

Reppu selkään ja retkelleReppu selkään ja retkelle
Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja hiihtotoimikunnan  

järjestämiin tapahtumiin!

Tilanne voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi tarkista tapahtumat alla olevan  
SEURAA TAPAHTUMIA - laatikon osoitteista.

Laivon erälatu on avattu. 
Tähtien katseluilta Pilpassa pe 4.2. 
Nuku ulkona kuin lumiukko Pilpassa la 12. - su 13.2. 
Kuutamoulkoilu pe 18.2. tai pe 18.3. Pilpan ulkoilukahvio on auki. 
Talvivaellus Hiidenportin kansallispuistossa maaliskuussa 2-4 pv. 
Vuontispirtin hiihtoviikko la 5. - la 12.3. 
Umpihankihiihto Tiilikkajärven kansallispuistossa la 9. - su 10.4. Päiväretki  
lauantaina tai yöpyminen la-su. 
Kevätretki Leivonmäen kansallispuistoon toukokuussa. 
Retkeilyn teemailta Pilpassa to 5.5. 
Vaellusretki Korouomaan to 9./pe 10. - su 12.6. 
Sasta Wild erämaavaellustapahtuma Nurmeksessa, osallistuminen kesäkuussa 
Ulkoilupäivä ja Nuku yö ulkona Pilpassa la 27. - su 28.8. 
Ruskaretki jäsenille Akumajalle pe 16. - la 24.9.  
Karpaloretki Tiilikkajärven kansallispuistoon la 15. - su 16.10. 
Kaamosretki la 5. - su 6.11. 
Ensilumen hiihtoviikko joulukuussa. 
Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä, ellei siitä erikseen mainita.

 
Kuvat: Puijon Ladun arkisto

mailto:@puijonlatu
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Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa.  
 
Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä, ellei siitä erikseen mainita. 

Talvikilometrikisa 2022 pyöräillään 1.1.2022 – 28.2.2022. Ehdit vielä mukaan Puijon 
Ladun joukkueeseen. Ilmoittaudu Rekisteröidy | Kilometrikisa, osallistumiskoodi on 
latuketju. Tiedustelut: Riitta  
Kesän kilometrikisa pyöräilijöille touko-syyskuussa. Tiedot myöhemmin. 
Ohjatut sauvakävelylenkit alkavat toukokuussa. Tiedustelut: Anuliina. 
Kahden yön pyöräretki lähialueelle toukokuussa. Tiedustelut: Anuliina 
Unelmien liikuntapäivänä Pilpassa su 9.5. pyöräily ja kävely ovat mukana päivän 
ohjelmassa. Pyöräilystä tietoiskuja, huoltoa ja temppurata taitoajoon. Kävelysauvoja 
löytyy Pilpasta kokeiluun ja mainioita polkuja lenkeille. Tiedustelut: Anuliina.   
Kallaveden pyöräilykierros, osallistuminen kesäkuussa. 
Kesäkuussa Sauvakävelykiertue, Tahko Pihkala seuran järjestämä.  
Tiedustelut: Anuliina. 
Teatteripyöräily heinäkuussa lähialueen kesäteatteriin. Tiedustelut: Riitta

Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmail.com 
Anuliina Savolainen, 040 760 6583, anuliina.savolainen(at)gmail.com 
 
Muutokset mahdollisia: tarkista Riitalta tai Anuliinalta.

Pyöräily- ja kävelykalenteri 2022Pyöräily- ja kävelykalenteri 2022
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TERVETULOA!

http://Rekisteröidy | Kilometrikisa
http://www-kilometrikisa.fi 
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Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 17/2022 
  Toimita materiaalit ti 15.3.2022 mennessä  Irma Ikoselle:  

   puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com 
Huom: Jos haluat jatkossa lehden vain sähköisenä, ilmoita toiveesi ja  
sähköpostiosoitteesi Kirsi Tuppuraiselle: ks.tuppurainen(at)gmail.com 

Puijon Latulainen 1/2022

 KEVÄTTALKOOT PILPASSA

Isännällä on työlista moneen puuhaan. Emäntä huolehtii energia-
tankkauksesta.   

TERVETULOA MUKAAN!

lauantaina 23.4.2022 alkaen klo 10 
varapäivä la 30.4.2022

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ PILPASSA  
sunnuntaina 8.5.2022 

Kaikille avoin ulkoilupäivä Pilpan alueella. Ohjelmaa niin perheille 
kuin muillekin. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

   Kuutamoulkoilu Pilppaan perjantaina  
18.2.2022 tai 18.3.2022 

                                                                 
 

Hiihdä, kävele, juokse, lumikenkäile  
tai pyöräile. 

Kahvio on auki klo 20:een.
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Puijon Latu ry   
HALLITUS 2022 

 
Jari Ojala 

puheenjohtaja 
040 715 9216 

jariojala(at)puijonlatu.fi

Outi Nikunen 
varapuheenjohtaja 
koulutusvastaava 

0400 741 875 
outinikunen(at)puijonlatu.fi

Kirsi Tuppurainen 
sihteeri 

040 707 8367 
 ks.tuppurainen(at)gmail.com

Vesa Karhunen 
 Pilpan isäntä 
040 027 5562 

  vek.karhunen(at)gmail.com

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi 

Petri Jääskeläinen 
040 084 8744 

jaaskelainenpj(at)gmail.com

Vappu Palmu 
vappupalmu(at)puijonlatu.fi

Viljo Rautiainen 
0400 570 720 

ville.rautiainen(at)dnainternet.net
Liisa Ruuskanen  

050 4355 798 
   liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi

Anssi Kyllönen 
varajäsen 

anssikyllonen(at)puijonlatu.fi

Janne Savolainen 
varajäsen 

050 597 1415 
jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

TOIMIKUNNAT 2022

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Anuliina Savolainen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Riitta Karhunen,  
Viljo Rautiainen, Jorma Rissanen 

 
Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Niina Toivanen 

Muut jäsenet:   
Lauri Lehtinen, Jari Ojala,  
Juha-Pekka Pohjalainen,  

Tuukka Ronkainen, Kirsi Tuppurainen 

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
 Petri Jääskeläinen, Helena Kajanus, 

Riitta Karhunen, Reijo Kolari,  
Tuula Lehtimäki (Pilpan emäntä),  

Kalevi Markkanen,  
Pekka Mönkkönen, Viljo Rautiainen, 

Hannu Räsänen, Mauri Räsänen,  
Pauli Tuovinen, Timo Tuppurainen

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Janne Martikainen 

Muut jäsenet:  
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen, 

Paavo Jaakkola, Jouni Palmu,  
Liisa Ruuskanen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

 Raili Nokso-Koivisto, Aki Markkanen, 
Vappu Palmu

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Irma Ikonen 

(tiedottaja) 
Muut jäsenet:  

Paavo Jaakkola, Riitta Karhunen,  
Tuula Lehtimäki, Outi Nikunen,  

Anuliina Savolainen,  
Janne Savolainen (webmaster)
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Liity klubiin 
ULKONA.PERILLÄ.

365 päivää vuodessa
365 Klubi on aktiivinen yhteisö kaikille suomalaisille ulkoilijoille.  

Se tarjoaa jokaiselle jotakin, olit sitten lähimetsän ‘tutkimusmatkailija’ tai  
kokeneempi seikkailija. Jäsenenä pääset mukaan mielenkiintoisiin tapahtumiin  

kuten klubi-iltoihin ja saat ulkoilmaihmisten elämäntapalehden kotiisi postitettuna  
kolme kertaa vuodessa – veloituksetta. Käy tutustumassa, teemme yhdessä  

myös hyvää tässä erilaisessa yhteisössä! 
Liity mukaan! 365klubi.fi

Suomen Latulaisille 
jäsenalennus -10% 
normaalihintaisista 

tuotteista.


