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JUHLAVUOSI
Vuosi 2021 oli Puijon Latu ry:n juhlavuosi. Yhdistys täy 80 vuo a 10.2.2021. Koronapandemian
vuoksi emme voineet kokoontua juhlimaan, mu a onni elut tulivat perille virtuaalises .
Arkistoista saamme lukea, millaisen suosion aikanaan saivat mm. latu- ja polkuretket. Osallistujia
oli parhaimmillaan 1500. Nykyisin ulkoliikunnan harrastus tapahtuu usein yksin tai pienissä
ryhmissä. Arkistojen kätköistä löytyi historiallisia valokuvia. Lähes 100 kuvan kooste Matkan
varrelta tuo hyvin esille yhdistyksen toiminnan vaiheita. Juhlavuoden kunniaksi valmistui Puijon
Latulaisessa julkaistuista retkitarinoista koo u kirja Missä uuvana kukkii.
Toimintamme painopistealueet olivat Suomen Ladun teemojen mukaiset: Ulkoile - Osallistu –
Vaikuta ja Löydä oma tapasi ulkoilla. Vahvuuksissamme näkyivät paikallistuntemus, monipuolinen
osaaminen, hyvä talkoohenki sekä toimivat yhteydet pää äjiin ja yhteistyötahoihin.
Vuo a 2021 varjos koronapandemia rajoituksineen. Asioiden hoito tapahtui en stä useammin
etänä. Monta tapahtumaa peru in. Terveysturvallises järjeste in kuitenkin mm. perinteiset
talkoot. Ulkoilukahviota ei voitu avata lainkaan hiihtokaudella. Omatoiminen ulkoliikunta oli
suosiossa. Pilpan viihtyisälle alueelle oli hyvä tulla retkeilemään. Laavut ja käymälä palvelivat
ulkoilijoita ympäri vuoden. Joulukuussa valmistui kävely- ja lumikenkäilyrei Pörrönpolku.
Sen suosio oli taa u. Polku sai myös mediahuomiota.
Jäsenmäärän kasvu jatkui. Ilahdu avas lisääntyi perhejäsenyys.

Kartan kanssa polulle
Kuva: Irma Ikonen
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HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
Taulukko 1 Hallitus ja muut toimihenkilöt

PUIJON LATU RY HALLITUS

MUUT TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja,
Pilpan isäntä

Vesa Karhunen
17.5.2021 asti.
Varapuheenjohtaja
Jari Ojala
puheenjohtajan
sijaisena
17.5.-31.12.2021

Pilpan emäntä

Tuula Lehtimäki

Varapuheenjohtaja

Jari Ojala
17.5.2021 asti
Outi Nikunen
17.5.-31.12.2021

Rahastonhoitaja

Paavo Jaakkola

Sihteeri

Kirsi Tuppurainen
Toiminnantarkastajat

Pentti Hillukkala ja
Risto Häyrinen,
varalla Niina
Tiusanen ja Anssi
Kyllönen

Tiedottaja,
Puijon Latulaisen
päätoimittaja

Irma Ikonen

Koulutusvastaava

Outi Nikunen

Hallitusjäsen

Markku Hynninen

Hallitusjäsen

Liisa Ruuskanen

Hallitusjäsen

Vesa Jussila

Varajäsen

Janne Savolainen

Hallitusjäsen

Vappu Palmu

Varajäsen

Viljo Rautiainen

Taulukko 2 Toimikunnat ja vastuuhenkilöt (koollekutsujan nimi tummennettu)
MAJA

RETKEILY JA HIIHTO

MELONTA

Vesa Karhunen
Helena Kajanus
Tuula Lehtimäki
Riitta Karhunen
Reijo Kolari
Kalevi Markkanen

Vesa Jussila
Ensio Holopainen
Lauri Lehtinen
Sirpa Manninen
Jari Ojala
Juha-Pekka Pohjalainen

Janne Martikainen
Oiva Huuskonen
Markku Hynninen
Paavo Jaakkola
Jouni Palmu
Liisa Ruuskanen
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Pekka Mönkkönen
Viljo Rautiainen
Hannu Räsänen
Mauri Räsänen
Pauli Tuovinen
Timo Tuppurainen
Petri Jääskeläinen

Veikko Saikkonen
Kirsi Tuppurainen
Markku Tirkkonen
Tuukka Ronkainen
Niina Toivanen

Niina Toivanen 15.6. asti

PERHELIIKUNTA

KÄVELY JA PYÖRÄILY

TIEDOTUS

Kirsi Tuppurainen
Vesa Karhunen
Paula Korhonen
Raili Nokso-Koivisto
Aki Markkanen
Vappu Palmu

Anuliina Savolainen
Jarkko Juvonen
Riitta Karhunen
Jorma Rissanen
Viljo Rautiainen

Irma Ikonen
Tuula Lehtimäki
Paavo Jaakkola
Tuija Junnilainen (osan
vuotta)
Riitta Karhunen
Outi Nikunen
Anuliina Savolainen
WEBMASTER:
Janne Savolainen

PILPPA
Ulkoilukahvio

Niittytalkoot

Koronaviruksen vuoksi kahvio oli sulje una
koko hiihtokauden.

Nii ytalkoissa 24.7. oli 12 henkilöä. Edellisellä
viikolla koneella niite y heinä kanne in
kasoihin viljelijöiden myöhempää käy öä
varten. Heinät laite in seipäille ja haasiaan.
Talkootyötä teh in 75 tun a.

Polttopuutalkoot
Pol opuita saha in, pilko in ja pino in
pitkin kevä ä kymmeniä kuu oita. Tässä
työssä kului talkoopäiviä noin 10.
Talkootyötunteja kertyi 326.

Heinätalkoot

Kevättalkoot

Ulkoilupäivä ja Nuku Yö Ulkona

Talkooväkeä 32 henkeä. Kaikki työlistalla
olleet tehtävät hoide in jopa etuajassa.

Ulkoilupäivä perheille oli 28.8. Ohjelmassa oli
Greenride–pyörien esi ely, luontokuntosali,
frisbeegolﬁn opastusta, retkeilyvälinekirppari,
jä ritsat ja pihamuis peli.
Osallistujia kävi noin 120 henkeä (lapsia
heistä 40). Kahvio oli auki.
Päivä jatkui Nuku yö ulkona -tapahtumalla
28.-29.8. Ohjelmassa oli klo 18 tarppien

3.7. pihapiiri niite in viika eella ja heinät
seiväste in. Talkoolaisia 12, työtunteja 72.

Jäsensaunat
Jäsensaunat aloite in 5. 5. Saunaa
lämmite in 32 kertaa, mihin talkootunteja
kertyi 140. Saunojia oli yhteensä 440.
5
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pystytysopastus ja myöhemmin illalla
hämärähommia lapsenmielisille.
Yöpyjiä oli 21 eri majoi eessa 55 henkeä,
joista lapsia 13. Tunnelma oli leppoisa ja
kaikki viihtyivät.

Porakaivo
Elokuussa rengaskaivosta loppui vesi.
19.11. Sotkamon Porakaivo Oy porasi
rengaskaivoon 90 metriä syvän porakaivon.
Vedentuo o on 10-11 kuu ota
vuorokaudessa.

Syystalkoot
9.10. syystalkoissa ahersi 40 henkilöä.
Siirre in pol opuita puuliiteriin, saunalle ja
vanhaan ai aan. Talkootunteja kertyi 240.

Yhteisiä tapahtumia

Pilpan vuokrakäyttö

PIKKUJOULU pide in 27.11.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN lipunnostossa Pilpassa
oli 30 latulaista. Rii a Karhunen kei
perinteiset kahvit.

Pilpan majaa vuokra in 61 kertaa, saunaa
22 kertaa ja laavua 25 kertaa.

Taulukko 3 Ulkoilukahvion toiminta ja tilojen vuokraus 2020 - 2021

2020

2021

Kahvilatoiminta alkoi

1.1.2020
(viikolla 10 avoinna myös
viikolla)

Kahvila pysyi kiinni
koko kauden

Kahvilatoiminta päättyi

10.3.2020

Aukiolopäiviä (kpl)

27

Talkoolaisia (hlö)

19

Talkoovuoroja (kpl)

132

Talkootunteja

1056

Kahvilan kävijämäärä
latukaudella (hlö)

n. 1500

Vuokraustoiminta
Maja

65

61

Sauna

25

22

Laavu

28

25
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Kaivonporaus Pilpassa
Kuva: Timo Tuppurainen

PERHELIIKUNTA
Muumihiihtokoulu

Perheiden ulkoilupäivät

Hiihtokoulu pide in ensimmäisen kerran
kokonaan Pilpassa. Kaupungin latumiehet
tekivät pelloille ken ää ja latuja lapsien
harjoitella. Vanhemmat saivat sillä aikaa
lainata yhdistyksen lumikenkiä ja tehdä omia
retkiä lähiympäristöön.

Suomen Ladun ’Ulkona kuin lumiukko’
-kampanja rantautui helmikuussa Pilppaan.
Valmiiksi kasa uja lumiukkoaihioita veis 30
innokasta ulkoilijaa. Mäkeä laske in pulkalla,
liukurilla ja kelkalla pitkälle jäälle as .
Pohjois-Savon Osuuspankki tarjosi
tapahtumassa lämmintä mehua.

Metsämörri- ja metsämyttyskoulut

Unelmien liikuntapäivä peruuntui keväältä.

Suomen Latu koulu toukokuussa Pilpassa
uusia metsämörriohjaajia ja yhdistyskin sai
kaksi uu a ohjaaja, Marja Har kaisen ja
Marianne Rytkösen toimintaan mukaan. Niin
kevään kuin syksynkin ryhmät kokoontuivat
neljänä istaina ja viimeisellä kerralla koko
perhe sai tulla mukaan paistamaan le uja
Pilppaan.

Elokuussa ulkoil in Pilpassa ennen Nuku yö
ulkona -tapahtumaa. Greenride oli
esi elemässä polkupyöriään, joita saivat
kaikenkokoiset kokeilla ja testata taitojaan
temppuradalla kurvaillen.

Muuta
Kaupungin järjestämä Lasten Pakkaspäivien
puistojuhla ei tammikuussa toteutunut ja
7
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yhdistykseltä pyyde in omatoimista
tekemistä perheille Brahenpuistoon.
Talkoolaiset ahkeroivat 90 lumiukkoaihiota
veistämistä varten.

matalankynnyksen luontoliikunnasta perheille
Hyvinvoin a perheille -hankkeensa pui eissa.
Videoita kuva in yhteensä kaksi kappale a
yhteistyössä retkeily- ja hiihtotoimikunnan
kanssa.

Mannerheimin Lastensuojelulii o pyysi
yhdistystä tekemään esi elyvideoita
Taulukko 4 Tilastoa perheliikunnan tapahtumista

TAPAHTUMA

OSALLISTUJIA 2021

AJANKOHTA 2021

Ulkona kuin lumiukko

30 (lapsia/nuoria 15)

14.2.2021

Muumihiihtokoulu

33

20.-28.2.2021

Metsämörri- ja
metsämyttyskoulu

20
22

27.4.-18.5.2021
17.8.-7.9.2021

Syksyn ulkoilupäivä perheille

150 (lapsia/nuoria 50)

28.8.2021

Nuku yö ulkona

46 (lapsia/nuoria 16)

28.-29.8.2021

Hämärähommat

22 (lapsia/nuoria 12)

17.11.2021

Muumihiihtokoulun riemua
Kuva: Timo Tuppurainen
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Valmistaudutaan nukkumaan yö ulkona
Kuva: Jorma Ikonen

RETKEILY JA HIIHTO
Valtakunnalliset kokoontumisrajoitukset
rajoi vat toimikunnan retkeily- ja
tapahtumatoimintaa merki äväs , sillä
toimintaa ei alkuvuoden eikä kesän aikana
ollut lainkaan, lukuun o ama a Vuon spir n
hiihtoviikkoa 6.-13.3. 15 henkilöä osallistui.

yhdessäoloa iltanuo olla. Osallistujia oli 15.
Kaamosretki 13.-14.11. suuntautui tänä
vuonna Nurmeksen Raesärkille. Kävel in
kumpuilevissa maisemissa ja syö in
retkieväitä nuo on lämmössä. Osallistujia oli
kaikkineen 16 henkilöä, joista noin puolet jäi
yöpymään kyseiselle alueelle.

Alkuvuonna kannuste in omatoimiseen
liikkumiseen sekä retkeilyyn pienellä
porukalla.

Ensilumen hiihtoviikko Tievatuvalla toteutui
4.-11.12. Mukana oli 26 henkilöä.

Yhdistyksemme osallistui 7.-8.8. Suomen
Ladun Itä-Suomen alueen järjestämälle
Hiidenpor n kansallispuiston retkelle 7
henkilön voimin.

Talkootunteja toimikunnalla oli 180. Retkeilyja hiihtotoimikunnan kokouksia oli 2 kpl.
Geokätköily on innostanut puijonlatulaisia
retkeilemään luonnossa pienissä ryhmissä tai
yksin. Kokeneet kätköilijät, ennen kaikkea
Hannu Räsänen, ovat antaneet opastusta
harrastuksen alkuun ja syventämiseen.

Syksyn tapahtumat aloi perinteinen
Karpaloretki 2.-3.10. Tiilikkajärven
kansallispuistoon Rautavaaralle. Ohjelmassa
oli lähialueretkeilyä karpaloita poimien ja
9
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Taulukko 5 Tilastoa Retkeily- ja hiihtotoimikunnan tapahtumista
TAPAHTUMA

OSALLISTUJIA 2021

AJANKOHTA 2021

Vk 10 Vuontispirtti

15

6.3.-13.3.2021

Hiidenportti

7

7.8.-8.8.2021

Karpaloretki Tiilikkajärven
kansallispuistoon

15

2.10.–3.10.2021

Kaamosretki Raesärkille

16

13.11.-14.11.2021

Ensilumen hiihtoviikko
Tievatupa

26

4.12.-11.12.2021

KÄVELY JA PYÖRÄILY
Toukokuussa aloite in Puijon Ladun ohjatut
sauvakävelylenkit yhteistyössä TT AquaTerran
kanssa. Sauvalenkit kävel in Puijon, Neulaniemen
sekä Rauhalahden maastoissa. Osallistujia oli
sauvalenkeillä yhteensä 101 henkilöä ja
kilometrejä kertyi 180 km.

muutaman päivän kestäviä retkiä. Osallistujia oli
yhteensä 45 ja ajokilometrejä kertyi yhteensä 782
km.
Toukokuussa käynnistyi myös pyöräilyn
kilometrikisa sekä järjeste in torstaipyöräilyt
lähialueille.

Toukokuussa aloite in myös ohjatut pyöräretket.
Retket olivat päiväretkiä lähialueilla tai pidempiä

Kaavio 1 Ohjatut sauvalenkit touko-syyskuussa 2021
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Kaavio 2 Ohjatut pyöräretket torstaipyöräilyt touko-syyskuussa 2021

Toteutuneet Torstaipyöräilyt
Toukokuu

●
●
●
●

Nurmisaari
Sotkanniemi
Iso-Valkeisen laavu
Hiltulanlah

Kesäkuu

●
●
●
●

Hiltulanlah
Jännevirta
Neulamäen näkötorni
Puijonnokka

Heinä-syyskuun torstaipyöräilyt lopete in
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Jatkoimme
yhteisiä pyöräretkiä Kuopion polkijoiden kanssa
keskiviikkoisin.

Heinäkuussa 10.-11.7. aje in pyöräretki
Kuopiosta Suonenjoelle “Soralla” ja takaisin.
Tea eripyöräily houku eli kaksi pyöräilijää ja
kilometrejä kertyi yhteensä 102 km.

Kesäkuussa Sauvakävelyn uudet tuulet
-tapahtuma järjeste in.
11.-14.6. järjeste in pyöräretki Savossa
Kuopio-Maaninka-Iisalmi-Lapinlah -Kuopio.
Osallistujia oli kaksi ja kilometrejä kertyi 243 km.
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TIEDOTUS
Tiedotustoimikunta pi 4 etäkokousta
koronapandemian vuoksi. Asioita hoide in
lisäksi paljon puhelin-, sähköpos - ja
WhatsApp-yhteyksillä.

Yhdistyksen internet-sivut
Ko sivu www.puijonlatu.ﬁ
Tiedotustoimikunta ja muiden toimikun en
edustajat päivi vät ak ivises sivuille
ajankohtaisia asioita ja tapahtumia.
Google my business oli käytössä Puijon
Ladulla ja Pilpan majalla. Palvelua käyte in
lähinnä ulkoilukahvion aukioloajoista
edo amiseen.
Peruste in @puijonlatu.ﬁ -sähköpos osoite.

Puijon Latu ry vie 80-vuo sen toiminnan
juhlavuo a. Koronapandemian vuoksi
suunniteltuja juhlatapahtumia ei pide y. Sen
sijaan koo in kuvakavalkadi matkan varrelta,
teh in ne in video toiminnasta, onni eluille
ava in palautelomake ko sivulle sekä someen
kommen mahdollisuus. Puijon Latulainen
1/2021 julkais in juhlalehtenä. Koo ujen
retkitarinoiden kirja ”Missä uuvana kukkii”
julkais in.

Facebook
h ps://www.facebook.com/puijonlatu
Sivuilla ilmoite in pääasiassa tulevista
tapahtumista. Lisäksi sivuille jae in Suomen
Ladun sekä toimintaamme lähellä olevien
tahojen julkaisuja. Suomen Ladun yhdistysak ivien Facebook-ryhmässä oli mukana
edotustoimikunnan avainhenkilöitä.
Instagram: www.instagram.com/puijonlatu
Julkaisut ovat olleet ilmoituksia ja
lannekuvia tapahtumista.
Instagram-sivuillamme seuraamme mm.
Suomen Ladun, Kuopion kaupungin
luontoliikuntaan lii yviä, muiden
latuyhdistysten sekä luontoliikuntaa
harrastavien yhteisöjen julkaisuja.
YouTube-sivulle Teimme yhdessä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
kaksi videota hankkeessa ”Hyvinvoin a
perheisiin”.

Puijon Latulainen
Puijon Latulainen ilmestyi 3 kertaa: tammi-,
huh - ja syyskuussa. Lehden vastaavana
toimi ajana oli Irma Ikonen, joka yhdessä
Tiedotustoimikunnan kanssa valmisteli
lehden sisällön. Painosmäärä oli keskimäärin
1200 kpl/ilmestynyt numero. Jäsenleh
pos te in jäsenille, Savo-Karjalan
Latualueen (9/2021 alkaen Itä-Suomen
Latualueen) jäsenyhdistyksille ja tärkeimmille
yhteistyökumppaneille. Yksi äisiä
näytenumeroita jae in myös työpaikoille,
kirjastoihin sekä Pilpassa kävijöille. Sähköinen
leh toimite in sen lanneille jäsenille.
Jäsenlehdessä ilmoite in tulevista
tapahtumista. Mukana oli myös jäsenten
laa mia kirjoituksia yhdistyksen tapahtumista
ja muista jäsenistöä kiinnostavista aiheista
sekä jäsenten o amia valokuvia. Lehdet ovat
lue avissa myös ko sivuilla ja somessa.
Lehden painatuksesta vastasi Kuopion
Liikekirjapaino Oy.

Ilmoitustaulut
Kihhauksen ilmoitustauluilla oli näkyvillä
yhdistyksen yhteys edot, jäsenyysinfo,
tapahtumakalenteri sekä tarkempia
edo eita tapahtumista. Myös koronainfoa
päivite in.
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Tapahtumakalenteri
media edote alueen medioille.
Ulkoilukahvio oli kiinni kokonaan
koronapandemian vuoksi. Siitä ilmoite in
www-sivuilla sekä Facebook- ja Instagram
-sivuilla.

Vuoden 2021 tapahtumakalenterin kokosi
edo aja. Se liite in vuoden 2021
toimintasuunnitelmaan. Kalenteri au oi
edotusta ennakoimaan tulevat tapahtumat
ja huoleh maan rii ävästä ilmoi elusta.
Jäsenet saivat etoa tulevista tapahtumista
koko vuoden ajalle.

Sisäinen edotus
Puijon Ladun melontaryhmällä on julkinen
Facebook-ryhmä. Sähköpos edotusta käy vät
omissa ryhmissään mm. pyöräilijät ja
geokätköilijät. WhatsApp-ryhmiä peruste in
lisää eri toimintaryhmille.

Esittäytymispäivät
Ulkoilupäivänä Pilpassa 28.8. yhdistyksen
esi elypisteestä vastasi edotustoimikunta.
Koronapandemian vuoksi peruuntui
laisuuksia, joissa yhdistys on ollut
perinteises esi äytymässä, mm. Kallavesj´näy ely ja Itä-Suomen yliopiston
Hyvinvoin -tapahtuma.

Driven käy öä lisä in yhteisten asioiden
hoitamisessa.

Suomen Latu ja Savo-Karjalan latualue
(muu ui Itä-Suomen Latualueeksi 9/2021):
Tiedotusyhteistyö toimi hyvin. Yhdistys
hyödynsi mm. alueellisia ja valtakunnallisia
tapahtumajulkaisuja. Suomen Latu antoi
materiaalia eri tapahtumiin.

Muut tiedotuskanavat

Tiedotustoimikunnan jäseniä osallistui sekä
virallisiin kokouksiin oheisohjelmineen e ä

Tulevista tapahtumista edote in tarpeen
mukaan myös Savon Sanomien Menoinfossa
sekä h ps://www.pohjoissavolaiset.ﬁ/
-sivuilla. Merki ävistä tapahtumista teh in

koulutuksiin.

Taulukko 7 Tiedotuksen tilastoa
Jäsenlehti Puijon Latulainen
-

ilmestymiskerrat

3

-

ilmestymisajankohdat

viikot 4, 17 ja 39

-

painosmäärä

noin 1200

-

sähköisen lehden tilaajia vuodessa
(kpl)

240

-

painopaikka

Kuopion Liikekirjapaino Oy
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Esittäytymiset (messut ja vastaavat)
-

Ulkoilupäivä ja Nuku yö ulkona

28.–29.8.2021 (jututettuja noin 30)

www-sivut (aktiiviset käyttäjät/kk)

700-2300 (yhteensä noin 13 000 kävijää/v)

Facebook (seuraajia vuoden lopussa, kpl)

1576

-

kävijöitä julkaisua kohden

noin 500

Instagram (seuraajia vuoden lopussa, kpl)

499

Toimikunnan kokoukset, kpl

4

MELONTA
Vuosi 2021 jää muistoihimme melonnan
osalta "toisena koronavuotena".
Uimahalliharjoituksia ei ollut tänäkään
vuonna, koska ei päästy sopimukseen
Kuopion kaupungin ja Kallan Melojien kanssa
korkeista hallivuokrista, ja koronakin vaivasi
vähän.
Peruskurssit sentään pide in, teoriaosuus oli
etänä Teams-kokouksena ja käytännön
vesiosuudet jae in neljään pienryhmään.
Vesiosuudet olivat kaikki Pilpassa luonnon
vedessä. Uskomme, e ä tämä
pienryhmäkäytäntö otetaan
tulevaisuudessakin käy öön siitä saadun
hyvän palau een vuoksi, joten voimme
tulkita, e ä koronasta on ollut jotain
hyötyäkin.
Uimahallin varasto- ja
allasvuorokustannukset ovat uudella hallilla
huoma avas aiempaa suuremmat.
Varasto la muu ui maksulliseksi ja
allasvuoron hinta nousi 84 % (vanhan hallin
hinta vs. hinta 2021). Kaupungin ja Kallan
Melojien kanssa pääs in sopimukseen ja
vuonna 2022 toivo avas pidetään
allasharjoituksia jälleen Kuntolaakson
uimahallissa helmikuun alusta huh kuun
loppuun.

Joulukuun lopussa pide in hallilla
kajakkitelineiden rakennustalkoot ja telineet
koo in odo amaan kajakkeja.
Korona lanne parani kesää kohden ja
ensimmäisenä ava in ohjaajille mahdollisuus
järjestää retkiä toukokuun alusta alkaen.
Kausi ava inkin aurinkoisessa säässä
vappupäivänä Maaningan Mustavirralla.
Ohja uja keskiviikkomelontoja pide in
normaalis kelien niin salliessa, koronan
vuoksi ei jäänyt välistä yhtään melontakertaa. Kesäkuu oli tuulinen ja silloin
muutama keskiviikkomelonta joudu in
perumaan turvallisuussyistä. Vuonna 2021
melontaa harraste in avovesillä lähes
normaaliin tapaan. Ilman ohjaajia tehtyjen
omatoimimelontojen määrä pysyi hyvällä
tasolla aiempiin vuosiin verra una. Saimme
mukaan uusia harrastajia ja pari uu a
ohjaajaa. Vuonna 2020 peruste u
WhatsApp-ryhmä toimi yllä ävän hyvin ja
sen käy öä jatke in tänäkin vuonna.
Järjes mme vuonna 2021 yli 30 ohja ua
melontatapahtumaa.
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Ohjatut melonnat

Kalusto

Säännöllisiä ohja uja melontatapahtumia
olivat keskiviikkomelonnat Pilpasta. Elokuun
loppupuolella järjeste in perinteinen
kuutamomelonta. Muita melontaretkiä
teh in mm. Jongunjoelle, Saimaalle,
Koitajoelle, Ivalojoelle ja Lemmenjoelle.
Tutustu melontaan -iltaan Pilppaan tuli yli
neljäkymmentä melonnasta kiinnostunu a,
jotka pääsivät lyhyelle opastetulle
tutustumiskierrokselle Lipaskosaaren ympäri.

Kajakkien selkätukia uusi in ja muita kuluvia
osia korva in tai korja in. Vanhaa
Ar san-lasikuitukajakkia ja vanhempaa
keltaista Willyä paika in lasikuidulla taas
muutamasta kohtaa. Jäsenet saivat vuokrata
yhdistyksen kalustoa omiin retkiinsä silloin,
kun kalusto ei ollut vara una yhdistyksen
tapahtumiin.

Koulutukset

Tämä kesä meni hyvin kahdella laiturilla, kun
vuonna 2020 yksi laituri melo in alkukesällä
viljelyrantaan helpo amaan viljelijöiden
vedenhakua.

Laiturit

Poikkeusoloista huolima a saimme
järjeste yä peruskurssin. Kurssin koulu ajina
olivat Pen Hillukkala, An Luoranen, Sanna
Pukarinen, Jari Ojala, Vappu Palmu, Jouni
Palmu, Nina Toivanen, Ou Nikunen, Eino
Mie nen ja Paavo Jaakkola. Tällä kertaa
ohjaajia tarvi in paljon, koska avovesiosuus
oli jae u pienryhmiin neljälle päivälle, ja
jokaiselle kerralle tarvi in mukaan 2-3
ohjaajaa. Teoriaosuus oli Teamskoulutuksena
etänä.
Heinä- ja elokuussa pide in Jouni Palmun ja
An Luorasen vetämänä eskimokäännös- ja
pelastautumisharjoitukset Pilpan vesillä.
Elokuun harjoitukset palvelivat myös
Ironman-kilpailun toimitsijoiksi lähteviä, kun
he saivat harjoitella hei oliinan käy öä ja
uimareiden pelastamista. Kyseessä ei siis ollut
ihan perinteinen kajakkien
pelastautumisharjoitus.

Toimitsijatehtävät
Puijonlatulaisia melojia la in toimitsijoiksi
Tahkolla järjeste ävään kansainväliseen
Ironman-kilpailuun, ja toimitsijoilla olikin
paljon tehtäviä kilpailun aikana. Järjestäjien
näkökulmasta suoritus meni ilmeisen hyvin,
koska meitä pyyde in mukaan myös vuoden
2022 Ironman-kilpailun toimitsijatehtäviin,
jos kilpailu pystytään korona lanteen vuoksi
järjestämään.

Järviniitto
Perinteinen kajakkirannan järvinii oporukka
sai myös uusia jäseniä vuonna 2021.
Talkootapahtumassa oli ensi kertaa mukana
myös kahvi- ja mehutarjoilu. Niiton tuotokset
eli vesikasvit vie in Pilpan viljelyksille
ka eeksi.
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Taulukko 8 Tilastotietoa vuosien 2019-2021 melontatoiminnasta

Ohjattuja melontatapahtumia yht. (kpl)
Keskiviikkomelontoja (kpl)
Melonnan peruskurssit (kpl)
Eskimokäännöskurssit
Muut ohjatut melontatapahtumat (kpl)
Melontaretket ja suorituskerrat*:
Vappumelonta Maaningan Mustavirralle 1.5.2021
Melontaretki Kaislastenlahteen 13.5.2021
Melontaretki Etelä-Kallavedelle 23.5.2021
Jokimelontaretki 27.-30.5.2021
Peruskurssit yhteensä 4 ryhmää, 2 iltaa
Melontaretki Mäntyharjulle 2.-4.7.2021
Melontaretki Iivarinsaloon 17.-18.7.2021
Melontaretki Katosselälle 24.-28.7.2021
Kuutamomelonta 21.8.2021
Melontaretki Laivoon 18.9.2021
Melontaretki Ivalojoelle ja Lemmenjoelle 21.-29.8.2021
Melontaretki Koitajoelle 25.-26.9.2021
Karpaloretki 2.-3.10.2021
Suorituskertoja yht. melontatapahtumissa (kpl*)
Omatoimimelonnat Pilpasta (suorituskertoja, kpl*)
Keskiviikkomelonnat (suorituskertoja, kpl*)
Uimahallivuorot (suorituskertoja, kpl*)
Muut melontatapahtumat (suorituskertoja, kpl*)
Melontatoimikunnan kokouksia (kpl)**

2021

2020

2019

30
13
2
0
15

22
4
0
0
18

51
12
2
1
36

13
15
16
28
60
30
9
50
20
8
49
16
16
1094
429
195
0
470
10

928
528
73
73
254
12

979
218
255
160
346
4

MUUT LAJIT
Palstaviljely
kurkkua ja tomaa eja. Maissiakin on kokeiltu.
Suurin osa viljeltävistä kasveista on
yksivuo sia, joista satoa saadaan pitkin
kesää. Alueella kasvaa myös monivuo sia
kasveja, kuten maa-ar sokkaa, josta saadaan
satoa jo aikaisin keväällä ja raparperia kasvaa

Vuoden 2021 alussa tuli useita kyselyjä Pilpan
palstoista. Kesän 2021 aikana palstoja oli 17,
joista uusia palstoja 3 kpl. Palstoilla viljel in
perinteisiä hyötykasveja, perunaa ja muita
juureksia sekä mm. yr ejä, kesäkurpitsaa,
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2021 TOIMINTAKERTOMUS

PUIJON LATU RY

monella palstalla. Monivuo sia yr ejä ovat
mm. kirveli, lips kka ja piparjuuri. Palstoilla
kasvatetaan erilaisia kukkia, jotka toimivat
kaunistuksen lisäksi pöly äjähyönteisten
houku ajina ja samalla tuholaishyönteisten
torjujina. Kuuman ja kuivan kesän ohella
satoa vero vat metsäneläimet, joten
palstojen ympärille on joudu u lai amaan
suoja-aitoja ja harsoja. Palstoilla
hyödynne in kaikkea ympäristöstä saatavaa
eloperäistä jäteainesta, osa käyte in
ka eeksi, osa kompos en raaka-aineeksi.

Pilpan yhdessäviljelijät toteu vat vuonna
2021 digiloikan: vuosi ainen viljelykar a
sekä työkalenteri ohjeineen siirre in keväällä
ne in. Tämän myötä myös vastuutehtävät
sekä peltotyöt aikatauluineen pysty in
jakamaan uudella tavalla. Kunakin vuonna
viljeltävät kasvit, tehtävät, hankinnat, talkoot
ja sadonjako sovitaan yhdessä.
Yhdessäviljelijät osallistuivat Pilpan pihan
hoitoon mm. nii ämällä ruohikoita ja
kunnostamalla vanhaa omenatarhaa.
Pihapiirin nii ojäte ja rannasta noste u
vesikasvillisuus hyödynne in maaperän
monimuotoisuu a parantamaan.

Kevät- ja syystalkoiden yhteydessä
siivosimme työkaluvarastona toimivan Pilpan
aitan ja osallistuimme yleisten alueiden
kunnossapitoon.

Toisena koronavuonna kasvimaan laidalle
löytyi edelleen kasveista ja
luonnonmukaisesta viljelystä kiinnostuneita
kyselijöitä. Samoin monia uusia Pilpassa
kulkijoita opaste in mukaan Puijon Ladun
toimintoihin.

Yhteistoiminta yhdessäviljelijöiden kanssa
Palsta- ja yhdessäviljelijät hankkivat yhdessä
maanparannusaineiksi hiekka- ja lantakuorman sekä olkea. Elokuussa
kokoonnuimme vie ämään satojuhlaa
ja jakamaan kesän viljelykokemuksia.

Valtakunnallisen yhteisöviljelyn
etätapaamisessa huoma in, e ä Pilpan
yhdessäviljelijät on erinomaises ajan
hengessä mukana sekä nykyaikaisilla viljelymenetelmillä (mm. ka eiden käy ö),
digitaalisuuden hyödyntämisessä e ä
yhteisöllisyyden merkityksellisyyden
korostamisessa.

Yhdessäviljelijät
Pilpan yhdessäviljelijät jatkoivat vuonna 2015
alkanu a luomukasvisten viljelyä yhdeksän
ruokakunnan voimin. Tämä oli hieman
aiempaa pienempi joukkio, sillä vuodelle
2021 oli suunnitelmissa kokeilla
organisoitumista uusin työvälinein.

Valokuvauskerho
Valokuvauskerho jatkoi toimintaansa Jorma
Ikosen johdolla. Kerho kokoontui vain 2
kertaa kuvienkatseluiltaan Pilpassa
koronapandemian vuoksi. Lisäksi kerholaiset
tutustuivat Siilinjärven Kamerat ry:n
vuosinäy elyyn. Jäseniä oli näissä
tapaamisissa yhteensä 25. Kuvien katseluillat
korva in niin, e ä jäsenet lai oivat suljetulle

vuorovaiku eiselle ne sivulle kuvia
katseltaviksi ja kommentoitaviksi. Kuvia
jae in myös valokuvauskerhon
WhatsApp-ryhmässä. Kuvien esi ely ja
kommentoin oli vilkasta. 23 kerholaista
osallistui näihin.
Jäsenet tutustuivat omatoimises lähialueen
valokuvanäy elyihin.
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Kuukauden kuva vali in kerholaisten
ehdo amista kuvista. Kuvat laite in
ko sivuille, Facebookiin ja Instagramiin.

yhteistyönä kaksi videota. Yhdistyksen
kuva-arkistoon on saatu uusia valokuvia ja
videoita.

Jäsenet ovat kuvanneet Puijon Ladun
toimintaa mm. toimeksiantoina.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
hankkeessa Hyvinvoin a perheisiin teh in

Valokuvauskerhon valokuvanäy ely Pilpan
majalla jatkui.

Tilasto
Valokuvauskerhoon osallistuneita (kpl)

48

Jään taide a
Kuva: Ritva Lämsä
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YHTEISTOIMINTA
PÄÄJÄRJESTÖMME SUOMEN LATU RY JA SAVO-KARJALAN (ITÄ-SUOMEN) LATUALUE olivat
merki ävässä asemassa toimintamme inspiroijina ja toteutuksen tukena.
KUOPION KAUPUNKI
Puijon Latu teki jälleen hyvää yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa. Pilpan alueen käy öön
lii yvissä asioissa teh in sujuvaa yhteistyötä Maaomaisuuden hallintapalvelujen (yhteyshenkilö:
Seppo Jauhiainen) kanssa. Latuverkoston osalta yhteistyökumppani oli hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue (Janne Hentunen, Mika Venäläinen).
OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ teh in Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän, Savon koulutuskuntayhtymän
ja Savonia-amma korkeakoulun kanssa.
TAHKO PIHKALA SEURAN kanssa yhteistyötä teh in Sauvakävelyn osalta.
Tahko Pihkala-seura ry - Suomen Latu
YHTEISTYÖ PAIKALLISTEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA OLI MONIPUOLISTA.
Seuraavassa on lueteltu vuoden 2021 aikana kanssamme toimineita tahoja.
Kuopion Liikekirjapaino Oy, Kuopion Liikekirjapaino Oy
Puijon Mah , Puijon Mah
TT AquaTerra, h ps:// aquaterrakuopio.wordpress.com
Kuopion Pyöräilyseura, kuopys.ﬁ
Pohjois-Savon Osuuspankki, www.op.fi
Siilin Latu, Siilin Latu ry
Kallan Melojat ry, Kallanmelojat.ﬁ
Matka-Pekka, Tilausliikenne P. Katainen Oy (matkapekka.ﬁ)
Par oai a, Par oai a
Kuopion Hammaskulma
Ravintola Käskynkkä
Rane Sport, Rane Sport Kuopio
Neurolii o ry, Neuroliitto
Rakennus Jaloniemi
LVI-Asennus Rauno Korhonen
Koneurakoin M. Var ainen, Koneurakoin M. Var ainen Oy
Fazer, Fazer
Green Ride, GreenRide
Sotkamon Porakaivo Oy
Suomen Retkiluistelijat ry, skrinnari.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Ironman-tapahtuma,
IRONMAN Finland Kuopio-Tahko
Ironman-talkoolaiset
Kuva: Kalle Hakala
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YHTEENVETO
Koronarajoitusten kanssa ele in jo toinen
vuosi. Edellisen vuoden kokemus au oi
suunni elemaan ja toteu amaan toimintaa
mahdollisuuksien mukaan. Tärkeitä asioita
toteutui, kuten edellä olevat rapor t
kertovat.

Yhteisiä retkiä järjeste in niin hiihtäen,
pa koiden, meloen kuin karpaloita keräten.
Jäsenretkenä toteutui veneretki Iivarinsaloon.
Kauniista kesäpäivästä nau 22 aikuista ja 6
lasta. Melojat (9 henkeä) tulivat omana
ryhmänään mukaan. Perheliikunnan suositut
muumihiihto- sekä metsämörri- ja
my yskoulut pide in.

Saimme Pilppaan emännäksi Tuula
Leh mäen, jonka perehdy tehtäväänsä
edeltäjä Rii a Karhunen. Uuden porakaivon
ansiosta veden loppumisongelmaa majalla ei
enää tule.

Vaikka 80-vuo sjuhlia yhdessäolon merkeissä ei voitukaan vie ää, saimme lämpimiä
onni eluja.
Meidän muiden latulaisten silmin Puijon Latu vaiku aa viriililtä ja mahdollisuuksien
latuyhdistykseltä 80 vuoden iästään huolima a. Haluamme kii ää Puijon Latua ja sen jäsenistöä
kuluneesta 80 vuodesta ja toivo aa menestystä myös tuleville vuosille.
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu
Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis o amaan niitä vastaan. (Muumipappa)
Lämmin onni elu Puijon Ladulle 80-vuo sesta ansiokkaasta taipaleesta laduilla ja poluilla.
Joensuun Latu
Parhaimmat onni elut Puijon Ladulle 80-vuo sesta taipaleesta. Vuosikymmenten määrä etoinen
tekeminen ja me-hengen ylläpitäminen on mahdollistanut sen, mikä Puijon Latu on tänään.
Vesa Karhunen

Timo Tuppurainen ja Paavo Jaakkola kuvausretkellä
Kuva: Irma Ikonen
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