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Tervetuloa aikamatkalle Puijon Ladun  
81 vuoden taipaleelle! 

 
Istu nojatuoliin ja katsele kuvakooste osoitteessa:   
https://puijonlatu.fi/yhdistys/materiaalireppu/ 
Puijon Ladussa on retkeilty innokkaasti kautta aikojen.  
Puijon Latulaisissa julkaistuista retkitarinoista on  
ilmestynyt kirja Missä uuvana kukkii. Tarinat vievät  
sinut niin lähiretkille kuin Lappiin ja kauemmaksikin.  
Kirja on saatavana 30 €:n hintaan Irma Ikoselta.  
Ota yhteyttä:  
p. 0400 573 472 tai irmaikonen(at)hotmail.com  

Puijon Latulainen ilmestyy seuraavan kerran syyskuun lopus-
sa. Aineisto lehteen tulee toimittaa Irma Ikoselle 15.8.2022 mennessä: 
irmaikonen(at)hotmail.com

HALUATKO JATKOSSA LEHDEN SÄHKÖISENÄ? Ilmoita sähköpostiosoittee-
si jäsensihteeri Kirsi Tuppuraiselle, ks.tuppurainen(at)gmail.com, niin hän 
hoitaa asian eteenpäin. 

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

YLE:n toimittaja Marianne Mattila haastattelee 
Seppo Jauhiaista Pörrönpolun vaiheista.
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LIITY JÄSENEKSI 
PUIJON LATUUN

Samalla liityt myös Suomen La-
dun jäseneksi.  
https://liity.suomenlatu.fi/ 
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 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjä-
sen on jo henkilöjäsenenä muus-
sa latuyhdistyksessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
https://www.suomenlatu.fi/ 
jasenpalvelut.html  
tai puh. 09 85677450

GET SOME FRESH AIR!  
GET INVOLVED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
anuliina.savolainen(at)gmail.com 

Etukansi: Heijastus 
Kuva: Irma Ikonen 
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Puijon Latulainen 
2/2022

 
Vastaava toimittaja 

Irma Ikonen

Muu tiedotustoimikunta:  
Paavo Jaakkola 
Riitta Karhunen 
Outi Nikunen 

Anuliina Savolainen 
Janne Savolainen 

 
Jakelu 

Puijon Latu ry:n jäsenet  
(Suomen Latu/jäsenrekisteri) ja 

yhteistyökumppanit

Painopaikka 
Kuopion Liikekirjapaino Oy 

Painos 1320 kpl

Seuraava jäsenlehti  
Ilmestymisviikko 39/2022 

Aineisto tiedottajalle viimeistään 
15.8.2022  

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

Mainoshinnat  
koko sivu 400 €  
1/2 sivua  200 €  

pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 €

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, 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 
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Kolmas  koronakevät on meneillään ja kesämenot edessä. Moni ehkä miettii, mihin on tur-
vallista osallistua. Kuluneelta talvelta on hyvää näyttöä siitä, että sopivasti säätämällä ta-
pahtumat toteutuvat aivan mallikkaasti. Esimerkiksi Vuontispirtin hiihtoviikko toteutui. 
 
Pilppaan vievät ladut ovat olleet kunnossa hyvän aikaa. Latukahvio on ollut avoinna 
ja kävijöitä on ollut runsaasti aurinkoisen sään myötävaikutuksesta, myös laavut ovat 
olleet suosiossa. Mahtavaa myös, että Pilpassa pidetyt lasten hiihtokoulut toteutuivat 
runsaslukuisina. Tomera hiihtoväki sai todistuksensa ja toivotaan, että lumiset talvet 
enteilevät heille latuja jatkossakin.

Melonnan uimahallivuorot olivat käynnissä helmi-huhtikuussa sunnuntai iltaisin.

Kiitos kaikille vapaaehtoisille toimijoille niin kahviossa kuin eri tapahtumissa :). 
 
En ota nyt kantaa yleiseen tilanteeseen, vaan keskityn toivottamaan hauskoja hetkiä 
retkeilyn ja ulkoilun merkeissä. Useat tulevista tapahtumistamme varmaan onnistu-
vat, mutta on myös syytä varautua muutoksiin. Vetäjämme tekevät parhaansa, että 
kaikille osallistujille jää hyvä latulaismieli. 

Aurinkoista ja turvallista kesää! 
 

                Jari Ojala 
           Puijon Latu ry, puheenjohtaja

Iloista mieltä kevääseen
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                                                   LAAVUT

Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöön, 
puh. 040 537 8038. Varausmaksu on 15 €. 
Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat 
tulla aikaisintaan klo 7. Pilpassa noudatetaan roskatonta retkeilyä. Kierrätettävän 
ja sekajätteen vie kävijä pois. 

                                MAJAN JA SAUNAN VUOKRAUS 

Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyt-
töön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta  
toiminnaltamme. 
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja:  
http://www.puijonlatu.fi/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.

Puijon Latu vuokraa
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PUIJON LADUN JÄSENILLE VUOKRATTAVAT RETKIVARUSTEET  
 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.  
Maksun viestikenttään: vuokraaja, väline ja  aika. Vuokraan lisätään toimitusmak-
su (5 €), mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina. Toimitus-
maksu ei koske telttoja ja rinkkoja. Ne säilytetään muualla.   
Tarvittaessa ota yhteyttä: Vesa Karhunen 040 027 5562.

Trangia
LapsirinkkaKasviskuivuri
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Tutustu Pilppaan

                                                
JÄSENSAUNAT 2022 

 
Keskiviikkoisin ja lauantaisin  

4.5. - 31.8. 
 

NAISET:  klo 17.30 - 19.30 
MIEHET: klo 19.30 - 21.00        

 
Lauantaisin 3.9.-24.9.

NAISET:  klo 16.30 - 18.30 
MIEHET: klo 18.30 - 20.00

Melojat: keskiviikkomelonnan  
jälkeen yhteissauna klo 21-

Ulkoilukahvioon hankittiin korttimaksu-
pääte.

Ja
nn

e 
Sa

vo
la

in
en

Porakaivo syntyy.
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TIEDOKSI: Saunan kattoremontti tehdään 
syyskuussa. Syksyn saunavuoroihin tulee 
muutoksia. Niistä ilmoitetaan myöhem-
min. 
Saunan lämmitys aloitetaan klo 15.30. 
Vuorolista on majan terassin ilmoitustau-
lulla.

Ulkoilukahviossa palveltiin tyytyväisiä 
asiakkaita hiihtokauden ajan. 
Arkistokuva
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Sinustako Pilpan isäntä? 
Puijon Ladussa on haettavana Majaisännän tehtävä vuoden 2023 alusta.

Majaisäntä huolehtii majatoimikunnan kanssa mm. Pilpan alueen kun-
nossapidosta, majan, saunan ja laavujen vuokrauksesta sekä yhteyksien 
ylläpidosta yhteistyökumppaneihin. Majatoimikunnan jäsenillä on mo-
nipuolista osaamista tehtävissä.

Majaisännän tehtäviin järjestetään kattava perehdytys.

Tiedustelut: Vesa Karhunen, 040 027 5562, vek.karhunen(at)gmail.com 

Isäntä askaroi
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Sinustako Puijon Ladun emäntä?
Oletko keittiöalan taitaja tai sopan keitto on sinulle mieluisa tehtävä? 
Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Puijon Latu hakee emäntää tai 
emäntätiimiä vuoden 2023 alusta alkaen.

Emännän tehtäviin kuuluu ruoan valmistus talkoissa ja muissa tapahtu-
missa 2-4 kertaa vuodessa sekä ulkoilukahvion talkoolaisten organisoin-
ti.

Tehtävään saa kattavan perehdytyksen sekä hygieniapassikoulutuksen, 
joka on osallistujalle maksuton.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä: Tuula Lehtimäki, p. 040 737 5478, 
tuulalehtimaki(at)puijonlatu.fi

Riitta Karhunen
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Huomionosoitus
   

Opetus- ja kulttuuriministeri on myöntänyt liikun-
nan ja urheilun ansiomitalin Timo Tuppuraiselle. 
Timon ansiot Puijon Ladun toiminnassa ovat tun-
netut monipuolisesta osaamisesta ja aktiivisuudes-
ta. Erityisesti Pilpan alue ja melonta ovat  hänelle 
tärkeitä. Timo on myös yhdistyksemme toiminnan 
”hovikuvaaja”. 

PARHAAT ONNITTELUT! 

Talvikilometrikisa 2022

Puijon Ladun joukkueessa pyöräili 6 henkilöä. Kilometrejä kertyi yhteensä 
4402,80. Pyöräilypäivien keskiarvo oli 32,4/hlö. Polttoainetta säästyi 127 l. 
CO2:n säästö oli 317 kg. 
Sähköpyöräsarjassa polki 1 henkilö: 2585,20 km, 59 pyöräilypäivää.  
Palkintosija 2. ONNITTELUT!
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Riitta Karhunen pyöräilee ympäri vuoden.
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Jaana Piippo pyysi tekstejä viikon 10 parhaista retkistä ja hetkistä. Lue ja nauti tunnel-
mista. 

Viikko tarjosi upeita elämyksiä ja seuraavan oivalluksen: Hiihtäminen ei vaadi vauh-
tibaanoja eikä kiskoilta tuntuvia uria. Luonnon muokkaama lumi riittää. Pekka H.

Upea viikko hienoissa tunturimaisemissa. Ensi kertaa tuli käytyä hiihtelemäs-
sä latu-urien ulkopuolella. Nälkä vaan kasvaa syödessä ja uudemman kerran 
pitää lähteä. Mirja K.

Kohokohta oli myös korkein paikka, Vuontiskero, jonne kiipesin lumikenkien avulla 
perjantaina. Silloin oli koko vuorijono vapautunut päiviä kestäneestä pilviverhosta, 
voimakkaan länsituulen ansiosta. Se teki kävelemistä vaativaksi ja huipulla eväiden 
syömisen mahdottomaksi! Aurinko pilkahti pilvimuodostumien läpi, luoden oivalli-
sia valo-olosuhteita kuvaamiseen. Lyijynharmaita sävyjä taivaassa vahvisti kaik-
kien tuntureiden hahmoja; erityisesti selkeästi hahmottui Pallaksen, Taivaskeron 
muotoja, valkoisena rypäksenä. Pienoismittakaavassa oli upeita kallioiden pinnoille 
kasvaneita viuhkamaisia jääkiteitä, luultavasti voimakkaan kostean koillistuulen 
aikana. Samat sääolot luultavasti kovettivat jään ja lumen pintoja, niin ei ollut up-
poamisvaikeuksia lumikenkäillä. Vaikka tuo oli yksin suoritettu, kiitän kaikkia ryh-
män matkustajia! Peter

Kivat hiihdot viitenä päivänä, yksi meni taas mahavaivoissa. Paras keli oli perjan-
taina, lentoa ihan. Muuten ilona Arvosen ihanat lapset, erityisesti pelailut Kaislan 
kanssa. Heli                                         

Koko päivän hiihtoretki Hannukuruun ja länsipuolta Montellin majan kautta takaisin. 
Lakialueella avautuivat maisemat pitkälle itään ja länteen. Hiihto sujui kevyesti ja hel-
posti Montellille saakka. Yritettiin laskea jäistä mäkeä alas siksakkia mutta lopulta jou-
duimme ottamaan monot pois! Jyrkimmän kohdan jälkeen sukset jalkaan ja vauhdilla 
alas. Hyvää seuraa kodassa, paahdetut ruisleivät, pitkät ylämäet ja Skipboilu! Anne G.

Kun lumi kohtaa hiljaisuuden
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Vuontispirtti valloitti taas! 
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Kiva oli olla Vuontispirtillä 30 vuoden jälkeen. Fiilistelin Montellin Majalla. Silloin laskin 
pertsaa alas, mutta nyt tulin kävellen. Joka päivä hiihdimme ryhmässä vuorotellen ve-
täjää ja peränpitäjää vaihtaen. Sää suosi, vaikkei aurinkoa paljon nähtykään. Ladut oli 
tosi hyvässä kunnossa. Onnistunut matka. Mukavaa matkaseuraa ja myös pieniä kivoja 
lapsia mukana. Annariitta

Jokainen päivä oli huippu-upea. Eka kerta talvella Lapissa. Sää ja hiihtokelit suosivat. 
Piste iin päälle oli nousu Montellin majalle, jolloin paistoi aurinko. Koko matka on-
nistunut. Uudelleen! Toini

Iltaohjelman Skipbo-mestaruusottelut! Oski

Näkymä Rihmakuruun, kun taivas avautui sumusta ja aurinko paljasti maiseman. Jaana

Jokainen päivä oli hiihtopäivä. Lauhat kelit, aurinkolasit vain painolastia. Kotakahvilan 
tarjoilut olivat juuri niin herkullisia kuin haaveiltiinkin. Liisa ja Janne

Luonto on ihmeellinen, piilotti tunturit lähes joka päivä kunnes viimeisenä 
päivänä ”kaikki laukesi”. Omat odotukset ylittyivät. 3-4 hengen ryhmäm-
me toimi hyvin. Toini toi uusia näkökulmia ryhmäämme. Tyytyväisin mie-
lin kotiin. Laila

Hieno hiihtoviikko jo rakkaiksi tulleissa tunturimaisemissa. Suksi luisti ja pitikin yleen-
sä. Hyvä oli lähteä Hannukurulta länsipuolta vanhaa ahkiouraa pitkin kohti poroaitaa. 
Montellilta alas tullessa tapahtui uutta: piti ottaa sukset käteen avotunturissa, kun 
näkyi vain valkoista. Satu T.

Huippu viikko kokonaisuudessaan. Joka päivä tuli hiihdettyä. Mukavaa seuraa 
näin ensikertalaiselle. Uusi nimi ja tuttavuus joka päivä. Hyvä hiihtokeli, luisti 
ja piti. Ladut huippukunnossa. Lähden ensi vuonna taas mukaan!! Kaarina

Hiihto Pallakselta Vuontispirtille länsiväylää, jäi erityisesti mieleen: huip-
pulatu plus lasku kauniissa maisemissa. Ja kuinkas ollakaan, hyvä latu veti 
vasemmalle ja viitta Nammalakuruun osoitti vasemmalle, aivan selvästi! 
No, tulipa tehtyä kahdeksan kilometrin harhalenkki! Onneksi oikea latu 
löytyi (kelkan jälki!) ja harmitus laantui ja kiva lasku ladolle antoi lisää 
puhtia! Ja selvittiin! Sisko-Marjut

Meitä vanhempia matkalaisia ilahduttaa suunnattomasti seurata lapsia ja lapsiper-
heen toimia. Täten taas todistettiin, että linja-autoon mahtuu lapsiperheitä mat-
kustamaan ja Vuontispirtin matka sopii myös lapsiperheelle.
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Paras hetkeni oli Kutunivan sillalla, josta seurasin torkkuvan joutsenen sukimispuu-
hia jäärajassa ja sillan toisella puolen koskikaran laulutaitoa kivellä keikistellessään. 
En tiennyt, että koskikara osaa laulaa, sukeltaa se osaa paremmin kuin moni muu. 
Moni päivä kylpi sumussa, sekin oli kokemus! Leena

Lumikengillä sumupilvessä Pallas-hotellilta ylöspäin Leivonkeron tallattua polkua, nä-
kyvyys 5-10 metriä. Ennen satulaa taivas aukeni: aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta 
ja tunturien huiput kylpivät auringonpaisteessa häikäisevän valkoisina pilvien yläpuo-
lella. Inkeri

Paras hetki oli koko hiihtoloma. Paras retki oli kun hiihdin isin ja veljien kanssa Pallakselta 
Torassieppiin. Perillä pelattiin Skipboa ja juotiin kahvit. Kiitos hauskasta hiihtolomasta ja vielä 
paremmasta matkaseurasta. Lotta

Oltiin menossa keskiviikossa, kun Vuontispirtin isäntä Ossi tuli sanomaan, että ei 
taida aurinkoa koko viikolla näkyä. Tuli sen verran halvalla teille viikko myytyä, että 
siihen ei nyt ihan kaikkea kuulu! Vähän enemmän kun olisitten maksaneet, niin au-
rinkoakin olisi saatu. Päivi

MatkaPekka oli taas rauhallisena, luotettavana ja iloisena tukenamme koko matkan 
ajan.

Paluumatkalla innostuimme Lailan ideasta harrastamaan lasten ja aikuisten porukalla 
sanakilpailuja. 

Hiihdetty 3 000 km, lumikengillä 60 km

Jaana Piippo

Janne Martikainen
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Ex-puheenjohtajan puheilla

Kebnekaisen huipulla

Lauri Lehtinen
pj. 1993 – 1994
  
Joskus sattuma on enne tulevasta. Kesällä 
1988 Lauri Lehtinen pyöräili Saarijärveltä 
Juukaan. Kuopion välietapilla oli tarkoitus 
yöpyä Rauhalahdessa, missä vietettiin 
Suomen Ladun 50-vuotisjuhlaleiripäiviä. 
Koko alue oli varattu latulaisille ja telt-
tapaikka heltisi vain liittymällä Puijon 
Latuun. Lauri asui Saarijärvellä, mutta 
jatkoi PL:n jäsenenä ja seurasi toimintaa 
Puijon Latulaisesta. Pari vuotta myöhem-
min löytyi työpaikka Kuopiosta ja hänestä 
tuli yhdistyksen aktiivijäsen, ja pian myös 
puheenjohtaja.

Vuosien varrella Lauri on vaikuttanut hal-
lituksessa ja toimikunnissa sekä vetänyt 
vaellusretkiä. Lisäksi monessa hankkeessa 
on hyödynnetty hänen rakennusinsinöö-
rin taitojaan. Lauri on myös hyvä esimerk-
ki pitkäjänteistä opiskelijasta. Vuodesta 
1994 alkaen kahdentoista vuoden aika-
na, hän suoritti klassisen homeopaatin 
tutkinnon, kouluttautui sertifioiduksi ra-
kennusterveysasiantuntijaksi ja valmistui 
filosofian maisteriksi ympäristötieteissä. 
Puheenjohtajana jouduit keskelle raken-
nustouhuja. Miten työt sujuivat?

Saunan rakentamisen valmistelu oli jo 
pitkällä. Päällimmäisinä puuhamiehinä 
olivat Tauno Arsiola, Matti Immonen ja 
Matti Laukkanen. Runkoaihio oli tilattu 
ilomantsilaiselta veistoyritykseltä. Pilpas-
sa saunaa rakennettiin pääosin talkoilla ja 
mollivoittoisen alun jälkeen työt etenivät 
hyvin. Saunasta tuli hyvä ja kylpijöitä on 
riittänyt.
 
Muistaakseni myöhemmin olit vastaava-
na useissa kohteissa?

Olihan niitä. Vuosituhannen alkupuolella 
rakennettiin huoltorakennus, jonka run-
koaihio tuli samalta veistoyritykseltä. Se 
paransi Pilpan toimivuutta merkittävästi, 
kun varastojen lisäksi saatiin biohuussi 
ja tilat kajakeille. Puuliiteri rakennettiin 
2007 ja siitä kolmen vuoden päästä en-
simmäinen kajakkikatos. Ilman talkoo-
laisiahan näitä ei olisi tehty. Onneksi ra-
kentamisesta innostuneita ja käsistään 
taitavia tekijöitä on aina löytynyt.

Mitä liikuntamuotoja harrastettiin?

Nykyisestä poiketen, lentopalloilu oli voi-
missaan. Klassikan keittäjä ja vahtimesta-
ri olivat innokkaita pelaajia ja koululla oli 
viikoittaiset salivuorot. Myös kilpailuissa 
menestyttiin. Tänään vetovoimaiset per-
heliikunta ja melonta eivät olleet toimin-
taohjelmassa.

Syksyinen lähipolkuretki tehtiin Pilpasta 
Vanuvuorelle. Retken suosio oli kuitenkin 
alkanut hiipua ja viimeiset kaksi retkeä 
suuntautuivat Laivonsaaren poluille. Saa-
reen kuljettiin tullen mennen kaupungin 
työlautalla, jota veti hinaaja. Retkelle 
osallistui 10 – 20 henkeä. Samaa työlaut-
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Latujärjestöissä arvostan niiden panos-
ta koko kansan liikuttajina. Lajikirjo on 
monipuolistunut niin, että on jokaisen 
vartalolle sopivaa menoa. Erityisesti lap-
sille, nuorille ja perheille suunnattu toi-
minta lämmittää ja siinä PL:n toiminta on 
ollut esimerkillistä. Yhdessä oleminen ja 
tekeminen eri muodoissaan on latulais-
henkeä parhaimmillaan. Latu- ja retki-
toimikunnan jäsen olen ollut lähes koko 
jäsenyyteni ajan. Myös sen toiminta ja 
tulevaisuus  näyttävät hyvältä. Mieluisin-
ta henkilökohtaisesti on hiihto talvella ja 
erilaiset retket/vaellukset kesällä. Lisäksi 
kesällä harrastan kilpasuunnistusta, joka 
monesti menee myös retkeilyksi.

Erityisiä kohteita, jotka ovat jääneet mie-
leen?

Seitenkymppisen kunniaksi, annoin it-
selleni hieman erilaisen lahjan, pyhiin-
vaelluksen Espanjan Santiago de Com-
postelaan. Aloitin 29 päivän ja 800 km:n 
vaelluksen toukokuussa 2012. Eteläinen 
reitti alkaa Pyreneitten pohjoispuolelta, 
Etelä-Ranskan pienestä Saint-Jean-Pied 
-de-Portin kaupungista, päättyen Santia-
go de Compostelaan Espanjan luoteis-
osassa. Pisin päivämatka oli 42 km vieden 
Atapuercan alueelle, mistä on löydetty 
Länsi-Euroopan vanhin fossiili ihmisestä.

Tietysti lähempänäkin on mainioita koh-
teita. Esimerkiksi Ruotsin Kebnekaisen 
huiputus ja vaellus Norjan Lofooteilla 
jäivät mieleen lähtemättömästi. Suomen 
monimuotoisessa Lapissa hakeudun mie-
lelläni eri alueille. UKK-puistoonkin voi 
helposti suunnitella vaikka kuusi viikon 
vaellusta, eikä juuri joudu vanhoille jäljil-
le. Lapin ilma on kevyttä hengittää!

Martti Rissanen

taa hyödynnettiin, kun saunan hirsiä kul-
jetettiin Haminalahdesta Pilpan rantaan. 
Retkillä nautittiin luonnosta ja maisemis-
ta ja taukopaikalla juotiin nokipannukah-
vit.

Kesällä pyöräiltiin kaksi pitempää retkeä. 
Niin sanottu Vehmersalmen reitti (n. 100 
km) ja pohjoisen Kallaveden kierto, eli 
Siilinjärvi– Maaninka – Lamperila (n. 110 
km). Iisalmen Ladun kutsusta pyöräiltiin 
viikonlopuksi heidän majalleen. Kurkihar-
jun lenkki oli siihen aikaan pienryhmien 
suosiossa. Noin puolimatkassa oli uima-
rannalla hyvä taukopaikka. Iltapyöräilyä 
oli satunnaisesti 5–10 osallistujan ryhmä-
nä.
Siihen aikaan syysretki useimmiten 
suuntautui Siilinjärven metsäntutkimus-
keskukselle. Lauantaina opeteltiin mm. 
suunnistuksen alkeita ja teoriaosuuden 
jälkeen suunnistettiin yksin tai pareina. 
Risto Tomminen oli retken pääkokkina. 
Lauantaina lounaaksi oli maukas keitto-
ruoka ja iltapalalla jälkiruoaksi paistoim-
me mm. suklaabanaanit. Lopuksi käytiin 
savusaunan rentouttavassa löylyssä. Sun-
nuntaina retkeiltiin lähialueen poluilla.

Mitä mieleen Puijon Laturetkestä?

Se oli talven päätapahtuma ja vaati paljon 
esitöitä. Ladut tehtiin talkoilla. Pilpassa ei 
ollut kaivoa ja juomavesi vedettin kelkal-
la kinttupolkua pitkin. Lähtö oli Savilah-
desta ja lähtijät enimmäkseen 60 km:n 
pitkämatkalaisia. Vakiokävijöitä oli paljon 
ja tapahtumassa oli oma kisatunnelman-
sa, vaikkakin jokainen kilpaili vain itseään 
vastaan.

Mitä arvostat latujärjestöissä ja mitä 
latulaisuus Sinulle merkitsee?
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 MUUTOKSET MAHDOLLISIA, SEURAA TAPAHTUMIA 
www.puijonlatu.fi,  

www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 

TAPAHTUMAKALENTERI
TOUKOKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

17.30 - 
noin 21.00

Melonnan peruskurssien  
avovesipäivät Pilpassa 
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

pe-to  
1.5.-22.9.

Pyöräilyn Kilometrikisa,  
s. 25

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

su-pe  
1.5.-30.9

Kävelykipinä km-kisa, s. 23 Anuliina Savolainen 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

ke-la  
4.5.-24.9. 

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

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

toukokuu,  
kesä-, elo- 
syys ja loka- 
kuu

Ohjatut sauvakävelylenkit 
tiistaisin klo 18-20, s. 23

Anuliina Savolainen 
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. 21

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

pe-su  
20.-22.5.

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

to-la  
26.-28.5.

Kahden yön pyöräretki  
Tuovilanlahteen, s. 23

Jorma Rissanen, 044 294 2219 
jormarissanen55(at)gmail.com

to-su  
26.-29.5.

Melonta/patikointi itärajan 
tuntumassa 

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

su 29.5. Kallaveden pyöräilykierros, 
osallistuminen, s. 23

Anuliina Savolainen 
anuliina.savolainen(at)gmail.com
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KESÄKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
ke 1.6.-
31.8.

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

la-su  
4.-5.6.

Kevätretki Leivonmäen 
kansallispuistoon, s. 20

Pekka Katainen, 0400 260 985 
matkapekka12(at)gmail.com

to-su  
9.-12.6.

Alkukesän vaellusretki  
Korouomaan Posiolle, s. 21

Markku Tirkkonen, 0400 192 023

pe-su 
10.6.-12.6.

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

https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetaja-
tukset/

la-pe  
11.-17.6.

Suomi Meloo (TÄYNNÄ) Paavo Jaakkola, 0400 892 443 

su 12.6. Tour de Kuopio, pyöräily 
s. 23

Jarkko Juvonen, 050 358 3175 
agela(at)kapsi.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-pe 
30.6.-1.7.  

Melontaretki  
Karhonsaareen

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

HEINÄKUU 2022
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

la-pe  
16.-22.7.

Melontaretki Puruvesi-
Pihlajavesi  (TÄYNNÄ)

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

la-su  
23.-24.7.

Pyöräily Suonenjoelle hiek-
kateitä pitkin, s. 23

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

heinäkuu Teatteripyöräily Siilinjärven 
kesäteatteriin, s. 23

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

pe-su  
29.-1.7.

Melontaohjaajakoulutus 
Pilpassa

Suomen Latu 
susanne.blomqvist(at)suomenlatu.fi
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ELOKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

pe-su  
5.-7.8.

Sipoon kanoottiklubin  
kutsu 2 yön melontaretkel-
le (TÄYNNÄ)

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

pe-su  
5.-7.8.

Itä-Suomen latualueen  
retki Petkeljärven kansallis- 
puistoon, s. 25

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

16.8., 23.8., 
30.8., 6.9.

Metsämörri- ja myttyskou-
lut Pilpassa tiistaisin 

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

pe-su  
26.-28.8.

Melontaretki Koitereella 
(TÄYNNÄ)

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

pe-su  
26.-28.8.

Pyöräretki Tahkolle, s. 23 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 20.8. Luonto toimintaympäristö-
nä -koulutus

Suomen Latu

la-su  
19.-21.8.

Ulkoilupäivä ja Nuku yö 
ulkona Pilpassa, s. 24

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

SYYSKUU 2022
la-la 3.-10.9. Ruskaretki Kiilopäälle, s. 26 Pekka Katainen, 0400 260985 

matkapekka12(at)gmail.com
la 10.9. Kuutamomelonta Paavo Jaakkola, 0400 892 443 

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

Kiilopään Tunturihaaste Suomen Latu 
kiilopaa.fi/tunturihaaste

su 25.9. Metsämörrin 30 v  
juhlametsäretki

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

pe-su  
16.-25.9.

Ruskaretki Akumajalle,  
s. 26 

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

vk 39 Puijon Latulainen ilmestyy Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com
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LOKAKUU 2022
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 1.10. Metsämörri esiopetuksessa 

teemakurssi
Suomen Latu

la-su 1.-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, s. 25 
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la-su  
15.-16.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, 
retkeilijät, s. 25

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

MARRASKUU 2022
la-su 5.-6.11. Kaamosretki 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

Melontatapahtumien tarkemmat tiedot ovat kotisivujen tapahtumakalenterissa 
ja uutisissa sekä Puijon Latu/Melojat Facebook-ryhmässä ja WhatsApp-ryhmässä 
Melojat PuLa:ssa.
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Olemme vaihtelevalla kaveriporukalla 
käyneet itsenäisyyspäivän aikaan Saa-
riselällä ”korkean paikan hiihtoleirillä”. 
Toissa vuonna heräsi ajatus tehdä ”ker-
ran elämässä –hiihto” ulkomailla. Viime 
keväänä meistä kolme puijonlatulaista 
päätti osallistua perinteiseen Marcialon-
ga-hiihtoon Italian Dolomiiteilla. Tämä 70 
kilometriä pitkä perinteisen tavan hiihto 
on osa Visma Ski Classics –kilpailusarjaa.  
Siihen osallistuu myös paljon aktiivihiih-
täjiä, entisiä kilpaurheilijoita ja meitä ta-
vallisia kuntohiihtäjiä.

Osallistuminen tapahtui helpoiten urhei-
lumatkoja järjestävän matkatoimiston 
kautta. Niinpä lensimme keskiviikkona 
26.1.2021 25 muun hiihtäjän kanssa 
Milanoon, josta jatkoimme bussilla ma-
japaikkaamme n. 1000 metrissä sijaitse-
vaan Cavalesiin, johon hiihto päättyy.

Torstaina totuttelimme korkeaan ilma-
nalaan hiihtämällä 1800 metrissä La-
vazzessa, joka on myös Suomen hiihto-
maajoukkueen uusi harjoittelupaikka. 

Hiihtämällämme 15 kilometrin lenkillä oli 
jyrkkiä laskuja ja pitkiä nousuja. Ohuessa 
ilmanalassa syke nousi hyvin helposti ja 
kuiva ilma vaati nestetankkausta.

Perjantaina hiihdimme samalla korkeu-
della sijaitsevassa Seiser Almissa, jossa 
Suomen ja Norjan maajoukkuehiihtäjät 
valmistautuivat olympialaisiin. Edellistä 
päivää tasaisemmat ladut kiertelivät jyl-
hissä Alppimaisemissa. Lauantaina testa-
simme suksiamme hiihtoreitille osuvalla 
Val di Fiemmen hiihtostadionilla, joka on 
toiminut mm. MM-kisojen päänäyttämö-
nä 2013.

Sunnuntaiaamuna siirryimme hiihdon 
lähtöpaikkaan Moenaan. Meidät oli si-
joitettu eri lähtökarsinoihin, mutta kohta 
yhdeksän jälkeen olimme kaikki kolme 
matkalla pikkupakkasessa. Hiihtoreitti 
kulkee syvällä teräväpäisten huippujen 
rajaamassa Val di Fiemmen laaksossa  
nousten ensin 18 kilometriä 1450 met-
rissä sijaitsevaan Canazeihin, josta alkaa 
vaihteleva laskuosuus kohti Cavalesia. 
Tänä vuonna osallistujia oli kaikkiaan 
n. 4600, joten alku oli ruuhkaista hiih-
tämisen jopa pysähtyessä jyrkimmissä 
ylämäissä ja vaikeiden laskujen alussa. 
Canazein jälkeen pystyi kuitenkin hyvin 
hiihtämään omaan tahtiin.

Latu kulkee 13 kylän halki. Kylien kaduille 
ja osin muillekin osuuksille latu oli tehty 
tykkilumesta. Kannustajia riitti lähes jo-
ka kohtaan. Innokkaimmilla kannattajilla 
oli osallistujaluettelot, joten kannustusta 
sai jopa omalla nimellään. Predazzossa, 
jossa oli 45 kilometrin hiihtäjien maali, 

Puijonlatulaisia Marcialongassa

  
Alpeilla Seppo Hyartt, Ilkka Raninen ja 
Jarmo Toivola
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latu kierteli mäkihyppyreiden alastulota-
santeella. Vaikka päivän mittaan aurinko 
paistoi ja lämpötila nousi plussan puolel-
le, ladut säilyivät kohtuullisen hiihdettävi-
nä.

Hiihtoreitillä on nousua kaikkiaan 1265 
metriä. Cavalesin kohdalla laakson poh-
jalta itään päin on Tour de skin loppunou-
su Alpe Cermisin laskettelurinteillä. Mei-
dän nousumme lähti länteen päin. Jyrkin 
osuus oli 140 metriä nousua 1780 metrin 
matkalla pitkin lumetettuja kävelyteitä ja 
katuja. Viimeinen kilometri kulki  Cavale-
sin kapeilla kaduilla päätyen pääkadulle 
tehtyyn maaliin.

Osallistujajoukko on hyvin kansainvälistä, 
tänä vuonna hiihdossa oli mukana kaik-
kiaan 188 suomalaista. Saimme meidän 
”pitkän marssin” hiihdettyä alle seitse-
män ja puolen tunnin, jolla sijamme oli 
n. 360 yhteensä 459 maaliin hiihtäneiden 
60–69 vuotiaiden ryhmässä. Kokemuk-
semme ”kerran elämässä” –hiihdosta oli 
niin antoisa, että ajatus osallistua ensi 
vuoden 50-juhlavuoden Marcialonga-
hiihtoon voisi jopa toteutua. 

   Teksti ja kuvat: Jarmo Toivola

Hiihtolatu Canazein kylässä

Kuvia retkireitin varrelta 
 

 

 

 
 

Puijon Latu ry:n Valokuvauskerhon 
näyttely 11.4.-5.5.2022 

TERVETULOA NÄYTTELYYN!

Näyttely on esillä Kuopion Luonnon Ystä-
väin Yhdistyksen Luontotuvalla, Puijon-
katu 15. Luontotupa on auki maanantais-
ta torstaihin joka iltapäivä klo 13-17. 

Tutustuminen Leivonmäen kansallis-
puistoon, Koskikaran kierros ym. 
Lähtö Puijontorilta klo 9. 
Matkan hinta 75 €/hlö 
Hintaan kuuluu: matkat, majoitus  
mökeissä, aamupala ja päivällinen. 
Mikäli yöpyy teltassa, -25€ ja omilla 
eväillä -20 €. 
 
Ilmoittautumiset: matkapekka12(at)
gmail.com tai 0400 260 985. 

https://www.luontoon.fi/leivonmaki

Retki Leivonmäen  
kansallispuistoon  
la-su 4.-5.6.2022 
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Luonnonkukkien  
päivän  

tapahtuma Pilpassa
Tule viettämään valtakunnallista luon-
nonkukkien päivää Pilppaan  sunnun-
taina 19.6. klo 12-15. Kiertelemme 
Pilpan pihapiirissä, pellon ja niittyjen 
laiteilla sekä lähirannoilla ja tutus-
tumme alueen kasvilajistoon samalla 
kuunnellen ja katsellen muutakin lä-
hiluontoa. Retken lopuksi levähdäm-
me laavulla, jossa kaupunki tarjoaa 
retkeläisille nuotiokahvit ja pientä 
purtavaa. Kaupunki järjestää tapahtu-
man yhteistyössä KLYY:n kanssa.                                    

Jo
rm

a 
Ik

on
en

Unelmien liikuntapäivä Pilpassa sunnuntaina 8.5.2022
Tervetuloa viettämään mukavaa puuhapäivää Pilppaan.  

Ohjattua toimintaa kaikenikäisille klo 10-15, mm. pyöräilyvinkkejä ja temppurata.  
Ota omat eväät laavulle.  

Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 (tekstiviesti) tai 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

Ku
va

t: 
Irm

a 
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Alkukesän vaellusretki  
Korouomaan

to-su 9.-12.6.2022
Lähtö Kuopiosta torstai-aamuna 9.6.  
Korouoman reitillä patikoimme to-il-
lasta la-aamupäivään. Aikataulun sal-
liessa käymme la myös Riisitunturilla. 
Kotiinpaluu su 12.6. Matkat kuljetaan 
kimppakyydeillä ja kustannukset jae-
taan autossa olevien kesken. 

Omat varusteet, majoite ja eväät mu-
kaan. Max. 8 henkilöä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset su 
15.5. mennessä: Markku Tirkkonen, 
0400 192 023.

Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä. 
          Tervetuloa mukaan! 
 
https://www.luontoon.fi/korouoma
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Reppu selkään ja retkelle...

 
 
 

Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja  
     hiihtotoimikunnan järjestämiin  

2022 tapahtumiin!
to 5.5. Retkeilyn teemailta 
 
su 8.5. Unelmien liikuntapäivä Pilpassa, s. 21 
 
la-su 4.-5.6. Kevätretki Leivonmäen kansallispuistoon, s. 20 
 
to-su 9.-12.6. Alkukesän vaellusretki Korouomaan Posiolle, s. 21 
 
la-la 3.- 10.9. Ruskaretki Kiilopäälle, s. 26 
 
pe-la 16.-24.9. Ruskaretki Akumajalle, s. 26 
 
la-su 15.-16.10. Karpaloretki Tiilikkajärven kansallispuistoon, s. 25. 
 
la-su 5.-6.11. Kaamosretki Paikka vielä selvityksessä.  
 
Ensilumen hiihtoviikko joulukuussa on selvityksessä. 
 
Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa:  
https://puijonlatu.fi/, uutiset ja tapahtumakalenteri, Facebook, Instagram.  
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä (poikkeus Akumajan retki).       
  

Irm
a 
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Katso tarkemmat tiedot tapahtumista: https://puijonlatu.fi/tapahtumakalenteri/ 
 

Pyöräily
Pyöräilyn Kilometrikisa la-ke 1.5.-22.9., Riitta, s. 25

to- la 26.-28.5. Kahden yön pyöräretki Tuovilanlahteen, Jorma 

su 29.5. Kallaveden pyöräilykierrokselle osallistuminen, Anuliina

su 12.6. Tour de Kuopio, Jarkko

Pyöräretki Siilinjärven kesäteatteriin heinäkuussa, esitys  Koko kaupungin Vinski, 
Riitta

la-su 23.-24.7.Suonenjelle hiekkateitä pitkin, Riitta

pe-su 19.-21.8. Pyöräretki Tahkolle 
Ilmoittautuminen Riitalle 17.7. mennessä. 

Jos olet kiinnostunut lähtemään omatoimisesti Akumajalle syyskuussa retkitoimi-
kunnan mukana, ole yhteydessä Riittaan. Hän pyöräili siellä viime syksynä.

Seuraa kotisivuja tai liity mukaan WhatsApp-ryhmään. Keksitään pyöräretkiä  
lähikohteisiin, kutsu kaveri lenkille tai ehdota löytämäsi retkikohde. 
Pyöräilijöiden WhatsApp: Ylläpitäjä Riitta 
Tiedustelut: Riitta Karhunen, 040 758 6844 rkarhunen(at)gmail.com 
Jorma Rissanen, 044 294 2219, jormarissanen55(at)gmail.com 
Jarkko Juvonen, 050 358 3175, agela(at)kapsi.fi 
Anuliina Savolainen, anuliina.savolainen(at)gmail.com 
 
                                                                 Kävely
Ohjatut kaikille avoimet maksuttomat sauvakävelylenkit alkavat toukokuussa  
tiistaisin klo 18-20. Heinäkuussa tauko. Jatkuu elokuu-lokakuu. Lähtöpaikat  
vaihtelevat.  
Kävelykipinän Kilometrikisa su-pe 1.5.-30.9.2022 
Ilmoittautuminen on avautunut 15.4. Joukkueen nimi: Puijon Latu, osallistumis-
koodi: puijonlatu22  https://kavelykilometrikisa.fi/ 
 
Tiedustelut: Anuliina Savolainen, anuliina.savolainen(at)gmail.com

Pyöräilyn ja  Kävelyn Kalenteri 2022
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Pilpassa ulkoillaan la 27.8.2022 

klo 14-17
Tervetuloa ulkoilemaan koko perheen                                                                                                                         
voimin Pilpan pihapiiriin! 
Mahdollisuus kokeilla frisbeegolfia,  
kuntoilla luontokuntosalissa,  
pelata tuttuja lautapelejä pihaversioina  
ja ampua jättiritsoilla.  
Laavut käytössä.   
  

Pilpassa nukutaan yö ulkona  
la-su 27.-28.8.2022

                                                                           Tule mukaan viettämään ikimuistoinen                                                                      
                                                                         yö ulkona Puijon Ladun kanssa klo 18                                                                                                                                               

                  alkaen.    
                                   Laavut käytössä.  

                                                                          Illalla hämärähommia lapsenmielisille.  
                                                                          Omat majoitteet ja ruuat. Jos tarvitset                                                                                                                                        

                                                       lainaksi telttaa, kysy Kirsiltä. 
                                                                           Aamupuuroa tarjolla sunnuntiaamuna. 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille.

Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, ks.tuppurainen(at)gmail.com

#nukuyöulkona #suomenlatu #puijonlatu  
https://puijonlatu.fi/  Facebook  Instagram

Irm
a 

Ik
on

en

Irm
a 

Ik
on

en



             25

Jo
rm

a 
Ik

on
en

Karpaloretki  
la-su 15.-16.10.2022

Tiilikkajärven kansallispuistoon  
Venäjänhiekalle 
 
Tule viettämään retkeilypäivää, karpa-
loita poimien tai nauttien leppoisasta 
iltanuotiosta ja yöpyen upealla ran-
nalla.

Omat majoitteet ja eväät mukaan. 
Opastusta sitä  haluaville pienryhmäs-
sä. Yhteislähtö klo 8.00 Kuopion Pesä-
pallostadionin P-alueelta ja klo 10.00 
Sammakkotammen P-alueella. Kimp-
pakyydin suositushinta 5€/suunta.  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
Jari Ojala 040 715 9216,  
jariojala(at)puijonlatu.fi  
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

Pyöräilyn km-kisa 
su 1.5.-ma 22.8.2022

Ilmoittautuminen on menossa. Jouk-
kueen nimi Puijon Latu, osallistumis-
koodi kesäpuijo.  
https://www.kilometrikisa.fi/ 
Tiedustelut: Riitta Karhunen, 040 
758 6844, rkarhunen(at)gmail.com 

Li
isa

 K
or

ka
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en

Syystalkoot 
Pilpan perinteiset syystalkoot  

lauantaina 8.10.2022 klo 10 alkaen.  
Varapäivä 15.10.2022. 

Tiedustelut: 040 537 8038

Tervetuloa mukaan!  

Kansallispuistoretki  
Petkeljärvelle  

la-su 6.-7.8.2022 

Tervetuloa Itä-Suomen latualueen  
retkelle Petkeljärven kansallispuis-
toon! Majoitus Luontotuvalla. Retki-
kohteina mm. Möhkön kylä, Öykkö-
senvaaraan sotahistoriallinen kierros, 
luontopolkulenkki (3 km) ja Runonlau-
lajan pirtti.  
Tarkemmat tiedot myöhemmin. 
https://www.luontoon.fi/petkeljarvi Ar

ki
st

o
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Puijon Ladun jäsenten retki  
Akumajalle pe 16.- su 25.9.2022

Tule viettämään mukavaa viikkoa patikoiden tunturissa tai vain oleilemaan Lapin 
maisemiin. Tukikohtana on Suomen Ladun Akumaja Karigasniemellä, Paistunturin 
erämaa-alueen maisemissa.  
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html

Lähtö Kuopiosta perjantaina 16.8.2022 ja paluu Lapista sunnuntaina 25.8.2022.  
Majan varaus on la-la. Meno- ja paluumatkalla väliyöpyminen puolimatkassa.  
 
Sisämajoituspaikkoja on noin 18 henkilölle. Majoitusmaksut jaetaan kaikkien  
majoittujien kesken (myös pihapiirissä telttailevien). Matkat kuljetaan usealla 
kimppakyydillä ja kustannukset jaetaan autossa olevien kesken. Omat varusteet 
sekä eväät mukaan. Retkeilytoimikunta järjestää tarpeen mukaan opastettuja eri 
pituisia retkiä lähialueelle, myös yön yli patikointiretkiä. Viikko-ohjelma suunnitel-
laan mukaan lähtevien kesken.  
Voit osallistua myös vain matkoihin.

Mikäli paikkoja on jäljellä/varaamatta 31.7.2022, ne tulevat jakoon myös lä-
hialueen yhdistyksille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: VesQ, 050 555 3373, 
vesajussila(at)puijonlatu.fi 
Ilmoittautumiset 31.7.2022 mennessä.

Puijon Ladun Ruskaretki Kiilopäälle  
la-la 3.-10.9.2022 

Päivittäin retkiä alueen reiteillä ja poluilla. Mahdollisesti päivän matka myös  
Norjan puolelle Pykeijaan ja Neideniin linja-autolla. 
Matkan hintaan kuuluu matkat (Norjan eri maksusta), majoitus 2hh huoneissa ja 
puolihoito. 
Matkan hinta on 540 € /hlö. 
Matka toteutetaan, mikäli 27 ilmoittautuu. 
 
Ilmoittautumiset to 30.6 mennessä: matkapekka12(at)mail.com tai  
0400 260985 
Tiedustelut: MatkaPekka, Pekka Katainen, 040 0260 985, info(at)matkapekka.fi 
https://www.kiilopaa.fi/
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Puijon Latu   
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 
 

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi

Petri Jääskeläinen 
040 084 8744 

jaaskelainenpj(at)dnainternet.net

Vesa Karhunen, Pilpan isäntä 
040 027 5562   

vek.karhunen(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, webmaster 
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,  
Markku Tirkkonen, 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, 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.


