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PÖRRÖNPOLKU
TARINOITA JA VAIHEITA
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 Pilpantien pysäköintialueen opastetaulun luona kokoontui
kutsuvierasjoukko. Kuopion kaupunki ja Puijon Latu olivat saaneet valmiiksi merkityn polun
Pilpantien parkkipaikalta Pilppaan. Ensio Holopainen Puijon Ladusta toivotti vieraat tervetulleeksi.
Polun nimi Pörrönpolku viittaa Puijon Ladun entiseen puheenjohtajaan, Riitta Rissaseen, jonka
geokätköilynimi oli Pörrö. Hän oli innokas retkeilijä ja vaeltaja, lukuisia kertoja mm. Lapissa, minne
nimikin johtaa.
Puheenjohtaja Vesa Karhunen avasi polun katkaisemalla metsänvihreän nauhan. Nauhaa pitelivät
Riitan tytär Tiina ja tyttärentytär Sini. Tämän jälkeen puheenvuoron piti kaupungin edustajana
Seppo Jauhiainen. Hän kertoi polun syntyvaiheista.
Kaupungin ja Puijon Ladun hyvä yhteistyö on toteutunut taas kerran. Niin kuopiolaisille kuin
Kuopiossa vieraileville ulkoilijoillekin merkitty polku on tervetullut.
Polku on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön kävellen tai lumikenkäillen. Polku kulkee
vaihtelevassa maastossa osin hyvin vanhaa polku-uraa ja on merkitty numerotolpin. Se sopii hyvin
mm. perheille.
Irma Ikonen

AVAJAISET

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

Irma Ikonen

Pörrönpolku 6.12.2021

Veikko Haakana jatkaa kirjassa ’Joskus vielä kerran’ runoa:
Ei toteutunut toiveeni.
Ehkä sitten
kun en enää ole
tai tuuli
enintään.
Rissasen Riitan kohdalla tuo toive toteutui. Me muut saamme kulkiessamme Pörrönpolulla vielä
miettiä, minä kulkemassa, ettei edes vanamo, minua huomaisi.
Kiitos Kuopion kaupungille polun materiaalista, Seppo Jauhiaiselle hankkeen alullepanosta, Esko
Enkkelälle opastaulujen suunnittelusta, Vesa Karhuselle ja kaikille muille mukana olleille Puijon
Ladun 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 autotienkin vain
lopussa Pilpan pellolla parkkipaikalla. Tätä on pidetty tärkeänä, ja toivotaan, että jatkossakin
ulkoilureittejä suunnitellessa pyritään ratkaisuihin, joissa eri tavoin liikkuvat eivät tahattomasti
joudu häiritsemään toisiaan, vaan voivat nauttia oman lajinsa tarjoamista tavoista.
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Nyt lähdemme Pilppaan itsenäisyyspäivän lipunnostoon ’hanhenmarssia’ joko Pörrönpolkua tai
tietä pitkin. – Sanonta ’hanhenmarssia’ viittaa hanhiparven tapaan pitää kaklattamalla yhteyttä
toisiinsa. Vanamo (Linnaea borealis) otetaan huomioon sitten, kun kuljetaan yksin tai pienessä
ryhmässä Pörrönpolulla hiljaisuutta aistien.
Ensio Holopainen

Suomen Latu: Kuukauden ulkoiluteko helmikuu 2022
Kuopion Pörrönpolulla saa kävellä talvisessa metsässä
Kuopiossa pistettiin hihat heilumaan! Kuopion kaupungin ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksen,
Puijon Latu ry:n yhteistyöllä rakennettiin ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu, noin 800 metrin
mittainen Pörrönpolku, joka on käytössä ympäri vuoden, mutta palvelee erityisesti talvisin
talvikävelyreittinä. Polun avajaisia vietettiin 6.12.2021.
Polku kulkee Pilpantien pysäköintialueen ja Pilpan majan välillä hiljaisen metsän siimeksessä
luonnon keskellä. Pilpassa on hieno Puijon Ladun ylläpitämä Pilpan maja, jossa toimii talvisaikaan
kahvila. Myös Pörrön polun kulkijat pääsevät majalle kätevästi lämmittelemään ja nauttimaan
herkuista.
Aloite lumikenkäreitin saamiseksi Pilpan alueelle tuli kesällä 2021 Kuopion kaupungin
metsänhoitajalta Seppo Jauhiaiselta. Kaupungilla oli huomattu, että talvella myös jalan ja
lumikengillä liikkujille pitäisi saada jonkinlainen reitti. Pilpassa on ollut tähän saakka kyllä runsaasti
latuja, mutta ei juuri talvireittejä muuhun liikuntaan. ”Kaupungilla on tarve motivoida ihmisiä ulos
luontoon liikkumaan niin kesällä kuin talvellakin. Luontoliikunnalla me Kuopiossa ymmärrämme
kaikenlaista liikkumista”, kertoo Seppo Jauhiainen.
Yhdessä Suomen Ladun jäsenyhdistyksen, Puijon Ladun kanssa selvitettiin, minkälainen reitti
voitaisiin rakentaa ja missä se tulisi kulkemaan. Reittilinjaus oli yksi sujuvasti toteutuneen
hankkeen helpoimmista osuuksista. Pitkäaikainen Puijon Ladun jäsen, innokas retkeilijä ja kokenut
luonnossa liikkuja Ensio Holopainen näytti valmiin polun, jonka hän tiesi kulkevan kauniissa
metsässä. Ensio oli itse käyttänyt polkua kymmeniä vuosia. Ensio tiesi myös, että polku ollut
olemassa jossakin muodossa alueella jo satoja vuosia.
Polku merkittiin maastoon talkoovoimin, tehtiin pienimuotoisia raivauksia ja opaskyltit ja -tolpat
asennettiin maastoon yhteistuumin. Puijon Latu hankki tarvikkeet ja Kuopion kaupunki vastasi
kustannuksista sekä auttoi paikkatietoasioissa ja mm. kartan piirtämisessä. Pörrönpolun
kokonaiskustannukset olivat noin 1 000 euroa, ja kaupungilla uskotaan, että kustannukset
maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti säästyneissä terveys- ja sosiaalitoimen kustannuksina.
Polku nimettiin Pörrönpoluksi Puijon Ladun entisen puheenjohtajan Riitta Rissasen kunniaksi ja
muistoksi. Riitta oli innokas geokätköilijä ja hänen tunnuksensa oli Pörrö. Pörrö-nimi johtaa
Lappiin, ja nimen on arveltu tarkoittavan ”omalaatuista” tai ”hassua”, minkä sanottiin kuvanneen
Riitan luonnetta hyvin.
Pörrönpolun linjaus on tehty niin, että se haittaa mahdollisimman vähän muilla tavoin alueella
liikkuvia, ja Ensio Holopaisen mukaan ulkoilureittien suunnittelu pitäisi tehdä niin, että esimerkiksi
lumikenkäilyreittiä ei tehdä risteämään tai varsinkaan kulkemaan samaa uraa latujen kanssa.
”Suunnittelu pitäisi toteuttaa niin, että eri lajien harrastajat eivät tahattomasti joudu toistensa
tielle”, sanoo Ensio Holopainen.
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Kesällä 2022 on tarkoitus jatkaa Pörrönpolkua janamaisesta reitistä ympyrän muotoiseksi, Pörrön
kierrokseksi. Sen kokonaispituudeksi on suunniteltu 2,5 kilometriä. Pörrönpolulla on
toistakymmentä lumikenkäsymbolein merkittyä opastolppaa. Lisäksi polun molemmissa päissä on
opastaulut.
Polulla liikutaan jo nyt paljon. Lisääntynyt kävijämäärä näkyy myös Pilpan majan latukahviossa,
jossa nyt myös talvikävelijät ja lumikenkäilijät käyvät entistä useammin.

Jorma Ikonen

Irma Ikonen

Irma Ikonen

Mikko Aslak Lemmetti

YLE:n toimittaja Marianne Mattila haastattelee Seppo Jauhiaista.
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Sattumuksia Pörrönpolulla
Kun PL:n tiedottaja kulki ensimmäistä kertaa Pörrönpolun, niin heti alussa oli polun poikki
kaatuneena kaksi järeää kuusta parin päivän takaisen tuulenpuuskan jäljiltä. Eipä ole esteetön
polku, oli toteamus.
Sitten vastaan tuli pieni valkea Ukko ja naavapartainen Tapio, joka osasi kertoa paljon
ympäröivästä metsästä.

Alli, Ukko, Tapio ja Irma

Vähän matkan päässä puiden lomasta kallion päältä kurkisti toinen koira, vihreä, luppakorvainen ja
kuonokin metrin mittainen. Huomattiin paljon muutakin ihmeteltävää, mutta jäi niitä seuraavaan
kertaankin.

Arvoituksesi jäi esimerkiksi kivireunainen kraateri. Oliko siinä ollut peruna- tai nauriskuoppa,
tervahauta tai oliko siitä vain otettu hiekkaa tai punamultaa?
kirjasi Ensio
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Täydentäminen rengasreitiksi
Kesällä 2022 merkittiin maastoon polun kierto-osa, joten Pörrönpolku on nyt rengasreitti. Jotta
reitti ei kulkisi läheltä rannan kesäasuntoja, piti poiketa valmiilta poluilta muutamien kymmenien
metrien matkalla. Näin saatiin samalla latu-uran ylitykset turvallisempiin paikkoihin.
Opastetaulu B siirrettiin samalla uuteen paikkaan Pilpan halkoliiterin nurkalle.

Sofia, Ensio ja Jari talkoissa
Kuvat: Irma Ikonen

