
             1

Puijon LatulainenPuijon Latulainen

Puijon Latu ry              www.puijonlatu.fi    

Jäsenlehti 3/2022Jäsenlehti 3/2022

Yhdessä hyvä tulee s. 14-15



2

Puijon Latulainen 3/2022

Kahvio on auki viikonloppuisin klo 10 - 15, hyvillä hiihtokeleillä myös muina 
päivinä.  Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kahvio on auki joka päivä.  

Tarkista aukiolo: https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/ 
 

TULE KÄVELLEN, PYÖRÄILLEN, HIIHTÄEN,  
LUMIKENKÄILLEN TAI LUISTELLEN.

         

               
                
                              
                             HERKUTTELE ITSELEIVOTUT PULLAT JA SÄMPYLÄT,  
                             TUORE KAHVI,  KAAKAO, TEE, RAIKAS MEHU YM.  
                   
        RENTOUDU MAJAN TAKKATULEN  ÄÄRESSÄ.   Korttimaksu

 
 
Talkoolainen: Voit varata myyntivuorosi jo nyt: Riitta Karhunen, 040 758 6844 
tai rkarhunen(at)gmail.com.  
Varauslista tulee yhdistyksen kotisivuille myöhemmin. Siitä näet vapaat  
vuorot.  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-ulkoilukahvio/
talkoolaiset/ 
Pilpan maja: Pilpantie 261, 70700 Kuopio

PILPAN ULKOILUKAHVIO AUKEAA 1.1.2023PILPAN ULKOILUKAHVIO AUKEAA 1.1.2023
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LIITY JÄSENEKSI        
PUIJON LATUUN
Samalla liityt  myös Suomen  
Ladun jäseneksi.  
 
https://liity.suomenlatu.fi/ 
Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 29 € 
• opiskelijajäsen (alle 29 v) ja nuori           
   ei-opiskelija (alle 20 v) 15 € 
• perhejäsenyys 38 € 
• rinnakkaisjäsen 17 €

Perhejäsenyys koskee samassa 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjäsen 
on jo henkilöjäsenenä muussa  
latuyhdistyksessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 09 8567 7450 tai  
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
 
GET SOME FRESH AIR! GET  
INVOLVED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

Etukansi: Kohteena Särkitunturi.  
Kuva: Jorma Ikonen 

Puijon LatulainenPuijon Latulainen  on luettavissa  
sähköisesti:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/jasenlehdet/ 
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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, 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 
3/2022

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 1440 kpl

Seuraava numero 
Ilmestymisviikko 4/2023 

Aineisto 20.12.2022 mennessä  
Irma Ikoselle  
0400 573 472 

irmaikonen(at)hotmail.com

Mainoshinnat  
  Koko sivu 400 € 
 1/2 sivua  200 €  

Pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 €

Jos haluat lehden jatkossa 
vain sähköisenä, ilmoitatko  

toiveesi ja sähköpostiosoittee-
si jäsensihteeri Kirsi  

Tuppuraiselle  
040 707 8367 (tekstiviesti) tai 
ks.tuppurainen(at)gmail.com  
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Pilpan majan ja saunan vuokraus
Vuokraamme majaa ja saunaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös 
ulkopuoIisille päiväkäyttöön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuk-
siin silloin, kun se on vapaa omalta toiminnaltamme. 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 erillissopi-
muksen mukaan. 
 
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038

Irm
a 

Ik
on

en

Pilpan laavut
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyt-
tää niitä. Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään 
omaan käyttöön (puh. 040 537 8038). Varausmaksu 15 € maksetaan 
Puijon Ladun tilille: FI31 4108 0010 3558 35. Vieraiden tulee poistua 
Pilpan laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikai-
sintaan klo 7. Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatetta.

Herkkuja laavulla
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Loppukesän lämpöaalto vielä hellii tätä kirjoittaessa ja alkukesällä oli todella lämmin-
tä ja mukavaa harrastaa ulkoilujuttuja. Pilpassa, hienossa tukikohdassamme, kannat-
taa käydä vierailemassa ympäri vuoden myös kesällä; saunomassa, melomassa, laa-
vuilla. Ja eri talkoissa pääsee tutustumaan muihinkin latulaisiin ja suunnittelemaan 
kenties yhteisiä retkiä.

Pilpan alueella ja läheisyydessä kulkee myös Pörrönpolku, merkattu lumikenkäily- ja 
kävelypolku. 

Syksyllä luonto suorastaan kutsuu erilaisille retkille, niin kävely- kuin marjastusretkil-
le, näitä on tarjolla ohjattuna myös Puijon Ladulla. Katso retket tapahtumakalenteris-
ta.

Jäsenmäärämme tasainen kasvu tuo mukanaan uutta positiivista ajattelua. Siksi on 
tärkeää, että hallitus saa rakentavaa palautetta myös teidän tuoreista kokemuksistan-
ne.

Ollaan kuulolla. Liikunnallista syksyä! 

Jari Ojala 
Puijon Latu ry, puheenjohtaja

Jo
rm

a 
Ik

on
en

Kohti ihanaa syksyä

Kuukkelit
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       Puijon Latu ry:n 
      SYYSKOKOUS

              torstaina 24.11.2022 alkaen klo 18.00  
            Puijon kirkon seurakuntasalissa  

         Taivaanpankontie 3, Kuopio

Suosittelemme noudattamaan terveysturvallisuutta.  
Jos haluat osallistua etänä, ota yhteys Janne Savolaiseen,  
jannesavolainen(at)puijonlatu.fi viimeistään  sunnuntaina 

20.11.2022. Laita viestiin koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kohdassa 13 määritellyt asiat.  
Kahvitarjoilu klo 17.30 -

Tervetuloa joukolla päättämään!   
Hallitus 

Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Päätetään tilikautta 2023 koskevat jäsenmaksut. 

- Käsitellään ja hyväksytään tilikauden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

- Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden (2022 puheenjoh-

taja, sihteeri ja rahastonhoitaja 200 €, hallituksen jäsenet ja varajäsenet 120 €) ja 

kulukorvausten (2022 autolla talkooajosta enintään 0,40 €/km) perusteet.  

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (nykyisin 8). 

- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä. 

(Erovuorossa: Markku Hynninen, Vappu Palmu, Liisa Ruuskanen ja Kirsi Tuppurai-

nen sekä varajäsenet Anssi Kyllönen ja Janne Savolainen. Hallituksessa jatkavat 

Outi Nikunen, Petri Jääskeläinen, Vesa Karhunen ja Viljo Rautiainen.  

- Valitaan toiminnantarkastajat ja varatarkastajat vuodelle 2023. 

- Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

Syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu asia on esitettävä kirjallisesti hallituk-

selle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
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”Hyvä kuopiolainen latuväki!

On aika esittäytyä: Olen jo neljännen-
kymmenennen syntymäpäiväni ohittanut 
perussavolainen, vaikkakaan en paljasjal-
kainen kuopiolainen tietotekniikka-alan 
puurtaja. Kuopiossa olen asunut vuoden 
-78 syksystä lähtien, joten on tämä kau-
punki joltisenkin hyvin tutuksi tullut. Pui-
jonlatulainen olen ollut 80-luvun alkupuo-
lelta lähtien – aluksi peruslatulainen eli 
passiivinen latujen kuluttaja ja Pilipassa 

pistäytyjä. Vasta muutama vuosi sitten 
otin itseäni niskavilloista kiinni ja lähdin 
aktiivisemmin mukaan latutoimintaan. Ja 
tässä sitä nyt ollaan: kokkousväki valitsi 
syyskokouksessa minut keulakuvakseen. 
Toivottavasti tiesivät, mitä tekivät. Joten 
kiitokset luottamuksesta kokousväelle 
kuin muillekin latulaisille. Teen parhaani.

Kun uudenvuoden aamuna uppuroin Pil-
passa umpihangessa lähteelle vettä ha-
keman, tuli mukava olo: nyt on tulossa 
oikein vanhanajan talvi, koska jo tässä 
vaiheessa riittää lunta persauksiin asti. Ja 
kun paluumatkalla täytyi jättää osa kuor-
masta matkan varrelle ja toimittaa vedet 
kelekkomalla majalle, kävi mielessä, että 
tämmöstäkö se Puijon Lavun puhheej-
johtajana oleminen onniin: raskaan ah-
kion raahaamista unmpihangessa lähes 
nappaskengässä! No ei se sitä ole ollut, 
mutta aikaa se on toki vienyt varsin pal-
jon jo tänä lyhyenä aikana. Ja koska kaikki 
on samalla opeteltava alusta, on jottaen 
jäänyt myös tekemättä ja huomaamatta. 
Mutta kohtalaisen hyvin on toistaiseksi 
selevitty – onhan tukenani lukuisa joukko 
kokeneita latulaisia ja sopivasti vireitä uu-
sia aktiiveja. Kyllä tämän joukon kanssa 
kelepaa toimia.”

Yllä on otteita ensimmäisestä v. 1984 
puheenjohtajan palstan kirjoituk-
sestani Puijon Latulaisen numerossa 
1/1994. Puheenjohtajan pestini kesti 
kahdeksan vuotta ja kyllähän se varsinkin 
viimeisinä vuosina alkoi tuntua jo aika 
raskaalta, kun työelämän vaatimukset 
olivat kasvaneet. Mutta aikaa vievyydes-
tään ja ajoittaisesta kiireestäkin huolimat-
ta kuluneet vuodet olivat hyvin antoisat 
monessakin mielessä. Tuskinpa muuten 
olisin onnistunut tutustumaan suureen 

Sattumuksia ja tosiasioita 1994-2001 
– puheenjohtaja muistelee

Es
a 

Su
om

in
en
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joukkoon niin Kuopion kuin Savo-Karjalan 
latualueen ja jopa valtakunnallisiin latu-
henkilöihin. 

Taustaani sen verran tarkennusta, että ylä-
savolaisessa maalaispitäjässä lapsuuteni 
ja nuoruuteni vietin ja kävin hakemassa 
etelästä elämänoppia ja kirjasivistystä 
ennen paluutani kotimaakuntaani heti, 
kun siihen avautui mahdollisuus. Kun sit-
ten ensimmäistä kertaa tohdin osallistua 
latutalkoisiin, muuan kokenut latulainen 
sanoi minun päässeen saman tien sisä-
piiriin. Niin helppoa se oli silloin, liekkö 
vieläkin? Olin toki osallistunut useinkin 
niin syys- kuin kevätkokouksiinkin ja siitä-
köhän lienee naamani jäänyt Putkosen Ei-
kan mieleen, kun hän eräänä loppukesän 
päivänä Pilpan rappusilla istuskellessani 
ehdotti, että ”ruppee sinä puhheenjoh-
tajaksi”. Olin kait silloin niin hölmistynyt, 
etten osannut panna sitä nauruksi. Ei se 
vielä silloin realisoitunut todeksi, mutta 
paria vuotta myöhemmin kylläkin ja siitä 
se alkoi.

Pilppa
Sopivasti puheenjohtajakauttani edeltä-
neenä vuotena olimme saaneet Pilppaan 
uuden uljaan saunan. Ensimmäiset löy-
lyt saatettiin heittää kiukaalle jo vuoden 
1993 puolella, mutta tositoimiin päästiin 
vuoden 1994 alussa uuden vuoden vas-
taanottajien hikoillessa sen luppoisissa 
löylyissä vanhan vuoden taakat harteil-
taan. Kesän saunavuoroilla oli aika-ajoin 
jopa tungosta, niin oli väki tykästynyt sen 
löylyihin.

Uuden saunan valmistuttua voimme re-
montoida päärakennuksen saunatilat 
uuteen käyttöön. Keittiötä laajennettiin 
löylyhuoneen verran ja pukuhuoneeseen 
tehtiin varastotiloja. Samalla rakennusta 
kengitettiin muutamalla hirrellä. Keittiön 
laajennuksen yhteydessä hankittiin myös 
mm. tiskikone helpottamaan ehtoisan 

Leena-emännän ja apulaisten toimia.

Pilpan talousvesi oli otettu metsän laidas-
sa olleesta lähteestä, mutta sen vesi ei 
aina riittänyt läpi talven lisääntyneelle kä-
vijämäärälle ja oli turvauduttava Kolmiso-
pen kaivoon, jonne oli matkaa kilometrin 
verran. Varsin raskasta oli veden vetämi-
nen ahkiolla Kolmisopesta, sillä Pilppaan 
ei ollut tuolloin ajotietä. Niinpä kaivettiin 
kaivo ja siitä vesijohto keittiöön. Saunave-
den otimme Kallavedestä.

Pilppaan oli vain pahainen kärrypolku 
eikä sitäkään aurattu talvisin autolla ajet-
tavaan kuntoon. Näin ollen kaikki tavarat 
oli raahattava käsipelillä ja raskaaksihan 
se kävi. Haataisen Aulis uhkasi jättää ta-
varoiden rahtaamisen, sanoi näet käsien-
sä venyneen tavaroita kantaessa ainakin 
kymmenen senttiä. Päätettiin tehdä tie ja 
1997 se sitten valmistui Auliksen toimi-
essa tiemestarina. Minulla on mielikuva, 
etteivät jotkut kaupungin virkahenkilöt 
olleet kovin iloisia tiehankkeestamme ja 
asettivat rakentamiselle ehdoiksi muun 
muassa, että tien varret on maisemoita-
va ja että kulkeminen on sallittava vain 
huoltoajoa varten asettamalla puomi 
tien alkupäähän. Maisemointi ei mennyt 
aivan suunnitelmiemme mukaisesti, mut-
ta kyllähän kaupunkikin lopulta hyväksyi 
lopputuloksen. Tien tekoa ei ole tarvinnut 
katua!

Pilpan pihapiiriä ehostettiin muun muas-
sa rakentamalla uusi laavu (1997), johon 
saimme puut läheisen metsän myrskyn 
kaatamista puista, täyttämällä käyttökel-
voton kaivo kivillä ja tasoittamalla muu-
tenkin tannerta ruohonleikkurilla ajetta-
vaan kuntoon. Samana vuonna pidettiin 
yhteistyössä kaupungin kanssa ensim-
mäiset heinäntekotalkoot. Alkuvuosina 
heinä katkaistiin viitakkeilla, mutta myö-
hemmin kaupunki kustansi osalle pellois-
ta koneniiton. Laavulla oli mukava nauttia 
talkootarjoilusta ja huuhdella urakan jäl-
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keen hiet saunassa ja Kallavedessä.

Pilpasta puuttuivat myös kunnolliset va-
rastotilat, sillä aitta oli auttamattoman 
pieni ja huonokuntoinen lisääntyneelle 
käytölle. Päätettiin rakentaa huoltora-
kennus, johon tulisi mm. ekohuussit, 
lämpimiä ja lukittuja varastotiloja sekä 
kanoottivarasto lisääntyneille melonta-
tarvikkeille. Ajatus oli kytenyt jo viime 
vuosituhannen viimeisinä vuosina, mut-
ta taloustilanne salli toteutuksen vasta 
kesällä 2001. Rakennuksen suunnitteli 
Mauri Puustinen. Pilpan silloinen isäntä 
Tauno Arsiola vastasi pääosin rakennuk-
sen valintaprosessista. Toteutusvaiheessa 
Pilpan uusi isäntä Lauri Lehtinen toimi 
valvovana mestarina. Konetyöt teki Rai-
mo Heiskanen asevelihintaan. Laskuje-
ni mukaan rakennustalkoisiin osallistui 
nelisenkymmentä henkilöä tehden noin 
1500 työtuntia. Omalta osalta on jäänyt 
mieleen huopien asennus, jonka Juha 
Korhonen ja minä teimme kahdestaan 
varsin rivakalla tahdilla. Huoltorakennuk-
sesta tuli niin komea, että monet luulivat 
sen olevan majoitustilaa. Purmosen Eelis, 
joka oli tehnyt saunan, pystytti myös talo-
usrakennuksen rungon ja kattorakenteet 
huopia lukuun ottamatta.

Uusia ja uudelleen henkiin he-
rätettyjä toimintoja
Uuden jäsenkunnan varmistamiseksi 
aloitimme alle kouluikäisille tarkoitetun 
metsämörritoiminnan kouluttamalla 
useita innokkaita mörriohjaajia ja itsekin 
osallistuin Suomen Ladun tarjoamalle pe-
ruskurssille. Varsin mukavasti saimmekin 
mukaan innokkaita luonnosta kiinnostu-
neita luuppiin katsojia heti alusta alkaen. 
Pääsinpä kerran itsekin osallistumaan 
toimimalla metsämörrinä. Parin vuoden 
ajan oli myös hieman vanhemmille tar-
koitettua metsävaeltajatoimintaa.

Puijon Latu oli joskus aikaisemmin jär-
jestänyt myös lasten hiihtokoulua, mutta 
vuosien saatossa se oli päässyt lopahta-
maan. Herättelimme senkin henkiin ja 
kyllähän innokkaita osallistujia löytyi, jos-
kus enemmän ja joskus taas vähemmän. 
Haasteena niissä olivat usein sääolot, sillä 
aiottuna ajankohtana saattoi olla kipakoi-
takin pakkasia. Alkuvuosina hiihtokoulu 
järjestettiin Puijolla.

Vuosi 1997 latuyhdistyksessämme oli 
melkoinen uusien toimintojen käynnis-
tämisen buumi, sillä kyseisenä vuonna 
käynnistyi toden teolla nykyisin erittäin 
suosittu melonta, sauvakävelyt, edellä 
mainitut Pilpan heinätalkoot sekä osallis-
tuimme ensimmäistä kertaa omalla jouk-
kueella Suomi Meloo tapahtumaan.

Olin itse meloskellut omaksi iloksi ja olim-
me viritelleet ajatustasolla melonnan 
aloittamista. Kuopiossahan oli jo melon-
nan erikoisseura Kallan Melojat, mutta 
heidän keskittyessä tuolloin pääasiallises-
ti koskimelontaan, kun me puolestamme 
olimme kiinnostuneita enemmän rauhal-
lisesta retkimelonnasta. Saimme halli-
tukselta luvan hankkia yhdistyksellemme 
pari kajakkia ja tuoreen rahastonhoita-
jamme Rissasen Martin kanssa kävimme 
tutustumassa paikallisen melontaliikkeen 
kajakkivalikoimaan. Tuomisina oli kaksi 
kajakkia tarpeelliseine melontavarustei-
neen. Niin pienestä alkoi Puijon Ladun ny-
kyisin suosituin liikuntamuoto – melonta. 
Martin lisäksi jo varsin varhaisessa vai-
heessa myös Luorasen Antti tuli mukaan 
vetämään melontaa.

Suomen Latu oli tuotteistanut aivan uu-
den liikuntalajin – sauvakävelyn. Mekin 
lähdimme buumiin mukaan hankkimalla 
nipun kävelysauvoja ja järjestämällä oh-
jattuja sauvakävelyretkiä sekä omille jä-
senille että tilausryhmille.

Puijon Latulainen 3/2022
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Hiipuneita toimintoja
Uusien toimintamuotojen vastapainoksi 
aikaisemmin hyvinkin suosittujen polku-
retkien suosio alkoi hiipua. Parina vuonna 
Laivon saaressa järjestetyillä polkuretkillä 
oli osallistujia vielä kohtalaisesti, lieneekö 
paikan eksoottisuus ollut yhtenä houkut-
timena. Näistä ensimmäisen järjestelyis-
tä on jäänyt mieleen se, kun sunnuntai-
na järjestettävää retkeä varten veimme 
saareen edeltävällä viikolla suunnitellulle 
taukopaikalle nuotiopuita. Kun lauan-
taina menimme tarkastamaan reittiä ja 
nuotiopaikkaa, puut olivat ottaneet jalat 
alleen. Kauaksi ne eivät kuitenkaan olleet 
päässeet, sillä läheisestä ruutikellarista 
löytyivät puut ja ne sinne vieneet nuo-
ret. Kiltisti nuoriso kantoi puut takaisin 
aiotulle taukopaikallemme eikä siitä liene 
jäänyt kenellekään huonoa omaatuntoa. 
Viimeiseksi polkuretkeksi jäi Neulamäes-
sä järjestetty retki, jossa osallistujia oli 
puolen tusinan verran, heistäkin enin osa 
meitä järjestäjiä.

Edellisellä vuosikymmenellä oli Puijon 
Laturetki vetänyt väkeä parhaimmillaan 
tuhatmäärin. Osallistujamäärä oli pikku-
hiljaa vähentynyt ja 1990-luvulla innok-
kaita laturetkeilijöitä oli vuosittain vä-
himmillään satakunta ja enimmilläänkin 
vain nelisen sataa osallistumismaksun 
maksanutta hiihtäjää. Hiihtäjien ohella 
myös latutalkoisiin osallistujien määrä oli 
hiipunut. Toki kaupungin liikuntatoimis-
to teki ladut, mutta kyllä tekemistä riitti 
latutalkoolaisillekin, sillä reitti oli merkit-
tävä, raivattavaa oli joka vuosi ja monin 
paikoin reittiä oli lumetettava kolan ja 
lapion avulla. Mieleen on jäänyt hyvin, 
kun eräänä vähälumisena talvena retkeä 
edeltävänä päivänä jouduimme muuta-
man kymmenen metrin matkalle kaa-
pimaan lunta sauvojen avulla ajatellun 
ladun vierestä. Toinen mieleen jääneenä 
vuonna laturetkeä edeltävänä päivänä 

Savilahdessa jään päällä ei lauantaiaamu-
na ollut lunta ollenkaan. Iltapäivällä alkoi 
kuitenkin lumisade, ja aikaisin sunnun-
taiaamuna Holopaisen Ensio teki rantoja 
pitkin hiihtämällä ladun Viinaniemeen 
saakka. Myöhemmin aamupäivällä myös 
kaupungin kelkkapartio teki oikein höylä-
ladun, joten siitäkin selvittiin kunnialla.

Mieleen jääneitä henkilöitä
Edellä on tullut mainituksi muutamia ni-
miä, mutta moni muukin henkilö on jää-
nyt mieleen syystä tai toisesta ja moni 
heistä on siirtynyt tallaamaan taivaallisia 
polkuja. Näistä mainittakoon Matti Lauk-
kanen, joka oli vaikuttanut suuresti Pilpan 
nykyisen päärakennuksen saamiseksi Pui-
jon Ladulle. Ansioistaan Matti kutsuttiin 
yhdistyksemme kunniajäseneksi. Mie-
leen ovat jääneet hänen hersyvästi ker-
tomansa vitsit, joille ei voinut olla naura-
matta, vaikka hän kertoi samat vitsit kerta 
toisensa jälkeen.

Riitta Rissanen toimi useita vuosia ansiok-
kaasti sihteerinä ja hänen valoisa elämän-
asenteensa teki minuun suuren vaiku-
tuksen. Ystävyytemme jatkui aina hänen 
poismenoonsa saakka.

Latumme ulkopuolisista henkilöistä tul-
koot mainituiksi silloisen Savo-Karjalan, 
nykyisen Itä-Suomen, latualueelta Anja 
Korhonen Juankoskelta ja joensuulainen 
Eero Oura. Eeron kanssa muun muassa 
osallistuimme samoille opaskursseille ja 
myöhemmin olimme käynnistämässä yh-
teisiä ensilumen hiihtoretkiämme Kiilo-
päälle. Valtakunnallisella tasolla mieleen 
on jäänyt Suomen Ladun silloinen toimin-
nanjohtaja Tuomo Jantunen, jolta eivät 
ideat tuntuneet loppuvan ja joka houkut-
teli meitäkin muutamiin Suomen Ladun 
ideoimiin projekteihin.

Yhdistyksessämme vallitsi tuolloin positii-
vinen tekemisen meininki ja jäsenmäärä 
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kasvoi vajaasta seitsemästä sadasti pit-
kälti toisella tuhannella luovuttaessani 
puheenjohtajan nuijan Rissasen Martille. 
Tuhannen jäsenen rajapyykin saavutim-
me juuri ennen vuosituhannen vaihtu-
mista Eero Nissin liittyessä jäseneksem-
me.

Yhdistyksemme täytti 10.2.2001 60 vuot-
ta. Sopivasti juuri ’syntymäpäivänämme’ 
vietimme vuosijuhlaa Microtekniassa, jo-
hon osallistui alun toistasataa juhlavieras-
ta. Juhlimme toki muutenkin nimeämällä 
mm. kevätretken ja laturetken juhlaret-
kiksi.

Työtehtävät toivat minut muutama vuosi 
puheenjohtajuuden jätettyäni Lapin por-
tille Rovaniemelle, mutta suurella mie-
lenkiinnolla olen seurannut yhdistyksen 
vireää toimintaa. Yksi asia on niin kutsu-
tusti ’pistänyt silmään’ viime vuosina: pa-
nostus yhteisten retkien järjestämiseen 
etenkin pohjoiseen on hiipumaan päin. 
Tai retkiä kyllä on tapahtumakalenterissa, 
mutta niiden ’markkinointi’ jäsenistöl-
le tökkii – onkohan syynä intomielisten 
vetäjien puute? Toivottavasti Jari itsekin 
innokkaana retkeilijänä saa siihen uutta 
puhtia.

Intomieltä ja iloista ilmettä!

Rovaniemellä 7.8.2022 Pekka Tikkanen

PS: Luin äskettäin Suomen Ladun toimin-
nanjohtajana pitkään toimineen Tuomo 
Jantusen kirjan ”Kiilopään kiehisiä, 100 
tarinaa Saariselän tuntureilta”. Esipu-
heessaan Kiilopään ystäville Tuomo kir-
joittaa: ”Tämä kirja ei ole Kiilopään histo-
riikki, vaan olen koonnut Kiilopäältä sata 
tarinaa ”Kiehistä”, jotka saivat alkunsa 
”Tuomon tarinailloista” viime vuosien ai-
kana.”.  Vaikka kirja ei olekaan historiikki, 
sen anti oli mielenkiintoinen ja monipuo-
linen, ja jos olet vähääkään kiinnostunut 
Kiilopään alkuajoista nykypäivään saakka, 

lue kirja. Toki muutamissa tarinoissa oli 
nähdäkseni hieman lapinlisiä, mutta ei 
haitaksi asti.

  Saunan kattoremontti
Pilpan sauna oli saanut välikaton tilaan 
asukkaita, joiden toivottiin muuttavan 
parempiin paikkoihin. Niinpä ensin järjes-
tettiin asuntoja lähialueelle. Lepakot sai-
vat pönttötalkoissa tehtyjä uusia hienoja 
koteja. Katto vati kunnostusta muuten-
kin. Kattoremontti alkoi 1.9.2022 talkoilla. 
Ammattilaisten lisäksi jäsenet olivat puu-
hassa ahkerasti mukana.

Markku Keilonen ja Vesa Jussila pönttö-
talkoissa. 
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OLETTEKO LEIKKINEET HIIRENHÄN-
TÄHIPPAA?

Välineet: naru vähintään 2 m

Hiirellä on naru kädessä häntänä ja hän 
juoksee kissoja pakoon. Hiirelle annetaan 
etumatkaa pakenemiseen laskemalla 
esim. kymmeneen.  Mikäli joku kissoista 
onnistuu tallaamaan hännän päälle, hiiri 
tulee syödyksi ja roolit vaihtuvat.
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n
Kuva: Suomen Latu

TARKKUUSHEITTO KÄVYILLÄ

Heitä käpyjä puunrunkoon tai oksanhaa-
rasta. Osuiko? Puuhun voi myös ripustaa 
narulla hulavanteen, ilmapallon tai jon-
kun kilisevän lelun. Miten kaukaa heittä-
mällä osut näihin?

Kävyt: Papunet
Vinkit: Suomen Latu
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Poukamassa Puijon kierros-tapahtumassa Jorma  
Ikonen. Puijon seurakunnan kanssa yhteistyössä.

Kuopion kaupungin ständil-
lä omassa nurkkauksessa.

Anssi Kyllönen päivystää Erämessuilla.
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Yhdessä hyvä tulee

Luontokinossa Kuvakukossa Valokuvauskerhon näyttely-
kuvia ripustavat Jorma Ikonen ja museomestari Petteri 
Kakkinen. 
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Leena Raveikko Kuopion Luonnon-
ystäväin Yhdistyksen (KLYY)  
Luontotuvalla Valokuvauskerhon 
näyttelyn avajaisissa.

Puijon Latu, Siilin Latu ja Tahko Ironman.

Pu
ijo

n 
La

du
n 

ar
ki

st
o

Irm
a 

Ik
on

en

Elsa Tuppurainen 15 kertaa 
Suomi Meloo -tapahtumassa.

Ki
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Siimeksessä Meidän Kuopio -Festivaali ja Puijon Latu.

Jari Ojala ja Ensio Holopainen 
merkitsevät Pörrönpolun jatko-
osaa. Kuopion kaupunki oli avain-
asemassa polun toteuttamisessa.

Irm
a 
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Kuten kaikki parhaat seikkailut, alkoi 
myös tämä satunnainen pyöräretki Puu-
malan saaristoreitille epämääräisellä 
taustatutkimuksella ja retkikunnan koko-
amisella. Sinnikkään nettiselailun jälkeen 
konsepti oli hyvässä vaiheessa ja sen siir-
täminen käytäntöön aloittamista vaille 
valmiina.  

Retken lähtö- ja päätepisteeksi valikoitui 
tällä erää Lintusalossa sijaitseva B&B ma-
joituspalvelu, joka osui luontevasti reitille 
kuuluvan lauttamatkan terminaalipisteen 
viereen. Pyöristä kaksi vuokrattiin paikan 
päältä, toiset kaksi saatiin kuljetettua 
kotoa auton kyydissä. Vuokratahkojen 
osalta arpa osui perinteisiin fillareihin, 
vaikka sähköpyöriäkin olisi ollut saatavil-
la. Kyseinen ratkaisu herätti myöhemmin 
ajoittaista keskustelua retkikunnan kes-
kuudessa.

Pyöräretki alkoi Lintusalon Nestorinran-
nassa sijaisevasta venesatamasta, jossa 
ajokit lastattiin lautan kyytiin - mainitta-
koon, että kyseisessä paikassa on nähtä-
vänä Juha Vainion tunnetussa laulussa 
esitellyn lintusalolaisen Nestorin näköis-
veistos, luonnollisesti norppa kerallaan. 
Matkaa Hurissaloon kertyi noin seitse-
män kilometriä, jonka Norppa II nimen 
saanut paatti selvitti neljässäkymmenes-
sä minuutissa. Maisemat ja sää sattuivat 
kohdalleen, joten onnistuneen retken 
elementit alkoivat hahmottua.

Sataman jälkeinen ensimmäinen ylämä-
ki antoi vihjettä tulevasta. Reitin alkupää 
oli melkoista ähertämistä ja loputtomalta 

tuntuneita ylämäkiä, joiden nouseminen  
tosin palkittiin vauhdin hurmaa tarjon-
neilla laskuilla. Taukoja retkikunta piti 
vähän väliä. Eräs hikinen pysähdys tien 
laidassa tuotti piristävän yllätyksen - kur-
kistus metsän siimekseen paljasti ison 
kanttarelliapajan. Matkalle kriittisellä 
asenteella osallistunut teini sattuu ole-
maan kanttarellien ystävä, ja siskon pyö-
ränkorin täyttyminen keltaisesta saaliista 
sai hänetkin tilapäisesti hyvälle tuulelle.

 
Peltomaiseman ja metsän vuorottelua 
jatkui Sammalniemeen saakka, jonka jäl-
keen vesistö otti maisemassa keskeisen 
roolin. Reitillä kohdatut näkymät, siltojen 
ylitykset, Lietveden näköalapaikka ja Pis-
tohiekan rannat tekivät kulkijoihin vaiku-
tuksen..

Pistohiekka lienee menneisyydestään 
monille vähintäänkin nimenä tuttu. Ai-
kanaan varsin suosittu biletyskohde on 
muuttunut, luonto on alkanut ottaa 
omaansa takaisin. Auringon lämmittä-
mä hiekka tuntuu silti varpaiden välissä 

Puumalan saaristoreitti erään  
perheen näkökulmasta koettuna



             17

samalta kuin ennenkin, ja vesi raikastaa 
satunnaisen matkantekijän – näin mei-
dänkin tapauksessamme.

Eväs- ja uimatauon jälkeen matkaa jatket-
tiin kohti Puumalan keskustaa. Tämä väli 
oli hieman puuduttavaksi luonnehtittavaa 
etenemistä. Matkan varrelle jääneen Sa-
halahden miljöineen nälkäiset suorittajat 
ohittivat sumeilematta. Paikkakunnan 
keskustaan pyöräilijät ohjeistettiin van-
han maantien kautta. Tämä oli tervetullut 
vaihtoehto, sillä reitti oli rauhallinen ja 
miellyttävä. Keskustaan saavuttuaan ret-
kikunta suuntasi paikalliseen ravintolaan 
nauttimaan päivällistä. Ruoka oli hyvää 
ja sitä oli riittävästi - kylläisenä oli hy-
vä aloittaa Lintusaloon johdattavan tien 
etsiminen. Puumalansalmen ylittävällä 
sillalla oli jännevirtalaisten pakko hypätä 
pyörien selästä ihmettelemään maisemia 
ja virtauksen voimaa, joka paljasti itsensä 
reimareiden levottomana keinuntana.

Matka jatkui tieltä 62 lounaaseen erkane-
vaa reittiä. Tie kapeni ja muuttui vähem-
män liikennöidyksi.

Tämä reitti ei millään muotoa kalvennut 
aiemmin koetulle. Polkemista rytmit-
ti saarten jono, jonka varrelle jäi lossi 
ja useita siltoja – Eteminen ei tuntunut 
ollenkaan yksitoikkoiselta ja maisemat 
olivat niin kauniita kuin Saimaan alueel-
la voi parhaimmillaan kuvitella olevan. 
Lyhyiden taukojen pitäminen tuntui 
pittoreskin maiseman kehyksissä hyvin 
luontevalta. Vähitellen ajatus saunasta ja 
vuoteesta alkoi pulpahdella polkijoiden 
mieliin. Väsymys vaati veroaan – retki-
kunnan jäsenistä kukaan ei ollut pyöräil-
lyt aikoihin satunnaisia muutaman kilo-
metrin lenkkejä lukuun ottamatta. Lyhyen 

ikuisuuden jälkeen ilmeisen tuoksahtava 
joukko saapui Lintusaloon. Vuorossa oli 
hiekkatie. Majapaikka läheni kilometri ki-
lometriltä kärpästen ja suppupaarmojen 
saattelema – tässä vaiheessa taukojen 
pitäminen ei kiinnostanut enää ketään. 
Ristiriitaiset kilometrimäärät kylteissä 
antoivat viimeisille kilometreille oman 
mausteensa. Retkikunta saapui perille hi-
kisenä, väsyneenä ja onnellisena.

 
- Reitin pituus oli vähän päälle 60 kilo-
metriä. Se oli oikein riittävä yhden päivän 
kihnutukseen. Perhedynamiikan testaa-
miseen matka oli oikein sopiva.

- Reitti tien 62 varrella on suhteellisen 
vilkkaasti liikennöity, mutta pääsääntöi-
sesti autoilijat ottivat pyöräilijät huomi-
oon - jotkut jopa peukuttivat.

- Retkikuntamme ei ollut ainoa reittiä 
pyöräilevä joukkio; matkan varrella ta-
pasimme kaikenlaista kalustoa ja kai-
ken ikäisiä kulkijoita. Eräs majapaikas-
sa tapaamamme pyöräilijä mainitsi, että 
nykyään vain harvat liikkuvat yöpymis-
varusteiden kanssa, trendi kohdistuu pi-
kemminkin valmiiden majoituspalvelui-
den hyödyntämiseen.

- Reitti kannattaa kiertää myötäpäivään, 
jolloin pisimmät nousut sijoittuvat al-
kuvaiheeseen. Välityksillä 42/32 pärjää, 
mutta matalampia kannattaa harkita. 
Huolimatta siitä, että Puumalan kirkonky-
lältä kohti Lintusaloa johtavan tien varrel-
le jääneet saaret ovat pieniä, on niihinkin 
aikanaan muodostunut yllättävän jyrkkiä 
mäkiä. 

Havaintoja matkan varrelta 
 



18

Puijon Latulainen 3/2022

Matkan varrelle jäi seuraavaa kertaa 
odottamaan paljon nähtävää: esim. ai-
kaisemmin mainittu Sahalahti, Liehtalan-
niemen legendaarisen Jallun kotitila, mui-
naisia jäänteitä asumuksesta, käräjäkiviä, 
jatkosodan aikaisia rakenteita, näköala-
paikkoja ja luontopolkuja… Ehkäpä näihin 
ennättää paneutua sitten joskus tulevai-
suudessa...

Retkikuntaan kuuluivat Elina 11, Aino 13, 
Anna ja Juha-Pekka.

Juha-Pekka Pohjalainen 
Kuvat: Anna Pohjalainen

Suomen Ladun  
jäsenkysely 2020

Linkki kyselyyn lähetettiin niille Suomen 
Ladun jäsenille, joilla oli sähköpostiosoite 
jäsenrekisterissä. Kyselyn sai noin 36 000 
jäsentä ja vastanneita oli 7 944 (22%). 
Puijon Ladun jäsenistä kyselyyn vasta-
si 234 henkilöä (9%). Kysely toteutettiin 
loka-marraskuussa 2020. Puijon Ladun 
jäsenten vastaukset noudattelivat hyvin 
paljon valtakunnallisia vastauksia.

Puijon Ladun vastauksia käsiteltiin koko-
uksessa 25.8.2022. Kokoukseen osallistui 
kutsuttuna hallituksen ja toimikuntien jä-
seniä.

Vastaajien ikä: 30v tai alle 8%, 31-45v 
24%, 46-60v 30%, 61-75v 35%, yli 75v 2% 
Jäsenenä oli ollut alle 5 vuotta 54 % vas-
tanneista.

Kiinnostus osallistua eri lajeihin

(234 vastaajaa) (sai valita useamman) 
retket ja matkat 120, tapahtumat 106, 
koulutustapahtumat ja kurssit 74, viikoit-
tainen ohjattu toiminta, esim. viikkolenkit 
52, perheiden ulkoilutapahtumat 46, ver-
kossa tapahtuvat koulutukset ja tapaami-
set 42

Jos aloittaisit uuden harrastuksen, niin 
mikä se olisi? (117 vastaajaa)

(sai valita useamman) melonta 25, suun-
nistus 18, vaellus, retkeily 15, maastopyö-
räily 14, retkiluistelu 11

https://visitpuumala.fi/pyoraile_ja_patikoi/ 
saaristoreitti/



             19

Millaista? (sai valita useamman), 85 vas-
taajaa: kahvilapalvelut 46, tapahtumien 
järjestäminen 40, retken järjestäminen 
27, kiinteistöjen rakennus- ja ylläpitotyöt 
23, liikuntaolosuhteiden rakentaminen ja 
ylläpito 19, liikunnan ohjaaminen 17, va-
rusteiden ja välineiden huoltaminen 13, 
yhdistyksen erilaiset viestintätehtävät 12, 
hallitustyöskentely 11, yhdistyksen hallin-
nollisten töiden tekeminen 10, ihan mitä 
vaan 10, somelähettiläs 10, kuljettami-
nen 9, bussi- yms. retkien järjestäminen 
6, other (Specify) 4, ulkoiluolosuhteiden 
edunvalvonta 3

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä?  

Osallistuminen toimintaan  
(234 vastaajaa)

viikoittain 10, kuukausittain 31, pari ker-
taa vuodessa 76, kerran vuodessa 51,  
en koskaan 66, maksan vain jäsenmaksun 

Irma Ikonen

Vapaissa vastauksissa korostui toive toi-
minnan järjestämisestä eri ikäisille so-
pivaksi. Useita mainintoja oli nuoril-
le aikuisille suunnatuista toiminnoista. 
Omatoiminen luontoliikunta korostui. 
Toisaalta ohjatut retket ja lajikokeilut kiin-
nostivat. Ehdotuksia koulutuksesta, lyhyt-
kursseista ja perehdytyksestä lajeihin oli 
useissa vastauksissa.

Uusien jäsenten mukaan saaminen aktii-
vitoimijoiksi herätti keskustelua. Tiedot-
taminen, yhdistyksen tunnettuus, avoi-
met ovet Pilpassa ja lajikokeilut nousivat 
esille. Ohjaajatarve on lisääntynyt. Va-
paaehtoistyössä korostuu omaehtoisuus 
ja jäsenten resurssit. Erityisosaamisen 
hyödyntäminen on myös tärkeää.

52, haluan ulkoilla itsekseni 65

Kyllä 85, En 149



Puijon Latulainen 3/2017

20

Puijon Ladun Valokuvauskerhon  
toiminnasta

Valokuvauskerho aloitti toimintan-
sa lokakuussa 2017, viisi vuotta sitten. 
Aihetta juhlaan siis! Kerho tarjoaa jä-
senilleen mahdollisuuden kehittää valo-
kuvausharrastustaan niin vertaistoimin-
tana kuin vierailevien asiantuntijoiden 
koulutuksissa. Jäsenten ottamien kuvien 
katseluillat ovat antoisia vertaistapah-
tumia. Jäsenillä on omia erityisalueita, 
joiden esittelyt antavat ideoita toisillekin.  
Toiveiden mukaan on järjestetty koulutus-
ta niin kuvaustekniikasta kuin eri teemois-
ta, mm. lintukuvauksesta. Kuvausretkille 
on lähdetty yleensä pienissä ryhmissä. 
Tutustuminen lähialueiden näyttelyihin 
on tarjonnut oppia ja elämyksiä. 

Tärkeä tehtävä kerholaisilla on kuvata 
materiaalia Puijon Ladun käyttöön. Kuva-
arkistot ovatkin laajentuneet kerholais-
ten ansiosta. Erityisesti tiedottaja kiittää!

Valokuvauskerholla on oma WhatsApp-
ryhmä. Kerhon kokoontumiset ilmoite-
taan kotisivujen uutisissa ja tapahtumaka-
lenterissa, somessa sekä WhatsAppissa. 

Puijon Ladun Valokuvauskerholla oli hie-
no tilaisuus järjestää valokuvanäyttely 
viime keväänä. Kuopion Luonnonystäväin 
Yhdistys (KLYY) tarjosi Luontotupansa ti-
lan näyttelylle aivan Kuopion keskustassa. 
Monipuolinen kuvakokoelma herätti mie-
lenkiintoa laajasti. 

Näyttelyn avajaisissa Leena Raveikko 
esitti runonsa, jonka inspiraationa olivat 
näyttelyn "Kuvia retkireitin varrelta" ku-
vat. 

Minun polkuni johtavat metsään,   
tunturiin, suolle, järvelle,  
niillä haistan vuodenajat 
kuulen auringon laskevan 
tunturin taakse 
kesällä sen viipyvän 
taivaanrannassa huomiseen. 
Kuulen kastehelmien tipahtelevan 
kanervien oksilta 
sammaleen syliin, 
suopursut, ne tuoksuvat aina 
myös lumen läpi. 
Äkkiä valo puhkaisee pilven, 
paljastaa kuusen latvassa haukan 
kuulen varoitushuudon. 
Minä seuraan sitä 
vanhan saunan ikkunasta 
ja rantakiveltä, 
jonne kuksani kahvi jäähtyy 
ja kiire unohtuu. 
Alati muotoaan muuttavat 
kumpupilvet taivaan sinessä 
sieppaavat auringolta säteitä, 
poluilleni, jotka tuoksuvat 
havunneulasilta ja 
kaikilta vuodenajoilta. 

Puijon Latulainen 3/2022
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Syyskuun toisena viikonloppuna Puijon 
Latu oli kutsuttu mukaan Luontokino-ta-
pahtumaan Kino Kuvakukossa. Järjestäji-
en joukko oli kunnioitettava: Itä-Suomen 
yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjois-Savon osasto, Kuopion Luonnon-
tieteellinen museo, Kuopion Luonnonys-
täväin yhdistys ja Kino Kuvakukko. 
Puijon Latu esittäytyi omalla ständillään.  
Tapahtuman yhtenä teemana oli luonto- 
retkeily. Aiheeseen liittyven kuvien näyt- 
tely koottiin kerhon jäsenten ottamista 
valokuvista, joita oli esillä 20. 

Valokuvauskerhon näyttelystä ”Kuvia ret-
kireitin varrelta”

Lasitetut kivet                Marja Kuskelin

Kerhon kokoonkutsuja: Jorma Ikonen 
puh. 040 512 3030

Ohdake                    Jorma Ikonen    

Linnut                                          Jorma Ikonen

Ylempänä Sakari Palmion kuva "Vaati-
vampi syysvaellus", alempana Piia Rata-
van "Iltaleikit leirikivellä".

Irma Ikonen

Valokuvauskerhon yhteistyöverkosto on 
rakentunut vuosien saatossa kuten ko-
ko yhdistyksen kiitosta saanut yhteistyö-
kumppanien joukko. 
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Latulaisten retkitoimintaan liittyvät ai-
na tarinat paikannimistä, joilla liikutaan. 
Maastossa, tulipaikoilla ja illanistujaisis-
sa.

Puijon Latulaisessa 3/2017 oli kirjoitukse-
ni nimen Puijo alkuperästä; selostuksella 
että nimessä on saamen sana pujje, ’rin-
nemaa’.

Kuopio on kuntaliitosten jälkeen hyvin 
laaja ja myös väkirikas kaupunki. Melkein 
puolet Pohjois-Savon asukkaista on tehty 
kuopiolaisiksi.

Mutta mistä sai nimensä tämä Kuopio, 
jonka nimi kirjoitettiin v. 1549 Coopianie-
mi, v. 1564 Coopia ja sitten v. 1564 Cåå-
pia?

Suomessa on kyllä suuret laumat suomen 
kielen tutkijoita. Jo yli 80 vuoden aikana 
peräti 11 eri historian ja kielten tohtoria 
ja professoria on kyllä yrittänyt avata tätä 
nimeä. Pääsemättä kunnon selvyyteen ni-
men alkuperästä.

On neljääkin erilaista selitystä. En hyväksy 
niitä, sillä ei merkittävissä paikannimissä 
ole sen kummallisen henkilönnimen Pro-
kopios loppuosaa, jota on ehdotettu ni-
men taustaksi.

Eikä noin merkittävä paikannimi voi olla 
siirtonimi jostakin etelästä kuten yksi eh-
dotus nimen taustasta on.

Vähäjärkisin, mutta selityksiin painettu 
selitysyritys on, että nimi Kuopio on tullut 
siitä, että hevoset kuopivat Kuopion ka-
dut kuoppaisiksi. Se selitys kuvaa sitä keh-

noa tieteellistä tasoa, jolla nimen Kuopio  
tutkimus on ollut; ikävä kyllä.

Suuren Kuopion lapsille ei osata kouluis-
sa opettaa, mistä heidän rakas Kuopionsa 
sai tämän niin tunnetun nimensä.

Kun tutkijat eivät osaa avata tätäkään 
paikannimeä, niin metsänhoitajan kieli- 
ja ammattitaidollani avaan myös tämän 
Kuopion nimen. Kuten selitän parituhatta 
muutakin Suomen paikannimeä.

Perusteltu selitys nimelle löytyy yllättä-
vältä taholta. Selityksenä, jota tuo niin 
suomalaiskiihkoinen tutkijalauma ei voi 
mielellään niellä. Se kun on heidän us-
kontonsa vastainen selitys.

Suomen ruotsinkielillä seuduilla on mo-
nia paikannimiä muotoa Kåp-, Kop-, 
Kobb-, Kopp- jne.

Äännetään koop. Eivät ne ole perua hen-
kilönnimestä Jakob.

Per Brahe määräsi v. 1649 perustettavaksi 
Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielisen Lapp-
fjärdin niemelle kaupungin nimeltään Kå-
pöön, niemen nimen mukaisesti.

Jo kolmen vuoden päästä nimeksi muut-
tui Kristinestad, silloisen Ruotsin kunin-
gattaren nimikkokaupungiksi. Olihan Bra-
hen oma rouvakin nimeltään Kristina.

Ruotsissa on näkyviä paikannimiä Kop-
alkuisina niminä. Ruotsin v. 2003 julkais-
tun Svenskt Ortnamnslexikonin mukaan 
niissä nimissä on ’pyöreää kohoumaa’ 
tarkoittava sana kop.

Nimi ruotsia:  
Kuopio – ´Puijon pyöreä kukkula´

Puijon Latulainen 3/2022
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Suomessa tuota sanaa kop (äännä: koop) 
on muutamissa paikannimissä. Hämeen-
linnaan liitetyn Kalvolan alueella on talo 
Kopio, pyöreällä kohoumallaan sekin.

Eräissä paikannimissä tuo ruotsin sa-
na kop on saanut muodon Koppi-
mäki. Ruotsin kielessä sanan kåp, 
kop rinnakkainen äänne- ja kirjoitusmuoto 
on kobb kopp, tarkoittaen sekin ’kalliotör-
mää, korkeaa karia’.

Suomen ruotsinkielisillä seuduilla tuota 
sanaa on peräti 3900 maastopaikan ni-
messä.

Kun suomenkieli niin usein muuttaa 
sanassa olevan pitkän vokaaliyhdis-
telmän –oo- muotoon –uo-, on tuo 
sana kåp, kop paikannimissä saanut 
suomenkielisten kielenkäytössä muodon 
Kuop- Etelä-Karjalan Ruokolahdella kul-
makunnan Kuopiolan nimessä. On al-
kuaan ruotsinkielisten herrojen perus-
taman, seudun tärkeän myllytalon nimi 
seudulla, missä koskia myllyjen tekoon oli 
niin vähän.

Tuo sana kåp, kop on myös nimen Kuopio 
peruste. Ei nimi ole muuttokuormassa 
tuotu siirtonimi tuolta Ruokolahden Kuo-
piolasta, kuten eräs historiantutkija yritti 
arvella.

Skandinaavikauppiaitten anta-
ma nimi
Osoitan todisteet siitä, että jo paljon 
ennen tuota Pähkinäsaaren rauhaa, jo 
joskus 1200 – 1300 vuotta sitten skan-
dinaavikauppiaat jo liikkuivat Suomen 
sisävesillä. Heillä oli sisävesien rannoilla 
kestikievari- ja markkinapaikkoja.

Kun he jo noin kauan sitten liikkuivat 
myös Saimaata pitkin aina Kainuuseen 
saakka, he ovat antaneet Kallaveden ran-
tojen niin näkyvälle, korkealle ja pyöreälle 
kohoumalle omasta sanastostaan nimen 
Kåp. Sen pyöreän muodon perusteella.

Ja kun Ruotsin kuningas määräsi v. 1540 
linnanpäälliköt osoittamaan asukkaita si-
sämaahan, heitä on osoitettu seudulle jo 
sen ollessa vielä osa Venäjää, jo 1500-lu-
vun puolivälissä. Jo ennestään käytössä 
ollut nimi on tullut asiakirjoihin silloin; 
vuodesta 1549 alkaen Coop, Cååp-alkui-
sena.

Siitä tuli suomenkielisten kielenkäytössä 
muutama sata vuotta sitten nimen muo-
to Kuopio.

Savon alueella on parisataa ruotsinkielis-
tä muuta paikannimeä ja Karjalan alueel-
la samoin.

Kuntanimiäkin; mm. Siilinjärvi. Sana sil 
tarkoittaa ’hitaasti virtaavaa’, jollainen 
järvi Siilinjärvi onkin.

Kun paikannimelle Kuopio on nyt vihdoin 
varma selitys luonnon muodostumiin liit-
tyvästä sanastosta ja vielä kotimaisesta 
kielestä, se ohittaa kaikki kielitaidottomi-
en kielentutkíjoiden epämääräiset, pe-
rustelemattomat arvelut.

Kuopio sai nimensä rautakaudella Puijon 
’pyöreää kukkulaa’ tarkoittavasta ruotsin-
kielen sanasta kåp.

                                               Ilmari Kosonen  
                     metsänhoitaja, matkailuopas  
                        Sampo-akatemia Enonkoski

Latulainen jo vuodesta 1974
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PYÖRÄILYN KILOMETRIKISA  
KESÄ 2022

Puijon Ladun joukkueessa pyöräilee 16 
jäsentä Tehosarjassa.  
Tilanne 11.9.2022. Kisa loppuu 22.9.

13287,4 km yhteensä, 705 pyöräilypäi-
vää, 885,0 km/henkilö/keskiarvo, bensaa 
säästynyt 930 l, CO2 säästö 2325 kg.
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KÄVELYN KILOMETRIKISA 2022

Puijon Ladun joukkueessa kävelijöitä on 
11 Piensarjassa.  
Tilanne 11.9.2022. Kisa loppuu 
30.9.2022. 

4331,8 km yhteensä, 509 kävelypäivää, 
393,8 km/henkilö/keskiarvo (ahkerin 
1433,0 km), bensaa säästynyt 303 l, CO2 
säästö 757 kg. 
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Pilpassa lauantaina 8.10.2022  
(varapäivä 15.10.2022)

Tervetuloa puuhailemaan mukavassa 
seurassa! Työlista selviää paikan pääl-
lä. Aloitus klo 10. Emännillä on tarjolla 
talkoolaisille lounas ja kahvit. Sauna 
lämmitetään myös. 

Syystalkoot
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LOKAKUU 2022
AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 1.10. Metsämörri esiopetuksessa 

teemakurssi PERUTTU
Suomen Latu

la-su 
1.-2.10. 

Itä-Suomen Latualueen 
syyspäivät Kajaanissa

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

su 2.10. Metsänuppuset ja -myttyset  
teemakurssi PERUTTU

Suomen Latu

la 8.10.  
(la 15.10.)

Pilpan syystalkoot 10-17 
varapäivä, s. 24

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la-su 
15.-16.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, s. 26

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

pe 28.10. Melontakauden  
päätöspalaveri

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

pe-su  
28.-30.10.

Suomen Ladun syyskokous  
Helsingissä

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

MARRASKUU 2022
 Hämärähommia Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 

ks.tuppurainen(at)gmail.com

la-su  
5.-6.11.

Kaamosretki Juukaharjulle 
s. 27

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

to 24.11. Puijon Latu ry:n  
Syyskokous, s. 7

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

JOULUKUU 2022
la-la  
3.-10.12.

Ensilumen hiihtoviikko 
Kiilopäällä, s. 28 

Paula Määttänen, 050 917 5440 
paula.maattanen(at)dnainternet.net 

ti 6.12. Lipunnosto Pilpassa, s. 29 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Pikkujoulu, s. 29 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 31.12. Uuden vuoden vastaanotto 
Pilpassa, s. 29

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

TAPAHTUMAKALENTERI   
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Karpaloretki Tiilikkajärven  
kansallispuistoon, Venäjänhiekalle

la-su 15.-16.10.2022
 
Tule viettämään retkeilypäivää karpaloita poimien tai nauttien leppoisasta 
iltanuotiosta ja yöpyen upealla rannalla.

Retkeilijät: Omat majoitteet ja eväät mukaan. Opastusta sitä  haluaville 
pienryhmässä. Yhteislähtö klo 8:00 Kuopion Pesäpallostadionin P-alueelta 
ja klo 10:00 Sammakkotammen P-alueelta. Kimppakyydin suositushinta  
10 €/suunta. 

Retki ei edellytä jäsenyyttä. TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
Jari Ojala 040 715 9216, jariojala(at)puijonlatu.fi  
 
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

Ja
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Kirsi Tuppurainen ja Heini Nieminen lähdössä.
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  Kaamosretki Juukaharjulle 
la-su 5.-6.11.2022

Yöpyminen tapahtuu retkikohteen majassa tai retkeläisten omissa  
majoitteissa. Voit vuokrata retkelle Puijon Ladun retkeilyvarusteita. 
Iso-Nalle (mökki), Juukaharju, Juuka https://isokarhu.net/majoitus.html

Ruokailu: jokainen retkeläinen varaa mukaansa omat eväät. Retkellähän 
ruoka maistuu!

Matkat tehdään kimppakyydein (noin 130 km/suunta). Mikäli tarjoat tai 
tarvitset kimppakyytiä, ilmoita siitä hyvissä ajoin Jarille. Kimppakyydin 
suositushinta on 30 € (meno-paluu).

Majan vuokra 100–200 € (riippuu osallistujien määrästä) jaetaan osallis-
tujien kesken. Päiväretki on myös mahdollista, jos kyydit järjestyvät.

 Mahdollisuus tutustua Juukaharjuun. Kaunista harjumaisemaa, soita ja 
vanhaa metsää kelopuineen pääsee ihailemaan Juuan omalla harjureitil-
lä. Seitsemän kilometrin mittaisesta polusta kuljetaan nelisen kilometriä 
harjun päällä. 

Yhteislähtö Puijon Pesäpallostadionin P-alueelta klo 9:00. Mahdolliset 
kimppakyytiläiset noudettava ennen tätä.

Retki ei edellytä jäsenyyttä. TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
Jari Ojala 040 715 9216, jariojala(at)puijonlatu.fi
https://www.juuka.fi/juukaharju-ja-keihasjoki
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Lähde mukaan perinteiselle Puijon Ladun hiihtoviikolle kokemaan ensilu-
met, kaamoksen värit ja tunnelma. Parin välivuoden jälkeen lähdemme 
bussilla Suomen Ladun Kiilopäälle nauttimaan ulkoilusta, tunturien rau-
hasta ja hiljaisuudesta. 
Matka tehdään yhteiskuljetuksena MatkaPekan bussilla. Hinta on 135–
155 € matkustajamäärästä riippuen.

Majoitusta on tarjolla hotellissa, mökeissä ja retkeilyhostellissa.

Hotelli Niilanpäässä 255 €/hlö/2hh, tähän majoitukseen kuuluu  
aamupala. 
Lapinmökki 500 €, majoittuu 2–4 hlöä 
Hirsimökki 625 €, majoittuu 2–4 hlöä 
Ahopään retkeilyhostelli 115 €, petipaikka jaetussa huoneessa.

Mökkien ja Ahopään majoituksen hintaan ei kuulu aterioita.

Aamiaisen pakettihinta on ennakkoon tilattuna 80 €/hlö/7vrk. 
Päivällispaketin hinta on 142 €/hlö/7vrk ennakkoon tilattuna.

Majoituksen hintaan kuuluu iltasauna päärakennuksen saunoissa, savu-
sauna yleisövuorolla ja osallistumisen viikko-ohjelmaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot paula.maattanen(at)dnainternet.net, 
0509175440

Ennakkomaksu 100 € maksetaan ilmoittautumisen jälkeen Puijon Ladun 
tilille FI31 4108 0010 3558 35, viesti ensilumi 22 ja oma nimi.

Ensilumen 
hiihtoviikko 
Kiilopäällä  

la - la 3.-10.12.2022

https://www.kiilopaa.fi/
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                          Itsenäisyyspäivän  lipunnosto  
                                                Pilpassa tiistaina 6.12. klo 12.  

                                             Nostamme siniristilipun salkoon  
   laulun raikuessa sekä nautimme kahvit.                                                                                                                                          

                                                Tervetuloa!  

Uudenvuoden vastaanotto  
la 31.12.2022  

Puijon Ladun perinteisen pikkujoulun  
tiedot tulevat myöhemmin. 

Itä-Suomen Latualueen  
hiihtoviikot Lapissa 2023

Latualueen kevään 2023 hiihtoretkien ilmoittautumislinkit ovat valmiina. Länsi-
Lappi viikko 12 (la-la 18.-25.3.2023), Itä-Lappi viikko 13 (su-su 26.3.-2.4.2023). 
Matkavaraukset voi tehdä kätevästi Samimatkojen verkkokaupan kautta tutustu-
malla tilausohjeisiin https://samimatkat.fi/matkat/lansi-lapin-hiihtoviikko/  
https://samimatkat.fi/matkat/ita-lapin-hiihtoviikko/ 

SEURAA TAPAHTUMIA. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.  
 

Otamme toiminnoissamme huomioon terveysturvallisuusohjeet.
                            www.puijonlatu.fi, fb, Instagram

Tervetuloa Pilppaan ottamaan  
uusi vuosi vastaan! 

Pieni iltapala klo 20 alkaen. 
  Sauna klo 20-24 vuorotunnein.              
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Jäsenille vuokrattavat retkivarusteet löytyvät yhteystietoineen  
kotisivuilta:  https://puijonlatu.fi/yhdistys/kalusto/

Vuokrattavat retkivarusteet ovat  yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa, elleivät ne ole 
yhdistyksen omassa käytössä. Vuokrauksesta sovitaan yhteyshenkilön kanssa. Kalus-
tovuokra maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35.  
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.
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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 Jääskelainen, Helena Kajanus, 

Riitta Karhunen, Reijo Kolari,  
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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