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PILPAN ULKOILUKAHVIO PALVELEE 

Ulkoilukahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä 
hiihtokeleillä myös muina päivinä. Hiihtolomaviikoilla  

8 - 10 kahvio on auki joka päivä.  
Tarkista  aukiolo www.puijonlatu.fi tai puh. 040 573 8038.

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

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

pulla 2€, kinkku/juustosämpylä 2,50€).  
Maksu kortilla tai käteisellä (tasaraha mielellään).  

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

Tule talkoolaiseksi  
kahvioon. 

https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-
maja/pilpan-ulkoilukahvio/talkoolaiset/



             3

Puijon  Latu ry
Puijon Latu on Suomen Latu ry:n 

Kuopiossa toimiva  
jäsenyhdistys.

Postiosoite: 
Raviradantie 1 B 16, 70100 Kuopio

Pilpan majan osoite: 
Pilpantie 261, 70700 KUOPIO 

 
Laskutusosoite: 

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

Taivallahdentie 30 E 20 
70620 Kuopio 

 
Pankkiyhteys: 

IBAN FI31 4108 0010 3558 35 
BIC ITELFIHH 

(Viestiksi maksun aihe.  
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.) 

 
Internet-sivut:  

www.puijonlatu.fi 
Webmaster:  

Janne Savolainen 
puh. 050 597 1415 

jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

Pilpan varaukset/tiedustelut: 
puh. 040 537 8038 

 
      

Puijon Latulainen 
1/2023

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, Kuopio. 

Painos 1320 kpl

 
Mainoshinnat  

   koko sivu 400 €  
   1/2 sivua  200 €  

Pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 € 

 

Seuraava Puijon Latulainen 
 ilmestyy viikolla 17/2023. 

  Toimita aineisto ma 13.3.2023  
mennessä  Irma Ikoselle:  

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

 
Huom: Jos haluat jatkossa lehden 

vain sähköisenä, ilmoita toiveesi ja  
sähköpostiosoitteesi  
Kirsi Tuppuraiselle: 

ks.tuppurainen(at)gmail.com
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LIITY JÄSENEKSI        
PUIJON LATUUN
Samalla liityt  myös Suomen  
Ladun jäseneksi.  
www.suomenlatu.fi/osallistu/ 
liity-jaseneksi.html  
Jäsenedut - Suomen Latu 

Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 31 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 15 € 
• perhejäsenyys 40 € 
• rinnakkaisjäsen 17 €

Perhejäsenyys koskee samassa osoit-
teessa asuvia. Rinnakkaisjäsen on jo 
henkilöjäsenenä muussa latuyhdistyk-
sessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 09 8567 7450 tai  
https://www.suomenlatu.fi/jasenille.
html 
 
GET SOME FRESH AIR! GET INVOL-
VED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

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

Etukansi: Lumiukkoaihiot valmistuvat.                                     
Kuva:Jorma Ikonen

SISÄLLYS 1/2023
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LAAVUT
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöönsä. 
Varausmaksu on 15 €. Puita on saatavana aitasta. Vieraiden tulee poistua Pilpan 
laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.  
Varaukset: puh. 040 537 8038. 

       
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyt-
töön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta toi-
minnaltamme. 
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/ 
Majan vuokra: 170 – 350 € päiväaikaan (Jäsenille perhekäyttöön alennettuun  
hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuksen mukaan.)
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038.
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JÄSENSAUNAT
keskiviikkoisin ja lauantaisin     lauantaisin 2.9. - 30.9.
3.5. - 30.8.  
NAISET:  klo 17.30 - 19.30             NAISET:  klo 16.30 - 18.30 
MIEHET: klo 19.30 - 21.00             MIEHET: klo 18.30 - 20.00 
MELOJAT: keskiviikkomelonnan jälkeen yhteissauna klo 21 -

MAJAN JA SAUNAN VUOKRAUS
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Vuosi on alkanut luistavien lumien merkeissä, mikä enteilee vauhdikasta talvikautta 
toiminnassamme. Ulkoilutapahtumat keräävät väkeä, lasten hiihtokouluissa nähdään 
iloisia onnistumisia ja ulkoilukahvion ovi käy tuttuun tahtiinsa. Jos haluat antaa hieman 
ajastasi Pilpan kahviossa, niin yhdistyksen kotisivuilta yhteystietojen kohdalta löydät 
talkoovuorojen varauslistan.

Pilpan alue on tarkoitettu kohtaamispaikaksi kaiken tasoisille liikkujille. Pistäytykääpä 
pihassa ja ulkoilukahviossa käyttäen vaikka uutta lumikenkäily/kävelypolkua parkkipai-
kalta Pilppaan. 

Huomioikaa muuttuvassa somemaailmassa toiset ystävällisesti, niin kanssakulkijatkin 
kiittävät.

Tavataan Pilpassa, laduilla, retkillä ja poluilla. 

Toivotan jäsenillemme iloista ja liikunnallista vuotta 2023! 

Jari Ojala 
Puijon Latu ry, puheenjohtaja

Tervehdys Uudelle Vuodelle

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

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

 
 

2023
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Lämpimät kiitokset hallitustyöskente-
lystä pois jääneille Markku Hynniselle, 
Anssi Kyllöselle, Liisa Ruuskaselle ja Kirsi 
Tuppuraiselle!
 
  
 
Toimintasuunnitelma (PDF) ja ensi vuon- 
na tiedossa olevien tapahtumien kalen-
teri (PDF)  ovat luettavissa kotisivuilla. 
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin ai-
na kotisivuilla (Uutiset ja Tapahtumaka- 
lenteri) sekä somessa (Facebook ja Insta-
gram).

Toimikunnat jatkavat toimintaansa pe- 
rinteiseen tapaan liikuttaen jäseniä eri 
ulkoilumuotojen parissa. Retkeilyn ja 
hiihdon vankka kiinnostus näkyy moni- 
puolisena tarjontana. Perinteiset Lapin 
retket ovat ohjelmassa. Lähelle ja  kau- 
emmaksikin suuntautuvilla retkillä voi 
yöpyä. Retki-iltoja järjestetään teema- 
pohjalta, mm. tähtien katseluilta. Koulu- 
tusta ja välinekokeiluja on tarjolla. Jäsen- 
ten käyttöön on hankittu lisää vuokrat- 
tavia retkivälineitä. Niistä löytyy tarkem- 
mat tiedot kotisivuilta: Kalusto – Puijon 
Latu ry. Perheliikunnan tutut suositut 
toiminnat jatkuvat: Muumihiihtokoulu 
sekä Metsämörri- ja metsämyttyskoulut. 
Perheille järjestetään ulkoilutapahtumia. 
 

24.11.2022 kokoonnuttiin Puijon Ladun 
sääntömääräiseen syyskokoukseen Pui-
jon kirkon seurakuntasalissa. Kokoukseen 
osallistui 27 jäsentä. Läsnäoloa kokouk-
sessa pidettiin tärkeänä, koska etämah-
dollisuuden käyttäjiä oli niukasti. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Jouni Palmu 
ja sihteerinä Liisa Ruuskanen.

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

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

Henkilövalinnat

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle 
valittiin Vappu Palmu (nykyinen jäsen), Ju-
lia Rauhansalo (uusi), Jyrki Ryhänen (uusi) 
ja Marja Viluksela (uusi). Nykyisistä halli-
tuksen jäsenistä jatkavat Outi Nikunen, 
Petri Jääskeläinen, Vesa Karhunen ja Vil-
jo Rautiainen. Varajäseniksi valittiin Niina 
Toivanen (uusi) ja Janne Savolainen (nykyi-
nen). Puheenjohtajana jatkaa Jari Ojala.  

Syyskokouksen 2022 päätöksiä
Toiminnantarkastajiksi  valittiin Pentti  
Hillukkala (nykyinen) ja Pekka Mönkkö-
nen (uusi). Varatoiminnantarkastajik-
si valittiin Niina Toivanen (uusi) ja Risto 
Häyrinen (uusi). 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2023 hyväksyttiin.  
 

Melonnan suosio on jatkanut kasvuaan. 
Uimahalliharjoittelu jatkuu uudessa ui-
mahallissa.
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Melontaretkitarjonta tarkentuu kevään 
aikana. Sauvakävelyt jatkuvat kesäl- 
lä säännöllisesti. Pyöräilyn harrastajat 
tekevät lähiretkiä ja myös pidempiä, yli 
yön retkiä. Pyöräilyyn liittyvää koulutusta 
ja ohjausta sekä välinekokeiluja järjeste- 
tään. Yhteistyö paikallisten seurojen kans- 
sa jatkuu. Tiedotus jatkaa tutuilla lin- 
joilla. Puijon Latulainen toimitetaan 
kolme kertaa. Hyödynnämme Suomen 
Ladun ja Itä-Suomen latualueen some- 
viestintää. 

Talousarvion mukaan yhdistyksen toi-
minta on toteutuessaan taloudellisesti 
turvattu.

Yhteistyö

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

 
Paikallinen yhteistyö kaupungin ja mui-
den toimijoiden kanssa on perinteisesti 
ollut sujuvaa ja tärkeää. Näin jatkuu tänä 
vuonnakin.

Muuta 
 
Jäsenmaksuihin tulee muutoksia sen 
vuoksi, että Suomen Latu korotti omia 

maksujaan. Uusi henkilöjäsenmaksu on 
31 € ja perhejäsenmaksu 40 €. Ennallaan 
pysyvät nuoriso- ja opiskelijamaksu, 15 € 
sekä kannatusjäsenmaksu 33 €. 

Olemme Suomen Ladun 7. suurin jä-
senyhdistys, jäseniä jo lähes 2700. Se 
kertoo vahvasti toimintamme houkut-
televuudesta, ulkoilun suosion kasvusta 
sekä etenkin siitä, että toimintamme on 
erittäin aktiivista ja asenne kohdallaan. 
Toimintaamme ei olisi ilman tehokasta 
isäntää ja emäntää, aktiivisia toimikun-
tia ja määrätietoista hallitusta sekä va-
paaehtoisten jäsenten joukkoa. Suurim-
mat kiitokset siis heille hienosta työstä! 
 
                                                     Irma Ikonen

 
                 PUIJON LATU RY:N 

               KEVÄTKOKOUS
          

keskiviikkona 26.4.2023  
  alkaen klo 18.00  

  Savonian AMK Microkatu 1 D, Kuopio

  Kokouksessa käsitellään  
  sääntömääräiset asiat,  

  mm. vuoden 2022 toimintakertomus  
ja tilinpäätös sekä vastuuvapaudet. 

  Kahvitarjoilu klo 17.30 - 
  Tervetuloa joukolla päättämään!   

Hallitus

Jos haluat osallistua etänä, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi Janne  
Savolaiselle  23.4.2023 mennessä: 
jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

Itä-Suomen latualueen kanssa toimin- 
taa on mm. koulutuksien, retkien ja 
vierailujen muodossa.
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Puijon Ladun Hallitus 2023

Viljo Rautiainen

Petri Jääskeläinen Jari Ojala 
puheenjohtaja

Vesa Karhunen

Outi Nikunen Vappu Palmu Julia Rauhansalo

Jyrki Ryhänen Marja Viluksela

Janne Savolainen 
varajäsen

Niina Toivanen 
varajäsen

Ku
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Hallituksen uudet jäsenet

Luonto on aina ollut minulle tärke-
ää ja luonnossa liikkuminen mielui-
saa. Luonnosta olen saanut vaih-
toehtoja asioiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja jälkihoitoon. Niinpä ul-
koilu, retkeily ja hyötyliikunta (marjastus 
ja metsästys) kuuluvatkin harrastuksiini. 
 
Viime kesänä osallistuimme vaimoni 
kanssa yhdessä melonnan peruskurssil-
le, ja melonnasta tulikin kurssin myötä 
kerralla meille uusi kuntoliikuntahar-
rastus.  Osallistuminen Puijon Ladun 
toimintaan on minulle mieluisaa. La-
dun toiminnan kautta olen saanut uusia 
ystäviä sekä upeita luontokokemuksia. 
 
Toivottavasti tavataan ja tutustutaan kun-
toliikunnan merkeissä!

Tervehdys Latulaiset!    

Heippa, olen hallituksen uusi jäsen Julia 
Rauhansalo. Puijon Latuun olen kuulunut 
useita vuosia, mutta pari vuotta sitten 
kouluttauduin Metsämörri-ohjaajaksi. 
Tarkoituksena on jatkaa vielä Muumi-hiih-
tokoulun ohjaajakoulutukseen.

Luonnossa liikkuminen niin pyörällä, kä-
vellen kuin toisinaan sammalmättäällä 
paikallaan ihmetellenkin on tärkeä osa 
palautumistani. Luonnossa piilee run-
saasti viisautta. Luonto antaa mielen 
asioille mittasuhteita. Se yllättää, opet-
taa, ihastuttaa, lohduttaa ja kannattelee. 
Koen, että luonnossa liikkuminen auttaa 
kunnioittamaan ympäristöä, itseä ja toi-
siamme. 

Mörriryhmissä on ollut ihana todistaa 
lasten luontaista innostumista, mieliku-
vitusta ja ongelmanratkaisutaitoja. Lap-
set ovat luonnon tutkimisen ja seikkailun 
mestareita. Siispä on ollut etuoikeutettu 
olo olla Mörritoiminnassa mukana.                                        

Toivon, että yhä                                                                                                               
useampi löytää  
Ladun monipuolisen 
toiminnan ja uteliaan 
ihmettelijän itses-
tään.   

Olen Jyrki Ryhänen Kurkimäestä. Aloitan 
uutena jäsenenä Puijon Ladun hallituk-
sessa vuoden 2023 alusta.
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Hei, olen Niina Toivanen, hallituksen uu-
si varajäsen. Puijon latulainen olen ollut 
vajaat 10 vuotta. Aktivoiduin muutama 
vuosi myöhemmin kun halusin päästä 
melomaan. Melonta koukuttikin sen ver-
ran paljon, että hakeuduin Puijon Ladun 
melontaohjaajakurssille. Melontaretkillä 
olen ollut eri puolilla Suomea ja kerran on  
suunnattu myös Pohjois-Norjaan. 

Vuoden verran olen ollut retkeily- ja hiih-
totoimikunnan koollekutsuja. Toimikun-
nassa olemme vuodelle 2023  suunni-
telleet erilaisia matalankynnyksen retkiä 
lähialueelle. Toivonkin, että ne olisivat 
vastaus toiveisiin, jotka Suomen Ladun 
kyselyssä tulivat ilmi. Viime vuonna to-
teutin pitkäaikaisen haaveeni  opiskele-
malla erä- ja luonto-oppaaksi. Tämä on 
innostanut minua mm. talviretkeilyyn. 
Lisäksi harrastan retkiluistelua Suomen 
Retkiluistelijoiden kanssa.

Tu
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a 
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Olen Marja Viluksela, hallituksen jäsen, 
palstaviljelijä ja samalla koulutusalan yrit-
täjä ja ihanan pikkutytön mummi. Luon-
nossa liikkuminen, puutarhat ja varsinkin 
syksyiset sienimetsät kutsuvat minua 
luonnon pienten ihmeiden pariin, käsi-
työt, visuaalisuus ja digin maailma taas 
innostavat kokeilemaan uutta. Puijon 
Latuun minut houkutteli Pilpan kaunis 
ympäristö, monipuoliset harrastusmah-
dollisuudet ja pieni palsta kauniissa mai-
semassa. On ollut tosi hienoa tutustua 
upeisiin latulaisiin!

Toivon voivani olla osaltani mahdollis-
tamassa hyviä luontokokemuksia, uusia 
elämyksiä, käden- ja luonnontaitoja ja 
lämmintä tekemisen ja yhdessä olemisen 
iloa mahdollisimman monelle lapselle, 
nuorelle ja aikuiselle tänään ja pitkälle tu-
levaisuuteen. Aurinkoista latulaisvuotta 
sinulle!

Kuopion hieno lähiluontokin houkuttelee 
ulkoilemaan!
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Martti Rissanen, pj. 2002 - 2005

Perinteisiä polkuja – uusien al-
kuja
Kun syksyllä 2001 eräässä hallituksen 
kokouksessa kysyttiin ehdokkuuttani pu-
heenjohtajaksi, mietin kuinka se sopii 
pienyrittäjän arkeeni, ja mitä annetta-
vaa minulla olisi yhdistykselle. Istuihan 
pöydän ympärillä raskaansarjan liikkujia 
ja liikuttajia, kun taas itseni koin lähinnä 
sunnuntaihiihtäjäksi. Kaipa latulaishen-
ki oli jo hönkäissyt ja rahastonhoitajana 
touhuakin nähnyt, että luotin myös latu-
laisapuun tarvittaessa. Mitä tietysti sain 
ja tarvitsinkin. Lämmin kiitos kamuille 
näin vuosienkin takaa.

Kauteni alkumetreillä tehtiin jäsenkysely 
toiminnan tarpeista niin sanottuun stra-
tegiaselvitykseen. Loppukaneetissa to-
dettiin mm.”...ei pidä unohtaa myöskään 
retkimelontaa, pyöräilyä, eikä lasten ja 
nuorten ohjaamista luonnossa liikkumi-
seen.” Puijon Latulaisen haastattelussa 
nostin nämä esille. Edeltäjäni Pekka Tik-
kasen aikana molemmat oli saatu hyvälle 
alulle ja oli helppo nähdä, että kiinnos-
tusta oli, kunhan lisätään voimavaroja ja 
koulutusta. Sen sijaan, kiitos kokeneiden 
vetäjien, retkeily voi varsin hyvin, tuleva-
na lisänä ensilumen hiihtoviikko Kiilopääl-
le ja retkipiilo, Ensio Holopaisen vetämä 

versio geokätköilystä. Ension lisäksi ret-
keilyssä vetäjinä olivat mm. Leena ja Aulis 
Haatainen, Pirkko ja Risto Häyrinen, Lauri 
Lehtinen, Laila Mujunen, Riitta Rissanen, 
Pekka Tikkanen, Risto Tomminen...

Eloisaa oppimista
Lapsissa ja nuorissa on myös latujärjes-
töjen tulevaisuus. Lasten hiihtokoulut oli 
aloitettu Puijolla, mutta pian siirryttiin 
alemmas hiihtostadionille. Sen vuokra 
hieman kirpaisi, mutta saimme taukotilat 
ja halsteriladut samaan hintaan. Jotain oli 
talvesta pois, ellei joskus kerennyt apu-
ohjaajaksi. Oppimisen ilo ja into kuului 
kauas, mikä oli koululle parasta mainosta. 
Todistustenjakotilaisuudessa tuli luotta-
vainen olo siitä, että ulkoliikunta lumoaa 
myös tulevia sukupolvia.

Myös metsämörriohjaajat olivat oppinsa 
saaneet, ja Neulamäen metsikössä vaelsi 
Metsämörri. Sen olemus lapsia jännitti, 
mutta pian ystävystyttiin ja Mörri joh-
datteli lapset luonnon saloihin. Eloisan 
mörrikansan kohtaaminen tuo aina hyvän 
mielen. Mörrin viisaat opit tekisivät hy-
vää meille aikuisillekin. 

Jomman kumman tai molempienkin oh-
jaajina toimivat mm. Seppo Airaksinen, 
Anita Karppinen, Taina Koivisto, Mar-
ke Luhtapuro, Mervi Lukkarinen, Kalevi 
Markkanen, Paula Määttänen, Vappu Pal-
mu, Kari Pakarinen, Eija Rouhiainen, Veik-
ko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen...

Melonnan mainingit
Melonnan vetäjänä aloitin 1997 ja sa-
mana kesänä järjestettiin Puijon La-
dun ensimmäinen melontakurssi Kal-
lan Melojien Kenolassa. Ostimme 
kurssipaketin, koska yhdistyksellämme 

Ex-puheenjohtaja muistelee
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ei ollut kouluttajia eikä kajakkeja, pa-
ria lukuunottamatta. Innostuksen aisti 
välittömästi, ja koulutuksen ja kaluston 
hankkimistarve kävi ilmeiseksi. Retkille 
kajakkeja vuokrattiin Kallan Melojilta ja 
Rauhalahdesta sekä paikallisilta yrittäjiltä 
lähellä retkikohteita. Lajin alkuaikojen 
vauhdittajista mainittakoon mm. Antti 
Luoranen, Timo Tuppurainen, Olli Ver-
tanen, Heikki Väisänen, Merja Örmälä...  
Heidän vetämiensä kurssien ja uimahalli-
harjoitusten myötä toiminta nousi aivan 
uudelle tasolle. Samoin suosio niin, että 
joskus hallituksessa kysyttiin, olemme-
ko muuttumassa melontaseuraksi. Hy-
vä, että ne keskustelut käytiin avoimesti. 
Melojien pitkäjänteinen työ on pitänyt 
pintansa ja pinnalla erittäin laajaa harras-
tajakuntaa.

Näkyvyyttä kotisivuilla
Elettiin jo aikaa, että ilman kotisivuja ta-
voitettavuutemme ontui pahasti. Pidet-
tiin aivoriihi, missä hahmoteltiin tiedo-
tustarpeitamme, sivujen rakennetta ja 
käytettävyyttä. Näistä lähtökohdista Timo 
Sylvänne ja tiedottajaksi siirtynyt Pekka 
Tikkanen väänsivät bittejä kotisivuiksi. 
Viimein valmiusaste katsottiin sellaiseksi, 
että alkuvuodesta 2005 julkaistiin puijon-
latu.fi kotisivut. Se oli hyvä alku ja täyden-
tyi myöhemmin uusilla alustoilla.

Näkyvyyttä sekin, että teimme yhteistyö-
tä Lassen Retkiaitan kanssa, joka maksoi 
osastomme Erätaika-messuille ja usein 
lehtemme painatuksen. Messuilla jaettiin 
esitteitä ja liittymiskuponkeja. Lapsiper-
heiden huomiota heräteltiin esimerkiksi 
Sanna Lankisen taiteilemilla kasvomaa-
lauksilla ja pikku esineillä. Joskus epätie-
toisuus yhdistyksestämme yllätti, mikä 
osoitti näiden kohtaamisten tärkeyden. 

Läsnäoloa laajennettiin myös Kuopion Yli-
opistolle ja Elonkorjuu-tapahtumaan.

Pilppa
Kaudellani lyhennettiin velkaa huoltora-
kennuksesta eikä uutta rakennettu. Mut-
ta ainahan on säätämistä. Mainittakoon 
esim. lukituksien uusiminen ja kaivon 
peruskorjaus. Taisi olla yksi murtokin, 
minkä korjauskulut tekijä kuittasi sovit-
telupäätöksen mukaisesti. Ensio Holopai-
nen isännöi ja Leena Haatainen emännöi, 
miehensä Auliksen toimiessa hankinta-
vastaavana. Myös Hannu Räsäsen  taidot 
olivat tarpeen. Moniosaajia, joiden altti-
us toimeen jos toiseenkin teki vaikutuk-
sen. Unohtamatta klapimestareita Reijo 
Kolaria ja Mauri Räsästä sekä kymmeniä 
talkoolaisia remppa-, siivous- ja huolto-
hommissa, keittiössä, myyjinä... Valitetta-
van harvoin ennätin tiskin taakse, mutta 
aina  jäi maukas maku pullasta, erittäinkin 
Tuula Hiltusen paistamasta.  Hän oli usein  
samalla keikalla. 

Latukansaa Kuopiossa
Suomen Ladun liittokokoukset olivat jo 
pari vuosikymmentä kiertäneet Kuopion. 
Suomen latulaisväki halusi näytön savo-
laisesta vieraanvaraisuudesta, ja vuoden 
2005 SL:n syyskokous pidettiin Hotelli 
Scandicissa. Lauantai-illan oheisohjelma-
na vedimme patikoinnin Puijolle. Palates-
sa ensilumi vei sopivasti talvitunnelmiin. 
Sunnuntaina kierrettiin Väinölänniemi, 
missä oli Kuopio-aiheisia tietokilpailuras-
teja. Liittokokouksessa, isäntäyhdistyksen 
edustajana, sain sitten kopautella nuijaa 
hieman suuremman porukan edessä. Ko-
kemus sekin.
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Puijon Laturetkestä luopumi-
nen
Asian merkittävyyden vuoksi, käväisen tä-
män osalta seuraajani, jo edesmenneen, 
Riitta Rissasen (ei sukua) kaudella. Viides-
kymmenes yhdistyksemme vetämä Pui-
jon Laturetki hiihdettiin 2006. Kuitenkin 
koettiin, että pääjärjestäjänä toimiminen 
söi liikaa resursseja. Sain hallitukselta toi-
meksiannon Puijon Laturetken oikeuksien 
myymisestä ISLU:lle (Itä-Suomen Liikunta 
ja Urheilu). Sopimusta allekirjoitettaessa 
perinteen katkeaminen harmitti, mutta   
vapautuihan voimia toisaalle.

Yhdessä koettua
Valitettavasti muistini lipsuu, ja edellä 
olevaan on mahtunut vain osa heistä, 
jotka ansaitsisivat tulla esille, mutta teot 
puhukoot puolestaan.

Kun sunnuntaihiihtäjä joutuu höveliin 
seuraan, sillä on arvaamattomia vai-
kutuksia. Puijonlatulaisten kanssa ensi 
kertaa eläessäni olen saanut olla: hortoi-
lemassa, iglussa, jäänveistokisassa, kaja-
kissa, koskessa, kultajoukkueessa, kyyk-
kä-pelissä, lauluduossa, lumikengissä, 
luomuviljelijänä, metsämieli-kävelijänä, 
ministerikahveilla, pullakauppiaana, ret-
kiluistimilla, runoretkillä, sauvakävelyillä, 
sähköpyörässä, valokuvauskisassa ja yön 
riippumatossa. Ei se hääppöistä unta ol-
lut, mutta nämä hetket yhteisen äärellä. 
Enpä vaihtaisi.

Martti Rissanen

Tapani Rautio runoretkellä

M
ar

tti
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Missä uuvana kukkii

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

Missä uuvana kukkii
Puijonlatulaisten 

retkitarinoita
ajalta 1978–2020

M
issä uuvana kukkii  •

Puijonlatulaisten  retkitarinoita ajalta 1978–2020

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

Kirja on saatavana Irma Ikoselta, 
0400 573 472 tai irmaikonen(at) 
hotmail.com hintaan 30 €.
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              Irma Ikonen

TAPAHTUMAKALENTERI 2023
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TAMMIKUU
PVM                                               TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

Ulkoilukahvio auki, s. 2 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

su-ti  
1.1.-28.2.

Pyöräilyn 
Talvikilometrikisa, s. 29

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

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

ma 30.1. Retkeilyn teemailta  
Pilpassa, s. 28

Niina Toivanen, 044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi

HELMIKUU
5.2. - 30.4. Melonnan uimahalliharjoi-

tukset sunnuntaisin  
20–21.30, s. 24

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

la-su  
11.-12.2. 

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

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

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

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

la 18.2,  
su 19.2.,  
la 25.2.,  
su 26.2.

Muumihiihtokoulut  
Pilpassa, s. 25

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

la 25.2. Päiväretki Joosepin eräla-
dulle Laivonsaaressa, s. 26 
Halukkaille yöpyminen

Niina Toivanen, 044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi
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MAALISKUU
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la-la 4.-11.3. Vuontispirtin hiihtoviikko, 
vk 10, s. 27

Pekka Katainen 
tekstiviesti 0400 260 985 
matkapekka12@gmail.com

vko 12 ja  
vko 13

Itä-Suomen latualueen  
hiihtoviikot Lapissa

https://samimatkat.fi/matkat/lansi-
lapin-hiihtoviikko/ 
https://samimatkat.fi/matkat/ita-
lapin-hiihtoviikko/

la-su 
18.-19.3.

Talvivaellus jäällä 
Etelä-Kallavesi, s. 26

Niina Toivanen 044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi

HUHTIKUU
Vehmersalmenkierros/Puu-
tossalmen lossille 100/30km

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

la-su 
1.-2.4.  

Umpihankihiihto päiväret-
kenä ja mahdollisuus myös 
yöpyä, Tiilikkajärven  
kansallispuisto, s. 26

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

vk 17 Puijon Latulainen ilmestyy 
AINEISTO 13.3. MENNESSÄ

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

la 15.4.

la 22.4.

Kevättalkoot Pilpassa  
klo 10 alkaen 
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin 040 537 8038

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

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

25.4., 2.5., 
9.5., 16.5.

Metsämörri- ja myttyskou-
lut Pilpassa tiistaisin 

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

ke 26.4. Puijon Latu ry:n  
kevätkokous, s. 8

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

TOUKOKUU
Melonnan peruskurssien  
avovesipäivät Pilpassa, s. 24

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

touko-syys-
kuu

Pyöräilyn ja Kävelyn  
Kilometrikisat, s. 29

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

ke-la  
3.5.- 30.9. 

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

Puijon Ladun puhelin 040 537 8038
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Kuva: Paavo Jaakkola

TOUKOKUU
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
touko-,  
kesä-, elo- 
ja syyskuu

Ohjatut sauvakävelylenkit 
tiistaisin klo 18-20, s. 29

Anuliina Savolainen 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

Kuopion Pyöräilyseuran  
Kallaveden kierros, s. 29

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

to 4.5. Retkeilyn teemailta, s. 28 Niina Toivanen,044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi

su 7.5. Unelmien liikuntapäivä  
Pilpassa, s. 30

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

Kevätretki Leivonmäen 
kansallispuistoon, s. 28

tekstiviesti 0400 260985 
matkapekka12@gmail.com

to 11.5. Päiväretki lintupainotuksel-
la Patalahteen, s. 28

Tuukka Ronkainen 044 707 8367 
tuukka.ronkainen(at)gmail.com

Pyöräretki helatorstain tie-
noilla Kuopio-Heinävesi?-
Kuopio, s. 29

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

KESÄKUU
ke-ke  
7.6.-30.8.

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

ke-su  
7.-11.6.

Alkukesän vaellusretki  
Hossaan, s 30. 

Markku Tirkkonen 0400 192 023 

Kuopion ympäriajo hiekka-
teitä pitkin (noin 80 km), 
s. 29

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

la-su 
10.-11.6.

Itä-Suomen latualueen retki 
Tiilikkajärven kansallispuis-
toon

Siilin Latu

su 11.6.                  Retkelle-päivä, Niittylahti-
Tonkkurinmäki, s. 28

Niina Toivanen 044 022 8988 
niina24(at)hotmail.fi

ti 27.6. Melonnan pelastautumis-
harjoitukset Pilpassa

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

HEINÄKUU
to 27.7. Päiväretki Haminalahden 

kulttuuripolulle, s. 28
Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(a)gmail.com

Teatteripyöräily Siilinjärvel-
le, s. 29

Riitta Karhunen 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com
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ELOKUU
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
to 10.8. Melonnan pelastautumis-

harjoitukset
Jouni Palmu, jouni(at)palmu.st

la 12.8. Ironmankisan uintiosuuden 
turvaaminen, melojat

Vappu Palmu  
vappupalmu(at)puijonlatu.fi

16.8.,23.8., 
30.8., 6.9.

Metsämörri- ja myttyskou-
lut Pilpassa tiistaisin

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

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

to 17.8. Päiväretki Karhonsaareen, 
s. 28

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

la-su 
26.-27.8.

Ulkoilupäivä ja Nuku yö 
ulkona Pilpassa, s. 28

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

Pyöräretki Suonenjoelle 
soralla, yöpyminen, s. 29 

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

SYYSKUU
to-su 
31.8.-10.9.

Vaativa vaellus Haltille,  
s. 30

Markku Tirkkonen 0400 192 023 

la 2.9. Kuutamomelonta Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

vk 39 Puijon Latulainen ilmestyy 
AINEISTO 14.8. MENNESSÄ

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

la-su 
30.9.-1.10.

Itä-Suomen latualueen 
Syyspäivät ja Syyskokous 
Mikkelissä

Puijon Ladun puhelin 040 537 8038

LOKAKUU
la 8.10. 
 
la 15.10.

Syystalkoot Pilpassa  
klo 10 alkaen 
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin 040 537 8038

la-su 
14.-15.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, 
retkeilijät, s. 28

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

pe 28.10. Melontakauden päätöspa-
laveri

Vappu Palmu  
vappupalmu(at)puijonlatu.fi
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MARRASKUU
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la-su 
4.-5.11.

Kaamosretki Suonenjoen 
Ladun majalle, s. 28

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

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

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

marras- tai 
joulukuu

Pikkujoulu Pilpassa Puijon Ladun puhelin 040 537 8038

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

Ensilumen hiihtoviikko,s. 28

su 31.12. Uuden vuoden vastaanotto 
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin 040 537 8038

MUUTOKSET MAHDOLLISIA, SEURAA TAPAHTUMIA  
 

www.puijonlatu.fi, (uutiset, tapahtumakalenteri)      

Melonnan kesäretkistä ilmoitetaan lähempänä tapahtumia. 
Pyöräilyn retkiajankohdat tarkentuvat myöhemmin. 

Suomen Ladun ja muita valtakunnallisia tapahtumia

Opaskurssi, talviosuus 4.-12.2. 
Kansallinen hiihtopäivä 18.2.  https://www.suomenlatu.fi/rakastu-hiihtoon/etusivu.
html 
Kevätpäivät ja kevätkokous Tampereella 28.-30.4. 
Kiilopää Open Fell MTB 1.7. 
Opaskurssi, kesäosuus 5.-12.7. 
Geokätköilyn Megaevent Helsingissä 26.8.  https://www.geonautit.fi/urbanhel/

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/koulutukset.html

Tutustu Suomen Ladun koulutuksiin
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kilometriä. Aikaa ajoon meni pysähdyk-
sineen 13-14 tuntia. Menomatkalla yö-
vyimme Sodankylän leirintäalueella. Näin 
olimme perillä Akumajalla lauantaina 
puolen päivän maissa. Siellä viikko vieräh-
ti, kunnes seuraavan lauantain aamuna 
jätimme hyvästit Akumajalle.

Lappiin vaeltamaan mennään monesta 
syystä, mutta keskeistä on rauhoittumi-
nen, arjen huolten unohtaminen, jylhien 
maisemien kohtaaminen, omien fyy-
sisten voimavarojen testaaminen, tun-
turiluonnon tarkkailu ja luonnollisesti 
sosiaalinen kanssakäyminen luonnossa 
viihtyvien, usein itselleen uusien ihmis-
ten kanssa. Kaikkea tätä me kohtasimme 
ja kokeilimme.

Kolmen vetäjän mukanaolo mahdollisti 
erilliset päiväohjelmat. Oli lyhyitä päivä-
vaelluksia, pitkiä päivävaelluksia ja yöva-
elluksia. Yövaellus oli vaativin, mutta suo-
sittu. Puolet joukostamme osallistui tälle 
kahden yön ja kolmen päivän vaellukselle 
ja osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä ko-
kemaansa. Mutta tyytyväisiä olivat ne-
kin, jotka käyttivät Akumajaa tai viereistä 
Dominickin -majaa yöpaikkanaan. Mutta 
vain osa, sillä monet naisista ja yksi mie-
histä olivat kaikki yöt omassa teltassaan 
majojen lähiympäristössä. Joukkomme 
muodostui rohkeista retkeläisistä, jotka 
ovat myös taitavia taidoissaan.

Mielimaisemia me kaikki olimme ha-
kemassa ja pontevasti myös hakutyötä 
teimme. Aktiivisimmat meistä saattoivat 
viikon aikana vaeltaa runsaan sata kilo-
metriä, mutta vähäisempäänkin tyytyvät 
yli puolen sadan kilometrin. Lapin vaelta-
jan mielimaisemaan kuuluvat tunturit ja 
avarat lakeudet, joita vain siellä täällä ko-

Joukko latulaisia (15) oli päättänyt osal-
listua Puijon Ladun järjestämään vaellus-
retkeen 16.–24.9.2022. Kohteenamme oli 
Akumaja (Akumaja - Suomen Latu), jon-
ka Suomen Latu omistaa ja jota latulaiset 
ja tarvittaessa muutkin retkiryhmät käyt-
tävät vaellusretkiensä tukikohtana liik-
kuessaan Paistunturin erämaa-alueella. 
Kohde sijaitsee noin 30 kilometrin pääs-
sä Karigasniemeltä pohjoiseen. Valtatiel-
tä 970, joka seurailee Tenojokea, lähtee 
3 km:n polku Akujokea seuraten Akuma-
jalle. Akujoki on Tenojoen sivujoki, joka 
puolestaan on rajajoki Suomen ja Norjan 
välillä. 

Maisemakuva Bogejohnjunn-tunturilta, 
jossa meanderoiva Akujoki.

Vaellusprojekti alkoi tutustumistapaami-
sella kasvokkain elokuun puolessa välissä 
Kuopiossa. Paikalle ilmestyi kahdeksan 
naista ja seitsemän miestä. Kävi ilmi, että 
lähtijät olivat kaikki enemmän tai vähem-
män harrastaneet vaellusta, monet pal-
jon Lapissa liikkuneita. Ensi tapaamisesta 
jäi kuva sopuisasta tälle harrastukselle 
omistautuneesta porukasta.

Matkan Lappiin teimme kolmella autolla, 
joista yksi oli minibussi. Retken kolme ve-
täjää toimivat myös kuljettajina. Matkaa 
Karigasniemelle kertyy lähes tuhannen 

Paistunturin erämaa-alueella  
vaeltamassa
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ristavat tunturikoivut ja hitaasti kasvavat 
satoja vuosia vanhat, usein käkkärämäiset 
männyt. Näitä ihastelimme retkillämme 
ja arvailimme ikipetäjien kokemia vaihei-
ta; monet jo keloutuneet ja muuttuneet 
harmaiksi patsaiksi joko vielä pystyssä 
törröttäen tai jo maapuuksi lakoutunee-
na. Mielimaisemansa itse kukin saattoi 
muuntaa sielunmaiseksi, josta ammentaa 
mielenrauhaa, elämäntyytyväisyyttä ja 
muistella menneitä vaelluksiaan. 

Jokivarret ja virtaavan veden solina kut-
suivat monia meistä. Tunturiluonto ha-
vainnollistaa niin osuvalla tavalla veden 
kierron ja virtaavan veden kuluttavan 
vaikutuksen. Satanut vesi katoaa vai-
vatta tunturin syleilyyn ilmaantuakseen 
uudelleen alarinteessä olemattomina 
pieninä noroina, joista kasvaa tuota pi-
kaa soliseva puro.  Puroista muovautuu 
myöhemmin muodoiltaan ja virtausno-
peudeltaan alati vaihtelevia jokia, joista 
mieltä tenhoava esimerkki oli Akujoki.  
Akujoen vartta vaelsimme moneen ker-
taan edestakaisin aistimuksillemme altis-
tuneena. Sykähdyttävin elämys Akujoessa 
oli monen metrin putous, jonka jylyyn ja 
vesimassojen katselemiseen ei kyllästy-
nyt. Koskikarakin oli mieltynyt putouksen 
alapuoliseen virtaan. 

Vaeltaa voi niin monella tavalla – ryhmis-
sä, kaksin ja yksin. Kaikkia tapoja kannat-
taisi kokeilla. Matkan teko ja ajatus kulkee 
niin eri tavalla vaellustavasta riippuen. 
Etupäässä vaelsimme ryhmässä, joita oli 
useimmiten kaksi tai kolme. Useimmat 
meistä liikkuivat aina ryhmässä, jolloin 
usein puheliaimmat antoivat sisällön kä-
sillä olevaan hetkeen. Silloin vaeltajan 
tarkkaavaisuus ei tahdo yltää ympärillä 
oleviin ja tapahtuviin asioihin muuta kuin 
sattumalta. Parhaiten aistit ja mieli avau-
tuu käsillä olevaan ainutkertaiseen het-

keen yksin kulkiessa. Silloin aistii luonnon 
herkkyyden ja kauneuden, näkee linnun, 
poron, Lapin kasvin tai kuulee linnun, 
puron solinan, oman askeleen ratinan ja 
elää aivojensa tuottamassa tajunnanvir-
rassa, jossa menneet muistot ja käsillä 
oleva hetki tuottavat elämysten tanssia. 
Turvallisinta on luonnollisesti liikkua yh-
dessä, mikä saneli liikkumisemme tavan.

Säällä on aina sanansa sanottavana - myös 
ruskaan, joka oli jo parhaat päivänsä näh-
nyt. Sadepäiviin olimme myös varautu-
neet. Totta kuitenkin se, että kertaakaan 
sadevarusteita ei tosimielessä tarvittu. 
Kaksi vaelluspäivää olivat suorastaan au-
rinkoisia, toinen vielä täysin tyyni, myös 
tunturissa. Auringon laskettua taivaan 
välkkyvät valot, revontulet innostivat vie-
lä niitä vaeltajia, jotka jaksoivat päivän 
ponnistelujen jälkeen pitää silmänsä auki. 
Revontulia katsellessa, johon etelämmäs-
sä on harvoin mahdollisuus, täyttyi se, 
mikä luonnossa liikkujaa puhuttelee: olet 
niin olemattoman pieni olento tässä maa-
ilmankaikkeudessa, mutta elämästäsi tie-
toisen olentona kuitenkin ainutkertainen.

Kiitos retken vetäjille muistorikkaasta ja 
mieltä ylentävästä retkeilystä Akumajan 
ympäristössä.

Akuputous

Teksti ja kuvat Mauri Tiainen
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Laavun nuotio palaa ja makkara paistuu. 
Kohennat tulta ja heität uuden klapin ari-
nalle. Ehkä ajattelet, mistä näitä vaan riit-
tää. Ketkä niitä tekee ja toimittaa? Hyvä 
kysymys. Kaikella on tekijänsä. Pilpassa 
siitä huolehtii majatoimikunta.  

Rakentaminen ja kunnostus
Majatoimikunta valmistelee ja esittelee 
rakennus- ja kunnostushankkeet sekä 
vastaa niiden toteutuksesta. Niitä onkin 
riittänyt. Pilpan toimivuuden parantami-
nen on vaatinut osaamista ja talkoohen-
keä. Viimeksi saunan katon korjaushank-
keessa.  

Vuokraukset ja latukahvio
Majaisäntä hoitaa vuokrauksia ja emän-
tä kahvionpitoa. Tehdyt uudistukset ra-
kennukseen ja kalustoon ovat lisänneet 
vuokrausta. Kahvionpidon vuoroissa 
emännällä on omat haasteensa, mutta 
kiitos talkoolaisten, Pilpan pulla on pitä-
nyt maineensa ja kävijöiden suun vehnä-
sellä.

Talkoot
Kevät-, heinä- ja syystalkoot vaativat töi-
den suunnittelua. Isäntä ja emäntä apu-
reineen johtavat toimia ja saunottavat 
väen lähtiäisiksi. Talkooemännät tarjo-
avat maistuvan talkooruoan ja kahvit. 
Säännöllisesti on myös erillisiä talkoo-
tempauksia. Lisäksi toimikunnassa käsi-
tellään mm. viljelypalstojen asioita.

Siniristilippu salkoon
Kaikille avoin itsenäisyyspäivän lipunnos-
to Pilpassa on majatoimikunnan vaalima 
perinne. Kaunis, koruton tilaisuus kohot-
taa juhlamielen ja henkii kiitollisuutta va-
paudesta. Päälle juhlakahvit.  

Pilppa liikuttaa
Pilppa on ulkoliikuntaa palveleva ko-
konaisuus. Tavoitettavuutta ja palve-
luja on kehitetty sen mukaisesti. Kävi-
jämääristä päätellen kuopiolaiset ovat 
Pilppansa löytäneet.   
               Martti Rissanen

Monitoiminen majatoimikunta  

Saunan kattotalkoissa Kuva: Hannu Räsänen

Majatoimikunta: Eturivissä Petri Jääs-
keläinen, Riitta Karhunen, Vesa Karhu-
nen ja Hannu Räsänen, takana Pekka 
Mönkkönen, Reijo Kolari, Pauli Tuovi-
nen ja Kalevi Markkanen. Kuvasta puut-
tuvat Helena Kajanus, Viljo Rautiainen, 
Mauri Räsänen ja Timo Tuppurainen.                               
Kuva: Jorma Ikonen
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Oletko kiinnostunut tiedon välittämisestä, viestinnän mo-
nipuolisesta kentästä? Tiedotustoimikunta kutsuu osaajia 
joukkoonsa:  
Ota yhteyttä tiedottajaan: irmaikonen(at)hotmail.com. 

Suomen Latu kouluttaa:

Yhdistysviestijä-koulutus 
Verkkokoulutusten kokonaisuutemme saa keväällä 2023 jatkoa, kun järjestäm-
me ensimmäistä kertaa viestinnästä vastaaville tai siitä kiinnostuneille suunnatun 
Yhdistysviestijä-verkkokoulutuksen. Koulutus alkaa maanantaina 20.3.2023 ja il-
moittautuminen on auki 16.3.2023 saakka.

Koulutuksen aiheita ovat mm.

• Yhdistysviestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 
• Kohderyhmien määrittely ja tavoittaminen 
• Ydinviestien kiteyttäminen 
• Vastuunjako yhdistyksen eri tehtävissä

Tervetuloa mukaan saamaan lisää työkaluja yhdistyksen viestinnän toteuttami-
seen!

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Canva-koulutus 16.2.2023 
Ota yhdistyksesi käyttöön graafisen suunnittelun työkalu Canva ja tuota visuaali-
sesti näyttävää sisältöä nettiin ja printtiin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erilai-
sia markkinointiviestinnän julkaisuja yhdistyksissä tekevät henkilöt. Kouluttajana 
toimii Tarja Aittala.

Koulutuksen sisältö:

• Käyttäjätilin luominen, omien tietojen ja asetusten säätö 
• Suunnittelumallit, niiden valmiit elementit, elementtien siirto ja poisto 
• Tekstityylit ja tekstin kirjoittaminen 
• Värit julkaisussa, värien vaihto 
• Omien kuvien tuonti ja käyttö julkaisussa 
• Kuvien käyttö omasta Facebook- tai Instagram-tilistä 
• Erilaisten julkaisujen tekeminen (mm. Facebook- ja Instagram-julkaisu, 
flaijeri, kortti, yhdistyksen esittely). 
• Julkaisun jakaminen ja tulostaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu »
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Puijon Ladun melontaharjoitukset pidetään sunnuntaisin 5.2.-30.4.2023 Kunto- 
laaksossa. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja -turvallisuutta.  Ohjaajat  
ja kokeneemmat melojat opastavat aloittelijoita.  Allasaika on klo 20:00-21:30.   Ope-
tellaan ja kerrataan turvallisuustaitoja ennen avovesikautta. Uimahallivuoron kausi- 
maksu on 30€/jäsen/hallikausi, kertamaksu 10€/jäsen, maksimi 3 maksua /jäsen/
hallikausi. Lisätietoja: pentti.hillukkala(at)gmail.com tai puh. 045 673 3430. 

MELONNAN PERUSKURSSI, HUHTI-KESÄKUU 2023 

Opi melonnan perustiedot ja -taidot turvallisesti! Peruskurssi on hyvä tapa aloittaa 
melontaharrastus. Puijon Latu järjestää peruskurssin huhti-kesäkuussa 2023. Mu-
kaan otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi alkaa kaikille yhteisellä teorialla ja melonnan perusharjoituksilla Kuntolaak-
son uimahallissa la 22.4.2023 klo 16:00.

Avovesiosuudet pidetään neljässä 5 kurssilaisen ryhmässä Pilpassa: 

I ryhmä maanantai-illat 22.5. ja 29.5. klo 17:30 – n. 21:00 
II ryhmä tiistai-illat 23.5. ja 30.5. klo 17:30 – n. 21:00 
III ryhmä torstai-illat 25.5. ja 1.6. klo 17:30 – n. 21:00 
IV ryhmä perjantai-illat 26.5. ja 2.6. klo 17:30 – n. 21:00

Melonnan peruskurssin osallistujilta vaaditaan uimataito sekä Puijon Latu 
ry:n jäsenyys. Kurssimaksu on 60 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: pentti.
hillukkala(at)gmail.com tai puh. 045 673 3430. Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, 
mahdollinen sähköpostiosoitteesi ja jäsenyytesi sekä haluaisitko osallistua avovesi-
ryhmään I, II, III vai IV.

MELOJIEN UIMAHALLIHARJOITUKSET

Martti RissanenPaavo Jaakkola



             25

 

       
    Irma Ikonen

MUUMIHIIHTOKOULU                                                                                                         
LAPSILLE 2023

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

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

Ajankohta:        la 18.2.  klo 10 - 11.30  4v), klo 12-14 (5-8v)   
  su 19.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)    
  la  25.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)     
  su 26.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) 

Osallistumismaksu: 20 euroa / lapsi, maksu ensimmäisellä kerralla.

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

Pakkasraja: -15 astetta  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset su 12.2.2023  
mennessä: 

 Kirsi Tuppurainen  

 puh. 040 707 8367 (tekstiviesti) tai ks.tuppurainen(at)gmail.com 



NUKU ULKONA 
KUIN LUMIUKKO  

PILPASSA  
la-su 11.-12.2.2023

Lumimajoitteiden rakenta-
minen lauantaina.

Tiedustelut:  
Jari Ojala, 040 715 9216

Puijon Latulainen 1/2023
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Kuva: Marja Hartikainen

PILPASSA 
SUNNUNTAINA 12.2.2023 KLO 10-14 

Tervetuloa rakentamaan lumiukkokansaa  Pilpan  
pihaan!  Lumiukkoaihioita on valmiina sekä erilaisia  

tarvikkeita lumiukkojen varusteluun.  
Lähetä kuva someen: #ulkonakuinlumiukko

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

 
Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 (tekstiviesti) tai  

ks.tuppurainen(at)gmail.com

Jari Ojala
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Tervetuloa Puijon Ladun Vuontispirtin matkalle viikolla 10.  

Majoitus ja hintavaihtoehdot: 

Hotellihuone 2 hh tai mökissä 2 hlöä              510 €/hlö 
Hotellihuone 1 hh tai mökissä 1 hlö                615 €/hlö 
Huoneisto tai 3-4 hlöä mökissä                        460 €/hlö

Hintaan kuuluu: majoitus, puolihoito, retkieväät päivittäin ja linja-automatkat 
sekä menomatkalla 1 x ruoka ja 1 x aamukahvit.

Saunat lämpiävät joka päivä.

Matkan varaaminen: sähköpostilla: matkapekka12(at)gmail.com tai  
tekstiviesti 0400 260 985 ja maksamalla varausmaksu 100 € /matkustaja  
Puijon Ladun tilille FI31 4108 0010 3558 35. 
Viestikenttään lähtijöiden nimet.

Irm
a 

Ik
on

en

http://www.vuontispirtti.fi/

 VUONTISPIRTILLE 4.-11.3.2023
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Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja hiihtotoimikunnan  
järjestämiin tapahtumiin!

Tilanne voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi tarkista tapahtumat  
kotisivujen ja somen ilmoituksista.

Laivon erälatu on avattu. 
Retkeilyn teemailta Pilpassa: talviretkeily, näin pääset alkuun ma 30.1. 
Lumimajoitteiden rakentaminen ja Nuku ulkona kuin lumiukko Pilpassa 
la-su 11.-12.2. 
Päiväretki Joosepin eräladulle Laivonsaareen la 25.2., mahdollinen yöpyminen  
la-su 25.-26.2. 
Vuontispirtin hiihtoviikko la-la 4.-11.3. 
Talvivaellus Etelä-Kallaveden jäällä la-su 18.-19.3. 
Umpihankihiihto Tiilikkajärven kansallispuistossa, päiväretki lauantaina tai  
yöpyminen la-su 1.-2.4.  
Kevätretki Leivonmäen kansallispuistoon toukokuussa 
Retkeilyn teemailta Pilpassa to 4.5. 
Päiväretki lintupainotuksella Patalahteen to 11.5. 
Alkukesän vaellusretki Hossaan ke-su 7.-11.6. 
Retkelle-päivä Niittylahti Tonkkurinmäki su 11.6. 
Sasta Wild erämaavaellustapahtuma Nurmeksessa, osallistuminen kesäkuussa 
Päiväretki Haminalahden kulttuuripolulle to 27.7. 
Päiväretki Karhonsaareen to 17.8. 
Halti, vaativa vaellus to-su 31.8.-10.9.  
Ulkoilupäivä ja Nuku yö ulkona Pilpassa la-su 26.-27.8. 
Karpaloretki Tiilikkajärven kansallispuistoon la-su 14.-15.10. 
Kaamosretki Suonenjoen Ladun majalle la-su 4.-5.11. 
Ensilumen hiihtoviikko joulukuussa 
Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä, ellei siitä erikseen mainita.

Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa.  
 

Reppu selkään ja retkelle 2023Reppu selkään ja retkelle 2023

An
ita

 K
ar

pp
in

en
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Talvikilometrikisa 2023 pyöräillään 1.1.–28.2.2023. Ehdit vielä mukaan Puijon Ladun 
joukkueeseen. Ilmoittaudu https://www.kilometrikisa.fi/accounts/register/ , osallis-
tumiskoodi on talvipula.   
* Lumikenkäkävelyt tammi- ja helmikuussa Pilpassa ja Puijolla.  
Vehmersalmenkierros/Puutossalmen lossille 100 km/30 km huhtikuussa.  
Kesän kilometrikisat pyöräilijöille ja kävelijöille touko-syyskuussa.  
Ohjatut sauvakävelylenkit alkavat toukokuussa tiistaisin.  
Kuopion Pyöräilyseuran Kallaveden kierros. Puijon Latu tukee osallistumista korvaa-
malla Puijon Ladun jäsenille osallistumismaksusta 20 € kuittia vastaan. 
Unelmien liikuntapäivänä Pilpassa su 7.5., pyöräily ja kävely ovat mukana päivän 
ohjelmassa. Pyöräilystä tietoiskuja, huoltoa ja temppurata taitoajoon. Kävelysauvoja 
löytyy Pilpasta kokeiluun ja mainioita polkuja lenkeille.    
Pyöräretki helatorstain tienoilla Kuopio-Heinävesi?-Kuopio.   
Kuopion ympäriajo hiekkateitä pitkin (noin 80 km) kesäkuussa.  
* Teatteripyöräily heinäkuussa Siilinjärven kesäteatteriin.  
Uimarantapyöräily heinäkuussa: Ukonhiekka, Melskanniemi, Tervaruukki,  
Honkalahti, Auringonkierto, Pirttiniemi, Kirveslahti, Hiltulanlahti, Julkula.  
* Pyöräretki Suonenjoelle soralla elokuussa, yöpyminen Suonenjoen Laturastilla/  
Vanha Maanmies. Autolla tulijoille mahdollisuus patikkaretkeen Suonenjoella. 
Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi-Saikari-Tervo-Kuopio.  
Pitkälahden ABC-Puutossalmi-Räsälänlahti-Tuppurinmäki-Itä-Saamainen- 
Puutossalmi-Pitkälahden ABC.  
Uimareissu Vuorelaan.  
Uimareissu Uuhimäellä olevalle lammelle. 
Yön yli pyöräretki Valamon luostariin. 
Saimaan kierto naapurilatualueen kanssa. 
Kutsutaan Savo-Karjala latualueilta 4–5 pv:n pyöräretkelle Kuopioon to-su.  
Majoitus SawoHouse, Rauhalahti tms. 50–100 km retkiä.

* vain jäsenille 
Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Tiedustelut: 
Pyöräily: Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmail.com 
Kävely: Anuliina Savolainen, anuliina.savolainen(at)gmail.com 
 

Pyöräily- ja kävelykalenteri 2023Pyöräily- ja kävelykalenteri 2023

En
sio

 H
ol

op
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Alkukesän vaellusretki 
Hossaan ke-su 7.-11.6.2023

Lähtö Kuopiosta ke aamuna 7.6.2023.
Teemme kahden päivän vaelluksen 
Hossan reiteillä sekä päiväretken 
Julma Ölkky-kanjonijärven ympäri. 
Kotiinpaluu su 11.6. 2023. 
Matkat kuljetaan kimppakyydeillä ja 
kustannukset jaetaan autossa olevien 
kesken. Omat varusteet, majoite ja 
eväät mukaan. Retki sopii aloittelevil-
le ja kokeneemmillekin retkeilijöille. 
Max. 8 hlö.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 14.5. 
2023 mennessä Markku Tirkkonen 
0400 192023.

Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä.

Tervetuloa mukaan!

Vaellus Pihtsuksen - Haltin 
maisemiin  

to-su 31.8.-10.9.2023
Lähtö Kuopiosta to aamuna 31.8. 
2023. Kilpisjärveltä lennämme 
helikopterilla tai vaihtoehtoisesti 
patikoimme Norjan Didnojohkan 
kautta Pihtsukselle, jossa leireilem-
me 3-4 päivää ja teemme päiväretkiä 
ympäristöön. Sään salliessa huipu-
tamme ainakin Haldicohkkan, Ráis-
duottarháldin, Suomen korkeimman 
huipun Ritnicohkkan ja Suomen vai-
keimmaksi huiputettavaksi tunturiksi 
sanotun Govddosgáisin. Patikoimme 
kalottireittiä myötäillen takaisin Kil-
pisjärvelle. Ainakin osa öistä mahdol-
lista yöpyä tuvissa. 
Kotiinpaluu viimeistään su 10.9. 
2023. Matkat tehdään kimppakyy-
dein ja kustannukset jaetaan autossa 
olevien kesken. Yöpyminen meno- ja 
paluumatkalla Kilpisjärvellä. Omat 
varusteet, majoite ja eväät. Retki on 
vaativa ja aikaisempaa vaelluskoke-
musta tarvitaan! Min 4 hlöä, max 8 
hlöä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
31.5.2023 mennessä:  
Markku Tirkkonen 0400 192023

Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä.

Tervetuloa mukaan!

TERVETULOA MUKAAN! 
 

Itä-Suomen latualueen retki  
Tiilikkajärven kansallispuistoon  

la-su 10.-11.6.2023 
 

https://www.luontoon.fi/tiilikka-
jarvi

Unelmien liikuntapäivä Pilpassa sunnuntaina 7.5.2023 
Ohjattua toimintaa niin lapsille kuin aikuisille. Laavut käytössä.  

Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin. 
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Puijon Latu ry   
HALLITUS 2023 

 
Jari Ojala 

puheenjohtaja 
040 715 9216 

jariojala(at)puijonlatu.fi

Outi Nikunen 
koulutusvastaava 

0400 741 875 
outinikunen(at)puijonlatu.fi

Vesa Karhunen 
 Pilpan isäntä 
040 027 5562 

  vek.karhunen(at)gmail.com

Petri Jääskeläinen 
040 084 8744 

jaaskelainenpj(at)gmail.com

Vappu Palmu 
vappupalmu(at)puijonlatu.fi

 
Julia Rauhansalo 

juliarauhansalo(at)puijonlatu.fi 
 

Viljo Rautiainen 
0400 570 720 

ville.rautiainen(at)dnainternet.net

Jyrki Ryhänen 
0400 414 596 

ryhanenjyrki(at)gmail.com

Marja Viluksela 
marjaviluksela(at)puijonlatu.fi

Janne Savolainen 
varajäsen 

050 597 1415 
jannesavolainen(at)puijonlatu.fi 

 
Niina Toivanen 

varajäsen 
044 022 8988 

niina24(at)hotmail.fi 

TOIMIKUNNAT 2023

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Anuliina Savolainen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Riitta Karhunen,  

Viljo Rautiainen

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Niina Toivanen 

Muut jäsenet:   
Tuula Koivukangas, 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,  
Kalevi Markkanen, Pekka Mönkkönen,  

Viljo Rautiainen, Hannu Räsänen, 
Mauri Räsänen, Pauli Tuovinen,  

Timo Tuppurainen 

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Vappu Palmu 

kalustomestari: Janne Martikainen 
Muut jäsenet:  

Paavo Jaakkola, Olli Kotro,  
Liisa Ruuskanen, Sanna Ryhänen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

 Aki Markkanen, Raili Nokso-Koivisto,  
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.


