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Kahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä hiihtokeleillä myös 
muina päivinä.  Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kahvio on auki joka päivä. 
Tarkista aukiolo: www.puijonlatu.fi

Tule kävellen, pyöräillen, hiihtäen, lumikenkäillen 
tai luistellen.

HERKUTTELE itseleivotut pullat ja sämpylät, tuore kahvi, kuuma 
kaakao, tee, raikas mehu, ym.  

RENTOUDU majan takkatulen ääressä.

        Pilpan maja: Pilpantie 261, 70700 Kuopio

 
Talkoolainen: Voit varata myyntivuorosi jo nyt  
Karhusen Riitalta (rkarhunen(at)gmail.com tai  
040 758 6844 mielellään viestinä). Vapaat vuorot 
näet yhdistyksen kotisivuilta (www.puijonlatu.fi) kohdasta  
Yhteystiedot/ Latukahvion vuorolista 2018.

PILPAN ULKOILUKAHVIO AUKEAA 1.1.2018

Kuva: Päivi Heikkinen
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Puijon  Latu ry
Puijon Latu on Suomen Latu ry:n 

Kuopiossa toimiva  
jäsenyhdistys.

Postiosoite: 
Vahverotie 12, 70800 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 FI24 3636 3010 4504 76 
BIC: SBANFIHH 

(Viestiksi maksun aihe.  
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.) 

 
Internet-sivut:  

www.puijonlatu.fi 
Webmaster: Timo Sylvänne, 

puh. 044 571 6554  
timo.sylvanne(at)aanimeri.fi 

 
Pilpan varaukset/tiedustelut: 

puh. 040 537 8038 

       www.facebook.com/ 
puijonlatu

Puijon Latulainen 
03/2017

Vastaava toimittaja 
Irma Ikonen   

 
Muu tiedotustoimikunta:  

Minna Halme 
Päivi Heikkinen 

Ensio Holopainen 
Paavo Jaakkola 
Riitta Karhunen  
Vesa Karhunen 
Martti Rissanen 
Timo Sylvänne

Jakelu 
Puijon Latu ry:n jäsenet  

(Suomen Latu/ jäsenrekisteri) ja 
yhteistyökumppanit

Painopaikka 
Kevama Oy, Kuopio. 

Painos 1150 kpl

Jäsentietojen  muutokset 
www.suomenlatu.fi/palvelukortti 
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi tai  

puh. 044 722 6301

Seuraava numero:  
Ilmestymisviikko 5/2018 

Aineisto 2.1.2018 mennessä  
Irma Ikoselle  

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

Mainoshinnat  
  Koko sivu 400 €, 1/2 sivua  200 €,  
Pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 €. 
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LIITY JÄSENEKSI        
PUIJON LATUUN
Samalla liityt  myös Suomen  
Ladun jäseneksi.  
 
www.suomenlatu.fi/osallistu/ 
liity-jaseneksi.html 

Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 27 € 
• opiskelijajäsen (alle 29 v) ja nuori           
   ei-opiskelija (alle 20 v) 13 € 
• perhejäsenyys 35 € 
• rinnakkaisjäsen 15 €

Perhejäsenyys koskee samassa 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjäsen 
on jo henkilöjäsenenä muussa  
latuyhdistyksessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 044 722 6301 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:   Syksy 
Takakansi: Revontuliyö 
Kuvat: Jorma Ikonen

Puijon Latulainen on luettavissa  
sähköisesti: www.puijonlatu.fi/jasenlehdet/
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Pilpan majan vuokraus
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuo- 
Iisille päiväkäyttöön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin,  
kun se on vapaa omalta toiminnaltamme. Katso Pilpan kalenteris-
ta vapaita aikoja: www.puijonlatu.fi/pilpan-kalenteri

Majan vuokra: 160 – 250 € päiväaikaan. Jäsenille perhekäyttöön 
alennettuun hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopi-
muksen mukaan. 
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038.

Kuva: Paavo JaakkolaPilpan ylälaavu

Pilpan laavut
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyt-
tää niitä. Heidän toivotaan maksavan käytöstä 5 €:n puumaksun 
Puijon Ladulle, tili FI24 3636 3010 4504 76, viesti puumaksu. Mak-
sulomakkeita on ylälaavulla. Ylälaavun voi varata etukäteen pel-
kästään omaan käyttöönsä (puh. 040 537 8038). Varausmaksuun 
(15 €) sisältyy puumaksu. Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta 
viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.
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Kesästä syksyyn

Isäntärenki  Vesa

Mennyt kesä rauhoitettiin rakentamiselta, mutta majatoimikunnassa aivot raksuttivat 
parin muutostyön parissa. Jo viime vuonna pohdittiin uuden rakentamista vanhan ala-
laavun tilalle. Heinäkuussa palattiin asiaan. Majatoimikunta tutki tyyppivaihtoehtoja 
ja päätyi esittämään Puijonsarven laavun näköistä, sovellettuna omiin tarpeisiimme. 
Alustava kustannusarvio on noin 7000 €. Samalla päätettiin esittää laavupaikan siirtä-
mistä parikymmentä metriä etelän suuntaan. Näin laavut saavat enemmän etäisyyttä 
toisiinsa ja yhtäaikainen oleilu on käyttäjille mukavampaa. 

Koska laavualue tulisi nykyisen liukumäen kohdalle, sille suunniteltiin uutta reittiä. Pie-
nemmille laskijoille nykyinen onkin turhan jyrkkä. Uudesta liukumäestä tulisi pitempi 
ja siihen saataisiin myös mukavasti kaarroksia.

Kesä jatkui myös Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Toukokuussa luontopäivänä vil-
liinnyttiin joukolla keväästä ja kesäkuinen yö ulkona toi kymmeniä osallistujia telttoi-
neen Pilppaan.

Jäsenmäärämme tasainen kasvu tuo mukanaan uutta positiivista ajattelua. Siksi on tär-
keää, että hallitus saa rakentavaa palautetta myös teidän tuoreista kokemuksistanne. 
Ollaan kuulolla. Liikunnallista syksyä! 

Puijonnokan laavu, mallia uuteen Pilpan laavuun. Kuva: Martti Rissanen
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        Latulaisen Lauteilla -   
                                 Leena Raveikko

Naulaat väsyneet vaelluskenkäni 
lintupöntöiksi, tulevaan kevääseen 
taas uuteen. 

Neljätoista vuodenkiertoa 
satoja kilometrejä 
hiekkaa, kiviä, suota 
tasaisia polkuja, asfalttia, 
noissa pöntöissä 
pajulinnun, peipon tulla.

(Leena Raveikko: Jalat hengittävät)

Olet liittynyt Puijon Ladun jäseneksi jo 
vuonna 1993. Mikä sai sinut liittymään?

Minulla on Kolmisopessa ryhmäpuutar-
hamökki ja viljelypalsta. Kuulin Pilpan 
keskiviikkosaunoista ja aloin käydä sau-
nomassa.

Kerroit, että liikunta on sinulle välttämä-
töntä ja kirjoittaminen tärkeä harrastus.

Harrastan liikuntaa monipuolisesti. Nuo-
rena olin ”sohvaperuna”, liikunta ei juu-
rikaan kiinnostanut. Pyöräily herätti mi-
nussa liikuntakärpäsen. Liikun pääasiassa 
pyörällä, mm. töihin ympäri vuoden. Olen 
tehnyt myös pitkiä pyöräretkiä, esimer-
kiksi lasteni kanssa Tanskaan ja Gotlantiin 
ja viime vuosina ystävien kanssa Saksan, 
Itävallan ja Espanjan teillä. Jokakesäinen 
ystävän kanssa tehty pyöräretki johonkin 
päin Suomea on jäänyt tavaksi. Aamut 
aloitan joogalla. Kolmisopessa pelaan 
lentopalloa. Harrastus jatkuu myös talvel-
la joko mökkikylän porukalla tai naisten 
porukalla Jynkän Monarilla. 

Liikuntaharrastus on vienyt minut haas-
taville retkille vuorille (mm. Kilimanjaro, 
Andit, Himalaja). Santiago de Composte-
lan reitin olen kulkenut osin pyörällä ja 
osin vaeltaen.

Leena Raveikko Pohjois-Koreassa



Puijon Latulainen 3/2017

8

Aistit auki 
     kuljen maailmaa,   
 taskussani matkaeväät 
     kourallinen kaipausta, iloa 
     surua, rakkautta. 
Repustani kaivan tuliaiset, 
      muistoja 
                   sanoina, kuvina 
 
(Leena Raveikko: Kuulen kulkukoiran 
haukun)

Puijon Ladun liikuntakirjo on houkut-
televaa. Olen kokeillut melontaa, retki-
luistelua, runopyöräilyä ja -patikointia ja 
hiihtänyt talvisina viikonloppuina Pilpan 
majalle. 

Olet toiminut pitkään Kuopion yliopis-
tollisen sairaalan lastenneurologian yk-
sikön puheterapeuttina. Työssäsi elät 
lasten kielellisen kehityksen, puheen 
ja/tai muiden kommunikointikeinojen 
maailmassa. Teet työtä moniammatilli-
sissa työryhmissä perheiden ja ammatti-
ihmisten kanssa. Kerroit, että yhä enem-
män asiakkaina on maahanmuuttajien 
lapsia, joilla on kommunikoinnin vaike-
uksia. Niiden syynä ei ole kaksi- tai mo-
nikielinen ympäristö, vaan samanlaiset 
neurologiset ongelmat kuin suomen-
kielisillä lapsillakin. Kysyisinkin sinulta, 
otatko aiheita runoihisi työelämästäsi. 

En. Aiheet ovat muista kokemuksistani. 
Yhteys työelämään löytyy ehkä siitä, että 
kirjoittamistapani on lyhyttä, tiivistettyä, 
jopa selkokielistä. Lasten kielellisten eri-
tyishäiriöiden luonteen vuoksi kommuni-
koinnissa tarvitaan selkeyttä ja täsmälli-
syyttä. Rönsyily ja vaikeat käsitteet eivät 
toimi. 

Liikunta toimii sinulla tärkeänä element-
tinä paitsi kunnon ylläpidossa myös työn 
ja vapaa-ajan rajaamisessa sekä kirjoit-
tamisen stimuloijana.

Matkat pyöräillen työhön auttavat unoh-
tamaan kotihuolet ja kotimatkalla puoles-
taan ajatukset irtoavat mukavasti työstä. 
Liikunnalla on suuri merkitys synnyttä-
mään ajatuksia muutenkin. Aistiympäris-
tö avautuu niin äänien, maisemien kuin 
sään tuomien kokemusten myötä ympä-
rivuotisesti. Liikkeen rytmi helpottaa ru-
non rakentamista.

Olet hyvin lahjakas ja tuottelias kirjoit-
taja. Kirjoitat blogeja Savon Sanomien 
verkkolehteen ”Perhe ja elämä” – osas-
toon nimimerkillä ”Porkkanan juuria”. 
Runokirjoja olet julkaissut jo kuusi. Uu-
sin ”Jalat hengittävät” ilmestyi viime ke-
väänä.

Niin, aikaisemmat omakustanteet täyden-
tyivät Mediapinnan julkaisemalla, luon-
nossa ja teillä kulkien syntyneillä runoilla. 
Olen tehnyt aina runoja myös esitettäväk-
si. Minulla on runoystävä, Seija Hämäläi-
nen, jonka kanssa esitämme omia runo-
jamme Seleeni-nimellä erilaisissa, usein 
pienimuotoisissa tilanteissa, jotka ovat 
kaikille avoimia ja maksuttomia. Näitä ti-
laisuuksia on ollut mm. kahviloissa, ravin-
tolassa, taidemuseossa, kirjastoilla. Vii-
me keväänä teimme esityksen ”Isoäitini 
ja minä” Suomi 100-vuotta -juhlavuoden 
innoittamina, edellisenä vuonna käsitte-
limme pakolaisuutta ja erilaisuutta. Myös 
sananvapaus on ollut teemamme. Esityk-
siimme olemme saaneet mukaan myös 
muusikkoja. Mukana on ollut kitara, sel-
lo, kantele, haitari, mikä milloinkin.  Vii-
me kesän ”Runon ja suven päivän” esityk-
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semme Torikujan kahvilassa kantoi nimeä 
Kevyttä kesäkeittoa. 

Kerroit, että pöytälaatikkoon on alkanut 
tulla novelleja. Kerrotko niistä tarkem-
min.

Kyllä. Olen kirjoittanut yhden fantasiakir-
jan (Tinaenkeli 2005), joka on pisin kos-
kaan aikaansaamani kaunokirjallinen tuo-
tos. Kuten kerroin, olen mieluiten lyhyen 
tekstin kirjoittaja. Seuraava kirjani on to-
dennäköisesti novellikokoelma, jota olen 
työstänyt jo vuosia. 

Kesän viimeiset mustikat 
syksyn mehukkaiksi 
paleltuneet puolukat 
harvoissa varsissa, 
nuotiossa 
edellisten kulkijoiden hiillos. 
Metsä nöyrtyy talven alle, 
suolla vielä karpaloita.

Harrisuvannon laavu 
kuukkelit, riippusilta. 
Puhelimessa ei kenttää. 
Nuorten kulkijoiden 
kuvajainen suvannosta 
katoaa, 
jää hiljaisuus.

(Leena Raveikko: Jalat hengittävät)

(Leena Raveikon runokirjat: Punoksia 
2004, Kuulen kulkukoiran haukun 2006, 
Valon kirjoitusta kaikkialla 2011, Arolla 
kettu, kosketus lunta 2013, Multaa sil-
missäkin 2014, Jalat hengittävät 2017) 
 

Leenan kanssa keskusteli Irma Ikonen 

Toivon kaikille latulaisille aistirikasta syk-
syä poluilla ja teillä, marja- ja sienimet-
sässäkin. 

Kesällä kerran -  
melontaa lähivesillä

Aina ei paista.

Puijonsarven luona.

Kohti Keilankannan kanavaa.

Osmo-laivan kohtaaminen 
Keilankannan kanavassa.

Kuvat: Marja Gächter
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Pilpassa viihdyttiin Suomen luonnonpäivinä 20.5. ’Villiinny keväästä’ ja 17.6. ’Rakastu kesäyöhön’

Uli Sturm soitteli tinapilliä ja haitaria 

ulkoilijoiden iloksi.

”Kukkaopas” Eila Pulkkinen tutustutti 
Pilpan alueen kasveihin.

Nuku yö ”ilmassa”. Vesa Jussilan Puumajoi-
te Tentsile paikallaan. 

Lepohetki riippumatossa.Itse isäntä Vesa letunpaistossa.

Harvinainen hytymaljakas löytyi luonto-
polun varrelta.



             11

Kristiina Kukkonen Jy-
väskylän Ladusta osal-

listuu mielellään Puijon 
Ladun tapahtumiin, nyt 

perheen kanssa nukku-
maan yön ulkona Pil-

passa.

Pilpassa viihdyttiin Suomen luonnonpäivinä 20.5. ’Villiinny keväästä’ ja 17.6. ’Rakastu kesäyöhön’

”Lintuopas” Timo Perätie johdatteli  
kuuntelemaan ja tunnistamaan lintuja.

Kuvat Jorma Ikonen
Sauna lämpiää.

Perheteltta Pilpan aitan edessä odottaa 
yöpyjiä.

Sampo Karjalainen kokeilee läskipyö-

rää.
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Viime helmikuussa olin Kuopiossa jakutia-
laisten  jäänveistotaiteilijoiden kanssa te-
kemässä Kuopion torille jääveistoksia. Yh-
tenä veistoksena Puijon torni Puruveden 
jääpaloista. Liikuttiin Puijon laella pereh-
tymässä Puijon torniinkin.

Puijon Ladun ahkerat aktiivit olivat teke-
mässä korkeaa jääliukumäkeä torille. Taas 
kerran ihmettelin itsekseni, mistä Puijo 
on saanut nimensä.

Puijo eli Puijonsarvi tai Puijonniemi on to-
siaan merkittävä vuorimaa ja maamerkki 
Kuopion maastoissa. Puijon korkein laki 
nousee noin 150 metriä Kallaveden pin-
nasta ja 232 metriä merenpinnasta. Kun 
Puijon rinteet korkeallakin ovat paksu-
multaisia maita ja tällaisen vuoren satei-
suus on runsas, on rinteillä vanhastaan 
monia torppia ja nyt erittäin järeitä van-
hoja kuusikoita.

Puijon maastossa järjestettiin v. 1887 en-
simmäiset hiihtokilpailut murtomaara-
dalla. Sitten on rakennettu hyppyrimäet 
ja on perustettu luonnonsuojelualue.

Puijon nimi mainittiin asiakirjoihin v. 1561 
muodossa Puijon mäki. Sitten 1620-lu-
vulla nimi kirjoitettiin Puionmäki. Eräissä 
teksteissä nimi on ollut myös Pujo. Nimi 
ei ole aivan ainoa lajiaan Suomen maas-

Puijo - Rinnemaa

topaikkojen nimenä. Heinävedelläkin on 
Puijonmäki metsämaaston kohouman ja 
samalla myös talon nimenä. Oulun Yli-
kiimingissä on Kiviharjun maastossa Pui-
jonsuo. On siis kolme Puijo-maastopaik-
kanimeä, liittyen isompiin tai pienempiin 
kohoumiin.

Mistä sai nimensä mahtava Puijo? Kuopi-
on Puijo ja nuo kaksi muuta Puijoa muual-
la? Mitä kieltä sana on ja mitä tarkoittaa? 
Tähän ei missään ole esitetty selitystä. 
Paksussa Suomalaisessa paikannimikir-
jassa 2007 nimi Puijo kyllä mainitaan. 
Mutta mainitaan: Nimen sisältöä ei tun-
neta. Selitys maastopaikan nimelle Puijo 
on siis, että nimelle ei ole mitään selitys-
tä.

Mutta kyllä Puijon nimelle on tarkka, tie-
teellinen selitys tiedekirjallisuudessa. Kun 
vain lukee kirjasta. Nimi Puijo on saamen 
kieltä. Ruotsalainen Björn Collinder koko-
si jo v. 1964 julkaistun sanakirjan Ordbok 
till Sveriges lapska ortnamn. Esittää yh-
tenä Ruotsin puolen saamelaisten sanan 
puijje tarkoittaen ’sluttning’ eli ’rinne’. 
Tarkoittaen nimenomaan ’laakson rinnet-
tä’.

Collinder oli siitä harvinainen ruotsalai-
nen kielitieteilijä Karl Bernhard Wiklundin 
etevimpänä oppilaana ja sitten fennoug-

Saamen sanastoa: Puijo – ’rinnemaa’
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ristiikan professorina Uppsalan yliopis-
tossa, että oli tosiaan perehtynyt saamen 
sanastoihin. Yksi näyttö hänen suomen ja 
saamen kielen tuntemuksestaan oli Kale-
valan kääntäminen ruotsinkielelle.

Puijo on siis ’rinnemaa’. Puijonlaakson 
rinnemaa. Puijolla näitä pitkiä rinteitä riit-
tää. Niin näkyvinä Kallavedelle.

Miksi sitten Suomen kielentutkijat eivät 
ole osanneet lukea tätä tarkkaa ja luo-
tettavaa sanan selitystä kirjoistaan? Tä-
tä on todella ihmeteltävä. Suomessa on 
kuitenkin kielentutkimusta harjoitettu 
jo 1600-luvulta alkaen. Ja jo 100 vuoden 
ajan on ollut myös jatkuvasti saamenkie-
len tutkimusta. Kyllä tuo Collinderin sa-
nakirja on heidän hyllyissään luettavissa. 
Mutta ei vain välitetä lukea.

Mutta kun suomenkielen tiedeyhteisö on 
jo 100 vuoden ajan ollut jyrkästi ruotsa-
laisvastaista, ei Suomessa kukaan ole saa-
nut katsoa ruotsinkielisiä Ruotsin saamen 
kielen sanakirjoja. Eikä myöskään Nor-
jassa julkaistuja laajoja aineistoja poh-
joissaamen sanastoista. Tämän kirjoitta-
ja ainoana katsoo niistä selityksiä monille 
Suomen oudoille paikannimille.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan suurjärven  
Pielisen nimen selitys löytyy Ruotsissa 
tehdyistä saamen sanakirjoista. Siellä kun 
sana bielie tarkoittaa ’vuorensivu, tuntu-
rinsivu’. Ja Pielinen on todellinen vuoren-
sivun järvi. 

Vaikka saamen kielet eri seuduilla ovatkin 
nykyään aika lailla erilaisia sanastoiltaan, 
on niissä kuitenkin hyvin vanhaa yhteistä 
sanastoa, esiintyen hyvin laajalla alueella. 
Esiintyen kylläkin toisinaan harvinaisina 
sanoina vanhoissa  paikannimissä. Kuten 
tämä sana puijje vain kolmessa paikanni-
messä nykyisen Suomen alueella. Puijo 
on siis saamen kieltä ja tarkoittaa ’Rinne-
maata’.

Kuva: I.K.Inha: Näkymä Puijolta vuodelta 
1893. Lähde: Kuopion kulttuurihistoriallinen 
museo  

  PUIJON LATU RY:N  
VALOKUVAUSKERHO  
kokoontuu Pilpan majalla  

tiistaina 3.10.2017 klo 17.30  
Tervetuloa suunnittelemaan  

toimintaa!

TIEDUSTELUT: Jorma Ikonen  
jormaikonen(at)hotmail.com 

040 512 3030

Ilmari Kosonen 
metsänhoitaja, matkailuopas 

Enonkoski
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Tanssi on mainiota sisäliikuntaa. Tule kurssille oppimaan tanssin askeleet tai opi  
lisää uusia  kuvioita.

Kurssi pidetään lauantaina 4.11. klo 11-14.30 Valoharjulla, Kurkimäentie 12. 
Tule yksin tai parin kanssa. Kurssi on avoin kaikille. Kurssi toteutuu, kun tulee vä-
hintään 20 osallistujaa. Mahdollisuus lisätunteihin, jos innostusta riittää. Kurssin 
kahvitauolla tarjotaan pieni välipala. 

Opettajana toimii Marianne Tokola, marianne.tokola(at)suomenlinna.fi

Ilmoittautuminen pe 27.10. mennessä Riitta Karhuselle, rkarhunen(at)gmail.com  
tai viestillä puh 040 758 6844.

Maksa kurssimaksu 15 € ma 30.10. mennessä Puijon Ladun tilille  
FI 24 3636 3010 4504 76.

Valoharju sijaitsee 20 km Kuopiosta etelään, vanhaa 5-tietä pitkin. Matka taittuu 
kimppakyydillä. Ilmoita Riitalle, tarvitsetko kyydin tai kuinka monta mahtuu sinun 
kyytiisi.

 Lavatanssikurssi  

   Vehmasmäen   

Nuorisoseurantalolla 

lauantaina 4.11.2017    

Kuva: Pixabay
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Uimahalliharjoitukset lauantaisin  
marras-maaliskuussa

Puijon Ladun melontaharjoitukset Niiralan uimahallissa alkavat 11.11.2017 klo 
18. Ensimmäisellä kerralla hallille viedään kajakkeja. Kaluston kuljetus/pesutal-
koisiin voit ilmoittautua Antille sähköpostilla luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 
539 4767.

Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja –turvallisuutta (esim. sivuttain-
melonta, tuennat, kaatuminen, pelastautuminen eri tavoin) sekä pelaillaan palloa. 
Osallistujilta vaaditaan uimataito. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat 
aloittelijoita.

Nähdään uimahallin eteisessä lauantaisin klo 18. Avainhenkilö on avaamassa hal-
lin ovea klo 18:10 saakka, joten tule paikalle ajoissa. Allasaika on klo 18:30-20. 
Uimahallissa tarvitaan uima-asu ja 50 sentin kolikko.

Halliharjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua. Vuorojen peruutuksista ilmoitetaan 
nettisivuilla www.puijonlatu.fi ja melojien sähköpostilistalla. Osa marras-joulu-
kuun vuoroista on kokonaan varattu Eskimokäännöskurssille!

ESKIMOKÄÄNNÖSKURSSI MARRAS-JOULUKUUSSA

Eskimopyörähdys on nopein tapa pelastautua, kun kajakki kaatuu. Eskimokään-
nöksen hallinta auttaa parantamaan melontatekniikkaa ja turvallisuutta. Eskimo-
käännös on koskimelonnan perustaitoja ja onhan se myös näyttävä temppu.

Eskimokäännöskurssi järjestetään Kuopiossa Niiralan uimahallissa kolmena lau-
antaina: 25.11., 2.12. ja 9.12.2017. Tapaaminen uimahallin eteisessä klo 18. Kai-
killa kerroilla ei ole pakko osallistua, mutta toivomme, että pääset mukaan ainakin 
kahtena iltana. 

Mahdollisista muutoksista kurssipäiviin ilmoitetaan nettisivuilla http://www.pui-
jonlatu.fi/category/melonta/

Kurssin hinta Puijon Ladun jäsenille on 35 euroa ja muille 45 euroa. Osallistujilta 
vaaditaan uimataito. Kurssilla tarvitaan uima-asu, 50 sentin kolikko ja nenäklipsi / 
nenänsulkija (löytyy esim. urheiluliikkeestä tai marketin uimaosastolta). Mukaan 
voi ottaa myös uimalasit tai sukellusmaskin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.  
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sekä oletko Puijon Ladun jäsen.
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Luosto - Pyhätunturi   
lumien sulaessa vasta kesäkuussa 

Pyhänkasteenlampi ja putous

Toukokuussa seurattiin netin avulla lumi-
en sulamista Lapissa. Vielä kuun lopussa 
tuli tietoa yli puolimetrisistä lumista Kuu-
samon pohjoispuolelta. Kesäkuun alun 
lämpimät päivät antoivat vauhtia lumi-
en hupenemiseen, joten lähtöpäiväksi 
valikoituneen päivän 9.6. aamuna auton 
nokka kohti Rovaniemeä ja seuraava-
na aamuna Pyhätunturin opastuskeskus 
Naavaa.

La 10.6.2017

Opastuskeskuksesta saimme hyviä neu-
voja. Näimme myös, että monet olivat 
vaihtaneet UKK:n vaelluksensa tänne lä-
hes sulaan ”etelään”. Auton olimme aiko-
neet jättää Huttujärven P-paikalle, mutta 
sinne menevä tie oli viikolla otetun kuvan 
perusteella vielä puolimetrisen vesipat-
jan alla. Niinpä ajettiin Luostonloma-ni-
miselle P-paikalle, kohtaan, jossa tie 962 
siirtyy tunturijonon länsipuolelle.

P-paikan geokätkön jälkeen käytiin vielä 
lokkaamassa Torvisen Majan kätkö. Ihme-

teltiin tämän Luoston ensimmäisenä hiih-
tomajana toimineen majan hiljaisuutta. 

Polku oli kovasti tiemäinen aina Ukko-laa-
vulle asti. Sinne oli vastakkaisesta suun-
nasta saapunut pari tyttöä. He siirtyivät 
pystyttämään telttaansa kauemmaksi. 
Laavu ja kota jäivät yksin meille. Riitta 
kokkasi ensimmäisen kolmesta yhteisestä 
päivällisestä.

Su 11.6.

Yön aikana lämpötila laski yli 20 astetta. 
Illalla pelkkä rankinen tuntui liian kuu-
malta, mutta sitten untuvapussissakin 
jopa paleli. Ukko-Luoston rakkarinne oli 
aamulla peittyneenä lumisateeseen. Laa-
vun edessäkin leijaili muutamia lumihiuk-
kasia. - Olipa Lapin kesä lyhyt.

Ma 12.6.

Kapustan päivätuvassa juotiin päiväkah-
vit. Jatkossa ei kiivetty Huttutunturin 
kautta, vaikka olinkin kuullut kehuttavan 
sitä komeaksi, vaan laskeuduimme laveaa 
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tietä Huttujärvelle. Siellä tyydyimme vain 
täyttämään vesipullot pumppukaivosta.

Huttuloman autiotuvassa asusteli kaksi 
karvaista nuorta miestä. Me pystytimme 
oman laavun. 

Ti 13.6.

Nytkään emme valinneet tunturireittiä, 
vaan kuljimme metsän suojassa vanhaa, 
jo käytöstä pois jäänyttä latu-uraa pitkin. 
Saimme kulkea koko välin tapaamatta 
muita.

Ke 14.6.

Pyhänkasteenlammelle laskeuduttaessa 
oli monta - siis satoja - porrasaskelmaa. 
Myös näimme, kun joku kulkija kävi otta-
massa kasteen putouksen alla.  

Teltassa yöpyneet tytöt ehtivät ennen 
meitä lähteä paluumatkalleen. Mutta 
tulivat kohta takaisin karahkat käsissä. 
Ukkometso ei ollut laskenut tyttöjä me-
nemään.  Viiden hengen ryhmänä pää-
simme ohi.

Kuvaaminen jäi minun tehtäväksi. Tosin   
huonolla menestyksellä, kun piti koko 
ajan varoa, ettei metso pääse iskemään 

kännykkääni tai kännyyni. Naiset katsoi-
vat parhaaksi paeta. Satulla oli aseistuk-
sena koivun latvus, kun ei ollut tarkoitus 
vahingoittaa metsoa. Lähes kilometrin 
matkan metso yritti hyökkäillä päälleni tai 
ohittaa minut ennen kuin luovutti.

Lampivaarassa katseltiin ametistejä vain 
kahviossa, ei kaivoksessa. Etsittiin tietysti 
myös kätkö. Latvavaara ylitettiin lakita-
santeen kautta kulkevaa mukavaa pikku-
polkua pitkin.

Porontahtoma-laavun läheltä, tuloreit-
timme varrelta, löysimme karttoihin 
merkitsemättömän lähteen.  Satu pääsi 
yhteisen päivällisen laittoon. Laavussa ei 
paleltanut.

Varsinaista reittiä pitkin olisikin virrannut 
vesi kertoen ylhäällä sulavista lumista.

Annikinlammella päiväkahvilla kallioiden 
lomassa meinasimme jäädä päiväretke-
läisten jalkoihin. Kulki siellä myös vaelta-
jia kuten aiemmin tapaamamme nuoret 
miehet. He olivat kalastuksen lomassa 
hilpaisseet Noitatunturilla. Ja tietysti pai-
navien rinkkojen kanssa.

Annikinlampi
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Karhunjuomalammen päiväkäyntikämppä ja 
esteaita

Karhunjuomalammella oli käynnissä uu-
den halkoliiterin pystyttäminen. Työ-
miehet olivat tosin jo lähteneet yöpaik-
kaansa, mutta laavun edessä paloi vielä 
heidän nuotionsa. Valitsimme yöpaikaksi 
laavun. Kodassa kävikin illan mittaan le-
tunpaistajia ja päivätupaan meni puolen 
yön aikoihin pari yöpyjää.

Tiaislaavu oli helppo hyväksyä yöpaikaksi 
siisteyden ja hyvän lähteen ansiosta. 

Viimeiseksi yhteisruuaksi oli säästynyt 
raaka-aineiden keveyden takia pottu 
soppa, jonka reseptin olin aikoinaan saa-
nut Tommisen Riston retkiruokakurssilla. 
Nyt kuivatuilla aineksilla oli hyvää aikaa 
liota kattilassa ennen keittämistä. Käväi-
simme odotellessa Porolaavun kätköllä. 
Ruuan jälkeen kävimme läheisellä lintu-
tornilla. Teerien kiihkeä kukerrus hallitsi 
äänimaisemaa.

To 15.6.

Satu halusi nähdä hotelli Pyhätunturin. 
Sovimme tapaamispaikaksi Luontokeskus 
Naavan. Kun saavuin Riitan kanssa Naa-
vaan, oli Satu jo siellä ja kertoi, että jotkut 
ovat juuri tilanneet taksin viemään heidät 
Luostolle. Jätin rinkkani ja nousin taksiin 
nuoren parin ja heidän koiransa seuraksi.

Autonhakureissuni jälkeen ennen koti-
matkan alkua käytiin katsomassa Aittaku-
rua, jossa on Suomen ainoa Kuruteatteri. 
Se olisi ollut näkemisen arvoinen paikka 
ilman kätköäkin.

Kotimatkan varrella oli enemmän kätkö-
jä, kuin mitä jaksettiin etsiä. Oli siellä yksi 
porokin, joka onneksi käyttäytyi niin kuin 
poroilla on tapana. Pysähtyi ja antoi mi-
nun liian suurella tilannenopeudella aja-
neen koukata editseen.

Teksti ja kuvat: Ensio Holopainen

Aittakurun Kuruteatterin katsomoa ja esityslava
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Talkoolaisten teatteri  10.11.
Tervetuloa yhdistyksen talkoissa, myyntityössä, toimikunnissa ja hallituksessa 
yms. tehtävissä ahertaneiden talkoolaisten yhteiseen teatteri-iltaan perjantaina 
10.11.2017 klo 19. Nautimme musikaalin Viulunsoittaja katolla iki-ihanista 
sävelistä. 

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen su 15.10 mennessä maksamalla 15 €  
(omavastuuosuus, sis. lipun sekä kahvin/teen + leivoksen) Puijon Ladun tilille   
(FI 24 3636 3010 4504 76). Merkitse maksun viestiosaan  teatterikahvi/-tee sen 
mukaan, haluatko nauttia väliajalla appelsiinisuklaa-leivoksen (laktoositon) kah-
vin vai teen kera.

 
Lisätietoja: Riitta 040 758 6844 tai rkarhunen(at)gmail.com

Pilpassa kokoontui 4.9. joukko eri toimi-
joiden edustajia suunnittelemaan Suo-
men Ladun ideoimaa retkikummitoimin-
taa. Mukana olivat mm. Juhani Lehto 
Suomen Ladusta, Seppo Jauhiainen Kuo-
pion kaupungin Metsätoimistosta sekä 
Kyösti Tuhkanen Metsähallituksen Luon-
topalveluista. Keskustelu polveili laajasti 
eri mahdollisuuksien pohdintana. Vastaa-
vaa toimintaa ei ole vielä missään. Retki-
kummitarve todettiin tärkeäksi hyvin mo-

Kuvassa Aki Pirskanen, Lina Patrikainen, Kai Hyttinen, Friida Palm,  
Liina Repo, Johanna Kuuva, Anna Kuusamo ja Jenny Liebkind.  
 Kuva: Sami Tirkkonen

Retkikummitoiminnan suunnittelukokous
nissa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Teksti ja kuva: Irma Ikonen
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TAPAHTUMAKALENTERI - 2017 
SYYSKUU 2017
AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
pe 29.9. Melontakauden päätöspa-

laveri Pilpassa 17.30
Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

la 30.9. - 
su 1.10.

Karpaloretki Tiilikan  
kansallispuistoon

Veikko Saikkonen, 050 548 4613 
veikko_saikkonen(at)msn.com

LOKAKUU 2017
ti 3.10. Valokuvauskerho Pilpassa, 

s. 9
Jorma Ikonen, 040 512 3030 
jormaikonen(at)hotmail.com

la 14.10. ja 
(la 28.10.)

Pilpan syystalkoot 10-17 
varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 20.10. - 
su 22.10. 

Retkiruokakurssi Pilpassa Heikki Väisänen, 0500 600 778 
heikkv(at)gmail.com

MARRASKUU 2017
la 4.11. Tanssikurssi Valoharjussa, 

s. 14
Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 11.11. -  
la 31.3. 

Melonnan uimahalliharjoi-
tukset lauantaisin, s. 15

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

pe 10.11. Talkoolaisten teatteri, s. 19 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 18.11. - 
su 19.11.

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

ke 22.11. Syyskokous  
Lounas-Salongissa, s. 21

Vesa Karhunen, 040 537 8038 
vek.karhunen(at)gmail.com

la 25.11. Pikujoulu Pilpassa, s. 29 Vesa Karhunen, 040 537 8038 
vek.karhunen(at)gmail.com

JOULUKUU 2017
la 2.12. - 
la 9.12.

Ensilumen hiihtoviikko  
Kiilopäällä, s. 28

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

ke 6.12. Lipunnosto Pilpassa 100-  
vuotiaalle Suomelle, s. 29

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 31.12. Uuden vuoden vastaanotto 
Pilpassa, s. 29

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038
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-Kokouskutsu- 
 PUIJON LATU RY:N 

SYYSKOKOUS
keskiviikkona 22.11.2017 alkaen klo 18.00  

Ravintola Lounas-Salongin kabinetissa (Kasarmikatu 12, Kuopio).  
Sisäänkäynti Torikadun puolelta. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kohdassa 13 määritellyt asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla päättämään!   

 
Hallitus 

Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Päätetään tilikautta 2018 koskevat jäsenmaksut. 
- Hyväksytään tilikauden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
- Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden (2017 puheenjohtaja 
ja sihteeri 100 €, hallituksen jäsenet 50 €) ja kulukorvausten (2017 autolla talkoo-
ajosta enintään 0,40 €/km) perusteet. 
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (nykyisin 8). 
- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä. 
(Erovuorossa: Tarja Lyyra, Paula Määttänen, Veikko Saikkonen ja Merja Örmälä. 
Hallituksessa jatkavat: Markku Hynninen, Laila Mujunen, Niina Toivanen ja Kirsi 
Tuppurainen).  
- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 
- Valitaan toiminnantarkastajat ja varatarkastajat tarkastamaan vuoden 2018 tilit. 
- Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

 
SEURAA TAPAHTUMIA 

www.puijonlatu.fi 
 

www.facebook.com/puijonlatu 
 

www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
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Tour de Pielisen pyöräretken suunnittelu 
hoidettiin Joensuun ja Puijon Ladun yh-
teistyönä. Joensuulaiset suunnittelivat 
reitit ja majoitukset, koordinaattoreina 
Arja Manninen ja Merja Mustonen. Kai-
kissa majapaikoissa nautittiin aamupala, 
Kolilla ja Nurmeksessa myös illan pääate-
ria. 

Puijon Ladun Riitta ja Vesa Karhunen jär-
jestivät suunnittelun lisäksi huoltoauton 
ja pyörien kuljetuksen Joensuun startti-
paikalle ja takaisin Kuopioon. Samoin jär-
jestyivät myös kimppakyydit Joensuuhun 
ja takaisin.

Ajoharjoitteluna Puijon Ladun pyöräilijät 
olivat matkanneet helatorstaina Juankos-
kelle, huilanneet pari yötä Mujusen Lailan 
kesäpaikassa ja startanneet kotimatkalle 
viikonlopulla. Tämä olikin onnistunut har-
joitusleiri ja samalla iloista yhdessäoloa. 
Vierailimme myös Juicen torilla, jossa ta-
pasimme paikallisen Latujärjestön edus-
tajan. Matka oli sopivan mittainen, jotta 
äkkinäisen pitkänmatkanpolkijan istuma-
lihasten kaikki säikeet aktivoituivat niin 
hyvin, että pahimmat jomotukset jäivät 
sille tielle.

Lähtöpäivänä maanantaina klo 12 Joen-
suun Tuulaakin starttipaikalla polkijoita 

oli kaikkiaan 12, joista Puijon Ladun jä-
seniä oli 7, sekä huoltoauton kuljetta-
ja. Vaatetuksena useilla oli ”viralliset” 
pyöräilyasut, osalla perusretkivaatteet. 
Enemmistö menopeleistä oli yli 20-vaih-
teisia, joista yksi fatbike eli läskipyörä, 
lisäksi oli kaksi 7-vaihteista peruspyörää. 
Ajon seurantatekniikkana joillakin toimi 
Sport Tracker, joillakin pyörän perusmit-
tari, ja ilman näitäkin matka taittui.

Joensuussa maanantaiaamu oli puolipil-
vinen, vaan päivä siitä parani iltaa kohden 
kohisten. Tour de Pielinen startattiin 13.30 
tietämissä nimenhuudon, reittikarttojen 
jaon, käsimerkkien ohjeistuksen ja pai-
kallisen lehtiväen haastattelun jälkeen. 
Lehtijuttuja syntyi jatkossakin, kaikkiaan 
neljästi Tour de Pielinen sai huomioita.  
 

Tour de Pielisen reitillä  
5.-9.6.2017 syntyi kesä

Lähtöinnostus on kuin siirappia, notkeaa 
ja tarttuvaa – startissa on liki viikon mit-
taisen retken tiimi. Ensimmäinen päivä on 
harjoittelupäivä jokaiselle, myös retken 
vetäjille. Tulevien päivien toimintamalli 
syntyy polkiessa, tauoilla ja keskusteluis-
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sa toisiimme tutustumisella. Ensimmäise-
nä yhteisenä aamuna sitten ollaankin jo 
hitsauduttu porukaksi.

Matkanteko on turvallista, kun mukana 
on huoltoauto ja meillä onnekkailla siinä 
avulias ja moneen toimeen venyvä kuljet-
taja, Vesa. Kantamukset saattoi mukavas-
ti jakaa matkanteossa välttämättömiin ja 
loput matkasivat pakussa. 

Retken koordinaattorit olivat järjestäneet 
meille upeat reitit, mukavat majapaikat 
sekä ihanan vapaallaolon kokemuksen - 
tarvitsi vain seurata edellään polkevaa. 
Olimme hyvässä ohjannassa, kun  yk-
si vetäjistä polki etummaisena, toinen 
keskipaikkeilla ja kolmas hännillä pitäen 
joukon sopivasti kasassa. Ja kun Riitan 
läskipyörä välillä rullasi häntäpäästä ohi-
tusvauhtiin, sen musiikin kuuli jo kaukaa. 
Oli myös mahdollisuus ryhmittäytyä halu-
amansa ajovauhdin mukaan, näin muo-
dostui etujoukko ja perässäpolkijat. 

nipuolisia, poljettiin peräkanaa pikiteitä 
pienemmissä ryhmissä, kaarreltiin pikku-
teiden mutkia varoen rospuuttopaikkoja 
ja poljettiin pontevasti hiekkateiden liuk-
kaalla alustalla. Kyllä joukossa on voimaa!

Vaaramaisemissa mäkiä piisasi, ylämäki 
poiki jalkavoimia ja alamäki sitten niiasi 
vapaalle - parhaat laskut sai säästämällä 
jarrunpaloja. Kuoppaisella osuudella tätä 
käytäntöä ei kylläkään kannattanut kokeil-
la. Jokaisella oli nousuihin oma tekniik-
kansa, kukaan ei jäänyt mäen alle. Ja, oli-
han sitä väliin tasaisempaakin. Pisimpien 
mäkien päällä pidettiin hengähdystauko 
ja muutoinkin juoma- ja tankkaustauot 
oli rytmitetty sopivasti, jottei nestehukka 
polkiessa päässyt yllättämään. 

Ilmojen haltija synnytti retkemme aikana 
kesän todeksi – aurinko lämmitti, vehreys 
ja vihreys lisääntyi. Koivujen hiirenkorvat 
suurenivat ihan silmissä, pihlaja ja tuomi 
aloittivat valkean kukintansa. Kesäiset 
tuoksut olivat äärellä, myös peltojen lan-
nanajot. 

Käki kukkui jokaisena päivänä. Näimme 
kurkia, joutsenia, kuoveja, kuulimme 
myös ruisrääkän sekä Nurmeksen maja-
paikassa kukon aamulaulunkin. Itikat ini-
sivät vähän tai ei ollenkaan. Koiran hauk-
ku kaikui liki jokaisen talon läänissä. Ja ne 
karhut, puupatsaina pihanpielissä. 

Porukalla ajaessa on tähdellistä seurata 
edellään polkevan vauhtia, hiljentämis- 
tai pysähtymismerkkiä, silti kuitenkin sii-
nä ehtii havainnoimaan koko ympärillä 
olevan maiseman. Päiväreitit olivat mo-
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Kukkien lajikirjo laajeni entisestään. Met-
sikössä pilkotteli metsätähti, pientareella 
lemmikki ja kellukka, kosteikossa rentu-
kat. Hiekkatien vierestä löytyi hietapitkä-
palko, sen tunnistaminen vaati googletta-
misen. Mansikan, mustikan, mesikan ja 
puolukan kukat ennustelivat jo marjaista 
satoa. 

Paikkojen nimistö on oma lukunsa. Leh-
mo, Jero, Vuokko, Kelvä ja Mönni tun-
tuivat perin eksoottisilta. Kontiolahdelle 
ja Jukolalle löytyi nyt karttapaikat, tähän 
saakka ne olivat tunnettuja kisapaikkoja 
jossain. Salmenkyläntiellä Nurmeksen 
tuntumassa tiekyltti Lopotti herätteli 
Tommi Kinnusen kirjan tajuntaan. Tämä 
ei kuitenkaan ollut kirjassa kuvattua seu-
tua. Suomessa Lopotti-nimisiä paikkoja 
löytyy ainakin kymmenen. Lopotti on ve-
näläisperäinen murresana, ja se tarkoit-
taa kylää, kaupunkia tai aluetta, toisinaan 
myös sivu- tai syrjäkylää. Retki oli kaikilta 
osin hieno kokemus. Olimme onnekkaita 
ja vapaita kulkemaan aikojen halki, polke-
maan siinä ja nyt ja kuvittelemaan maise-
maa vanhojen talojen syntyaikaan. Luon-
to ja kesä äärellä, ihan iholla.

 
Reittisuunnitelma ja tutustumiskohteet 
 
5.6. maanantai

Joensuu – Lehmo – Varparanta – Harivaa-
ra – Jero – Koli (65 km)

Majoitus Kolin Ryynänen. Entinen kylä-
kauppa, jossa aittarakennus toimi majoi-
tustilana ja kaupparakennuksessa suihku-
tilat ja ruokailu sekä baari.

6.6. tiistai 

Koli – Ahmovaara – (Larinsaari) - Nunna-
lahti – Juntunkylä – Juuka – Paalasmaa 
(95 km) – Vuokko – Salmenkylä (65 km, 
Paalasmaan kautta 95 km)

Majoitus Salmenkylä, Majatalo Pihlaja-
puu (äksyt ämmät). Entinen kouluraken-
nus liikuntasaleineen.   

Tutustumiskohteet: Nunnalahti, Paalas-
maa, Vuokon kylä

7.6. keskiviikko

Salmenkylä – Kuokkastenkoski – Nurmes 
– Lipinlahti – Mätäsvaara – Kylänlahti – 
Lieksa (75 km)

Majoitus Timitran linna (Timitra Hostel). 
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Retkijutun kirjoitti Liisa Korkalainen

Entinen Rajavartiostokoulu sekä Lieksan 
Rajakomppanian ja rajavartioalueen ko-
mento- ja johtopaikka.

Tutustumiskohteet: Bomba

8.6. torstai

Lieksa – Vuonislahti – Kelvä – Ahveninen 
– Eno (70 km)

Majoitus Hotelli Kaltimonkoski

Tutustumiskohteet: Paaterin kirkko, Eva 
Ryynäsen taiteilijakoti, Vornan museotie

9.6. perjantai

Eno – Palojoki – Pilkkasuo – Mön-
ni – Selkie – Jukajoki – Kulho – Joensuu  
(35 km)

Tutustumiskohteet: Jakokosken kanava-
museo, Mönnin silta, Mönni – Selkie vaa-
ramaisematie

Mittarikilometrit: 380 
Haverit: kaksi rengasrikkoa

Puijon Ladun osallistujat: Zinayida Bez-
venyuk, Eila Hiltunen, Riitta Karhunen, 
Vesa Karhunen, Liisa Korkalainen, Sanna 
Mattila, Riitta Pursiainen ja Aira Uuspaa-
valniemi

Kuvat: Riitta Karhunen ja Liisa Korkalainen

.

As a member you’ll learn new ways
to move and get to make new
friends!

Our activities are:
• canoeing
• hiking
• skiing
• nordic skating
• children activities

(forest clubs and
skiing schools)

• power walk and cycling

PILPPA | Our activity center is the recreation area
in Pilppa, 8 km from Tori. In Pilppa we have log
cabin, a sauna and two lean-to’s.
Pilppa is maintained by voluntary work. The buns
in Pilppa cafe are famous on their good taste
and sauna of its steams. 

We are also on Facebook!

Photos from :Puijonlatulainen-bulletin 

PUIJON LATU ry 
The Joy of Movement!

We are a member association of Suomen latu, in Kuopio.

JOIN IN! | Do you have the attraction to move? We have nearly 2000
members. Join in our good company. More info:  www.puijonlatu.fi

Membership fee 2017: 27 €. Students (< 29 yr)  only 13 €! Familys 35 €.
As a member you also become a member of Suomen latu ry.

     HELLO!

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuk-
sen startti lukuvuodelle 2017-2018 järjes-
tettiin Studentian aurinkoisessa pihapii-
rissä. Puijon Ladun toimintaa esittelivät 
Martti Rissanen, Päivi Heikkinen ja Kai 
Õkva. Edullinen opiskelijajäsenyys kiin-
nosti varsin monia.

Posteri: Päivi Heikkinen

Kampusrysäys 6.9.

Kuva: Irma Ikonen
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hiekoittamista, tuhkaamista, lannan, ol-
kien ja katepahvien levitystä. Verkkoai-
ta oikaistiin ja tuettiin. Ei haluttu pupuja 
ja peuroja porkkanapenkille herkuttele-
maan.

Joku päivä hurahti kuulosuojaimet kor-
villa. Käytettynä hankittu ruohonleikku-
ri kävi kuumana viherkatetta leikatessa. 
Risusavotan oksat ajettiin silppurin läpi 
tomaattien ja kurkkujen lämpöpenkkejä 
varten. 

Kaiken kauneuden, raikkauden ja haavan-
lehtien havinan keskellä seisoin hevosen-
lantakuorman päällä heiluttamassa talik-
koa ja tyhjensin kaupunkilaisten käytössä 
olevaa käymälää talkooporukassa. 

Viljellyt ja villit maistiaiset

Yrttien kanssa kesän ensimmäisiksi mais-
teltaviksi nousivat parsat. Nämä sokeriset 
suoraan maasta syötäväksi nostetut her-
kut sulivat tämän antiparsanystävänkin 
suussa. Nyt ymmärrän keskieurooppalai-
sia parsaintoilijoita. Nam!

Paitsi viljeltyjä herkkuja kanssaviljelijät 

Kesällä 2017 Pilpan yhdessäviljelijöitä 
oli yhdeksästä ruokakunnasta, viljeltäviä 
aareja noin 11. Elokuun puoliväliin men-
nessä talkootunteja ehti kertyä 630, toisin 
sanoen noin yhdeksän työpäivän pituista 
talkoopäivää jokaiselle ruokakunnalle. 
Viljeltyjä lajeja oli 60 ja lajikkeita yhteen-
sä lähes 90!

Kevään tunnelmointia ja puuhantäytei-
siä talkoopäiviä

Kun lompsin kohti kasvimaata reppu se-
lässä siirtolapuutarhan parkkipaikal-
ta ikikuusikon läpi raikkaassa ilmassa 
mustarastasta kuunnellen, mieli kirkastui. 
Kaupungin kello- ja kalenteriaika muuttui 
auringon-, tuulen-, sateen-, lämmön- ja 
hallanajaksi.

Huhtikuun puolessa välissä pellolla pil-
kotti musta multa läntteinä lumen seasta. 
Pienellä raaputtelulla syksyllä katteeksi 
laitetun lehtikerroksen alta löytyivät vih-
reät yrttien alut.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla pääs-
tiin pistämään ensimmäisiä siemeniä 
maahan. Seurasi penkkien kääntämistä, 

Reilusti mitätöntä parempi kasvimaakesä

Kuva: Paavo Jaakkola
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opettivat hyödyntämään villejä luonnon-
anteja. Nokkosesta valmistui niin hyvää 
nokkospastaa ja parhaat nuotioletut. 
Horsman ensimmäisistä versoista pilkot-
tiin hakkelus ja myöhemmin kukinnoista 
kaunis vaaleanpunainen tee. Peltosavi-
koista ryöpättiin vihreä lisäke ja pehmyt 
vesiheinä oli ylivertainen salaattiaines.

Pellonparannuskavereita

Kokeneemmat peltokaverit ihastelivat, 
miten maa muuttuu kesä kesältä muhe-
vammaksi. 

Paksut kastemadot mylläsivät viljelijän 
apuna. Niitäkin taisi lähteä purkissa vie-
miseksi jollekin hyönteissyöjälle.

En muista koskaan aiemmin nähneeni 
yhtä pulskia sammakoita, jotka hyppivät 
lehtien alta paistattelemaan päivää ja 
nauttimaan, kun niitä rapsuttaa heinän-
varrella selästä. 

Heinäkuussa kauniit, ihanat perhoset ja 
kimalaiset lensivät hunajakukasta kuk-
kaan. 

Herkkuja kaikille aisteille

Alkukesän heleys vaihtui keskikesän sy-
väksi vihreäksi ja loppukesän tummene-
viksi pitkiksi varjoiksi ennen iltakasteen 

laskeutumista. 

Sudenkorennot hyrräsivät härkäpapujen 
orkideamaisten kukintojen ympärillä.

Kehäkukat ja samettiruusut hehkuivat 
oranssina. Kaalien, valkosipuleiden, pa-
pujen ja herneiden varret piirtyivät penk-
keihin koristeviivoiksi. 

Mintut, meirami, kirveli, kynteli, sitruuna-
melissa, rakuuna, persilja, kostea maa ja 
nuotio tuoksuivat sadonkorjuulta. 

Kasvimaa on hyvän ruuan ystävän paratii-
si. Maasta vastanostetun perunan makua 
ei voita mikään.   Elämys jatkuu keittiössä 
ystävien kanssa jaettuna pitkin syksyä ja 
talvea.

Puijon ladun monipuolinen toiminta  
tarjoaa kaupunkilaiselle kerrostaloasuk-
kaalle mahdollisuuden hämmästellä ag-
raariluontoa luonnonsuojelualueen ym-
päröimänä keskellä kaupunkia ja nauttia 
itsekasvatetusta putipuhtaasta kasvisruu-
asta. Upeaa – ja niin trendikästä!

Teksti ja kuvat: Mari Luostarinen 
Uusherännyt viherpiipertäjä 

Pilpan yhdessäviljelijä

Mirkku, Martti ja sipulit
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Hiihtolomaviikko 10/2018  
Vuontispirtillä 

Vuontispirtin hiihtomatkan 3.-10.3.2018 jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla:  
ensio.holopainen(at)gmail.com. Tiedustelut myös puhelimesta 0400 191 053.

Retkiluistelua Puijon Ladussa
Puijon Ladun retkiluistelijat pitävät yhteyttä toisiinsa sähköpostiringin avulla. Vies-
teissä kerrotaan jääolosuhteista ja suunnitellaan retkiä. Rinkiin liittyminen tapah-
tuu nettisivulla www.puijonlatu.fi kohdassa ’Retkiluistelu’ olevan ohjeen mukaan.

Retkiluistelusta voi kysyä myös Ensiolta, ensio.holopainen(at)gmail.com  
tai 0400 191 053.

Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä  
la 2.12. - la 9.12.

Puijon ja Joensuun Latujen perinteinen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä. Kulje-
tus bussilla Kuopiosta. Majoitusta on tarjolla hotelli Niilanpäässä, 4 hlön loma-
huoneistossa, kämppätyylisessä mökissä, hirsimökissä ja Pohjan tyttäressä. Kuvia 
ja tietoa lisää majoituksesta ja varustustasosta löytyy www.kiilopää.fi

Majoitus Hotelli Niilanpäässä 225€/hlö/2hh, Pohjan Tyttäressä 280€/hlö/2hh,  
hintaan sisältyy aamupala. Lomahuoneisto 4hh 560€, hirsimökki 590€, hostel  
Ahopäässä petipaikka 110€. 

Aamiaispaketti koko viikoksi ennakkoon varattuna on 66€/hlö ja päivällispaketti  
138 €/hlö.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa paula.maattanen(at)dnainternet.net tai  
puh. 050 917 5440. 
 
Varausmaksu 100€, Puijon Ladun tili FI24 3636 3010 4504 76, viite ensilumi 17.  
 
Matkan järjestelyssä noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja. 
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Perhepikkujoulu 25.11. 

Puijon Ladun perinteistä pikkujoulua 
vietetään  

Pilpan majalla  la 25.11. klo 16

Pikkujoulusauna:  
 Naiset   klo 14 - 15 
 Miehet klo 15 - 16

Tervetuloa!

Uudenvuoden vastaanotto 31.12. 
 
Pilpalle on mukava mennä yhdessä! Olosuhteet ratkaisevat, tapahtuuko se uu-
denvuodenaattona parhaiten hiihtäen, luistellen, pyörillä tai kävellen ja mikä on 
yhteislähdön paikka. Ehdotukset tulevat aikanaan Puijon Ladun nettisivulle ja  
Facebookiin. Lisätietoja voit kysyä myös puhelimitse (puh.  040 537 8038 ja  
0400 191 053). P.S. Voit tulla majalle myös ”omatoimisesti” istumaan iltaa.

  Itsenäisyyspäivän lipunnosto 
Pilpassa keskiviikkona  

6.12. klo 12. 
Tervetuloa! 

Kuva: Pixabay
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Puijon Latu   

HALLITUS 2017

Vesa Karhunen 
 puheenjohtaja, Pilpan isäntä 

040 027 5562 
  vek.karhunen(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen  
sihteeri, 040 707 8367 

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
 

Heikki Väisänen 
varapuheenjohtaja, varajäsen 

050 060 0778 
heikkv(at)gmail.com 

 
Veikko Saikkonen 

turvallisuusvastaava, 050 548 4613 
veikko_saikkonen(at)msn.com 

 
Ensio Holopainen  

varajäsen, 040 019 1053 
ensio.holopainen(at)gmail.com  

 
Markku Hynninen  

040 027 5278 
markku(at)hynninen.fi  

 
Tarja Lyyra 

044 241 8254 
lyyratarja(at)gmail.com 

 
Laila Mujunen  
040 745 7881 

    laila.mujunen(at)dnainternet.net 
  

Paula Määttänen  
050 917 5440  

paula.maattanen(at)dnainternet.net 
 

Niina Toivanen 
050 549 1503  

niina24(at)hotmail.fi 
 

Merja Örmälä   
044 290 2600 

merja.ormala(at)gmail.com 

 
TOIMIKUNNAT 2017

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Riitta Karhunen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Sanna Mattila, Heikki 

Määttänen, Paula Määttänen,  
Jorma Rissanen

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Paula Määttänen 

Muut jäsenet:  
Ensio Holopainen, Risto Häyrinen,  

Lauri Lehtinen, Laila Mujunen,  
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
Mikael Halme, Ensio Holopainen,  
Helena Kajanus, Riitta Karhunen  

(Pilpan emäntä), Kalevi Markkanen, 
Pekka Mönkkönen, Viljo Rautiainen, 

Martti Rissanen, Hannu Räsänen,  
Pauli Tuovinen 

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Paavo Jaakkola 

Muut jäsenet:  
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen, 

Tarja Lyyra, Janne Martikainen,  
Pauli Tuovinen, Heikki Väisänen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Määttänen,  

Vappu Palmu, Eija Rouhiainen

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Minna Halme, tiedottaja 

Muut jäsenet:  
Päivi Heikkinen, Ensio Holopainen,  

Irma Ikonen, Paavo Jaakkola,  
Riitta Karhunen, Vesa Karhunen,  
Martti Rissanen, Timo Sylvänne
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VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka, lapsirinkka, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, lapsiahkio, 6 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 4 20
Retki-/Eräsukset, 4 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 2 10
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä Vesa Karhunen 040 027 5562 1,50 7
Kasviskuivuri Vesa Karhunen 040 027 5562 1 5
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 40
Kävelysauvat Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 3 kpl Vesa Karhunen 040 0275562 5 e/kerta
Kanootit Heikki Väisänen 050 060 0778 www-sivut
Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI24 3636 3010 4504 76, BIC 
SBANFIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimi-
tusmaksu 5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.

Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy  
viikolla 5/2018 

Toimita materiaalit 2.1.2018 mennessä  Irma Ikoselle: 
puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com

Jos haluat lehden vain sähköisenä, ilmoitatko toiveesi ja  
sähköpostiosoitteesi Ensio Holopaiselle,  

puh. 040 019 1053 tai ensio.holopainen(at)gmail.com  
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