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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 tai puh. 040 573 8038.

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

HERKUTTELE: itseleivotut pullat ja sämpylät, tuore kahvi, kuuma 
kaakao ym. (kahvi 2€, kaakao 2€, tee 1,50€, mehu 1,50€, pulla 2€,  
kinkku/juustosämpylä 2,50€, maksu käteisellä) 
 
RENTOUDU majan takkatulen ääressä. 
Pilpan maja: Pilpantie 261, 70780 Kuopio

PILPAN ULKOILUKAHVIO PALVELEE

Kuva: Irma Ikonen
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Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 27 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 13 € 
• perhejäsenyys 35 € 
• rinnakkaisjäsen 15 €
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GET SOME FRESH AIR! GET INVOL-
VED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

Puijon Latulainen on luettavissa säh-
köisesti: www.puijonlatu.fi/jasenlehdet/

Etukansi: Laila Mujusen, Pirkko Häyrisen 
ja Lea Piipon laulutervehdys ladun var-
relta, Kuva: Jorma Ikonen 
Takakansi: Varjoja Paratiisikurussa 
Kuva: Antti Luoranen
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Sadan vuodenkin kuluttua luetaan     
Puijon Latulaista

Kuopiossa suljettiin 8.12.2017 aikakapseli, joka avataan sadan vuoden päästä vuonna 
2117, jolloin Puijon Latu juhlii 177-vuotissyntymäpäivää ja Suomi 200- vuotissynty-
mäpäivää. Aikakapseli sisältää tavallisten ihmisten kertomuksia ja ajatuksia siitä, min-
kälaista on ollut arki ja työelämä Kuopiossa vuonna 2017. 

Puijon Latu ry otti osaa aikakapseliin ja yhdistyksen tiedottaja Minna Halme kävi jät-
tämässä 1.12.2017 aikakapseliin Puijon Latulainen jäsenlehden ennen aikakapselin 
sulkemista. Latulaisesta ihmiset voivat lukea sadan vuoden päästä, millaista harras-
tetoimintaa Puijon Latu ry järjesti jäsenilleen ja kaupunkilaisille. Aikakapseli oli osa 
Suomi100 -juhlavuotta ja sen juhlintaa Kuopiossa.

Aikakapseli Apajassa odottaa avaamista 
100 vuoden kuluttua.

Kuva: Minna Halme

 
Puheenjohtajalta- 

Talvesta kevääseen 
Toivotan jäsenillemme iloista ja liikunnallista  

vuotta 2018. 
 

Pian käynnistyy 77. toiminnan vuosi. 

Pilpassa ja laduilla tavataan.  

Isäntärenki  Vesa
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Kevättalven hiihtovaellus suuntautui Kä-
sivarren maisemiin, Tarvantovaaran ja 
Käsivarren erämaihin. Alkuperäisenä 
suunnitelmana oli tehdä noin kolmen vii-
kon vaellus Galdotievasta Haltin kautta 
Kilpisjärvelle, mutta suunnitelmaan tuli 
Operaatio Paulaharjun vuoksi muutos - 
kuljetaan vain alkupätkä talvella ja val-
loitetaan Halti vuonna 2019 elokuussa 
kulttuuripatikan yhteydessä.

Pilvipoutaisena huhtikuun alkupäivänä 
laittelemme Esan kanssa ahkioitamme 
vetokuntoon Galdotievassa (Palojärvi), 
johon tuttu taksimies toi meidät Hetasta.  
Ahkiot ovat kohtalaisen raskaita ja suksi-
en pito selvästi plussan puolella olevassa 
kelissä on olematon. Onneksi mukana 
ovat tuunatut nousukarvat ja niillä niin 
pito kuin luistokin ovat vähintään tyydyt-
tävät.  Pääosin kelkkauraa on tarkoitus 
hiihdellä Munnikurkkioon saakka, siitä 
eteenpäin odottaa umpihanki.

Seitsemisen kilometriä jutattuamme pys-
tytämme kodan Luovanvaaravuomassa 
koivujen katveeseen. Lämpötila on jo sel-
västi pakkasen puolella ja koko ajan vain 
viilenee.  On aivan normaalia, että ensim-
mäisenä päivänä kodan pystytys kestää 
tavanomaista pidempään, niin nytkin, 
mutta ennen pimeää toki pääsemme sen 
suojaan - ruuan laittoon ja iltateelle.

Pitkä ei ole seuraavankaan päivän taival - 
Salvasjärven autiotuvalle on matkaa vain 
kymmenisen kilometriä. Erään vaellusker-
tomuksen perusteella odotimme varsin 
epäsiistiä tupaa, mutta ei sen siisteydessä 
tällä kertaa ole suuresti moitittavaa.  Hy-
vä siinä on vanhentua yhden yön verran.  
Tässä kuten muissakaan käsivarren autio-
tuvissa, joissa kävimme, ei ole kaasukei-
tintä, mutta onhan meillä mukana omat 
keittimet ja tuvassa kamiina, joilla tehdä 
vettä ja valmistaa ateriat.

Yöllä pakkanen kiristyy reiluun kymme-
neen asteeseen ja jopa sellaisessa kelis-
sä kelpaa taittaa taivalta.  Päivän mittaan 
lämpenee jopa plussan puolelle, mutta 
suksikeli pysyy kuitenkin mainiona.  Ta-
voitteena on Ravaltojoki, jonka varteen 
on tarkoitus pystyttää seuraavan yön 
asento.  Päivällä vastaan tulee muutama 
kelkkaletka ja yksittäisiä kelkkailijoita, 
mutta tungosta ei ole.

Ravaltojoella onni potkii - saamme vettä 
avoinna virtaavasta joesta.  Hieman en-
nen asentopaikallemme tuloa oli ilmei-
sesti ahman tappaman poron jäänteet. 
Taivas on pilvetön, aurinko paistaa ja pak-
kanen kiristyy - kymmeneltä pakkasta on 
jo 16 astetta. Yöllä pakkanen on käynyt 
parissa kymmenessä asteessa. Aamu-
toimet vievät aikaa niin, että pääsemme 
jatkamaan kohti Puussasvaaraa vasta yh-

Herrasmiehiä ja neuvoksia  
Käsivarren erämaissa
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dentoista tietämissä.  Eilen jätimme kelk-
kauran taaksemme ja tänään hiihtelem-
me jänkiä pitkin.  Edellisviikon vesisateet 
ja pakkaskelit ovat kovettaneet hangen 
niin, ettei se upota ollenkaan allamme – 
miten upeaa onkaan tehdä matkaa kos-
kemattomalla hangella upeassa auringon 
paisteessa 😊.

Päivällä lämpötila kohoaa selvästi plussan 
puolelle ja hiki virtaa.  Auringon lasket-
tua pakkanen kiristyy jälleen nopeasti ja 
loppumatkasta tinkii olemaan jo vilukin 
- osittain varmaan myös orastavan nälän 
vuoksi.  Kello onkin jo lähes yhdeksän 
saapuessamme Puussasvaaraan. Autiotu-
vassa ei ole muita matkaajia - hienoa!  Au-
ringon paisteessa ja hienoisessa tuulessa 
huulet ovat rohtuneet ja tulee ikävä Jo-
haugin käyttämää doping-rasvaa.  Tuntuu 
mukavalta käydä nukkumaan päivällisen 
ja iltateen jälkeen lämpimässä tuvassa.

 
Suunnitelman mukaisesti jäämme viet-
tämään luppopäivää Puussasvaaraan. 
Sää on muuttunut pilviseksi ja tuuliseksi, 
räntääkin sataa. Poutakelissä nousisimme 
viereiselle Puussasvaaralle tutkailemaan 
ympäröivää luontoa, mutta nyt minä 
tyydyn käpsehtimään lähimaastossa tär-
keimpänä tehtävänä etsiä vesipaikka ja 

Esan ulkoilut jäävät vieläkin vaatimatto-
mimmiksi. Ja löytyyhän Puussasjoesta 
avoinna virtaava kohta noin kolmensadan 
metrin päästä ja säästymme veden sula-
tusrumbalta.  Päivällä saamme seuraa, 
kun Hirvasvuoman suunnalta tupaan 
työntyy tamperelainen yksinvaeltaja. 
Hänelle maistuu vesi, sillä takana on pa-
rikymmentä kilometriä tuulessa ja tuis-
kussa, tosin hänen onnekseen myötätuu-
lessa.  Hyvin mahdumme kolmestaankin 
tupaseen ja mukavahan on jutella meitä 
kaikkia kiinnostavista asioista.  Muutamia 
kelkkailijoitakin käy turisemassa kans-
samme.

Luppopäivän jälkeen olo on pirteä ja 
varsin hyvissä ajoin olemme valmiita 
kohtaamaan uuden päivän haasteet. On 
pikkupakkasen keli ja taivas on pilvessä, 
satelee hiljalleen lunta.  On sen verran 
harmaata, että kelkkaura erottuu vain 
heikosti, mutta onneksi ovat viittamer-
kit.  Lopetellessamme lounastaukoa kaksi 
kelkkailijaa pysähtyy juttusille. Hekin va-
littavat kelkkauran heikkoa erottumista. 
Kuultuaan meidän yöpyvän Hirvasvuopi-
on autiotuvassa he lupaavat lämmittää 
sen meille valmiiksi.

Olemme hieman yllättyneitä, kun vas-
taamme hiihtelee neljän hengen seurue 
- kolme rovaniemeläistä ja yksi helsinki-
läinen. He vinkkaavat meille, että Raitti-
järvellä voimme kysellä mökkimajoitusta 
Antti Juusolta, joka asuu kylän keskellä 
harmaassa talossa. Kiittelemme vinkistä.

Hirvasvuopion autiotupa on tosiaankin 
lämmitetty jopa kuumaksi. Kelkkailijat 
kertoivat vieraskirjassa tavanneensa mat-
kalla kaksi herrasmieshiihtäjää ja lämmit-
täneensä tuvan valmiiksi heille - siis meil-

Esa tauolla
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le! Kohteliaita herrasmieskelkkailijoita.  
Kämppä on melko uusi ja hyvin pysyy läm-
min sisällä ja kylmä ulkona, sillä lämmintä 
riittää ilman lisälämmitystä koko illaksi ja 
yöksikin, vaikka tuvassa ei ole edes tuuli-
kaappia. Viereisessä Lätäsenossa on sulia 
pilkkireikiä, joten vesihuolia meillä ei ole.

Puolen yön jälkeen havahdun ulkoa kuu-
luvaan kolinaan ja rapinaan.  Esa se ei 
ole, sillä hän tuhisee viereisellä laveril-
la. Uteliaisuus herää ja tormaan ulos. Ja 
onhan siellä vieras - Esan seinän naulaan 
nostaman ruokakassin päältä minua kat-
selee kärppä. Ulkomuotonikohan sen pe-
lästyttää, sillä otus livahtaa kärppämäisen 
vikkelästi tuvan alle.  Muistan Esan kerto-
muksen ruokia varastelevasta kärpästä 
eräällä käsivarren tuvalla ja menen kysy-
mään, mitä tehdään. Hänen unenpöppe-
röinen ensikommenttinsa on ”tapa se”, 
mitä hän aamulla ei kyllä muista sano-
neensa. Päätämme pelastaa ruuat sisälle.

Matkaa seuraavalle yöasennolle Munni-
kurkkioon on vain kymmenisen kilomet-
riä ja se taittuu varsin nopsasti mukavassa 
kelissä. Isoin haaste on Torisenon laaksos-
ta lyhyt, mutta jyrkkä nousu vastarannan 
törmää ylös. Aherruksen palkitsemme 
lounastauolla ihaillen samalla maisemia.

Jossain vaiheessa rakennukset siirtyi-
vät Metsähallituksen (MH) hallintaan. 
Rakennuksissa ei ollut lakkautuksen 
jälkeen mitään toimintaa ja ne pääsi-
vät huonoon kuntoon, kunnes v. 2014 
MH päätti rakennusten purkamisesta.  
Lätäsenon törmässä olevaa saunaa lu-
kuun ottamatta ne onkin purettu ja jät-
teet kuljetettu pois. Jäljellä on saunan ja 
varastokopin lisäksi enää hieman perus-
tuksia ja pystyssä törröttävä savupiippu 
sekä polttoainevaraston saastuttamaa 
maata, joka kuljetetaan muualle käsitel-
täväksi.  Tulevia töitäköhän varten pai-
kalle on tuotu jalaksilla oleva huussi, joka 
onkin paikan ainoa palvelulaitos. Komea 
on paikka ainakin näin talvella - siinä olisi 
oivallinen autiotuvan paikka! Paikalla on 
runsaasti jäniksen, ketun ja riekon jälkiä 
ja onnistuupa Esa näkemäänkin joen vas-
tarannalla ketun. Poutaantuneen sään 
ansiosta illalla viilenee ja yö on kylmä 
- puolen yön tietämissä mittari näyttää 
-19 astetta ja aamullakin on kymmenkun-
ta astetta, mutta jo aamutoimien aikana 
lämpenee plus-asteiden puolelle.  Pohjoi-
sen puoleisen tuulen - vaikkakin heikon 
- vuoksi sää pysyy kylmänä ja se viilen-
tää nopeasti ylämäkeä kivutessa pintaan 
nousseen hikisen olon. Pitkälti yli puolet 
päivän taipaleesta on loivaa nousua Val-
livaaran laelle ja vasta muutamia kilo-
metrejä ennen Tenomuotkaa pääsemme 
nauttimaan alamäen antamasta vauh-
dista - vaikka eihän umpihangessa vauhti 
nouse kovin kummoiseksi.

Tenomuotkan autiotupa ei sekään ole 
MH:n standardimallia ja se on ollut ai-

Kota

Munnikurkkiossa sijaitsi vuodesta 1957 
lähtien Rajavartiolaitoksen (Raja) tuki-
kohta, joka lakkautettiin vuonna 1991.
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kaisemmin normaalissa asuinkäytössä 
jossain päin Suomea. Tuvan erikoisuus: 
kamiinassa on savupelti.  Puutteet: Ei ole 
vesisankoa ja kattilat ovat varsin vaati-
mattoman kokoisia veden sulattamista 
varten. Kodikas ja tilava se kuitenkin on.

Alkuillasta saamme seuraksemme nel-
jä legendaarisia JR27-ahkioita vetävää 
miestä. Ahkioista lyhyin on puolitoista 
metrinen, pisimmällä on mittaa yli kaksi 
metriä - oli kuulemma jouduttu pidentä-
mään perheen koon kasvamisen myötä.  
Miehet ovat oikein mukavia ja heidän 
kanssaan olisi ollut mukava haastella 
enemmänkin, mutta aika kului kullakin 
normaaleihin iltatoimiin.  Kiittelivät mei-
tä valmiista hiihtojäljestä, jota oli helppo 
hiihtää. Hienoja herrasmiehiä, jotka kuit-
tasivat vieraskirjamerkintänsä nimimer-
killä ”metsäneuvokset”.

Kulunut päivä antoi minulle karvasta op-
pia: Hiihtelin aurinkoisessa säässä ilman 
aurinkolaseja. Se kostautui illalla, sillä sil-
mät tulivat niin valonaroiksi, että pelkkä 
ikkunasta ulos katselu tuotti tuskaa eikä 
ulos ollut menemistä ilman aurinkolaseja.

Yö sujui rauhallisesti eikä kukaan mai-
ninnut aamulla kenenkään - minunkaan 
- kuorsanneen häiritsevästi. Totuus vai 
herrasmiesmäistä kohteliaisuutta?  Yön 
pimeys ja lepo ovat tehneet hyvää silmil-
leni, sillä sisällä voin olla huoletta ilman 

aurinkolaseja, mutta nyt en lähde ulos il-
man lasien antamaa suojaa.

Neuvokset jatkavat matkaa kohti Porojär-
veä, me jäämme luppoilemaan.  Nytkin 
sää on aurinkoinen ja Esa pääsee tutki-
maan ympäristöä laajemmaltikin lähei-
sen Karravaaran huipulta. Minä tyydyn 
alavampiin maastoihin.  Neuvokset olivat 
löytäneet edellisiltana joesta vesipaikan 
ja mekin noudamme nyt vetemme sa-
maisesta ”kaivosta”.  Tästä olisi lyhyt mat-
ka ulkomaille ja vajaan parin kilometrin 
päässä Norjan puolella pitäisi olla autio-
tupakin, mutta emme jaksa lähteä etsi-
mään sitä.

Tenomuotka on voimassa olevan vael-
lussuunnitelman mukaan Rajalta rajalle 
-hankkeessa tämän reissun päätepiste, 
josta on tarkoitus jatkaa joku toinen ker-
ta - todennäköisesti kulttuuripatikalla v. 
2018 - kohti Haltia ja Kilpisjärveä. Tähän 
emme kuitenkaan voi koko reissua lopet-
taa, ”sivistyksen” pariin on matkaa vielä 
roimasti ja olisi aivan liian tyyristä tilata 
konekuljetus tien varteen. Lisäksi saat-
taahan RR-hankkeen liitoskohta muuttua 
myöhemmin johonkin muualle, esimer-
kiksi Termisjärvelle - tiedä häntä.

Luppopäivän virkistäminä jatkamme 
kohti Raittijärveä, jossa otamme saamas-
tamme ”vinkistä vaarin” ja vuokraamme 
yöpaikaksi Aslak Juuson vierasmajan. Ai-

Raittijärven kylä
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ta kuulla aikanaan, miten heidän retkensä 
on onnistunut.  Ailakkavaarassa oli päivä-
kävijöitä ja vaeltajia, voittopuolisesti nais-
puolisia.

Vaelluksemme päättyi Peeraan, joka on 
ollut aikanaan vilkas lomakylä, mutta ollut 
suljettua jo vuosikausia. Nykyinen omis-
taja, Risto, lupasi meille vaatimattoman 
majapaikan. Hän kertoi Peeran omakseen 
saamisen olleen haaveena jo vuosikausia 
ja nähtyään sen olevan myynnissä, hän 
osti itselleen lomakylän tarkoituksena 
kunnostaa paikat ja käynnistää lomaky-
lätoiminta, mutta verkkaiselta vaikuttaa.  
Ohjelmaakin oli: Risto järjesti helikopte-
rin lentonäytöksen ja naapurina asuva 
poroisäntä kävi kyselemässä tiukkaan sä-
vyyn Riston juoksupoikien moottorikelk-
ka-ajeluista.

Peerasta pääsemme Hettaan bussilla, jon-
ka kuljettajalta saamme asiakaslähtöistä 
palvelua, sillä hän olisi vienyt meidät bus-
silla taksimiehen pihassa meitä odottavan 
automme luo, mutta arveli olevan hanka-
laa kääntää siinä bussia ja joutui jättä-
mään meidät parin sadan metrin päähän. 
Hyvissä ajoin ennen iltaa olemme jälleen 
Rovaniemellä ja pääsemme saunomaan. 

Teksti: Pekka Tikkanen 
Kuvat: Pekka Tikkanen ja Esa Suominen

ka vaatimaton se on ja mukavuudet vielä 
vaatimattomampia - pahainen huussi ja 
vesi lähes kahdensadan metrin päässä 
joessa. Talvisin Raittijärvellä Aslak Juu-
so taitaa olla ainoa vakituisempi asukas, 
poropaimenet viipyvät siellä vain pari 
viikkoa kerrallaan. Tuvan kamiinaan tulta 
laittaessaan Aslak Juuso kertoili kylästä 
ja käy myöhemmin juttusille uudelleen. 
Mielenkiintoinen persoona ja mielenkiin-
toinen kylä.

Raittijärveltä hiihtelemme seuraavaksi 
yöksi jänkiä pitkin Termisvaaran autiotu-
paan ja sitten Ailakkavaaraan luppoile-
maan. Tuvilla on vilkasta - Termisvaarassa 
autiotupa on täynnä ja varaustuvan puo-
lella metsäneuvokset. Tuvilla riittää juttu-
jen aiheita. Käy muun muassa ilmi, ettei 
metsäneuvoksista kukaan ammattinsa 
puolesta ole juurikaan tekemissä metsän 
kanssa. Kun kerron heille Rajalta rajalle 
-hankkeestani, erityisopettaja-metsäneu-
vos kertoo lähtevänsä seurueineen 17. 
maaliskuuta 2018 kuukauden mittaiselle 
vaellukselle itäiseltä kolmen valtakunnan 
rajapyykiltä läntiselle pyykille. He kulke-
vat melko suoraan Lemmenjoen kansal-
lispuiston kautta Näkkälään ja edelleen 
Haltille. Harmikseni en tule kysyneeksi 
yhteystietoja, olisi todella mielenkiintois-

Peera



             11

PUIJON LADUN RUSKAMATKA 2018 Hotelli Vuontispirtille
 
Aika:        viikko 37 (8.-15.9.2018)/ 7 yötä    

Majoitus:        Lumikero-rakennuksessa kahden hengen huoneissa ja 3-4  
        hengen mökeissä 

Hinta Lumikerossa: 420 euroa/henkilö / jaetussa kahden hengen huoneessa, huo- 
        neissa suihku, WC, taulu-TV ja radio    

        490 euroa/ henkilö, yhden hengen huoneessa            

Hinta mökeissä:       342 €/hlö, kerrossängyt, keittonurkkaus ja WC, suihkut ja              
        saunat päärakennuksessa

Hinnat sisältävät:    aamiaiset ja päivälliset noutopöydästä, retkieväät erillisestä  
       noutopöydästä, iltasaunan päärakennuksessa, liinavaatteet ja  
       pyyhkeet

Kuljetus:      MatkaPekan linja-autolla

Hinta:       110 euroa, sisältää perillä 2 retkikuljetusta, esim. retki  
                                 Pallakselle  ja Keimiötunturille, tarkentuvat myöhemmin

Mahdolliset vaeltajat tai kuljetusta tarvitsevat voivat osallistua yhteiseen kuljetuk-
seen.

Tarkemmat tiedot huhtikuun Puijon Latulaisessa ja www.pujonlatu.fi.

Matkan ennakkovaraaminen ja lisätietoja: Laila Mujunen

Laila Mujunen 
laila.mujunen(at)dnainternet.net 
puh. 040 745 7881

Kuva: Irma Ikonen
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tulikin lapsena täyteen eikä tuo kala Per-
tille enää myöhemmin maistunut. Maito 
vietiin meijeriin hevosella. Pertin äidin 
vanhempi sisar haki maitotilin meijeristä 
kerran kuukaudessa. 

Pilpan tilalla ei ollut sähköjä. Kärrytie joh-
ti entiselle vaneritehtaalle. Vuonna 1962 
saatiin tie nykyiselle Pilpantien puomille, 
kun Pilpan naapuriin tuli asutusta. 

Pilpan rannan ja pihan kautta kulki hami-
nalahtelaisten kesätie kaupunkiin. Matka 
alkoi Haminalahdesta veneellä Salonsaa-
ren kannakselle, missä veneet vedettiin 
kannaksen yli. Soutumatka jatkui Pilpan 
rantaan ja siitä kärrytietä kaupunkiin. Tal-
vella kaupunkiin vietiin viljelijöiden tuot-
teita. Paluumatkalle hevoskuski  keräili 
kaupunkilaisten ulkohuusseista muhevaa 
lannoitetta pelloille. 

Samaa reittiä kulkivat kirkkomatkalaiset. 
He kävelivät Pilpan rannasta junapysäkille 
Leväselle, mistä juna vei heidät kaupun-
gin keskustaan.

Edellisessä Puijon Latulaisessa saimme 
lukea Ilmari Kososen mielenkiintoisen ta-
rinan Puijo-sanan historiasta. Historian 
kiinnostukseni jatkui niin, että kohteeksi 
tuli Pilppa. Pilpan isäntä Vesa Karhunen 
kertoi, että hän tietää henkilön, joka 
tuntee omakohtaisesti Pilpan historian. 
Niinpä otin yhteyttä kyseiseen henkilöön, 
Pertti Pirskaseen. Hän kutsui ystävällisesti 
tarinoimaan.  Seuraavassa kerron tosita-
rinaa Pilpan tilan vaiheista.

Elämää Pilpan tilalla
Pertti Pirskanen syntyi Pilpan tilan rannas-
sa olleen savusaunan lauteilla joulukuus-
sa 1945. Tila oli hänen äitinsä vanhempi-
en Juho ja Edla Pitkäsen pienviljelystila. 
Pihapiirissä oli päärarakennuksen lisäksi 
piharakennus, jossa sijaitsivat navetta, 
talli, liiteri, huussi ja lantala. Pihapiiriin 
kuului ajan tavan mukaan myös paja, riihi, 
aitta ja lato. 

Isovanhemmilla oli karjaa: 5-6 lehmää, 
2 hevosta, sikoja, lampaita ja kanoja. Ti-
lalla viljeltiin viljaa sekä omavaraistalou-
teen juureksia ja vihanneksia. Kalastus 
oli tärkeä ruoan tuoja. ”Haukikiintiö” 

Muistelen synnyinkotiani Pilppaa – 
Pertti Pirskanen

Kuva 1.
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Naapureita
Pertin lapsuusaikana Pilpan väellä oli 
joitakin naapureita. Lähisukulaisia asui 
Riutanniemessä. Tervaruukin harmaassa 
rakennuksessa asui Aino, joka vietti erak-
komaista elämää. Hänellä oli valkoinen 
hevonen ja lehmä, joilla oli paikka saman 
katon alla. Pertin ukki omisti puomin lä-
hellä sijainneen mökin. Sen vuokra mak-
settiin ”possakkana” eli työllä. Nykyisen 
siirtolapuutarhan paikalla oli Onnelan 
tila. Sen mukaan on nimetty siirtolapuu-
tarhan päärakennus. 

Pilpan edustan saarissa asui kesäasukkai-
ta, mm. vuoden 1952 mäkihypyn maa-
ilmanmestari Matti Pietikäinen. Tämän 
saaren nimi on Pilppa. Siitä ei ole tietoa, 
onko Pilpan tilan nimi tullut saaren ni-
mestä vai päinvastoin. 

Russakkatalkoot
Pertin mieleen on jäänyt kesäinen ta-
pahtuma: ”russakkatalkoot”. Ukki hankki 
russakoiden hävittämiseen myrkyt. Ne 
olivat savuavia aineita. Siksi huonekalut 
kannettiin ulos myrkytyksen ajaksi. Asu-
minen järjestyi ulkorakennuksissa. Myr-
kytys kesti kolme päivää. Russakoita riitti 
lakaistavaksi lattioilta koko joukko. Siihen 
loppui russakoiden elo Pilpassa.

Koulussa
Pertti kävi kansakoulua alkuun Niiralan 

koulussa. Koulumatkaa kertyi 10 kilomet-
riä. Se taittui kävellen ja hiihtäen. Kau-
pungin ja maalaiskunnan raja oli Pilpan 
lähellä ja Pilppa kuului kaupungin puolel-
le. Pertin onneksi eräällä maalaiskunnan 
pojalla koulumatka Niiralan kouluun oli 
lyhyempi kuin maalaiskunnan kouluun. 
Niinpä koulutoimi viisaasti ja joustavasti 
vaihtoi poikien koulupaikat. Pertin koulu-
matka lyheni, kun koulu vaihtui Leväsen 
kouluun.  Opettaja huomasi, että Pertti 
oli noheva oppilas. Niinpä hän Pertin mu-
kaan ”pakotti” hänet hakemaan oppikou-
luun. Pertti kävi keskikoulun. 

Pertin liikemieslahjat tulivat esille jo var-
hain. Hän myi torilla kesäkukkia, marjo-
ja ja sieniä. Saamillaan tienesteillä hän 
hankki koulurahoja, pyörän ja kellon se-
kä vaatteita. Pertin elämä Pilpassa jatkui 
16-vuotiaaksi. Sen jälkeen seurasi armeija 
vapaaehtoisena ja ura matkailun parissa.

Tilan loppuvaiheet
Juho-ukki kuoli vuonna 1958 ja Edla-
mummo vuonna 1964. Kaupunki kiin-
nostui kolmelle tyttärelle jaetusta ti-
lasta. Niinpä apulaiskaupunginjohtaja 
Pentti Tuomi ehdotti tyttärille, että kau-
punki voisi ostaa maat. Vuonna 1973 kau-
punki vuokrasi Pilpan tilasta Puijon Ladul-
le sen nykyisen alueen. 

Kuva 2.

Kuva 3.
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Tulipalo
Perttiä ja latulaisia kohtasi järkytys heinä-
kuussa 2006. Alueella liikkui pyromaani. 
Edellisenä päivänä oli palanut armeijan 
huvila läheisellä vastarannalla Kylmänie-
messä. Seuraavana päivänä sama tuho-
polttaja poltti Pilpan päärakennuksen. Se 
tuhoutui täysin irtaimistoineen. Arvokkai-
ta Puijon Ladun arkistoja tuhoutui samal-
la. Aitta kuitenkin säilyi. 

Armeijan poltetun huvilan varastoraken-
nus oli myös säilynyt. Armeija lahjoitti 
sen Puijon Ladulle. Se, nimeltään Kihha-
us, siirrettiin talkoilla pihapiiriin vuonna 
 2013.

Kuvat 
1. Pilpan tilan päärakennus maaliskuussa 
2006, Risto Häyrinen 
2. Pilpan vanha sauna, Puijon Ladun Ku-
vagalleria 
3. Vanha päärakennus, Puijon Ladun Ku-
vagalleria 
4. Uutinen Savon Sanomissa 18.7.2006, 
Puijon Ladun Kuvagalleria 
5. Säilynyt aitta, Jorma Ikonen 
6. Palon jälkeen,  Puijon Ladun Kuvagal-
leria 
7. Kihhausta kootaan Pilpassa, Puijon 
Ladun Kuvagalleria 

Kuva 4.

Kuva 6.

Kuva 5.

Lopuksi
Pertti ulkoilee usein vaimonsa Tertun 
kanssa Pilpan ja Tervaruukin poluilla. He 
kertovat toistuvasti ihailevansa sitä, mi-
ten hyvin Pilpan maja ja alue on pidetty 
kunnossa. Pertti on viimeinen elossa ole-
va henkilö, joka on asunut Pilpan tilalla. 
Muistot ovat kirkkaina hänen mielessään. 

Kiitos, että sain viettää antoisan tuoki-
on Pertin ja Tertun vieraana Pilpan tilan 
muisteluiden äärellä.

Haastattelu: Irma Ikonen

Kuva7.
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Kun olin lapsi, vietimme jouluaaton yh-
dessä sukulaisten kanssa. En tiedä kuka 
perinteen oli aloittanut, mutta aina aat-
tona kotiimme Keskisuomessa kerääntyi 
koko monenkirjava sukumme, joka oli le-
vinnyt ympäri Suomea ja Eurooppaa. Oli 
kaikille kunnia-asia olla siellä. Olla paikal-
la viettämässä lasten juhlaa ja elää muka-
na heidän aitoa iloaan.

Kun me lapset sitten kasvoimme omiin 
elämiimme ja ongelmiimme, perustimme 
perheet ja otimme vastaan velat ja työt, 
unohdimme jatkaa tuota perinnettä. Talo 
Keiteleentien varrella hiljeni jouluksi.

Vierailin vanhempieni luona jälkikasvuni 
kanssa kesällä ja katselin vanhoja kuvia 
perhealbumissa. Kuvissa pitelin poikani 
ikäisenä lahjaleluja kädessäni ja isosis-
koni soitti pianoa tonttulakki päässään. 
Kuvissa nyttemmin jo kuolleet hymyilivät 
iloisesti. Katsottuani kuvia tarpeeksi pit-
kään, ajattelin että saman voisi kokea vie-
lä uudestaan. Päätin elvyttää perinteen ja 
varasin Pilpan majan perhejoulua varten. 
Sukumme pääsikin kokoontumaan vie-
lä kerran yhteiseen jouluun Kallaveden 
rannalle. Pilpan hirsiseinät saivat toimia 
taas kerran iloisen näytelmän kulisseina. 
Vaatihan se muutaman puhelinsoiton ja 
aikataulujen sumplimisen toki.

Olen joskus pysähtynyt miettimään, kuin-
ka etuoikeutettu olen kun ylipäätään 
omistin lapsena eheän perheen. Kuinka 
kiitollinen siitä minun tulisi olla. Talven 
saapuessa ja maailman muuttuessa kyl-
mäksi ja pimeäksi olisi valoisin juhla ollut 
merkitykseltään toisenlainen, ilman ihmi-
siä ympärillä. Onni on monesti todellista 

vain jaettuna ja lapsen joulussa on paljon  
jaettavaa.

Näin aikuisena nousee monesti lahjoja 
tärkeämmäksi läsnäolo ja yhdessä olemi-
nen. Materiaa on varmasti tullut kerrytet-
tyä itsekullekkin aivan liikaa. Veljeni kans-
sa olemme jo vuosia sopineet, että emme 
osta toisillemme lahjoja, vaan jouluna 
olemme samassa paikassa ja teemme jo-
tain yhdessä. Paras joululahja on olla läs-
nä. Se ei aina nykypäivänä ole helppoa. 
Vanhempana sille asettavat haasteita ai-
kataulut, nuoremmille se on vaikeaa yhä 
pirstaleisemmaksi käyvän mielenkiinnon 
kohdistamisen vuoksi.

Tänä jouluna kaikki olivat läsnä. Pilpanran-
nan maatilan mailla leikittiin pimeäpiilos-
ta ja saunanpiipusta nousi pakkasyöhön 
tuttu tuoksu. Setäni soitti kitaraa ja jou-
lupukki ehti paikalle juuri ajoissa. Katselin 
sitä kaikkea. Katselin ihmisten iloa ympä-
rillä ja suvun turvaa. Vaikken enää siihen 
samaan ihmeeseen päässytkään käsiksi, 
mitä lapsena koin - lähelle kuitenkin.

Joulun viettoa Pilpan majalla

Teksti ja kuva: Henry Grönholm - kolme-
kymppinen historianopettaja ja latulai-
nen Kuopiosta
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34. Suomi Meloo - tapahtuma alkaa ensi 
kesänä Kuopiosta. Reitin pituus on yli 510 
km. Päätepisteenä 15.6.2018 on Imatra. 

Tapahtuma alkaa noin 2,5 tuntia kestäväl-
lä, kaikille avoimella, maksuttomalla ylei-
söosuudella Rauhalahden uimarannalta. 
Mahdollisimman isolla joukolla on tar-
koitus käydä Kuopion matkustajasataman 
edustalla, jossa on melontaviestin  avaus-
tapahtuma. Tapahtumaan toivotaan pal-
jon yleisöä. Melojat palaavat Rauhalah-
den uimarannalle, josta viesti suuntaa 
vaihtotauon jälkeen Vehmersalmelle. 

Suomi Meloo -tapahtuman 
järjestämisestä vastaa Suomi 
Meloo ry
Yhdistyksen jäseniä ovat Suomen me-
lonta- ja soutuliitto ry ja Suomen Latu 
ry. Kuopiossa toimivat Kallan Melojat ja 
Puijon Latu sekä Kuopion kaupunki osal-
listuvat lähtöpaikkakunnan järjestelyihin. 
Kuopion kaupungilla on ainutlaatuinen 
tilaisuus esittäytyä melonnan ”mekkana”. 

Kallavesi ympäröi kaupunkia joka puolel-
ta lukuisine saarineen. Melojille tarjou-
tuu mahdollisuus kokea jo ensimmäisellä 
osuudella järviseudun kauneus ja rikkaus.

Suomi Meloo ry:n tehtävä
Tavoite on edistää retkimelontaa, tehdä 
tunnetuksi uusia melontareittejä sekä ta-
voittaa uusia lajin harrastajia. Tämän työn 
tärkein muoto on Suomi Meloo -melonta-
tapahtuman järjestäminen. Viimeisin eli 
vuoden 2017 Suomi Meloo -tapahtuma 
melottiin reitillä Kuusamo - Ii. Mukana oli 
tuolloinkin satoja melonnan ystäviä viet-
tämässä elämysrikasta ja ainutlaatuista 
melonta- ja lomailuviikkoa.

Tapahtuma on järjestetty vuosittain vuo-
desta 1985 lähtien. Suomi Meloo on ren-
touttava ja iloinen liikuntaviikko kauniis-
sa järvi- joki- tai merimaisemissa. Viikko 
koostuu osuuksista, joiden pituus vaih-
telee muutamasta kilometristä jopa noin 
neljäänkymmeneen kilometriin.

Yötä päivää etenevää viestiä viedään joh-

Suomi Meloo -tapahtuma alkaa  
Kuopiosta 9.6.2018

Kuva: Paavo Jaakkola
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Reitti Kuopio-Imatra

www.suomimeloo.fi/tapahtuma-2018/ 
www.facebook.com/SuomiMeloo/

tokanootin johdolla yhdessä meloen; ko-
keneemmat melojat valitaan pidemmille 
osuuksille. Pääosa tapahtumaan osallis-
tuvista melojista on järjestäytynyt ryh-
miksi/joukkueiksi, joiden voimin omaa 
kanoottia viedään eteenpäin osuudesta 
toiseen. Tapahtumaan on toki mahdollis-
ta osallistua myös yksittäisenä melojana 
sekä tietenkin vain haluamalleen osalle 
viikkoa. Osallistumisajasta riippuen jo-
kainen meloja lunastaa osallistumiseen 
oikeuttavan päivä- tai viikkorannekkeen.

Suomi Meloo -tapahtuma sopii 
kaikenikäisille  ja -kokoisille
Mukana on melojia vauvasta vaariin. Jo-
kaisessa ryhmässä/joukkueessa on hyvä 
olla mukana myös hieman kokeneempia 
melojia, jotka voivat meloa pidemmät 
ja olosuhteiltaan vaativammat osuudet. 
Osallistumispakkoa osuuksille ei kuiten-
kaan ole. Melojien turvallisuutta vesillä 
varmistaa kumiveneellä sekä tarvittaessa 
kanootein liikkuva turvaryhmä.

Kajakkikaksikko on Suomi Meloo -tapah-
tuman yleisin kanoottimalli; kun kaksikon 
taka-aukossa meloo kokeneempi meloja, 
etuaukossa pärjää myös aloitteleva me-
loja. Mukana tapahtumassa on myös ka-
jakkiyksikköjä, joita on yleensä noin kol-
mannes kalustosta. Ja löytyyhän joukosta 
usein myös muutama avokanoottikin.

Osuudet päättyvät niin sanotuille vaih-
topaikoille, joista seuraava osuus alkaa. 
Suomi Meloo - tapahtuman  vaihtopai-
koilla vietetään iloisia hetkiä vesiltä saa-
puvia melojia odotellessa, nautitaan puf-
fetin palveluista ja toisinaan laitetaan jopa 
tanssiksi. Suomi Meloo -tapahtuman saa-
puminen on monelle reitin varren paikka-
kunnalle kesän ehdottomia kohokohtia.  

Irma Ikonen
Lähde: Suomi meloo www.sivut

Seuraa allaolevista linkeistä tapahtumaan 
liittyvää tiedotusta, osallistumisohjeita 
ym. 

Ilmoittaudu Puijon Ladun joukkueeseen:

Paavo Jaakkola, puh. 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi 
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Rajalta rajalle -hanke (RR-hanke) ete-
nee, joskin hieman sitkaisesti. Suunni-
telmissa oli kulkea vuonna 2017 nel-
jä etappia, mutta vain kaksi toteutui.  
Maalis-huhtikuussa vedimme Esan 
kanssa ahkioita käsivarressa Galdotie-
vasta Tenomuotkan kautta Peeraan ja 
elokuussa jutasimme Näätämöstä Nuor-
gamin kautta Vetsikkoon käyden samal-
la katsomassa Juha Hurmeen Operaatio 
Paulaharju -teatteria Iisakkijärvellä.  To-
teutumatta jäivät kesäkuun alkuun suun-
niteltu etappi Nellimistä Näätämöön ja 
syyskuinen taival Sulaojalta Angeliin. 
 
Kuvareportaasi toteutuneista vaelluksista 
www.puijonlatu.fi/Kuvagalleria/Retkeily/
Rajalta rajalle

Hanke jatkuu ja kuluvan vuoden suunni-
telmassa ovat seuraavat etapit:

Angeli – Hetta tai Sulaoja – Angeli – Kal-
mankaltio, kesto 2 viikkoa, erittäin vaativa

Nellim – Näätämö kesäkuussa, 10-11 päi-
vää, vaativa

Kilpisjärvi – Tenomuotka – Halti – Kilpis-
järvi (kulttuuripatikka) elokuussa, 2 viik-
koa, erittäin vaativa

Sulaoja – Angeli syyskuussa, 7 päivää, 
helppo

Lisäksi puuttuvat pätkät välillä Pulmanki – 
Utsjoki kevytretkinä.

Vakaana tarkoituksena on saattaa RR-
hanke päätökseen vuonna 2019, jolloin 
ohjelmassa ovat etapit Kalmankaltio – 
Pöyrisjärven erämaa – Näkkälä ja loppu- 

kruununa Kilpisjärvi – Kolmen valtakun-
nan rajapyykki.

Ajantasainen suunnitelma löytyy Puijon 
Ladun tapahtumakalenterista sekä kotisi-
vujen ’Hiihto ja retkeily’ -osiosta.

Jos olet kiinnostunut vaeltamaan kans-
sani Lapin laajoissa kairoissa, ota hyvis-
sä ajoin yhteyttä voidaksemme yhdessä 
suunnitella sopiva ajankohta.

Terveisin Pekka Tikkanen

puh. 040 501 0345  
e-mail: pekka.tikkanen(at)ppa.inet.fi.

Rajalta rajalle -hanke

Ohjaaja Juha Hurme Lapissa           
                                    

Tutustu Juha Hurmeen projektiin:  
www.operaatiopaulaharju.fi

 Kuvat: Pekka Tikkanen
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MUUMIHIIHTOKOULU 
LAPSILLE 2018

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.

Ajankohta:        la 17.2. klo 10-11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) Pesäpallostadionilla

             su 18.2. klo 10-11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) Pesäpallostadionilla

             la 24.2. klo 10-11.30 (4v),  klo 12-14 (5-8v) Pesäpallostadionilla

             su 25.2. klo 10-11.30 (4v), klo 12-14  (5-8v) Pesäpallostadionilla

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 11.2.2018  
 mennessä:

 
 Kirsi Tuppurainen

 puh. 040 707 8367

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
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Ruskaretkeilyä 2.-9.9.2017

Utsjoen kirkkotupia            Kuva: Jorma Ikonen
Ensio ja Riitta lähdössä geokätköilemään. 
                                               Kuva: Jorma Ikonen

Osmo Perälä Pessinlammella 
                                               Kuva: Jorma Ikonen

Retkeilijät Pyhä-Nattasella   Kuva: Jorma Ikonen                                       

Pyhä-Nattasen komeaa maisemaa                                                                          Kuva: Jorma Ikonen

Laila Mujunen esittelee Pykeijan retken  
kassavaroja.                         Kuva: Jorma Ikonen

http://retkipaikka.fi/vapaa/utsjoen-kirk-
kotuvat/

Salonlampi aamu-usvassa   Kuva: Satu Taivainen
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Aamu Ahopäällä                                                             Kuva: Jorma Ikonen

Savusauna lämpiää             Kuva: Jorma Ikonen

Sudenpesän kammi         Kuva: Antti Luoranen

Näkymä Sokostilta Kuva: Satu Taivainen

Suomujoen ylitys kahlaamalla 
                                            Kuva: Antti Luoranen

Luirojärvi                           Kuva: Satu Taivainen

Ampiaispesä                       Kuva: Satu Taivainen



22

Puijon Latulainen 1/2018

Yhdistyksen syyskokoukseen Lounas-Sa-
longissa osallistui 21 puijonlatulaista. Ko-
kouksessa päätettiin vuoden 2018 toimin-
tasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä 
tehtiin henkilövalinnat, tällä kertaa myös 
puheenjohtajan osalta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Laura 
Lehkonen ja sihteerinä Kirsi Tuppurainen, 
tuttu osaava kaksikko. Pöytäkirjantarkas-
tajiksi valittiin Pentti Hillukkala ja Timo 
Tuppurainen.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (tar-
kemmin kotisivuilla), joka sisälsi pääosin 
jo vakiintuneita toimintamuotoja. Mer-
kittävin hanke on uuden rantalaavun 
rakentaminen ja vanhan purkaminen. 
Kustannusarvio on noin 7000 €. Uute-
na toimintamuotona jatketaan syksyllä 
alkanutta valokuvauskerhotoimintaa ja 
melojat kokeilevat, tuovatko tutustumis-
tapahtumat uusia harrastajia lajin pariin. 
Lisäksi perheitä muistetaan uuden ”Unel-
mien liikuntapäivä perheille” - teeman 
merkeissä. Kokouksessa uutena toimin-
tamuotona tarjottiin mahdollisuutta pur-
jehtimiseen.    

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, 
samoin puheenjohtajan ja sihteerin (100 
€) sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
(50€). Myös talkooajon kilomerikorvauk-
sen enimmäismäärä päätettiin pitää en-
nallaan (0,40 €/km).

Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin 
Irma Ikonen (uusi), Mikael Halme (uusi), 
Paula Määttänen ja Veikko Saikkonen.  
Varajäseniksi valittiin Paavo Jaakkola ja 
Anita Karppinen, molemmat uusia. Kaik-
kiaan, ilahduttavasti uusia hallituskasvo-
ja. Hallituksessa jatkavat Markku Hyn-

ninen, Laila Mujunen, Niina Toivanen ja 
Kirsi Tuppurainen.

Puheenvuoroissa nousi esille toive halli-
tuksen kokouksien lyhentämisestä ja toi-
vottiin, että toimikunnilta tulisi päätettä-
väksi aiempaa valmiimpia suunnitelmia. 
Tähän suuntaan mentiinkin jo kuluneella 
kaudella.

Puheenjohtajaksi, jo neljännelle kaksi-
vuotiskaudelle, valittiin Vesa Karhunen. 
Vesan kausilla Pilppaa on kohennettu 
rivakasti ja tuleva laavuprojekti on jo hy-
vässä suunnitteluvaiheessa.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin 
Pentti Hillukkala ja Risto Tomminen sekä 
varalle Risto Häyrinen ja Lauri Lehtinen.

Kokouksessa luettiin myös hallituksen 
kannanotto liittyen vuonna 2016 raken-
nettuun yleisökäymälään.

Hallitus päättää, vuosikokous säätää. 
Näin on hyvä meille puijonlatulaisille.

Martti Rissanen   

Syyskokouksen 2017 antia

 PUIJON LATU RY:N  
KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 14.3.2018 alkaen  
klo 18.00  

Ravintola Lounas-Salongin  
kabinetissa (Kasarmikatu 12, Kuopio)  

Sisäänkäynti Torikadun puolelta.  
Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset asiat.  

Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa joukolla päättämään!   

Hallitus
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Latuyhdistyksemme mainiossa Puijon La-
tulainen -lehdessä on hieman vajaan kol-
men vuosikymmenen aikana ollut sata-
kunta kertomusta jäsentemme tekemistä 
lyhemmistä ja pidemmistä hiihto-, patik-
ka tai melontaretkistä ja vaelluksista.  Pa-
risen vuotta sitten päähäni pälkähti koota 
nämä kertomukset yksien kansien väliin 
vähintään sähköisessä muodossa, mutta 
mahdollisesti jopa paperille painettuna-
kin.  PL:n hallitus otti tarjoukseni innolla 
vastaan ja pidettiinpä sitä jopa kulttuuri-
tekonakin. Koska tarinat on julkaistu jä-
senlehdessämme, niiden julkaisuoikeus 
on käsittääkseni Puijon Ladulla ja hallituk-
sen myötämielisen suhtautumisen vuoksi 
koen, että tarinat voidaan julkaista myös 
kirjasena, tuleehan kirjoittajan nimi tai ni-
mimerkki mukaan julkaisuun.

Hanke on haastava.  En ole laskenut, 
kuinka monta Latulaisen sivua tekstiä on, 
mutta lähes jokainen kertomus on vähin-
tään kahden sivun mittainen, olisikohan 
keskipituus 3-4 Latulaisen sivua. Näistä 
jutuista vain murto-osa on minulla säh-
köisessä muodossa.  Toivottavasti lehtien 
toimittajilla ja kertomusten kirjoittajilla 
ne ovat vielä tallessa sähköisessä muo-
dossa, muutoin ne on kirjoitettava uu-
demman kerran käsin.

 

Hanke on hyvin, hyvin alkuvaiheessa. Jut-
tujen kirjoittajista monet ovat käyttäneet 
nimimerkkiä eikä minulla ole läheskään 
kaikkien osalta tietoa, ken nimimerkin 
taakse kätkeytyy.  Minulla onkin Sinulle, 
joka tiedät tai vähintään epäilet, että ret-
kikertomuksesi on julkaistu Puijon Latu-
laisessa, muutamia toivomuksia:

Jos haluat estää juttusi julkaisun kirjases-
sa, ilmoita siitä minulle;

Jos olet käyttänyt nimimerkkiä, olisi mu-
kava saada tietää, kuka olet;

Jos Sinulla on kertomuksesi sähköisessä 
(mielellään Word) muodossa, olisin kii-
tollinen, jos saisin sen käyttööni;

Jos Sinulla on kyseiseen kertomukseen 
liittyviä kuvia elävöittämään tarinaa, 
myös niistä olisin kiitollinen.

Ota rohkeasti yhteyttä mieluummin säh-
köpostilla, mutta toki puhelimitsekin voit 
lähestyä.

Terveisin Pekka Tikkanen

puh. 040 501 0345 
pekka.tikkanen(at)ppa.inet.fi

Aarreaitta – Puijon Latulaisen 
retkikertomukset

Kuva: Hannu Räsänen
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TAMMIKUU 2018
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
su 1.1. Pilppa aukesi, s. 2 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 1.1.- 
pe 31.3.

Melonnan harjoittelumah-
dollisuus uimahallissa, s.28

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

su 1.1.- 
ke 28.2.

Talvikilometrikisa www.kilometrikisa.fi

Retkiluistelua olosuhteiden 
salliessa

Ensio Holopainen, 0400 191 053 
ensio.holopainen(at)gmail.com

HELMIKUU 2018
to 1.2. Pekan kahvit Riitan päivänä 

Pilpassa
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

to 8.2. Vartin vinkit Puijon hiihto-
stadionilla klo 17-20

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

la 17.2- 
su 18.2. ja  
la 24.2.- 
su 25.2.

Muumihiihtokoulut 
s. 19

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

MAALISKUU 2018

TAPAHTUMAKALENTERI         

la 3.3.- 
la 10.3.

Lapin hiihtoviikko Vuontis-
pirtillä

Ensio Holopainen, 0400 191 053 
ensio.holopainen(at)gmail.com

ke 14.3. Puijon Ladun kevätkokous 
s. 23 

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

HUHTIKUU 2018
huhtikuu- 
toukokuu

Melonnan peruskurssit 
s. 28

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

pe 6.4. Tulevan kesän melonta- 
retkien esittely Pilpassa

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

la 1.4.- 
la 8.4.

Kilpisjärven hiihtoviikko Joensuun Latu, Hannu Melin 
040 7735767 
hannu.melin(at)gmail.com
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TAPAHTUMAKALENTERI         
HUHTIKUU 2018
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

Pyörähuolto ja kevätpyö-
räily

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

vk 17 Puijon Latulainen 2/2018 
ilmestyy, s. 31

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

TOUKOKUU 2018
ti 24.4., 
ke 2.5.,  
ti 8.5.,  
ti 15.5.

Metsämyttys- ja mörri-
koulut 

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

la 5.5. Polkujuoksun ohjaajakurs-
si Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ke 2.5.- 
la 29.9.

Jäsensaunat Pilpassa  
keskiviikkona ja lauantaina

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 28.4. 
la 5.5.

Pilpan kevättalkoot Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

to 10.5. Unelmien liikuntapäivä 
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

KESÄKUU 2018
kesäkuu-
elokuu

Keskiviikkomelonnat  
Pilpasta

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

kesäkuu-
heinäkuu

Kesäyössä kuutamolla Merja Örmälä, 044 290 2600 
merja.ormala(at)gmail.com 
Satu Ahola, 050 575 4146 
satuahola(at)dnainternet.net

ke 13.6. Jäsenilta Pilpassa klo 18 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 9.6.- 
pe 15.6.

Suomi Meloo tapahtuma Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

kesäkuu 
vk 23 tai 24

Retki Hossaan, s. 29 Lauri Lehtinen, 050 414 5011, 
lauri.lehtinen4(at)gmail.com
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Heinäkuussa teatteripyöräily 
Pyöräretkeilyä Ahvenanmaalla ma 9.7. - pe 13.7., s. 29 
Kesäretki Karhonsaareen su 29.7. 
Loppukesän päivävaellusretki viikoilla 33 – 34, Lauri Lehtinen, 050 414 5011,  
lauri.lehtinen4(at)gmail.com 
Metsämyttys- ja mörrikoulut ti 21.8., ti 28.8., ti 4.9. ja ti 11.9., Kirsi Tuppurainen,  
040 707 8367, ks.tuppurainen(at)gmail.com 
Pyöräily Saimaan alueella 
Retki pyörillä Juankoskelle 
Pyöräilyä Siilin Ladun kanssa 
Yönyliretki Suovulle pyöräillen, autolla, meloen 
Kilometrikisa, www.kilometrikisa.fi 
Kesä-heinäkuussa pyöräretki 
Luonnossa kotonaan -kurssi/ Suomen latu la 8.9. - su 9.9. 
Ruskaretki/ Vuontispirtti la 8.9. - la 15.9., s.11 
Ulkoilupäivä perheille Pilpassa la 8.9. klo 14 - 17 
Nuku yö ulkona Pilpassa la 8.9. - su 9.9. 
 
HUOM. Tapahtumatietoja tarkennetaan nettisivuille. 

TULOSSA: näistä tarkemmin seuraavassa lehdessä vk 17/2018

KESÄKUU 2018
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

ma 18.6. Kokeile melontaa Pilpassa Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

pe 23.6. Juhannusaaton sauna Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

SEURAA TAPAHTUMIA
www.puijonlatu.fi

www.facebook.com/puijonlatu 
 
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
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  TULE TALKOOLAISEKSI ULKOILUKAHVIOON 
 
Pilpan ulkoilukahvio avasi ovensa 1.1.2018 ja on auki viikonloppuisin. Mikäli latu-
tilanne on hyvä, pidämme kahviota auki päivittäin jo helmikuussa. Hiihtolomavii-
koilla (viikot: 8 - 10) kahvio on auki joka päivä.

Voit varata myyntivuorosi Karhusen Riitalta (rkarhunen(at)gmail.com tai  
040 7586844,  mielellään viestinä).  Vapaat vuorot näet yhdistyksen kotisivuilta 
(www.puijonlatu.fi  -> Yhteystiedot -> ’Kahviovuorojen varauslista 2018’).  
Uutena talkoolaisena voit hyvin aloittaa jonkun kokeneen kanssa.

Ulkoilukahviossa  talkoolaisena toiminen ei edellytä hygieniapassin suorittamista!

 
 

Puijon Ladun Pilpan maja on rakennettu vuonna 1983. Se on palvellut hiihtokaudella 
suosittuna ulkoilukahviona jo pitkään. Kahvion palvelut toimivat jäsenten talkoovoi-
min. Mikä saa jäsenet ahkeroimaan kerta toisensa perään kahviossa? Sitä kysyimme 
kahdelta pitkäaikaiselta talkoolaiselta.

Pilpan emäntänä toimii Riitta Karhunen. Hän on ohjannut ”vanhat” ahkeroijat ja ohjaa 
vankalla kokemuksellaan myös uudet talkoolaiset hoitamaan palvelut mahdollisimman 
hyvin. ”Keittiöpiikoina” toimivat kokeneet latulaiset Laila Mujunen ja Marjatta Virnes. 
Laila pitää hygieniapassikoulutuksia ja ottaa passisuorituksia vastaan tarvittaessa. 

Kokemuksistaan kahvion pitkäaikaisina talkoolaisina kertovat  Riitta Pursiainen ja Min-
na Nousiainen.

Riitta Pursiainen: Olen toiminut myyjänä yli kymmenenä vuonna, talvella viikonlopun. 
On oma porukka, henkilöt vaihtuvat välillä.

Se on odotettu viikonloppu, pääsee pois arjesta; työpäivän jälkeen saunaan, uimaan 
ja takkatulen ääreen. Aukioloajat ahkeroidaan; asiakkaat ovat mukavia ja voi omalla 
talkootyöllä tuottaa yhdistykselle tuloja, jotka palautuvat jäsenetuina takaisin. Uudis-
tetussa  keittiössä on helppo työskennellä ja ryhmässä vallitsee levollinen ilmapiiri ja 
kahvilatoiminnassa hyvä latuhenki. Talven 2018 talkoovuoro on jo varattu.

Minna Nousiainen: Olen ollut mukana noin 10 vuotta. Ryhmämme haluaa vilkkaan 
viikonlopun, se motivoi parhaiten.

Talkoolaiseksi on mukava tulla, on selkeät ohjeet ja omat tehtävät määräytyvät osaa-
misen mukaan; ei tarvitse jännittää.  Saa leipoa ja olla asiakaspalvelussa. Ympäristö on 
virkistävä, kokee hyvää mieltä talkootyöstä ja palaa arkeen elpyneenä ja virkistyneenä. 
Talven 2018 talkoovuoro on jo varattu.

KOKEMUKSIA KAHVIOMYYJÄNÄ

Laila Mujunen ja Irma Ikonen
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UIMAHALLIHARJOITUKSET LAUANTAI-ILTAISIN
Puijon Ladun melontaharjoitukset jatkuvat Niiralan uimahallissa lauantai-iltaisin           
maaliskuun 2018 loppuun saakka. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja    
-turvallisuutta sekä pelaillaan palloa. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat   
aloittelijoita. Ilmoittautuminen uimahallin eteisessä lauantaisin klo 18. Avainhenkilö   
on  avaamassa  hallin  ovea  k lo 18:10   saakka, joten  tule paikalle ajoissa.  Allasaika on  
 klo 18:30 – 20:00.

Lauantaina 17.3.2018 klo 18 ohjelmassa on turvallisuusharjoitus: harjoitellaan 
pelastautumista ja kaatuneen melojan pelastamista eri tavoin. Opetellaan ja ker-
rataan turvallisuustaitoja ennen avovesikautta.

Uimahalliharjoituksissa tarvitaan uima-asu ja 50 sentin kolikko vaatekaapin 
oveen. Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta kannattaa tarkis-
taa netistä, että vuoro pidetään. Vuorojen peruutuksista ja muutoksista ilmoite-
taan nettisivuilla www.puijonlatu.fi ja melojien sähköpostilistalla.  
Lisätietoja: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.

MELONNAN PERUSKURSSI, HUHTI-TOUKOKUU 2018
Opi melonnan perustiedot ja -taidot turvallisesti! Peruskurssi on hyvä tapa aloit-
taa melontaharrastus. Puijon Latu järjestää melonnan peruskurssn huhti-touko-
kuussa 2018. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi alkaa teorialla ja harjoituksella Niiralan uimahallissa la 21.4.2018 klo 16.

Avovesiosuudet pidetään kahdessa 10 kurssilaisen ryhmässä Pilpassa. I ryhmän 
avovesiosuudet ovat maanantai-iltoina 21.5. ja 28.5. klo 17:30 alkaen. II ryhmän 
avovesiosuudet ovat keskiviikkoiltoina 23.5. ja  30.5. samoin klo 17:30 alkaen. 

Melonnan peruskurssin osallistujilta vaaditaan uimataito. Kurssimaksu Puijon La-
dun jäsenille on 60 euroa, muille 80 euroa/henkilö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
pentti.hillukkala(at)gmail.com  tai puh. 045 673 3430. Ilmoita nimesi ja puhelin-
numerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi, oletko Puijon Ladun jäsen, sekä 
haluaisitko osallistua avovesiryhmään I vai II.

Kuva: Antti Luoranen

MELONTAA UIMAHALLISSA
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Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 17/2018 
  Toimita materiaalit 3.4.2018 mennessä  Irma Ikoselle:  

   puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com 
Jos haluat jatkossa lehden vain sähköisenä, ilmoita toiveesi ja sähköpostiosoittee-

si Kirsi Tuppuraiselle: ks.tuppurainen(at)gmail.com 

KIINNOSTAAKO LÄHIRETKI HOSSAAN KESÄKUUSSA?
Retki Hossaan 4-5 arkipäivää viikolla 23 tai 24 (max 6 henkilöä). Päivämatkat noin 
10 - 15 km. Vaihtoehtoisesti voidaan päivävaellusviikon retki suunnata Kiilopään/
Hammastunturin maisemiin. Yöpymiset autiotuvissa tai niiden läheisyydessä tel-
toissa. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä 15.05.2018 mennessä.

Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen, 050 414 5011, lauri.lehtinen4(at)gmail.com

VUOKRATTAVAT RETKITAVARAT
Katso varustelista ja ohjeita lumikenkien lainauksesta:  

www.puijonlatu.fi/materiaalireppu/retkeily

              HALUAISITKO AIKUISTEN HIIHDONOHJAAJAKSI? 
Vartin vinkit -koulutus Juankoskella  

tiistaina 6.2.2018 klo 17 - 20
  Suomen Latu järjestää ilmaisen koulutuksen kaikille aikuisten   
  hiihdonohjauksesta kiinnostuneille. Kimppakyyti.  
  Ilmoittautumiset: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367,                      
  ks.tuppurainen(at)gmail.com

   Vartin vinkit -tapahtuma Puijon  
    stadionilla torstaina 8.2.2018 klo 17-20.  
    Tule saamaan hiihtoosi hyviä vinkkejä!

PYÖRÄRETKEILYÄ AHVENANMAALLA ma 9.7. - pe 13.7.2018
Hinta Turku-Ahvenanmaa-Turku    275 €/henk. ( laivamatkat+ruokailu  laivalla, majoi-
tus 3-4hh+ aamiainen Kastelholms Gästhemissä. Ruokailu päivittäin omatoimisesti,  
jokainen hoitaa itse kyydin Turun satamaan.

Vapaana 25 paikkaa. Ilmoittautuminen 1.4. - 31.5.2018: Matti Silander,  
044 218 5290
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Puijon Latu   
HALLITUS 2018 

 
Vesa Karhunen 

 puheenjohtaja, Pilpan isäntä 
040 027 5562 

  vek.karhunen(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen 
sihteeri, 040 707 8367 

 ks.tuppurainen(at)gmail.com

Paula Määttänen 
varapuheenjohtaja  

050 917 5440  
paula.maattanen(at)dnainternet.net

Mikael Halme 
koulutusvastaava 

0400 713 320 
mikael.halme(at)gmail.com

Irma Ikonen 
tiedottaja 

0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi 

Laila Mujunen  
040 745 7881 

    laila.mujunen(at)dnainternet.net 
 

Veikko Saikkonen 
turvallisuusvastaava, 050 548 4613 

veikko_saikkonen(at)msn.com

 Niina Toivanen 
044 022 8988 

niina24(at)hotmail.fi 
 

Paavo Jaakkola, varajäsen 
 0400 892 443 

paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi 
 

Anita Karppinen, varajäsen 
050 329 9028 

anita.karppinen17(at)gmail.com

TOIMIKUNNAT 2018
Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Riitta Karhunen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Vesa Karhunen,  

Sanna Mattila, Heikki Määttänen,  
Paula Määttänen, Jorma Rissanen, 

Anuliina Savolainen

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, 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, 

Janne Martikainen, Jouni Palmu, Liisa 
Ruuskanen, Heikki Väisänen, Merja 

Örmälä

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

Paula Määttänen Raili Nokso-Koivisto,  
Eija Rouhiainen

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Irma Ikonen 

(tiedottaja) 
Muut jäsenet:  

Päivi Heikkinen, Paavo Jaakkola, Riitta 
Karhunen, Martti Rissanen, Anuliina 

Savolainen,Timo Sylvänne
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Ulkoillaan yhdessä!

Kuva: Irma IkonenSaana ulkoiluttaa Sihiä.
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Kauppakeskus Matkus, Kuopio | Avoinna ark. 10–21,  La 9–18, Su 12–18 | www.partioaitta.fi

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.


