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Puheenjohtajalta
Perinteiset ensilumet on latulaisten
toimesta hiihdetty Suomen Lapissa
hyvissä keleissä. Pekka Tikkaselle
järjestelyistä suuret kiitokset jälleen
kerran.
Pilpassa pullat paistuu ja kahvit kiehahtaa vanhaan malliin, niin pitkään kuin
hiihtokelejä riittää.
Tulevan kevään aikana siirrämme
Pilppaan pienen rakennuksen hirsinä,

tähän tehtävään tarvitaan käsipareja
muutaman päivän ajaksi.
Parhaimmat onnittelut Suomen
Ladulle, joka on liikuttanut suomalaisia
75 vuotta!
Liikunnan riemua ja iloista mieltä
toivottaen
- Vesa-
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Pilpan pihoilta
Sanonta ’liikuteltu lumi jäätyy’ tulee
aina mieleeni, kun hakkaan Pilpan
kuistilta ja portailta ihmisten tallaamaa
(= liikuttamaa) lunta. Ensimmäisen kävijän olisi ollut helppo harjata irtonainen lumi pois.
Liikutellun lumen jäätyminen on monissa muissa paikoissa hyvä ja toivottu
asia. Pihan polut tulevat kantaviksi,
kun ne kulkee pariin kertaan lumikengillä. Ei tarvitse lapioida lunta sivuun
eikä kaivaa ”ojaa”, jonka seuraava tuisku täyttäisi ääriä myöten. Lumen kovettuminen vaatii aikaa parisen tuntia.
Polku-polanne syntyy ilman lumikenkiäkin, mutta jää silloin usein liian kapeaksi ja hankalakulkuiseksi.
Vinkki hiihdon tai kävelylenkin välipalaksi: Lainaa Pilpalta lumikengät ja
kulje niillä pihapolut. Voit halutessasi
tehdä myös metsälenkin. Valmis polku
alkaa vanhan huussin ja tuvan välistä ja
vie Kolmisopen puutarha-alueen P-paikalle. Metsän kokee lumikengillä aivan
eri tavalla kuin suksilla.
Latumajalla joutuu lunta siirtämään
seinustoilla olevien suksitelineiden
alle, jotta ei syntyisi seinään päin viettävää vaarallista luiskaa. Myös pääportaiden edessä lumimäärän pitää antaa
kasvaa, jotta latukoneelle ei tule portaisiin päin kallistusta. Latuhöylä kyllä

kestäisi törmäyksen, mutta portaat
eivät.
*
Iglun ’tekokone’, Ice Box, on levännyt
useita talvia, mutta nyt sitä taidetaan
taas käyttää Pilpassa. Iglussa kannattaa
käydä sisällä vaikka vain kuuntelemassa erikoista ja hiljaista äänimaailmaa.
*
Pilpan alueella kännyköiden kuuluvuus
on parantunut niin paljon, että hallitus
päätti lopettaa tarpeettomaksi käyneen Pilpan lankapuhelimen.
*
Pilpan latukahvioon on ilmoittautunut
mukavasti myyjiä. Joitakin vuoroja
saattaa kuitenkin vielä olla vapaana.
Katso tilanne www.puijonlatu.fi ->
Yhteystiedot -> Pilpan myyjien vuorolista 2013. Ilmoittaudu vapaaseen vuoroon tai toisen kaveriksi soittamalla
040 537 8038 tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen
ensio.holopainen@pp.inet.fi.
*
- Hoitelen siis vielä joitakin hommia
vanhasta muistista ’siirtymärenkinä’,
vaikka nyt voinkin toivottaa uuden
isännän, Vesa Karhusen, tervetulleeksi
majatoimikunnan vetäjän tehtäviin.
Samalla myös onnentoivotus Pilpan
uudelle emännälle, Riitta Karhuselle.
-Ensio-
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Aulis Haatainen 4.7.1937 – 13.10.2012
Yhdistyksemme toiminnassa 30 vuotta
vaikuttanut Aulis Haatainen menehtyi
sairauskohtaukseen 13.10.2012. Aivoinfarktin jälkeinen kuntoutuminen eteni toiveikkaasti, mutta katkesi yllättäen
lenkkipolulla Puijon metsäisessä salissa.

saan palkintokaapin. Mielihyvä osallistumisesta oli palkinto itsessään.

Metsätalousinsinöörin työuralla tuli
metsä Aulikselle tutuksi ja siellä hän
viihtyi vapaa-aikanakin. Metsän hoito,
luonnossa liikkuminen sekä marjastus
ja sienestys olivat hänelle mieluisia.
Järjestipä hän myös Puijon Ladun ensimmäisen kaamosyöpymisen omaan
metsäänsä Pielaveden Katajamäkeen.
Siellä kymmenkunta latulaista istui kuivista koivuhaloista tehdyillä nuotioilla
ja otti makoisat yöunet sammalvuoteilla.
Kuva: Pekka Tikkanen

Auliksella oli liikuttajan rooleja eri järjestöissä, mutta meille puijonlatulaisille hän oli Aalis; lämmin, mutkaton
ihminen ja monipuolinen osallistuja.
Olipa kyse yhdistyksen lipun kantamisesta Suomen Ladun kesäpäivillä tai
rankakasan pätkimisestä moottorisahalla, yhtä toimeliaasti hän hoiti käytännön asiat, monista liikuttajan rooleista puhumattakaan. Yhdistyksemme
70-vuotispäivien mitalisateessa Aulis
ainoana sai Suomen Ladun kultaisen
ansiomerkin. Tosin kiiltävistä hän ei
enää juurikaan perustanut, minkä ymmärsi nähdessään hiihtäjämiehen run-

Pilpan isännyyttä Aulis hoiti noin 10
vuotta. Auliksen lähtövalmius ja taidot
olivatkin usein tarpeen ja pitivät alueen toimintakunnossa. Latumajan ylläpito ja huoltaminen yhdessä Leena vaimon, Pilpan emännän, kanssa työllistivät ja myyntitiski tuli tutuksi siinä
missä hiihtäjätkin. Tulijoiden kanssa
rupateltiin kuulumiset, katsottiin pakkasmittariin, arvioitiin luisto ja tarvittaessa sai voiteluvinkit kaupan päälle.
Aulis oli helposti lähestyttävä ja jutusteli leppoisasti kaikkien kanssa. Joukossa hän ei korostanut läsnäoloaan, mut-
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ta tarvittaessa miehestä löytyi myös
oiva esiintyjä. Pikkujoulun joulupukki
puhui usein tutun levveesti. Myös monen latulaisen mieleen on jäänyt Auliksen kirjoittama ja esittämä kuvaelma
Pilpan saunojista, joka oli aitoa savolaista sananrieskoo.

Metsänpoika, Aulis, hiihti kauniin ladun. Pilpassa käydessään sen tiedostaa
aivan erityisesti. Lähiomaisina Aulista
kaipaamaan jäivät Leena, tyttäret Arja
ja Reetta perheineen sekä Arjan tyttäret Emma ja Mirja perheineen, nuorimpana Mirjan kaksivuotias Aku-poika.
-Martti R-

Liity jäseneksi Puijon Latuun
Puijon Latu ry:n jäsenrekisteriä hoitaa
Suomen Latu, ja liittyessäsi Puijon
Latuun, liityt samalla automaattisesti
myös Suomen Latuun. Liittyminen
tehdään Suomen Ladun nettisivuilla.
Suomen Latu lähettää sen jälkeen
postitse pankkisiirtolomakkeen, jolla
maksat Suomen Ladulle jäsenmaksun.

Suomen Ladun sivuilla on koko jäsenistöä koskevaa tietoa, mm. jäsenedut.
Puijon Ladun sivuilta löytyvät paikalliset asiat: www.puijonlatu.fi
Tervetuloa toimimaan ja
vaikuttamaan!

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/

Oikealla ylhäällä on ”nappi”: Liity nyt
jäseneksi. Kun valitset yhdistykseksi
Puijon Ladun, voit valita haluamasi
jäsenyyden.
• henkilöjäsen 25,• 1.1. alle 19-vuotiaat 13,• perhejäsenyys 34,• rinnakkaisjäsen 15,Perhejäsenyys koskee samassa osoitteessa asuvia ja rinnakkaisjäsen voi
olla, jos on jo henkilöjäsenenä muussa
latuyhdistyksessä.
Voit liittyä jäseneksi myös soittamalla
Suomen Ladun jäsensihteerille, puh.
044 722 6301.

Pilpan laituri

Kuva: Tarja Lyyra
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”Älä koskaan ryhdy geokätköilijäksi!”
”Kätköily on äärimmäisen addiktoiva
harrastus, josta nopeasti muodostuu
pakkomielle (ainakin ulkopuolisten silmin). Kätköily vie kaiken aikasi - itse
asiassa kaikki muu joutava, kuten
työnteko, on piankin vain oheistoimintaa kätköilyretkien välillä. Kätköily
myös kuluttaa kaikki rahasi ja saattaa
pahimmillaan vaarantaa terveytesi.
Naarmut, mustelmat ja raapaleet ovat
aivan arkipäivää, likaantuneista
vaatteista nyt puhumattakaan. Tulet
saattamaan itsesi alttiiksi epälukuisalle
määrälle tapaturmia...
Lopeta tämän esityksen lukeminen
tähän paikkaan äläkä koskaan enää
yritä ottaa selvää geokätköilystä!
Sinua on varoitettu!

kemisesta, aikataulujen ja reittien
suunnittelusta. Pienet lapset voi ottaa
mukaan kätkölle. Heistä on monesti
myös apua etsimisessä. Mutta entä
puoliso, joka ei ymmärrä uutta koukuttavaa harrastustasi...
Itse sain tutustua lajiin reilu vuosi sitten Kaamosyöpymisretkellä. Retken
yhtenä aiheena oli geokätköily. Kuuntelin paikallisten harrastajien esitelmää
aiheesta ja mietin, että tuo voisi olla
minunkin lajini. Kävimme maastossa ja
löysimmekin useamman kätkön. Kuin
lapset avaimen piilotusleikissä kyykistelimme porukalla eräänkin laavun ympäristössä ennen kuin joku vihdoin
löysi kätköpurkin penkin alle poratusta
reiästä! Ovelaa! Mahtavaa löytämisen
riemua!

Et siis uskonut? Omapa on vikasi... Jos
mahdollista, luovu ajattelemasta tätä
harrastusta. Valitettavasti harrastuksesta luopuminen käy sitä vaikeammaksi, mitä useamman kätkön olet
löytänyt. Pahoitteluni ja tervetuloa
porukkaan!
(http://www.geocache.fi/materiaali/al
a_ryhdy_geokatkoilijaksi.pdf)”
Kirppa11 ja Elsa kätköllä

Näin varoittaa Jarkko Lehmuskenttä
nettijulkaisussaan ”Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje
ennen sitä”. Minä varoitan sinua myös!
Vapaa-aikasi täyttyy kuin huomaamatta netin selailusta, kätkökuvausten lu-

Kuva: Timo Tuppurainen

Taistelin geokärpäsen puremaa vastaan melkein vuoden. Perheeseemme
rantautui loppukesästä uusi älypuhelin
ja tutustuessani sen toimintoihin, hoksasin sen sisältävän gps-toiminnon.
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Apua! Nyt minulla on kone, jolla on
mahdollista etsiä geokätköjä! Kilautus
kätköilyä harrastavalle, kaikki tekniset
laitteet taitavalle kaverille, naps ja
kops, minunkin älypuhelin näyttää
suuntaa ja matkaa lähimmälle kätkölle.
Edessä oli viikon syysloma eikä mikään
pidättelisi minua enää!
Geokätköily on maailmanlaajuinen
harrastus, jossa käytetään hyväksi satelliittipaikannusta joten GPS-laite on
suositeltava. Geokätköilyä voi harrastaa jokainen. Geokätköily on monipuolista: voit etsiä kätköjä yksin tai ystävien kanssa, jokainen kätkö on omanlaisensa ja voit piilottaa myös itse
uusia geokätköjä. Geokätköily on myös
oiva liikuntamuoto (mikäli niin itse
haluat) ja voit itse valita liikkumisen
määrän. Kätköjä sijaitsee niin kaupungissa kuin retkeilyalueilla, normaaleita
tienvarsi- ja maastokätköjä unohtamatta. (http://www.geocache.fi)

Geokätköilijä piilottaa rasian, jossa on
lokikirja, kätkötiedote, kynä ja mahdollisesti jotain mukavaa vaihtotavaraa.
Hän määrittää piilon sijainnin satelliittipaikantimella ja julkaisee internetissä
kätkön koordinaatit sekä muita vihjeitä. Kätköjen kuvaukset ovat geokätköilyn kansainvälisellä sivulla
http://www.geocaching.com.
Muut harrastajat voivat sitten etsiä
kätkön. (http://www.geocache.fi)
Ennen kuin pääset aloittamaan tämän
jännittävän harrastuksen, sinun täytyy
selvittää kotisi koordinaatit ja miettiä
itsellesi sopiva nimimerkki. Kirjautuminen geokätköilijäksi tapahtuu
geocaching.com -sivulla. Sitten vaan
sopiva gps-laite käyntiin ja raittiiseen
ulkoilmaan!
Pahoitteluni ja tervetuloa porukkaan!
-Kirppa11-

Ryhtyisinkö retkeilijäksi?
Puijon Ladun perinteinen karpaloretki
Rautavaaran Tiilikkaan tehtiin 29.-30.
syyskuuta armon vuonna 2012. Yhteyshenkilö Veikko Saikkosen mukaan retkelle ilmoittautuneita oli kolmisenkymmentä. Sen lisäksi Sammakkotammen
ja Venäjänhiekan vaiheilla pyöri useita
latulaiseksi tunnistettavia henkilöitä
retkeilyn merkeissä. Venäjänhiekalle
nousi melkoinen telttakylä. Moni puijonlatulainen käytti myös päiväretken
mahdollisuutta.

Oli geokätköilijää, retkikurssilaista ja
patikoijaa - puhumattakaan karpaloiden ja sienten poimijoista yksittäin, pareittain ja perhekunnittain. Saattoipa
seassa olla sellaisiakin, joiden motiivista ei ole tietoa.
Rinkka selässä polkua pitkin kulkiessa
ei ehtinyt tarkkailla luontoa, niin että
vahingossa voi ohittaa jopa herkkutatin sitä havaitsematta. Tauoilla ja peril-
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lä tarjoutui mahdollisuus havaintojen
tekoon. Marja- ja sienihulluuden iskiessä oli katse zoomattuna karpaloihin ja suppilovahveroihin. Oli mielenkiintoista nähdä sienien värivaihteluita.
Vaalean jäkälän päällä niitä tuskin
erotti pudonneista puunlehdistä. Syvässä sammalessa saattoi olla tummanruskeita yksilöitä. Siitä huolimatta
ne eivät säästyneet poimijoilta. Emme
kuitenkaan saaneet metsän kaikkia sieniä poimittua. Yhteyshenkilömme oli
järjestänyt joutsenten lentonäytöksen.
Kurkia jäimme kaipaamaan.

Kokki Kolmonen paistoi illan pimeydessä lettuja nuotiolla. Niitä oli tarjolla
kaikille halukkaille. Höysteenä olevat
mustikat olivat lähiruokaa. Syyskuun
lopulla poimitut marjat eivät olleet sen
kummemman makuisia kuin kesälläkään poimitut.

Telttani, itse asiassa Puijon Ladun teltan, pystyttämiseen tarvittiin neljä
miestä. Yritystä oli tehdä se itse, mutta
hermo petti, kun en saanut kaksia telttakaaria asetelluksi yhteen telttaan.
Toiset kaaret olivat ylimääräiset, mutta
enhän minä sitä pystytysvaiheessa
tiennyt. Sen kyllä tiedän nyt, että minun olisi syytä hakeutua retkikurssille.
Oppisi tietämään senkin, missä kohtaa
rinkan lantiovyön tulee olla.
Luin retken jälkeen netistä Esan vaellussivuilta, että rinkassa kantaa kohtuudella kolmanneksen omasta painostaan. Scoutwiki -sivuilla oli samankaltaista viestiä. Sielläkin sanottiin, että rinkan paino ei saisi ylittää kolmannesta kantajansa painosta. Tätä en tullut ajatelleeksi etukäteen. Paluumatkalla parkkipaikalle minulla oli 25 kiloa
kantamusta oman painoni ollessa vaivaiset 50 kiloa. Uskomukseni on, että
tavara luo turvallisuuden tunnetta.
Lähtiessäni retkelle jätin kyllä jotain
kotiinkin. Pakkaaminen melontaretkelle on patikoinnille pakkaamista helpompaa. Sen kun vaan syytää tavaraa
kajakkiin. Vesi kyllä kantaa.
Kiva, jos joka kodissa olisi huoltohuone
retkellä rähjääntyneiden, erilaisia aromeja saaneiden romppeiden käsittelyyn. Retken jälkeen kuivattelin kamojani vaivihkaa yön tunteina kerrostalon
kuivatushuoneessa, omia tavaroitani
vielä hienompien hepenien joukossa.
Nyt menee paatoksen puolelle, mutta
viikonloppu oli minulle silmän iloa ja
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sielun lepoa. Suotta pelottelevat sääennusteilla ihmisiä. Tosin uskon, että
sää ei säikytä oikeita retkeilijöitä.

Kiitos retkiseurasta, kaveriavusta ja
kannustuksesta mukana olleille tutuille
ja tuntemattomille!
-Minttu-

Hei, sinä reipas, atk-taidot omaava jäsen
… jos olet kiinnostunut tiedottamisesta ja lehden toimittamisesta, tule mukaan yhdistyksemme virkeään toimintaan.
Tiedottaisit ajantasaisesti jäsenistöämme aktiviteeteista sekä toimittaisit 3 kertaa vuodessa ilmestyvää Puijon Latulaista yhteistyössä tiedotustyöryhmän kanssa. Osallistuisit myös hallituksen kokouksiin kuukausittain ja päivittäisit kotisivujamme
tarpeen mukaan.
Yhteydenotot ja tiedustelut: Tarja Lyyra, tarja.lyyra@gsk.com tai puh. 050 420 0574.

Vätsäriä meloen ja muotkien
Vesireittejä ovat ikiajoista käyttäneet
yhtä lailla laukkuryssät, kruunun verottajat, kullan himoihin joutuneet, riistan
perässä soutaneet ja monet muut matkalaiset. Maanteitä ei ollut, joten Suomen tuhannet järvet ja joet olivat
luonnollisia väyliä. Suurien vesistöjen
väleihin kaivettiin kanavia, mutta pienemmille reiteille muodostui telateitä
ja vetotaipaleita.

muotka ja guotku ovat vastaavia sanoja. Taivalkoski, Suolistaipale, Muotkatunturit, siinä muutama tuttu esimerkki paikoista, joissa venekansa
joutui jalkautumaan. Yllättävän pitkiäkin matkoja raavaat soutajat vetivät
raskaita veneitä ja kantoivat tavaroita.
Kilometrinen taival taittui suosiolla,
kun luvassa oli jälleen sileää järvenselkää matkaa jouduttamassa.

Suomen ja saamen kieleen on vakiintunut useita sanoja kuvaamaan vesistöjen välisiä esteitä. Kannasten yli kannettiin veneet ja tavarat. Taivalten
kautta taivallettiin ohi kivisen kosken
tai muun esteen. Saamenkielessä

Liikkumisen siirryttyä pyörille monet
entiset vesireitit unohtuivat, vain nimet säilyivät kartoissa. Melontaharrastuksen lisääntyessä vaellukset vesistöstä toiseen kiinnostavat jälleen ja
vanhat keinot otetaan käyttöön. Kar-
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tan ääressä voi päätellä, mistä lahden
pohjukasta entinen pyytömies on venettään lähtenyt vetämään. Kun maastossa sitten löytyy suohon painuneita
ja lahonneita telapuita, tuntuu kuin
olisi suurenkin löydön tehnyt.

rautua kantohommiin. Vätsärin järvet
ovat häkellyttävän kirkkaita, parhaimmillaan vaikkapa Määllijärvellä voi
nähdä pohjan yli kymmenen metrin
syvyyteen.
Keloja pystyssä ja pitkällään, männiköiden peittämiä kivisiä kumpareita ja
seassa ne tuhannet lammet ja järvet –
tätä on melojan Vätsäri. Puutonta kalliota ja kivikkoa löytyy koilliselta ylängöltä, mutta sinne kanootilla harvemmin eksyy. Hiekalle pääsee rantautumaan ainakin Tuulijärvellä, Mellalompolossa ja Sollomusjärveltä Vainosjärvelle ulottuvan harjun rantamilla.

Vetotaipaleella

Kuva: KooJii

Järviä järvien perästä
Vätsäri on Suomen järvirikkain seutu.
On laskettu, että alueella on n. 5000
järveä ja lamparetta. Siellä jos missä
on hyvät mahdollisuudet melojan valita reittinsä, kunhan on valmis välillä
muotkimaan kannasten poikki. Toinen
erityispiirre on kivikot, varsinkin järvien ja jokien rannoilla saattaa pirunpeltoa olla kilometrein. Vetotaipaleita
suunnitellessa kannattaa kartan louhikkomerkit ottaa tosissaan, ja silti va-

Iso Inari - saamen meri – kuuluu pohjoisosistaan Vätsäriin erämaa-alueeseen. Järvestä työntyy pitkiä vuonoja
koilliseen – kuin sormia kurkottaen
kohti erämaan ydintä. On pitkä ja tuulinen Suolisvuono, kirkas Kyynelvuono
ja kuohuvaan koskeen yltävä Surnuvuono. Jokaisen lahden perukasta
avautuu melontareittejä yhä syvemmälle kiveliöön.
Luulisi, että on isoja jokia kun on paljon järviä, mutta niin ei ole. Merkittävin jokireitti on idässä oleva Surnujoki,
joka saa alkunsa Vätsärin ylänköalueen
reunalta, osin Norjan puolelta. Kyynelvuonon pohjukkaan purkautuu lyhyttä
koskea myöten Kyyneljärven ja Suolisjärven vedet.
Alueen koillisosasta, mm. Routasenkurusta, saa vetensä Uutuanjoki, joka
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Munkelvan nimellä laskee jyrkästi vain
13 km rajasta olevaan Jäämereen. Erämaan sisäosissa järvien väliset joet
ovat yllättävän pieniä ja saattavat välillä hävitä kokonaan louhikkoon. Kartantekijällä on ollut ilmiselviä vaikeuksia, sillä useita puroja puuttuu kokonaan ja jotkut virtaavat jopa ylämäkeen.
Telateitä ja ratakiskoja
Vätsärissä on vuosisatoja kuljettu
milloin jalan, milloin hiihtäen, mutta
ennen kaikkea vesitse. Vanha Ruijan
reitti kulki Inaria ja Suolisjärveä pitkin
ja siitä osin maataipaleiden yli Jäämeren rantaan. Matkan varrella oli
useita autiotupia sekä Järvenpään
majatalo Suolisjärven perukassa. Varsinkin 1800-luvulla reittiä käyttivät yhtä lailla paikalliset asukkaat ja etelän
kauppamiehet kuin nälän ajamat kodittomat; kaikilla tavoitteena ”Ruijan
rasvaiset ja viinaviljaiset rannat”, kuten
Paulaharju kirjoitti.
Nykyisin Suolisvuonon ja Suolisjärven
välisellä kannaksella on autiotupa ja
tuvan vieressä kiskoilla vedettävä vaunu, jolla saa isommankin veneen siirrettyä. Toinen samanlainen vetotaival
ohittaa Nitsikosken Nitsijärvelle menessä.
Metsähallitus rakensi pari vuosikymmentä sitten melojille ympyräreitin
Sevettijärveltä Sollomusjärven, Inarijärven ja Nitsijärven kautta takaisin

Sevettiin. Reitillä oleville kannaksille
tehtiin puiset, kumollaan olevia tikapuita muistuttavat telatiet. Nyt puut
ovat lahonneet ja katkeilleet, ja siten
varovasti kuljettavia. Vastaavia heikkokuntoisia rakennelmia löytyy muualtakin pikku koskien ja taipaleiden ohi.
Järvien välisillä kannaksilla on lähes
poikkeuksetta maastossa havaittava
ura, jonka kivisimmistä kohdista löytyy
vanhoja telapuita.

Lahonnut telatie

Kuva: KooJii

Kohteita ja reittejä riittää
Surnujoen reitillä on monia mielenkiintoisia kohteita. Nousemalla ylös
Nanabeljärvelle, pääsee aivan Vätsärin
ylängön reunalle. Päiväseltään ennättää jalkapelissä käydä kurkistamassa
vaikkapa Routasenkuruun tai idässä
bongaamassa Rajapään tuvan. Surnujärvellä kävi Kekkonenkin kalastamassa, ja leiripaikkana ollut pussinperälahti sai nimekseen Kekkosenlahti.
Jokivarressa alempana on laajoja
pirunpeltoja mm. Hiitamolompolossa.
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Vätsärin tunnetuin julkkis on SurnuPekka, jonka kenttä monine harmaine
rakennuksineen on Heinälompolon
eteläpäässä. Isäntä itse asuu nykyisin
Nellimissä. Joessa on muutamia jyrkkiä
ja kivisiä koskia, jotka joutuu ohittamaan maitse, menipä kumpaan suuntaan tahansa. Surnujärvi on yleisin
kohde lentokuljetuksiin Sevettijärveltä.
Ivalon Lentopalvelun vesitaso ottaa
inkkarikanootin tai kaksi kajakkia ja
miehistöt 20 minuuttia kestävälle lennolle, jonka taksa on noin 500 euroa
suuntaansa.
Toinen suosittu ja kokonaan melottava
reitti on Inarijärven suunnasta Suolisjärven ja Kyyneljärven kierros. Lenkki
onnistuu helposti vaikka lasikuituisella
retkikajakilla. Poikkeamisen arvoinen
on Suolisjärven pohjoispäässä oleva
Järvenpään entisen majatalon paikka.
Vaikka rakennukset on kaikki hävitetty,
voi kentällä aavistaa miten vilkasta ja
vaiherikasta aikaa siinä on eletty. Järvenpään läheltä on mahdollista jatkaa
pienten kannasten yli pohjoiseen joko
Sollomusjärven tai Tuulijärven suuntaan. Kyyneljärveltä voi myös muotkia
itään Harri- ja Ahvenjärvien kautta
kohti Surnujokea tai päinvastoin.
Metsähallituksen suunnittelemalle
ympyräreitille hyvä aloituspaikka on
Sevettijärvi. Ellei halua kiskoa
Sollomusjoen varressa olevaa toista
kilometristä lahonnutta telatietä ylämäkeen, voi aloittaa reissun vetämällä
kanootin Samekurtan poroerotukselta
alamäkeä jokivarteen. Sollomusjärven

kämpällä - joka on Kurttejärven rannalla - voi miettiä rauhassa mihin suuntaan haluaa jatkaa. Pohjoisen kautta
pääsee lopulta takaisin maantien varteen, tai Tuulijärven kautta Uutuanjoelle ja vaikka Jäämerelle. Etelään,
Inarin suuntaan löytyy karttaan merkitty reitti Järvenpään kautta.

Mellalompolon hiekalla

Kuva: KooJii

Tässä muutamia reittivaihtoehtoja.
Käytännössä valinnan varaa on lähes
loputtomiin. Tarvitaan seikkailumieltä,
kolhuja ja kiskomista kestävä kalusto ja
hyvät vetohihnat. Välillä muotkiminen
on raskasta, mutta uuden, ennen näkemättömän järven avautuminen palkitsee joka kerta.
Norjalainen seikkailija Lars Monsen
kulki reitin Nellimistä Jäämerelle
kokoon taitettavalla Ally-kanootilla.
Hän kertoo retkestä kirjassaan
Pohjoiskalotti 365 ja on ilmeisesti
saanut opetuslapsia, sillä viime kesänä
tapasimme Surnujoella kaksi norjalaista Ally-porukkaa kulkemassa vastavirtaan samaa reittiä. Huomattavasti
helpompi reitti menisi lännempää
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Tuulijärven kautta, mutta kun olivat
niin riskin näköisiä miehiä, niin eipä
tullut puheeksi.
-KooJii-

Sollomusjoella
Kuva: KooJii

Ensilumilla
Palasin sunnuntaina illan jo pimetessä
talven ensimmäiseltä hiihtoreissultani
nykyisellä kotiseudullani. Olin toki
ollut suksilla näillä lumilla jo pariinkin
otteeseen pohjoisemmilla palkisilla,
mutta vasta nyt ehdin täällä suksille
ennen lumien sulamista. Marraskuun
alkupuolella hangen paksuus oli jo
reilu 20 cm ja lokakuun alkupuolen
lauantaina sanoin tuttaville, että
’huomenna lähden hiihtämään’. Vaan
enpä lähtenyt, sillä sunnuntaiaamuna
satoi silkkaa vettä ja lumi hupeni
silmissä. Ei täällä lunta ole kovin paljoa
nytkään ja muutamaan otteeseen
Lapponiat karahtivat ilkeän tuntuisesti
kiven syrjään – mitä lie 10-15 cm ja
sekin täyttä höttöä.
Talven ensimmäiset kilometrit hiihtelin
Saariselällä marraskuun lopulla
viikonloppureissulla. Jo silloin siellä oli
oivallinen talvi ja pääladut
erinomaisessa kunnossa. Mutta vielä
talvisemmat olivat olosuhteet
perinteisellä ensilumen
hiihtoviikollamme joulukuun alussa -

nyt ladut olivat suorastaan
loistokunnossa heille, jotka latuja
rakastavat hiihdellä. Minun suksieni
kippurakärjet olivat kuitenkin
useimpana aamuna kohti metsää tai
tunturia, missä ei ollut ainakaan
koneella tehtyjä latuja. Kylläpä oli
upeaa hiidellä koskemattomalla
lumella, kun marraskuun loppupuolella
käväissyt vesikeli oli tehnyt metsäsuksia hyvin ja latukiitureitakin kohtalaisesti kantavan kerroksen pehmeämmän lumivaipan alle. Varsinkin avotunturissa oli ilo viilettää, sillä lumen kovettumisen vuoksi tuuli ei ollut puhaltanut paljakkaa paljaiksi. Sen olivat toki
monet muutkin havainneet, sillä enpä
ole aikaisempina vuosina tavannut
yhtä paljon muiden piirtelemiä suksenjälkiä tunturissa kuten en metsissäkään. Kerrassaan upea hiihtoviikko,
kun pakkasetkaan eivät pahasti vaivanneet. Yhtään kielteistä mainintaa olosuhteista en kuullut kenenkään noin
70 mukana olleen suusta! Olisipa ensi
vuonnakin yhtä oivat hiihtelymahdollisuudet ensilumen hiihtoviikolla 49.
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Mutta takaisin Napapiirin retkeilyalueelle, mistä aloitin paikallisen hiihtourakkani. Olisihan täällä toki ollut
mahdollisuus kaluta Ounasvaaran
tekolumiladulla jo lokakuun loppupuolelta lähtien, mutta minua ei semmoinen innosta, mieluummin samoilen
metsissä ja tai käyn turrauttamassa
illan kähmeessä nuotiolla kahvit.
Mutta metsässä ja jängällä kyllä jaksan
hiihdellä, vaikkei valmista latua
olekaan – paitsi taakse katsoessani.
Vaattunkikönkäältä lähdin. Alkumatka
päivän reissullani oli mentävä Könkäiden polkua pitkin, sillä köngäs kohisi
vuolaampana kuin koskaan täällä viettämieni seitsemän vuoden aikana tähän vuodenaikaan. Tulipa siinä mieleen viime kevään tulva, joka sekin oli
mahtavin täällä kokemistani. Kesäkuun
alussa matka Säynäjäojalle tyssääntyi
jo ennen Karhukumpua, kun kumisaappaista loppui varsi. Nyt ei sentään niin
runsas ollut veden määrä, vaikka vesi
oli noussut nyt alkutalvellakin pitkosten ja jopa yhden sillankin yli. Vuosi
sitten könkään alapuolinen osa oli tähän aikaan reilun metrin paksuisten
jäiden kahlitsema ja keskellä vesi virtasi vapaana vain kapeassa uomassa,
mutta nyt niistä mahtavista jäistä ei
ollut tietoakaan.
Jos oli Vaattungin seutu poikkeavan
vetinen, sitä on myös Kemijoessa
Jätkänsillan paikkeilla olevat ahtojäät.
Sekä Kemi- että Ounasjoki ehtivät näet
osittain jäätyä, mutta marraskuun

lauhat säät ja vesisateet nostattivat
veden virtaamaa niin, että jäät lähtivät
liikkeelle ja tähän kaupungin keskustan
kohdallehan ne sitten ahtautuivat.
Ihan tulee mieleen merialueiden talviset ahtojääkuvat pienoiskoossa. Paljon
pitää lunta tulla, jotta Kemijoen ahtojäät tasoittuvat ja kelkkailijat pääsevät
päristelemään tasaisella hangella –
mutta sehän minua ei sureta – kenties
päinvastoin:)
Joulua kohden mennään ja turisteja
risteilee niin kaupungilla, pukin pajalla
kuin Vaattungillakin. Kehujahan Rovaniemi on saanut maailmaltakin, sillä
yhdysvaltalainen kaapelitv-yhtiö ja
mediajätti CNN on valinnut kaupunkimme maailman jouluisimmaksi matkakohteeksi. Saatte arvata, hykertelevätkö täkäläiset kaupunginisät ja äidit matkanjärjestäjistä puhumattakaan käsiään!
Joulumenosta sain osani minäkin, sillä
Vaattungin kämppäkartanossa raikuivat kovaääniset joululaulut, ulkotulet
viitoittivat polun lähilaavulla ja joukko
jouluturisteja oli kokoontunut pororekien äärelle tehdäkseen pikkuruisen
poroajelun kämppäkartanon lähistöllä.
Se on varmaan elämys ulkomaalaisille
kaupunkilaisille, mutta minulle riittää
luminen metsä, nuotio ja hiljaisuus no kyllähän siihen kuuluu myös kaikki
luonnon omat äänet, jopa korpin
’laulukin’.
-Pekka-
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Vuokrattavat RETKITAVARAT
Vaellusteltta, 3 hlöä
Vaellusteltta, 2 hlöä, 2 kpl
Rinkka
Ahkio, 4 kpl
Retki-/eräsukset, 2 paria
Trangia
Lumikengät, useita pareja
Kasviskuivuri
Kuomuperäkärry
Kävelysauvoja
Kanootit
Tanskan pyöräilykartat

Yhteyshenkilö

Puh.

Veikko Saikkonen
Veikko Saikkonen
Veikko Saikkonen
Risto Häyrinen
Risto Häyrinen
Risto Häyrinen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Heikki Väisänen
Riitta Karhunen

050 548 4613
050 548 4613
050 548 4613
0400 678 833
0400 678 833
0400 678 833
0400 275 562
0400 275 562
0400 275 562
0400 275 562
0500 600 778
040 758 6844

Viikko

Vrk

15€
10€
10€
20€
10€
5€
7€
5€
40€
4€
katso

3€
2€
2€
4€
2€
1€
1,50€
1€
10€
1€
netistä

Vuokrat Puijon Latu ry:n tilille 363630–10450476 (IBAN FI24 3636 3010 4504 76, BIC TAPIFI22).
Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu 5€, mikäli nouto ja
palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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Puijon Ladun tapahtumakalenteri 2013
HUOM. Tapahtumatiedot tarkentuvat www-sivuille:
http://www.puijonlatu.fi/
Seuraa myös Savon Sanomien urheilumuistiota.
Yhteyshenkilö/-tiedot
Retkiluistelua jäätilanteen salliessa

Ensio Holopainen, 0400 191 053
ensio.holopainen@pp.inet.fi

Pilppa auki 1.1. alkaen hiihtokauden loppuun
viikonloppuisin klo 10 – 15.
16.2.- 17.3. avoinna joka päivä.

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Laivon erälatu auki hiihtäjille tammimaaliskuussa mahdollisuuksien mukaan

Ensio Holopainen, 0400 191 053
ensio.holopainen@pp.inet.fi

Geokätköilyä

Hannu Räsänen, 044 274 7092
hannu.rasanen@hotmail.com

Aika
Tapahtuma
TAMMIKUU
lauantaisin Melontaharjoitukset Niiralan
uimahallissa klo 18
(Lue lisää: s. 22)
HELMIKUU
lauantaisin Melontaharjoitukset Niiralan
uimahallissa klo 18
la 9.2. ja
Muumihiihtokoulu klo 12-14
su 10.2.
Puijon hiihtostadionilla
(Lue lisää: s. 23)

Yhteyshenkilö/-tiedot
Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com
Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

ma 11.2.

Hallituksen kokous

su 17.2.

Muumien lumikenkäily
-tapahtumakiertue

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

la 23.2. ja
su 24.2.

Muumihiihtokoulu klo 12-14
Puijon hiihtostadionilla

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

su 24.2.

Puijon Laturetki
(Lue lisää: s. 31 ja takasivu)

Martti Rissanen, 050 595 9021
mr.kth@dnainternet.net
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Aika
Tapahtuma
MAALISKUU

Yhteyshenkilö/-tiedot

lauantaisin Melontaharjoitukset Niiralan
uimahallissa klo 18
la 2.3.Lapin hiihtoviikko,
la 9.3.
Vuontispirtti, TÄYNNÄ

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com
Ensio Holopainen, 0400 191 053
ensio.holopainen@pp.inet.fi

su 10.3.

Perhelaturetki
(Lue lisää: s. 23)

Veikko Saikkonen, 050 548 4613
veikko_saikkonen@msn.com

ma 11.3.

Hallituksen kokous

la 16.3.su 17.3.

Umpihankihiihto
(Lue lisää: s. 24)

Risto Häyrinen, 0400 678 833
risto.hayrinen@dnainternet.net

ke 20.3.

Puijon Ladun kevätkokous
(Lue lisää: s. 24)

Vesa Karhunen, 0400 275 562
vesa.karhunen@dnainternet.net

la 6.4.la 13.4.

Kilpisjärven hiihtoviikko
(Lue lisää: s. 25)

Eero Oura, 045 260 8551
eero.oura@gmail.com

to 11.4.

Kesän melontaretkien
esittely

Paavo Jaakkola, 0400 892 443
paavo.jaakkola@lehtikuusikko.fi

ma 15.4.

Hallituksen kokous

HUHTIKUU

Suomen Ladun Kevätpäivät ja
Liittokokous
la 27.4.

Melonnan peruskurssit
alkavat (Lue lisää s. 25)

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com

ma 29.4.

Metsämörri- ja metsämyttyskoulu alkaa

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

Vapun
tienoilla

Melontaretki Luppotuvalle

Jarmo Tuhkanen, 040 534 1931
seuraa www-sivujamme

toukokuu

Melontaohjaajien tapaaminen

Merja Örmälä, 044 290 2600
merja.ormala@gmail.com

toukokuu

Tiistaipyöräilyt

Riitta Karhunen, 040 758 6844
rkarhunen@gmail.com

la 4.5.

Kevättalkoot Pilpassa
klo 10 alkaen

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

TOUKOKUU
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Aika
ke 8.5.

Tapahtuma
Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
8.5. alkaen

Yhteyshenkilö/-tiedot
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ti 7.5.
ti 14.5.
ti 21.5.

Metsämörri- ja metsämyttyskoulu jatkuu

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

ma 13.5.

Hallituksen kokous

la 18.5.

Kevättalkoot Pilpassa
klo 10 alkaen

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 24.5. – Kevätretki
su 26.5.

Risto Häyrinen, 0400 678 833,
risto.hayrinen@dnainternet.net

la 25.5.su 26.5.

Melontaretki Oravareitillä
Juva, Sulkava
(Lue lisää: s. 26)

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com

ma 27.5.

Melonnan peruskurssi I
Pilpassa (aloitus 27.4.)

to 30.5.

Melonnan peruskurssi II
Pilpassa (aloitus 27.4.)

KESÄKUU
kesäkuu

Kallaveden kierros ja viikonloppuretkiä pyöräillen

Riitta Karhunen, 040 758 6844
rkarhunen@gmail.com

su 2.6.

Majavamelonta, Virtasalmi

Kalevi Markkanen, 040 531 6444

ma 3.6.

Melonnan peruskurssi I
Pilpassa (aloitus 27.4.)

to 6.6.

Melonnan peruskurssi II
Pilpassa (aloitus 27.4.)

su 9.6. la 15.6.

Suomi Meloo –viesti
Kemihaara – Tornio
(Lue lisää: s. 26)

Paavo Jaakkola, 0400 892 443
paavo.jaakkola@lehtikuusikko.fi

ke 12.6.

Jäsenilta ja seniori-ilta
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ma 17.6.

Hallituksen kokous

to 20.6. su 23.6.

Melonta- ja patikointiretki
Hossaan (Lue lisää: s. 27)

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com
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Aika
pe 21.6.

Tapahtuma
Juhannusaaton sauna

Yhteyshenkilö/-tiedot
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

(pe) la-su
kesäkuu

Helppo yöpymisretki
meloen Pilpasta

Juha-Pekka Pohjalainen,
jppohjalainen@gmail.com

kesäkuu

Yömelonta Pilpasta?

HEINÄKUU – JOULUKUU
ke 3.7.

Pilpan heinätalkoot
Kuopion kaupungin kanssa

kesäkuu – Jokimelontaretki
heinäkuu Nurmijoki, Sonkajärvi

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038
Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com

heinäkuu

Melontaretki Hietasalon
suuntaan 1-2 vrk

heinäkuu

Viikonloppuretkiä pyörällä
Teatteripyöräily
Pyöräretki ulkomaille?

Riitta Karhunen, 040 758 6844
rkarhunen@gmail.com

heinäkuu

Tour de Vehmeri Pilpasta
meloen 3-4 vrk

Juha-Pekka Pohjalainen,
jppohjalainen@gmail.com

ke 14.8.

Jäsenilta Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 17.8.

Iisalmen Ladun vierailu
Pilpassa

ke 21.8.

Niittytalkoot Pilpassa

elokuu

Perheiden ulkoilupäivä

elokuu
vko 34

Kilpisjärvi tai Lemmenjoki
(Lue lisää: s. 27)

Lauri Lehtinen, 050 414 5011

la 31.8. la 7.9.

Lapin ruskaretki

Paula Määttänen, 050 917 5440
paula.maattanen@dnainternet.net

20.8. 10.9.

Metsämörrikoulu
tiistaisin

la 14.9. ja
la 19.10.

Syystalkoot Pilpassa

syyskuu

Ruskamelonta Puulalla

pe 20.9.

Kuutamomelonta

Merja Örmälä, 044 290 2600
merja.ormala@gmail.com
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Aika
la 28.9. su 29.9.

Tapahtuma
Karpaloretki Tiilikan
kansallispuistoon

Yhteyshenkilö/-tiedot
Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

lokakuu

Talkoolaisten palkitseminen

lokakuu

Melontakauden päätösretki
Kallan Melojien kanssa

lokakuu

Melontaohjaajien tapaaminen

Merja Örmälä, 044 290 2600
merja.ormala@gmail.com

lokamarras

Arktinen melonta kokeneille
melojille

Juha-Pekka Pohjalainen,
jppohjalainen@gmail.com

marrasjoulukuu

Melontaharjoitukset Niiralan
uimahallissa

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen@luukku.com

la 16.11.su 17.11.

Kaamosyöpyminen

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

la 30.11.la 7.12.

Ensilumen hiihtoviikko
Kiilopäällä

Pekka Tikkanen
pekka.tikkanen@ppa.inet.fi

pe 6.12.

Lipunnosto Pilpassa

la 14.12.

Pikkujoulu Pilpassa

ti 31.12.

Uudenvuoden hiihto

Melonnan uimahalliharjoitukset la klo 18
Puijon Ladun melontaharjoitukset
jatkuvat Niiralan uimahallissa lauantaisin klo 18 alkaen maaliskuun loppuun saakka. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja turvallisuutta sekä pelaillaan palloa. Hallissa on
hyvä kokeilla kaatumista tai opetella
ohjatusti esim. eskimokäännöstä. Kokeneemmat opastavat aloittelijoita
harjoittelussa.
Halliharjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua. Nähdään uimahallilla lauantaisin
klo 18. Avainhenkilö on avaamassa hal-

lin ovea klo 18.10 saakka, joten tule
paikalle ajoissa!

Uimahallivuorojen tarkemmasta ohjelmasta ja vuorojen peruutuksista ilmoi-
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tetaan nettisivuilla www.puijonlatu.fi
ja sähköpostilistalla "pilpanmelojat".

Lisätietoja: Antti Luoranen
luoranen@luukku.com,
puh. 040 539 4767

Muumihiihtokoulu 5-8 -vuotiaille helmikuussa
Puijon Latu järjestää helmikuussa 2013
Muumihiihtokoulun 5-8 -vuotiaille
lapsille.

Mukaan: säänmukainen vaatetus,
omat huolletut sukset ja sauvat
(mielellään nimettyinä)

Hiihtokoulussa opetellaan hiihtoon
liittyviä perusasioita hauskasti leikkien
ja pelien avulla.

Hiihtokoulun tauolla tarjotaan mehua
ja keksejä.
Pakkasraja: -15°C
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
1.2.2013 mennessä:
Kirsi Tuppurainen, puh. 040 707 8367
ks.tuppurainen@luukku.com

Kuva: Martti Rissanen

Järjestämme opetuksen ryhmissä iän ja
taitojen mukaan.
Ajankohta: la 9.2., su 10.2., la 23.2. ja
su 24.2. klo 12-14
Paikka: Puijon hiihtostadion
Osallistumismaksu: 15 €/ lapsi; maksu
ensimmäisellä kerralla

Perhelaturetki su 10.3.
Puijon Latu ja Vuorelan Kunto järjestävät sunnuntaina 10.3.2013 perhelaturetken Simpan majan ja Pilpan

välillä.
Reitin varrella on myytävänä mehua,
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pullaa ym. Retkellä ei ole osanottomaksua.
Tarkemmat tiedot retkestä keväämmällä Puijon Ladun kotisivulla.

Lisätietoja:
Veikko Saikkonen,
puh. 050 548 4613 Puijon Latu,
Teuvo Räsänen,
puh. 050 320 2230 Vuorelan Kunto

Umpihankihiihto la 16.3. – su 17.3.
Koneladut ja niille suunniteltujen
välineiden käyttö on tehnyt hiihtäjistä
latujen vankeja. Yhä edelleen luonto
antaa vapauden hankiaisen muodossa
hiihdellä omia latujaan. Hiihtäjä voi
tällöin ihailla vapaasti erämaaluonnon
ihmeitä.

Ole rohkea ja lähde siis nauttimaan
vapaudesta umpihankiretkelle.
Retki suuntautuu seuraillen Volokinpolun erävaellusreittiä Rautavaaran
rajalta Susi-Kervisen kautta Jussinlammelle, jossa on käytettävissä
autiotupa yöpymistä varten.
Retkelle lähdetään omilla varusteilla ja
eväillä. Kimppakyydit järjestetään.
Ilmoittautumiset Risto Häyriselle
puh. 0400 678 833,
risto.hayrinen@dnainternet.net

Kuva: Risto Häyrinen

Katso Volokinpolusta:
http://www.sonkajarvi.fi/?DeptID=28498

Kevätkokous ke 20.3.
Puijon Ladun kevätkokous pidetään
keskiviikkona 20.3.2013 klo 18 alkaen
Lounas-Salongin kabinetissa, Kasarmikatu 12 (Torikadun puolelta sisään).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
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Kilpisjärven hiihtoviikko huhtikuussa
Kilpisjärven HIIHTOVIIKKO la 6.4. – la
13.4.2013 Joensuun Ladun järjestämänä.

opastetut hiihtoretket, buffetpäivälliset, iltasaunat, ohjatut
venyttelytuokiot ja iltaohjelmat.

Bussireitti: Joensuu – Kontiomäki –
Kilpisjärvi

Bussimatkan hinta on alustavasti 100€.
Tarkemmat tiedot:

Majoitus: Kilpisjärven Retkeilykeskus

http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/

Hinnat Suomen Ladun jäsenille
täysihoidolla:

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.2.
mennessä:
Eero Oura, puh. 045 260 8551
eero.oura@gmail.com

524€
484€/hlö
436€/hlö
407€/hlö

1 hengen huone/mökki
2 hengen huone/mökki
3 hengen huone/mökki
4 hengen huone/mökki

Täysihoito sisältää majoituksen (myös
liinavaatteet), aamiaiset, retkieväät,

Tiedustelut myös:
Liisa Oura, puh. 040 829 4239
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Melonnan peruskurssit huhtikuu - kesäkuu
Opi melonnan perustiedot ja -taidot
turvallisesti! Peruskurssi on hyvä tapa
aloittaa melontaharrastus.

peruskurssia keväällä/alkukesästä
2013. Molemmat kurssit alkavat teorialla ja harjoituksella Niiralan uimahallissa lauantaina 27.4.2013 klo 16.
Ensimmäisen kurssin avovesiosuudet
ovat Pilpassa maanantai-iltoina 27.5. ja
3.6. klo 17.30 alkaen.
Toisen kurssin avovesiosuudet ovat
Pilpassa torstai-iltoina 30.5. ja 6.6. klo
17.30 alkaen.

Puijon Latu järjestää kaksi melonnan

Kursseilla on sama sisältö, joten voit
valita, haluatko osallistua maanantain
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vai torstain ryhmään.
Melontakurssien osallistujilta
vaaditaan uimataito.
Kurssimaksu Puijon Ladun jäsenille 55
euroa, muille 80 euroa/henkilö.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Antti Luoranen
luoranen@luukku.com,
puh. 040 539 4767.
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi,
oletko Puijon Ladun jäsen, sekä
haluatko osallistua maanantai- vai
torstai-iltojen ryhmään.

Melomaan Oravareitille toukokuussa
25.-26.5.2013 Oravareitti (VT1 / VT2).
Melotaan la-su yhteensä noin 50 km
vesiluontopolkua Juvalta Sulkavalle.
Reitillä on kapeaa jokea, pieniä koskia
ja järviä.

Yhteyshenkilö:
Antti Luoranen,
luoranen@luukku.com,
puh. 040 539 4767

Majoitus Sulkavan Oravanpesillä
mökissä tai omassa teltassa.
Kalustoksi retkelle suositellaan
muovisia retkikajakkeja/kanootteja.
Kalustoa voi myös vuokrata yrittäjältä.

Suomi Meloo Kemihaarasta Tornioon su 9.6.-pe 14.6.
29. melontaviesti lähtee nyt pohjoisesta itärajan tuntumasta, Korvatunturin
kupeesta, Kemihaarasta. Lounaaseen
suuntautuvan taivalluksen jälkeen viesti on perillä Perämerellä Torniossa vajaan viikon päästä.
Jos viikko meloen ja ajellen pohjoisessa
kiinnostaa, niin ilmoittaudu HETI joukkueeseen. Suunnittelu alkaa, jos

lähtijöitä on sopivasti.
Netissä on jo reitti-info ja ohjeita.
Uutuutena on osallistumismahdollisuus ilman joukkuetta.
Yhteyshenkilö:
Paavo Jaakkola,
paavo.jaakkola@lehtikuusikko.fi,
puh. 0400 892 443
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Hossaan juhannuksena
20.-23.6.2013 Melonta- ja patikointiretki Hossan retkeilyalueelle Suomussalmelle juhannuksena (VT1 / VT2).

Yhteyshenkilö:
Antti Luoranen,
luoranen@luukku.com,
puh. 040 539 4767

Hossassa on puhdasta luontoa,
kirkkaita vesiä, harjuja, lampia,
lähteitä, kalliomaalauksia, hyviä
järvi/jokireittejä ja polkuja.
Majoittuminen Erä-Hossassa mökissä
tai omassa teltassa. Kalustoksi retkelle
suositellaan muovisia retkikajakkeja tai
kanootteja.
Retki soveltuu myös vähemmän
meloneille, perheille ja kävelijöille.

Hossassa 2012

Kuva: Antti Luoranen

Kilpisjärvelle tai Lemmenjoelle viikolla 34
Syysretki Kilpisjärvelle tai Inari/
Lemmenjoelle elokuussa viikolla 34.
Tehtäisiin 1-2 yöpymisen minivaelluksia tai päiväretkiä.

Lemmenjoella Ramadasjärveltä
Kultalan kautta takaisin Ramadasjärvelle.

Kilpisjärveltä mahdollisuus sään
salliessa Pältsan ja/tai Barraksen
huiputuksiin.

Yhteyshenkilö:
Lauri Lehtinen,
puh. 050 414 5011
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RETKIRISTIKKO
Oi muistatko vielä sen kansallispuiston? Ristikon vihjeinä on yhdeksän kuvaa. Missä kuvat on
otettu? Kirjoita ristikkoon kyseisen kansallispuiston tai valtion retkeilyalueen nimi. Kuvista kaksi on
valtion retkeilyalueilta ja loput eri kansallispuistoista.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ristikon ratkaisu on 9-kirjaiminen sana, joka muodostuu pystyriville. Lähetä oikea sana ja oma
nimesi 28.2.2013 mennessä sähköpostilla (viestin otsikoksi Ristikko) osoitteeseen
luoranen@luukku.com tai tekstiviestinä numeroon 040 539 4767. Oikein vastanneiden kesken
arvotaan pieni palkinto!
Vihjekuvat 1 – 3 alla ja 4 – 9 viereisellä sivulla.
Ristikko ja kuvat: Antti Luoranen
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YHTEYSTIEDOT 2013
PUHEENJOHTAJA:
Vesa Karhunen, Pilpan isäntä

0400 275 562, vesa.karhunen@dnainternet.net

HALLITUS:
Leena Haatainen
Ensio Holopainen, rahastonhoitaja
Markku Hynninen
Tarja Lyyra
Paula Määttänen
Martti Rissanen
Veikko Saikkonen, turvallisuusvastaava
Kirsi Tuppurainen, sihteeri

0440 821 962, l.haatainen@luukku.com
0400 191 053, ensio.holopainen@pp.inet.fi
0400 275 278, markku@hynninen.fi
050 420 0574, tarja.lyyra@gsk.com
050 917 5440, paula.maattanen@dnainternet.net
050 595 9021, mr.kth@dnainternet.net
050 548 4613, veikko_saikkonen@msn.com
040 707 8367, ks.tuppurainen@luukku.com

VARAJÄSENET:
Raimo Frilander
Heikki Väisänen

040 564 1220, raimo.frilander@gmail.com
0500 600 778, heikki.vaisanen@uef.fi

Pilpan varaukset ja varaustiedustelut
www-sivut
Timo Sylvänne, webmaster

040 537 8038
http://www.puijonlatu.fi/
044 571 6554, timo.sylvanne@aanimeri.fi

TOIMIKUNNAT 2013 - Koollekutsujat
Kävely ja pyöräily:
Riitta Karhunen,
puh. 040 758 6844

Maja:
Vesa Karhunen,
puh. 0400 275 562

Latu ja retki:
Veikko Saikkonen,
puh. 050 548 4613

Melonta:
Paavo Jaakkola,
puh. 0400 892 443

Perheliikunta:
Kirsi Tuppurainen,
puh. 040 707 8367

Puijon Latu ry
Pilpantie 261, 70780 KUOPIO
Pankkiyhteys:
363630–10450476,
IBAN FI24 3636 3010 4504 76,
BIC TAPIFI22,

(viestiksi maksun aihe)

