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Kiidämme kohti kevättä...

Rihmakurun majoilta avautuu näkymä Pallakselle. Kuva: Kari Neuvonen.

TRL-Retket
www.tyovaenretkeilyliitto.com

25.–26.1. Akkojen rämpimis-
retki Karnaisten maisemissa
31.1. – 2.2. Ukkojen luonto-
retki Järvenpäässä
29.2. – 1.3. Pyry-päivät ja 
Nuuksion kansallispuiston 
26-vuotisjuhla 
Nuuksion Stenbackassa 
28.3.– 4.3. TRL:n hiihtoviikko 
Rihmakurussa
Lisätietoja sivulla 16.

Työväen Retkeilyliiton majat 
ovat hiihto- ja patikkaretkien 
mainiot tukikohdat 
Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas –  
kansallispuiston kupeilla:
Varkhanmukka, jossa ovat tilava Kelokämppä,  
Tiirakämppä, Liiterikämppä ja Suaskummun kammi  
Rihmakuru, jossa neljä kämppää, joista maisema  
Pallaksen tuntureille
Pohjois-Karjalassa on tilava Ukonjoen kämppä, jonka 
pihapiirissä Einari-kämppä
Tutustu nettisivuihin www.tyovaenretkeilyliitto.com
Varaa ajoissa kämppä parhaille hiihtoviikoille.  
Soita liiton toimistoon puh. 045 1369 744 tai  
sähköp. tyovaenretkeilyliitto@gmail.com

Kuva: Kari Neuvonen.
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Tervehdys kaikki retkeilijät ja kaikki retkeilystä pi-
tävät. Kädessäsi on nyt toinen uudistettu Retkei-
lijä-lehti. Ensimmäinen täysin uudistettu lehti sai 
hyvän ja kannustavan vastaanoton, joten uskalsim-
me jatkaa samalla tiellä. Lehteä pitää kehittää aika-
ajoin ja pyrimme kehittämään lehteä entistä lukija- 
ystävällisemmäksi.

Retkilehdessä 9/19 kirjoitti Petri Laine pääkir-
joituksen aiheesta ”Ilmaisia autiotupia ei ole” jossa 
hän vertasi Suomen ja Ruotsi autiotupia. Olen hä-
nen kanssa samaa mieltä, että kaikki maksaa. Metsä-
hallitus kipuilee autiotupien ylläpitokulujen kanssa 
ja pitkospuiden ja tupien huoltoon ei valtio budje-
toi tarpeeksi rahaa. Kuljettuani Ruotsin pohjoisil-
la reiteillä tein huomioita, että reiteillä kulki paljon 
nuorisoa ja melkein kaikilla oli selässään vain päi-
väreppu. Ensimmäisellä autiotuvalla selvisi, että tu-
vat olivat täysin varusteltuja rakennuksia tunturis-

sa työntekijöineen, saunoineen, keittiöineen ja ma-
kuutiloineen. Olisiko meillä Suomessa mahdollisuus 
samanlaiseen jossain kansallispuistossa. Tietysti tä-
mä maksaa, olemmeko valmiit henkilökohtaisesti 
maksamaan vähän. Olemme tottuneet maksamaan 
jo latu- ja moottorikelkkapooleille käyttömaksua. 
Joten jos luontoon pääsee patikoimaan muutaman 
kilon rinkkapainolla 20-kilon painoon verrattuna 
niin ehkä tässä olisi Metsähallitukselle mietittävää.

Toinen asia joka on puhuttanut ja mietityttänyt 
tässä syksyn aikana on nämä ihmeelliset kivikasat, 
joita on ilmestynyt tunturien ja vaarojen huipuil-
le. Ymmärrän nämä polkumerkkeinä kivirakoissa, 
mutta puhtailla paljakoilla ei ole niiden paikka. 

Toivon kaikille Retkeilijöille Hyvää Joulua ja en-
sivuodelle hyviä ja antoisia seuraretkiä.

Hannu Puhalainen, puheenjohtaja
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www.tyovaen-
retkeilyliitto.com  

TRL:n 
majatalkoot 
21.-24.5. 2020
Ukonjoella
5.-13.6. 2020
Lapin majoilla 

TRL:n majahinnat löytyvät  
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut
sekä tämän lehden sivulta 12.

Lapin majoilla talkoiltiin kesä-
kuussa ahkerasti. Kämpät siivot-
tiin, polttopuita tehtiin varastot 
täyteen, Käkkälönkin sauna saa-
tiin pikku viilaamista vaille val-
miiksi. Nuotiopuitakin kannet-
tiin tulipaikoille ettei tarvitse kal-
lista ostopuuta poltella. Ukonjo-
ella on myös talkoiden aikana sii-
vottu kämppiä ja tehty tarpeel-
lisia korjauksia, Heikki on asen-
tanut Piilo-huoneeseen uuden 
kaminan ja nyt ei vedon kanssa 
pitäisi olla ongelmia ja lämpöä-
kin riittänee. Kaminan lämmi-
tysvinkki: Tee ensin pikkupuis-
ta hiillos ja lataa sitten pyöreää 
puuta pesä täyteen. Sitten vetoa 
pienelle niin kamina antaa läm-
pöä koko yön.

Ukonjoelle on hankittu lä-
hettävä valvontakamera ehkäise-
mään luvattomien kävijöiden vie-
railuja. Näin voimme myös ver-
tailla kävijöiden määrää ja kerty-

neitä kämppämaksuja. Valitetta-
vasti näyttäisi että ns vapaamat-
kustajia joukostamme löytyy, on-
neksi vain hyvin vähän. Hankim-
me kokemuksia kamerasta. Jos se 
hyväksi havaitaan niin laitamme 
samanlaiset myös lapin majoille.

Muutaman hiljaisemman vuo-
den jälkeen metsästysseurueet 
ovat jälleen aiheuttaneet niin sa-
nottuja turpakäräjiä Ukonjoella. 
Kaikilla pitäisi olla turvallinen ja 
viihtyisä olo kämpillämme. Liit-
tohallitus päätti että v. 2020 alus-
ta on ampuma- ja muiden asei-
den tuonti Ukonjoen kämppä-
alueelle kielletty. Aseita ei saa 
olla edes autoissa. Valitettavas-
ti  vastuulliset metsästäjät joutu-
vat kärsimään muiden hölmöi-
lystä mutta kyllähän Karjalasta 
kämppiä löytyy.

Tulevaisuuden visioita: Puun 
kulutus Varkhanmukassa on kä-
vijämäärään suhteutettuna varsin 

suurta. Tämä johtunee siitä, et-
tä siellä käydään muutaman hen-
gen ryhmissä. Sauna on kuiten-
kin todella iso ja vaatii lämmitäk-
seen varsin paljon puuta. Mietin-
nän  alla on rakentaa sinne pie-
nempi sauna. Tämä kuitenkin 
maksaa melko paljon. Olisiko-
han Hyvänmielen keräys osarat-
kaisu? Kelokämppä on melkoi-
sen pimeä, suunnitteilla on lait-
taa muutama suurempi ikkuna 
valoa antamaan. 

Vaunuilla, matkailuautoilla ja 
teltoilla yöpyjät, kirjatkaa käyn-
tinne Varkhanmukassa Kelon 
vieraskirjaan, Rihmakurussa Rih-
ma Ykkösen kirjaan ja Ukonjoel-
la keittiössä olevaan kirjaan, siis 
siihen valkoiseen kirjaan, ei tari-
navihkoon.

Kiitokset ahkerille talkoolai-
sille!

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta. 
Kiinteistötoimikunta

Kiinteistötoimikunnan kuulumisia

Majamme kaipaavat joka vuosi huoltoa 
ja parannuksia. Haluamme pitää majat 
sellaisessa kunnossa, että niissä on miel-
lyttävää viettää omatoimista, liikunnal-
lista vapaa-aikaa.

NYT ON lisäksi ”Pikkusaunan” ai-
ka! Kukapa ei haluaisi kylpeä kotoisessa 
Varhanmukkan pikkusaunassa! Se läm-
piää nopsasti pienellä määrällä puita, an-
taa hyvät löylyt ja on oiva naapuri isol-
le saunalle silloin, kun pienellä porukal-

la kylvetään. Mitään ei saa ilmaiseksi, ei 
pikkusaunaakaan. Siksi keräämme nyt 
eritoten pikkusaunaa varten varoja.

Lahjoittamalla sopivan summan ti-
lillemme olet mukana ”Hyvän mielen 
pikkusaunakeräyksessä” Lahjoituksia 
voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilil-
le Nordeaan FI66 1521 3007 1194 58 
Viitenumeron on 11633.

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla!

Rinkka vai reppu...

Hyvän
mielen
keräys
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Tiina Sinervo
Työväen Retkeilyliiton 
uusi järjestösihteeri

kysymystä 
Tiinalle

1. Miltä nyt tuntuu olla meidän 
”retkeilyhassujen” parissa

Olen innoissani ja utelias näke-
mään ja kuulemaan kaikkea uutta, 
mitä tämä tuo tullessaan.

2. Mitä oletkaan tehnyt tätä en-
nen?

Olen toiminut järjestöasiantun-
tijana, joten yhdistystoiminta on 
minulle tuttua ennestään.

3. Oletko jonkun TRL:n jäsen-
seuran jäsen?

Olen äskettäin liittynyt Järven-
pään Retkeilijöihin.

4. Mistä päin Suomea olet ko-
toisin? Mikä sieltä jäi parhaana 
muistona mieleen? 

Olen kotoisin Itä-Helsingistä, 
Marjaniemestä. Meri on jäänyt 
mieleen parhaana muistona, kos-
ka kesällä merellä käytiin uimassa, 
soudeltiin sekä kalastettiin ja talvel-
la luisteltiin, hiihdettiin sekä käy-
tiin pilkillä. Pidän vieläkin jäällä tai 
tasamaalla hiihtämisestä.

5. Mistä liikuntalajista pidät eni-
ten? Miksi?

Pidän pyöräilystä ja uimisesta. 
Pyöräilyssä näkee maisemia ja liik-
kuu nopeasti paikasta toiseen ja 
pyöräilyä voi hyödyntää työmat-
kaliikenteessä. Uiminen kohottaa 
kuntoa tehokkaasti, tosin minulla 
uiminen on vaihtunut vesijuoksuk-
si, mutta tehokasta sekin on. 

6. Oletko jo ehtinyt tutustua ma-
joihimme?

Alkukesästä kävin pikaisesti 
Ukonjoella tutustumassa. Vark-
hanmukassa ja Käkkälössä olin ke-
säkuun alussa talkoissa mukana 
pari päivää ja nyt syksyllä ruskan 
aikaan kävin Rihmakurussa. Iha-
nia paikkoja kaikki ja Suaskumpu 
näyttää ihan hobitin kodilta ho-
bitti-kylästä, sitä on vaikea kuvail-
la ulkopuolisille, se täytyy käydä it-
se katsomassa.

7. Jos olisit lintu, mikä lintu oli-
sit? Miksi?

Olisin peipponen, koska haluai-
sin pirteänä tirskutella keväällä aa-
muauringossa.

8. Mielilaulusi, runosi, kirjasi?
Olen kirjojen suurkuluttaja. Mi-

nulla on yksi kirja iltalukemisena 
ja yksi kirja työmatkoilla, joten 
luen kahta kirjaa samaan aikaan. 

Kun ihastun johonkin kirjaan, et-
sin saman kirjailijan muita kirjo-
ja ja luen seuraavaksi ne. Viimek-
si olen lukenut Camilla Läckber-
gin sarjaa.

9. Kuka mahtoikaan sanoa 
”Kaikki syyt, jotka estävät meitä 
liikkumasta ovat tekosyitä.”

Olisikohan ollut presidenttim-
me Urho Kekkonen.

10. Mottosi, eli elämänohjeesi?
Asioilla on tapana selvitä.

Kiitos haastattelusta Tiina.
Toivon sinun viihtyvän paris-

samme.
Hilkka

Yksi meistä TRL:ssa
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Jorman ensimmäinen ajomatka 
Riihimäen Retkeilijöiden kanssa oli 
syksyllä 1995 jolloin mieheni Olavi 
pyysi serkkuansa kuljettajaksi, kun 
tiedettiin, että matka on meille to-
della raskas poikamme poismenon 
johdosta.

Ruskaretkelle oli tulossa muita-
kin kuin oman seuran jäseniä. El-
len Granholm oli organisoinut ”ra-
pakon” takaa Oaklandista Annan 
ja Lucyn, kaksi pirteää, uteliasta ja 
iloista naista. Jorma haki ison ryh-
män Ruskeasuolta ja matka jatkui 
nähtävyyksiä ihastellessa Varkhaan-
mukkaan.

Amerikkalaisetkin  huomasi-
vat millainen herrasmies Jorma 
oli, niinpä Lucy kutsuikin häntä 
Handsome George.

Jorma syntyi 3.6.1953 Hyvin-
käällä, hän kuoli 18.10.2019 Koi-
vikkokodissa, pitkälliseen sairau-
teen. Vaikka hän sitkeästi sinnitte-

li eläen täysipainoista elämää tähän 
viimeiseen kesään jolloin sairaus lo-
pulta vei voiton.

Paikallislehdessä 18.12.2015 
oli kirjoitus, missä mainittiin, et-
tä ”Jormalle myönnettiin Suomen 
Yrittäjien timanttiristi 40 vuoden 
palveluksesta Ventoniemen So-
ra Oy:ssa”. Ventoniemen linja-au-
to oli Jorman ajopelinä pohjoisen 
retkilläkin. Hän järjesti lomansa 
niin, että pääsi kuljettamaan mei-
tä ja etenkin hiihtoreissut ovat jää-
neet ikuisesti mieleen, kun saim-
me koko viikon olla hänen kans-
saan matkalla. Majoituspaikat vaan 
vaihtelivat, kun ryhmän koko suu-
reni ja osanottajille tuli ikää ja ra-
joitteita. Kiitollisena muistelen Jor-
maa ja hänen myönteistä asennet-
taan kaikilla matkoillamme yli 20 
vuoden aikana.

Jorma muutti Riihimäeltä Ryt-
tylään ja sieltä Janakkalaan. Vii-

meisen kerran puhuessani Jorman 
kanssa puhelimessa hän kertoi hoi-
tosuunnitelmista, niin sanoin, että 
tulen Koivikkokotiin  häntä katso-
maan.  Hänen sisarensa Irma laittoi 
9.10. minulle viestin Jorman siir-

rosta Koivikkokotiin. Seuraavana 
päivänä menin katsomaan, vein 
hänelle kukkia ja sanoin, että nyt 
on minun vuoroni, sinä olet tuonut 
minulle kukkia aina ennen joulua.  
Kerroin myös kiitollisuuteni lapin-
matkoista, etenkin ensimmäisestä. 
Tapaaminen oli tosi lämmin, hä-
nellä oli hyvät puristusvoimat kä-
sissä. Jari poika oli isänsä tukena 
loppuaikana melkein joka päivä ja 
vaimo Riitta vietti kaikki yöt Jor-
man vierellä. Jormalla oli aina joku 
läheinen paikalla, myös sisar Irma 
oli loppuaikana usein katsomassa 
ainoaa veljeään.

Siunaustilaisuus oli Pyhän Lau-
rin kirkossa Janakkalassa läheisten 
kesken. Kaunis kirkko ja aurin-
koinen päivä herkisti meidät kaik-
ki. Kiitollisena Jormaa muistaen ja 
voimia lähiomaisille, teitte arvokas-
ta työtä.

Alli Luhti,  RiRet

Jorma Ekholmin ajokilometrit täyttyivät

Jorma Ekholm oli Riihimäen 
Retkeilijöiden luottokuljettaja, 
aina avulias ja huomaavainen. 
Tässä ollaan lähdössä pitkälle 
matkalle kohti Pykeijaa v. 2015.
Toinen kuljettaja takana on 
Pekka Suomi.

Tiina tyttärenpojan kanssa metsässä kuuntelemassa kuuluuko 
lintujen laulua. Kuva Miia Lehto.
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Vuosi 2019 on ollut Kuusankosken 
Retkeilijät ry:lle merkittävä vuosi, 
sillä yhdistyksemme on perustettu 
1979 ja täytti siis pyöreät 40 vuot-
ta. Alkuvuosina jäsenmäärä kasvoi 
n. 100 jäsenellä vuosittain, huip-
puvuonna jäseniä oli peräti 1200 ja 
tällä hetkellä jäseniä on reilut 200. 

Alku- ja huippuvuosien toimin-
ta oli erittäin vilkasta ja liikuntata-
pahtumia järjestettiin jopa viikoit-
tain ja niihin osallistuttiin usein 
perhekunnittain. Toimintaa ra-
hoitettiin talkootöillä, joita ennen 
oli tarjolla runsaasti. Vaikka jäsen-
kuntamme on ikääntynyt, on toi-
mintamme edelleen vilkasta ja mo-
nipuolista, vaikka vauhti on ehkä 
hidastunut ja matkat lyhentyneet. 

Uuden jaoston myötä 
mukaan tuli vapaaehtoistyö
Vuonna 2008 mukaan toimintaan 
tuli uusi jaosto, Kuuret 55+, jon-
ka myötä Kuusankosken Retkei-
lijät ry alkoi osallistua kansainvä-
lisiin EU-projekteihin, joista vii-
meinen päättyi v. 2017. Projektit 
puolestaan toivat mukanaan va-

paaehtoistyön, joka onkin nyky-
ään huomattava osa toimintaam-
me. Käymme viikoittain ulkoilut-

tamassa vanhuksia neljässä eri pal-
velukeskuksessa. Useana vuonna 
olemme osallistuneet maanlaajui-

seen Vie vanhus ulos -kampanjaan, 
ja niissä olemme aina olleet ensim-
mäisten joukossa. Ulkoilutuksen li-
säksi muita vapaaehtoistyömuoto-
ja ovat muistijumpan, tuolijumpan 
ja mölkkypelin järjestäminen, van-
husten virkistystoiminnan järjestä-
minen tai siinä avustaminen. Lisäk-
si mukana ovat vielä erilaiset kau-
punkiympäristön siivoustalkoot, 
hautausmaiden haravointitalkoot 
sekä atk-tuki. 

Yhdistyksemme toiminnassa tä-
mä juhlavuosi näkyi vuoden mit-
taan eri tapahtumissa. Ensimmäi-
sen kerran sitä juhlistettiin helmi-
kuussa pidetyssä matkailu- ja ret-
keilyillassa puheenjohtaja Simo 
Korpelaisen kokoamalla historiikil-
la yhdistyksen toimihenkilöistä se-
kä digitoiduilla valokuvilla. Kuvat 
olivat eri vuosikymmeniltä, ja ne 
varmasti nostivat muistoja monen 
pitkäaikaisen retkeilijän mieleen.

Huhtikuussa teimme Lappiin, 
Raattaman kylään nostalgisen hiih-
tomatkan, jolla myös juhlistettiin 
yhdistyksen 40-vuotista taival-
ta. Raattama on ollut Lapin-koh-

Kuusankosken Retkeilijät juhli 40-vuotistaivaltaan

Kunniapuheenjohtaja Tauno Hellsten sai ruusut seuran puheenjoh-
tajalta Simo Korpelaiselta. Kuva Leena Jäppinen

Kansanpuiston kota tarjosi retkeilyhenkiselle porukalle oivalliset puitteet.
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teemme jo vuosikymmeniä. Mat-
kan toteuttamiseen haettiin ja saa-
tiin apurahaa Kymin 100-vuotis-
säätiöltä.

Juhlatapahtumassa 
muisteltiin ja tarinoitiin
Juhlavuoden päätapahtuma järjes-
tettiin 14.8., jolloin Kuusankos-
ken Retkeilijät ry kokoontui Ket-
tumäen kansanpuistoon yhdistyk-
sen 40-vuotisjuhlatapahtumaan. 
Tavoitteena oli viettää ilta yhdes-
sä vanhojen ystävien kanssa, naut-
tia elävästä musiikista ja tarjoilus-
ta sekä muistella menneitä tapah-
tumia ja edesmenneitä yhdistyksen 
jäseniä. Kansanpuiston kota tarjo-
sikin illalle erinomaiset retkeilylli-
set puitteet. 

Tauno Hellsten toivotti kaik-
ki tervetulleiksi, ja sitten siirryim-
me katsomaan yhdessä kaitafilmis-
tä digitoitua videota ”KuuRet-rus-
ka”, joka kertoi yhdistyksen järjes-
tämästä Varkhanmukkan-vaelluk-
sesta syyskuussa 1989. Video toi-
mikin oivana alustuksena, varsin-
kin kun paikalla oli myös kyseisellä 
vaelluksella mukana olleita. 

Pohjaa muisteluille antoi myös 
Simo Korpelaisen esittämä Kuu-
sankosken Retkeilijöiden täyden-
netty historiikki, jossa hän tällä 
kertaa selvitti myös yhdistyksen 
eri toimintamuotoja sen 40-vuo-
tisen taipaleen aikana. Suuri osa 
näistä on säilyttänyt asemansa yh-
distyksen nykyisessäkin toiminta-
suunnitelmassa. Videon ja histo-
riikin pohjalta jäsenet muistelivat 
eri tapahtumia, retkiä ja matkoja, 
ja näistä tarinoista nautimme myös 
me, jotka emme olleet vielä silloin 
toiminnassa mukana. 

Koska yhdistys halusi kiittää pe-
rustajajäseniään, entisiä puheen-
johtajiaan, nykyistä puheenjoh-
tajaa sekä pitkäaikaisia toimihen-
kilöitä, heille kullekin lähetettiin 
henkilökohtainen kutsu saapua 
tilaisuuteen, jossa heidät kukitet-
tiin. Ruusujen lisäksi he kaikki sai-
vat myös lämpimän halauksen Ar-
ja Lindbergiltä ja raikuvat aplodit 
muilta osallistujilta.

Syyskokous 11.11. oli viimei-
nen tilaisuus, jossa muun ohjel-
man jälkeen juhlistettiin 40-vuo-
tista toimintaa leivoskahveilla ja va-
litsemalla yhdistykselle kunniapu-
heenjohtaja. Kunniapuheenjohta-
jaksi valittiin Tauno Hellsten, joka 
toimi yhdistyksen perustamiskoko-
uksessa v. 1979 sihteerinä ja myö-
hemmin pitkään puheenjohtajana. 
Hän jatkaa aktiivista toimintaansa 
edelleen ja on yhdistyksen kanta-
via jäseniä. 

Helena Arola

TRL suunnittelee  
matkaa Wieniin  
NFI:n 125-
vuotisjuhlille
Alustava ajankohta on 11.- 15.6. 
2020. Matkan hinta kahden hen-
gen huoneessa on n. 1000 euroa. 
Tiedustelut: Hannele Pöllä, puh. 
040 5048296 tai hannele.polla@
kolumbus.fi

NFI-lehtinen 
NFI on julkaissut toimintaan-
sa esittelevän lehtisen ”Together 
for a promising future” Olemme 
kääntäneet lehtisen suomeksi. Si-
tä tullaan jakamaan jäsenyhdis-
tyksiin myöhemmin. 

NFI:n Luonnon-
ystävien päivä  
18.- 20.9.2020 
NFI toivoo, että jäsenyhdistyk-
set eri maissa järjestävät tuolloin 
jotakin toimintaa.

Saamme NFI:ltä aineistoa 
teemaan liittyen ja jaamme sitä 
edelleen jäsenyhdistyksillemme.

Suuri ja innostunut TRL-ryhmä lähti bussilla että lentokoneella 
juhlimaan kutsuttuina vieraina NFI:n 100-vuotisjuhlaa 1995. 
Kaikenkaikkiaan meitä oli  yli kaksikymmentä henkeä. Kuvassa 
on ryhmä Wienissä. Siellä näyttää olevan tuttuja kuten Pertti 
Mikkelä, Lipe Marjanen, Hilkka Laitinen, Raili Malaska, Liisa 
Niskanen, Camilla v. Bonsdorff, Ritva Vastamäki, Arvi Malaska. 
Kuka tunnistaa lisää?

Isoon puistoon Wienissä istutettiin puita. Suomalaiset istuttivat 
koivun yhdessä Ruotsin edustajan kanssa. Vas. Ellen Granholm, 
Ruotsin edustaja ja Ilpo Rossi. Kuva: Hilkka Laitinen.

Työväen Retkeilyliitto jakoi 18.5. 2019  liittokokoukses-
saan Janakkalassa opetusministeriön myöntämiä ansio-
merkkejä pitkäaikaisille ja ansioituneille jäsenilleen.

Merkin saivat:

Ellen Granholm/TMMR    ansioristi
Tauno Hellsten/ KuuRet  ansiomerkki
Hilkka Laitinen/ER    ansiomerkki

Pohjois-Karjalan maakunnan JärjestöStaraksi 2019 on 
valittu Karjalan Retkeilijöiden puheenjohtaja Juha Hämä-
läinen. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JA-
NE valitsee vuosittain nimityksen. 

Järjestöstara-palkinto luovutetaan henkilölle, joka omal-
la toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakenta-
nut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollis-
tamiseksi maakunnassa.

Kunnianosoituksia

Juha ja pysti luovutustilaisuudessa 
16.11.19. Kuva: Veera Ristikartano

NFI-muistoja
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Länsi-Karjalan Retkeilijät juhlisti 
toimintansa 35 vuotta 24.11.2019 
järjestämällä juhlasyyskokouksen 
Outokummussa. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu kätilö Sara Kinnunen ker-
tomaan vuoden aikana tekemistään 
eripituisista Lapin vaelluksistaan, 
joista pisin  kesti yli kaksi kuukaut-
ta. Sara oli laatinut erittäin mielen-
kiintoisen esityksen vaativasta ret-
kivuodestaan lähtien valmisteluista 
toteutukseen. 

Karjalan Retkeilijöiden puheen-
johtaja Juha Hämäläinen ja sihtee-
ri Liisi Juvonen sekä Outokum-
mun Luonnonystävien puheen-
johtaja Lauri Räsänen puolison-
sa Riitan kanssa kävivät onnitte-
lemassa juhlivaa yhdistystämme. 
Juhlakahvittelun lomassa ojennet-
tiin pronssinen ansiomerkki An-
ne Kuokkaselle ja hopeinen Toivo 
Rissaselle.

Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää retkeilyä ja liikuntaharras-
tusta eri muodoissa: jalkaisin, hiih-
täen, pyöräillen, meloen, jne. Toi-
minnassa otetaan huomioon luon-
non arvot ja ympäristön suojelemi-
nen.

Monenmoista retkeä ja tapah-
tumaa on mahtunut vuosien var-
relle sen jälkeen, kun yhdistyk-

sen perustamiskokous pidettiin 
Outokummun kaupungintalossa 
31.1.1984. 

Yhdistys on tehnyt merkittävää 
työtä useissa eri hankkeissa. Toi-
minnan alkuvuosina tehtiin Polvi-
järven matkailun edistämisprojek-
tiin liittynyt kunnan kolmen joen 
melontakelpoisuuskartoitus. Muu-
tama vuosi sitten olimme muka-
na kunnostamassa Outokummun 
Erä- ja Luontokeskuksen 12 jär-
ven melontareittiä. Yhdistys hank-
ki kaksi uutta kanoottia, jotka ovat 
kaikkien melontaa harrastavien 
käytettävissä.

Olemme olleet vuosien varrel-
la järjestämässä Valamon hiihtoa 
yhdessä muiden Outokummun 
liikunnallisten yhdistysten kans-
sa. Useat Suomen kansallispuis-
tot ovat tulleet tutuiksi. Olemme 
valloittaneet jo mm. Kolin, Pat-
vinsuon, Petkeljärven, Päijänteen, 
Valmusan, Repoveden, Isojärven, 
Pallas-Ounastunturin, Oulangan, 
Hossan ja Riisitunturin kansallis-
puistot. Keväällä 2020 lähdemme 
Rokualle kummiseurojemme KR:n 
Ja ViRet:n kanssa.

Pyöräilyretkistä voidaan maini-
ta Pielisen ympäripyöräily, Viini-
järven ympäripyöräily, pyöräretki 

Ahvenanmaan saaristossa ja osallis-
tuminen TRL:n pyöräretkelle Sa-
takunnassa kesällä 2019. Melontaa 

on harrastettu mm. Taipaleenjoel-
la, Viinijärvellä sekä Erä- ja Luon-
tokeskuksessa. 

Kesä- ja talvikalastusta on har-
rastettu Höytiäisellä, Viinijärvellä 
ja Juojärvellä. Sieniä ja marjoja on 
poimittu lähimetsistä.

Yhdistyksemme jäseniä on ollut 
kunnostustalkoissa TRL:n majoil-
la. Käytettävissämme on 10 majaa 
Enontekiöllä ja yksi Lieksassa. 

Yhteistyö Joensuussa toimivan 
Karjalan Retkeilijöiden kanssa on 
tiivistynyt ja nykyisin KR on mei-
dän kummiseuramme yhdessä Vih-
din Retkeilijöiden kanssa. Kummi-
seurat järjestävät vuosittain yhtei-
siä retkiä.

Juhlakokouksessa päätettiin vuo-
den 2020 toimintasuunnitelmasta 
ja talousarviosta sekä valittiin yh-
distyksen toimihenkilöt. Puheen-
johtajaksi valittiin edelleen Heik-
ki Haapea ja varapuheenjohtajak-
si Anne Kuokkanen. Johtokunnan 
muiksi jäseniksi valittiin Sirkka-
Liisa Tölli, Reino Tölli, Toivo Ris-
sanen ja Seija Pääkkönen sekä va-
ralle Eija Koistinen ja Pirjo Vauh-
konen.

Teksti ja kuvat
Seija Pääkkönen

Länsi-Karjalan Retkeilijät 35 vuotta

Ansiomerkkien saajat Toivo Rissanen ja Anne Kuokkanen.

Tauolla Hirsiniemen patikkareitillä Livohkassa syksyllä 2019.
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Kummiseuramme Karjalan Ret-
keilijät Nousiaisen Ilmon johdol-
la järjestivät meille kummiseura-
retken touko-kesäkuun vaihtees-
sa, tarkemmin Helatorstaista seu-
raavaan sunnuntaihin. Retki suun-
tautui Savonlinnaan ja  majoituim-
me Savonlinnan Työväen Retkeili-
jöiden omistamassa Putretissa. Aa-
muisin teimme aamupalan vuoro-
tellen ja päivisin söimme kaupun-
gilla. Iltaisin tietenkin saunoille.

 Retkikohteita kaupungissa riitti. 
Kävimme mm. Punkaharjun his-
toriallisissa kohteissa sekä Lustossa 
Suomen metsämuseossa. Kävelim-
me hyvin viitoitettuja kuntopolku-
ja kohteista toiseen. Sade hieman 
kiusasi, mutta tunnetusti emme 
ole sokerista. Karjalan Retkeilijät 
ja meidän Uudentalon Liisa olivat 
jo ehtineet edellisenä päivänä käy-
dä Linnasaaren kansallispuistossa. 

Kaupunkipäivät olivat kauniita ja 
lämpimiä. Kävimme mm. Sulosaa-
ressa, torilla syömässä Lörtsyt, ve-
neristeilyllä, Olavinlinnassa ja Rii-

hisaaressa Saimaan luonto-ja mu-
seokeskuksessa. Ehdimme myös 
tutustumaan Putretin lähellä ole-
vaan Putkinotkon kesäteatterin ti-

loihin ja kuvaamaan kaunista Rau-
hanlinnaa, joka sai rauhassa rapis-
tua kauniissa järvimaisemassa. Su-
rullista!

(Kirjoittaessani matkakertomus-
ta tiedämme jo, että Rauhanlinna 
on myyty ja sitä ryhdytään entisöi-
mään, mikä on todella hieno asia).

Kiitos Karjalan Retkeilijöille ja 
varsinkin Ilmolle hienosti järjeste-
tystä kummiseuraretkestä.

Kari, Liisa, Niina, Mia ja Teija
ViRet

Putrettia voi vuokrata myös 
TRL:n jäsenseurat. Kotisivut www.
putretti.suntuubi.com.

 Tiedustelut ja varaukset vain pu-
helimitse Raili Muukkonen 050-
5816320.

Lisätietoja Savonlinnan matkai-
lukohteista info@visitsavonlinna.fi

Iloinen joukko Vihdin Seniorpu-
tista ja Pässitalosta on jo yli kah-
den  vuoden aikana osallistunut Vi-
Retin järjestämille retkille ja luen-
totilaisuuksiin, unohtamatta pik-
kujouluja. Mukana 6 eritasoisesti 
liikkuvaa kehitysvammaista aikuis-
ta. Olemme käyneet  Vanjärven lin-
tutornilla, Luontokeskus Haltias-
sa ja Nuuksion pohjoisella portilla 
nuotiotulilla pelaamassa Mölkkyä. 
Senioriputtilaiset ovat tutustuneet 
myös Ojakkalassa toimivaan On-
nelan Puutarhaan ja siellä kukki-
en istutukseen sekä  kasvatukseen.  
Neuvosten kesäkeittiössä pelattu-
jen seurapelien jälkeen olemme 
käyneet Espoon nykytaiteen mu-

seo EMMASSA.Vielä ennen Vi-
Retin jäsenten pikkujoulua askar-
telemme joulukortteja Rientolas-
sa. Ohjaajina ovat toimineet Vi-
Retin jäsenet ja jäseneksemme vii-
me vuonna liittynyt Hanna Nuo-
rinko Onnelan puutarhalta. 

Toiminta tulee jatkumaan myös 
ensi vuonna.

OIKEIN MUKAVAA JOULUN 
AIKAA JA RETKEILYLLISTÄ 
VUOTTA 2020
t. Helli, Hannu, Liisa, Riitta, Ka-
ri, Hanna ja Mia ViRetistä sekä 
Aleksi, Antero, Jyrki, Kari, Lee-
na ja Pirjo Vihdin Seniorputista ja 
Pässitalosta.

Miljoona linnunpönttöä-projektis-
sa syksyllä 2017 talkoiltiin ja vie-
tiin Nuuksion kansallispuistoon 
Saarilammen kupeeseen yhdeksän 
pönttöä. 19.10. käytiin tekemässä 
kuntotarkastus ja tutkailtiin kuinka 
monessa pöntössä oli kesän aikana 
asuttu. Kodin oli löytänyt 8 lintu-

perhettä ja yhdessä oli pesitty kaksi 
kertaa. Varsinainen puhdistus teh-
dään tammi-helmikuussa yhdessä 
Papinsaaren telkänpönttöjen suh-
teen. Mukana 12 virettiläistä ja Vi-
Retin ystävää. 

Teksti ja kuva 
Mia Neuvonen

”Kummittelua” Savonlinnan Putretissa

Vihdin retkeilijät tarjoaa 
toimintaa erityisryhmälle

Maria ja Lauri pääsivät kurkkimaan pesään.

Linnunpönttöjen kunto- 
ja pesimistarkastus

Savonlinnan Työväen Retkeilijöiden Putretti-maja on järven rannalla 
viehättävässä luonnon ympäristössä. Kuva Mirja-Liisa Neuvonen.
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Rauhallista Joulua 
   Reipasta Uutta Vuotta!
Laajasalon Reippailijat ry Lare

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
Vihdin Retkeilijät ry

Rattoisaa joulua  
ja mukavaa retkivuotta 2020!
Järvenpään Retkeilijät ry

Rauhaisaa Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2020!
Riihimäen Retkeilijät ry

Kuopion Retkeilijät toivottaa 
retkiystäville tähtikirkkaita 
iltoja ja aurinkoisia päiviä!
Kuopion Retkeilijät ry

Hyvää Joulua ja 
Onnea uudelle vuodelle 2020!
Helsingin Työväen Retkeilijät/ 
Helsingin Luonnonystävät

Hyvää Joulumieltä sekä Rauhallista Joulua 
ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2020!
Samalla kiitämme jäseniämme ja yhteistyö-
kumppaneitamme kuluneesta vuodesta.
Kuusankosken Retkeilijät ry

Sopua ja rauhaa!
Kangasalan Retkeilijät ry

Joulupukkikin liikkuu
hyvässä seurassa.
Tule porukkaan mukaan!
Jyväskylän kunto- ja luontoliikkujat ry

❤  GOD JUL!  ❤  BUORRI JOULLUO!  ❤ 
❤  HÄID JÕULE!  ❤  MERRY CHRISTMAS!  ❤  

❤  FROHE  WEIHNACHTEN!  ❤  
❤  MEILLEURS VOEUX DE NOËL!  ❤

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!
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Iloista Joulua ja reipasta 
retkimieltä v. 2020!
Ylös, ulos ja lenkille!
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät ry

Iloa, rauhaa 
ja luonnosta joulun taikaa!
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

Tervetuloa Tapanin 
taaperrukselle 26.12.
Nuuksion kuusten tuoksuun!
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

Iloista Joulua ja 
Rauhaa maailmaan!
Espoon Retkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Salpausselän Samoojat ry

Kiitämme kuluneesta vuodesta.
Toivotamme kaikille oikein Hyvää 
Joulua ja retkirikasta Uutta Vuotta!
t. Karjalan Retkeilijät

Lämmintä Joulumieltä kaikille 
Retkeilijöille ja mukavia ja mieleen-
painuvia retkiä tulevalle vuodelle 2020!
Rovaniemen Retkeilijät

Rauhaisaa Joulua ja
riemukasta Uutta Vuotta!

Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Länsi-Karjalan Retkeilijät toivottaa 
hyvää joulua ja reipasta retkeilyvuotta 2020

Hyviä vesi-
retkiä 2020!

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, Puh. (09) 879 8886
e-mail: info@welhonpesa.fi   www.welhonpesa.fi

Kyselkää talvihintaisia kanootteja,
sekä uusia että käytettyjä.
OAC-liukulumikengät
Laaja valikoima  
tunturi- ja eräsuksia

Myynnissä Tubbs-,  
TSL-  ja MSR-
lumikengät!

Lahjavinkki! 
Welhonpesän lahjakortti

Rattoisia retkiä 
ja kahvihetkiä  
sekä luovaa 

Uutta Vuotta 2020
kaikille Retkeilijä-
lehden ystäville!

Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus 

Stenbackan hyvät haltijat
toivottavat kaikille 
joulurauhaa. Keisarin-

viitta

Retkeilijä-lehti kiittää kaikkia kirjoittajia ja kuvaajia 
sekä tiedottajia, jotka omalla panoksellaan ovat 

osallistuneet lehden syntyyn.

Hyvää Joulua ja 
menestystä v. 2020
toivottavat Penedon Retkeilijät
Ellen Granholm, Hannele Leppäneva, Marja-Leena Nori
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Nuukan toiminta jatkuu edelleen, 
nyt on 30-vuotisjuhliin vielä ai-
kaa valmistautua. Nuuksion kan-
sallispuisto on laajentunut  5500 
hehtaariin (alkuaan 1600 hehtaa-
ria) Viime vuosina on raivattu kan-

sallispuiston Purolan niittyä, jonne 
on ilmestynyt kadoksissa ollut hir-
venkello.  Stenbackan pihaniittyjä 
pidetään kunnossa, Keisarinviitta-
perhonen lentelee nykyään ilok-
semme pihamaalla. 

Nuuksion kansallispuistoyhdis-
tys on Metsähallituksen ystäväyh-
distys, teemme yhteistyötä myös 
Suomen Luonnonsuojeluliiton 
kanssa mm. vuosijuhlan järjestä-
misessä.

Tervetuloa nuukalaiseksi, emme 
peri jäsenmaksua, mutta liittymis-
maksu on 20,-.

Ota yhteys allekirjoittaneeseen 
os. hilkka.laitinen@gmail.com tai 
puh. 0440 500354. Tule mukaviin 

Nuukan tarinaa vuosien vilinässä
Luonnollisesti luonnon ehdoilla!

Vanhan, Högbackan tilan metsittyneet pellot raivattiin kukkaniityiksi. 

Terho Konttisen opastamana pantiin heinää seipäille, haasioille ja 

suoville. Reippaat suomalais-ranskalaispojat Felix ja Alexis olivat 

innoissaan. 

Liito-oravat olivat “suurta huutoa” v. -99 ja järjestimme “Lentävien 
rukkasten yön” yleisölle. Oravia ei näkynyt ja meillä väsymys kävi 
käpälään. Aamuyöstä alkoivat läheisen Kolmikulmalammen kaakkurit 
komennella poikasiaan ylen äänekkäästi. Oli pakko taapertaa 
jatkamaan unia omaan petiin. 
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Aikoinaan teimme retkikumppa-
nien kanssa kimppakyytimatkoja 
ympäri Suomea, hiihtomatkoja ja 
ruskamatkoja, usein Jäämerelle asti 
ja matkan varrella poikkesimme jo-
ka tunturille ja monien järvien ran-
noille. Siltä ajalta on Suomen tun-
temukseni ja paljon muistoja. Kii-
tos  Ystävät!

Vaan nyt on ikää karttunut, ei 
aina löydy kimppakyytiä ja liikku-
misessakin on omat vaikeutensa, 
vaikka ei niistä näytä kaikille hait-
taa olevan. Tsemppiä vain teille, 
jotka jaksatte!.

Onneksi iloa ja elämyksiä voi 
löytää pieniltäkin retkiltä. Viimek-
si kävimme Helsingin Designmu-
seossa ja kun kuulumme Työväen 
Retkeilyliittoon joka on liikunta-
järjestö, niin asiaan kuului kaupun-
kikävely ympäristössä. Tuttua seu-
tua se on, mutta enemmän vain lä-

pikuljettua eikä ole tullut kiinnite-
tyksi paljoa huomiota rakennuksiin 
ja niiden yksityiskohtiin. Alue on 
nyt kaikin puolin kunnostettu ja 
siisti, upeata uusrenessanssia. ”Oh-
ranan talosta” on viime aikoina pal-
jon kirjoiteltu, siitä lähti innostus 
alueen tarkasteluun.  

Kasarmintorille oli ilmestynyt 
mahtavan kokoinen moderni tal-
visodan muistomerkki. Poikkesi 
tyylistä,  pitää varmaan käydä kat-
somassa uudelleen, että oppii tun-
temaan muistomerkin  sanoman.

Minulla on koko aikuisen ikä-
ni ollut  koira, ja sen kanssa olen  
päivittäin samoja Espoon polkuja 
kiertäessäni tutussa ympäristössä 
tavannut lukuisia kauniita ja jän-
nittäviäkin asioita: raatteen  ku-
kat suolla, ”suomalaisia orkideoja” 
metsätien varressa, erivärisiä kääpiä 
ja jäkäliä. – Kerran keskiyöllä oli 

karhuemo pentujensa kanssa kau-
rapellossa. – Karvahattua muistut-
tavan huuhkajanpoikasen silmät 
vain liikkuivat kalliolla. Yläpuolel-
la lentävän emon huomasin, kun 

korppi rääkäisi. Onneksi koirani 
oli rauhallinen kaikissa tilanteissa.

Tuula Touru 
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät

Perheen pienimmät löytöretkellä Nuuksiossa. Kuva Tatjana Turitcyna.

Pienten retkien iloja
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Hoidimme Högbackan niittyä 10 vuotta, sitten metsähallitus antoi 

luvan hevosille tulla niiton hoitoon. Kuva v. 1999. Viikatetta hioo Jussi 

Mikkonen,vierellä  poseeraa niityn ikioma perhostyttö Vilma Saarinen.  

Kaarina Piispa mättää heiniä seipäälle. 

Oli kulunut kymmenen vuotta puiston perustamisesta v. 2004. 
Järjestimme Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen kanssa 
vuosijuhlan, jossa esiintyivät niin kettupojat Pera ja Jussi, puputytöt 
Sari Komonen, nalle Terho Konttinen ja liito-oravakin Hilkka.

Puiston 20-vuotisjuhlat järjestettiin 1.3. erähenkisissä tunnelmissa 

lähellä Luontokeskus Haltiaa Aarnivalkean tulipaikalla perinteisin 

menoin. Väkeä oli runsaasti ja komeasti kaikui kallioisessa maastossa 

Metsämiehen laulu. Armi oli tehnyt hienon kakun Nelli Mikkosen 

kanssa. Kakussa on puiston elementit, metsä, suo, lampi, kalliot, puro, 

marjamaat ja luntakin ylängöllä. 

Syksyinen kosteus tuo värejä esiin. Käävät ovat luon-
non taideteoksia.

Suomessa hyvin yleinen kantokääpä suorastaan leik-
kii väreillä. Kuvassa olevassa kuusen rungossa on eri vä-
risiä kantokääpiä, joita on ollut  mielenkiintoista seura-
ta vuosien varrella. Pienestä nysästä on eri värien kaut-
ta kasvanut oikein loistava kaunokainen.  

Kantokääpiä esiintyy muissakin puissa, mutta kuusi 
on suosikki. Tarkkaillaanpa!

Värit tekevät mielen iloiseksi syksyn harmaudessa. 
Teksti ja kuva: Hilkka Laitinen

Ei koskaan sattumalta
Aamun harmaus upottaa,
nielaisee huokoseensa lintujen parven,
       äänetön lumi putoaa syliini
       kiteiden särmät lomittuvat untuvaksi,
marraskuun lauluksi
se on vetinen kosketus, jonka tuuli puhaltaa
pois,
ei mitään tapahdu, ei koskaan sattumalta,
aurinko murtaa yön, aalto kohtaa rannan,
sinun sanasi:
ne etsivät rauhoittavia varjoja
hapuilevat tämän hiljaisuuden lävitse
kukat kukkien lomiin seppeleiksi
        niin kuin syntyvä kuihtuu, maatuu, syntyy
        ilmaan heitetty lause, tipahtaa väliltämme
        kypsynyt siemen multaan,
        yhden kerran olet minulle ihmisenmuotoinen,
kun käännyn katsomaan
seuraavat päivien rivit toistaan
värjötellen, hitaina ja järjestyksessä,
huomaat,
menneisyytemme on vain valon huokaus,
joka katoaa aamutähden lailla.

Salpausselän Samoojien 
Tuula Hauhia lähestyy meitä
runoilijan siivin!

Luonnon 
ihmeitä

talkoisiin harrastamaan hyötylii-
kuntaa sekä retkille Nuuksioon 
ja muihinkin kansallispuistoihin. 
Aina koet jotain yllättävää! 

Myös tukikohta Nuuksiossa, 
Stenbacka on käytettävissä. 

Stenbackassa on aina hyvä il-
mapiiri!

Luonnollisesti NUUKAAN!

Kuva ja teksti 
Hilkka Laitinen

Tervetuloa Nuuksion 
kansallispuiston 
26-vuotisjuhlaan 1.3.2020 
Stenbackan mäelle!
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Retkeilijä-lehden ilmestyessä Hä-
meenlinnan Retkeilijöiden 40-vuo-
tishumu on ohitse. Sen sijaan varsi-
nainen syntymäpäivä on sitäkin lä-
hempänä. Joulukuun 10. päivän il-
tana 1979 viisi retkeilyhenkistä hä-
meenlinnalaista kokoontui perus-
tamaan Hämeenlinnan Retkeilijät 
-seuran. Samoin he päättivät heti 
anoa TRL:n jäsenyyttä.

Seuran syyskokous ja pääjuh-
la 23.11. ovat tätä kirjoitettaessa 
edessä, joten ei ole syytä ennakoi-
da, miten arvioimme mennyttä ai-
kaa, ei myöskään miten seura eväs-
ti itseään tulevaan. Mutta tuntuu, 
että takana on onnistunut, virkis-
tävä juhlavuosi. Juhlavuoden kun-
niaksi HäRet mm. halusi elyvttää 
vanhan erätaitokisojen perinteensä, 
lisätä lähiseuturetkiensä määrää ja 
avata retkensä kaikille halukkaille.

Seuralla oli aikanaan tapana mi-
tellä erätaitokisoissa osaamista ja 
tietämistä, mutta perinne oli kat-
kennut. Tämän vuoden kisojen 
päätarkoitus oli elvyttää järjestely-
taidot. Nyt rasteilla mm. tehtiin tu-
lia ja keitettiin kilpaa vettä, ratkot-
tiin ensiaputehtävä, tunnistettiin 
puulajeja ja arvioitiin etäisyyksiä. 
Joka rastilla oli myös yksi tietoteh-

tävä. Kisa turvajärjestelyineen on-
nistui hyvin, vaikka lisähaasteena 
naapurissa pyöri ja hyöri kesän suu-
rin sotapeli.

Avoimet retket olivat myöntei-
nen kokemus. Seura sai selvästi 

tunnettuutta, ja mikä parasta tänä 
vuonna myös paljon uusia jäseniä. 
Retkillä oli hauska tavata uusia ih-
misiä ja tehdä tutuksi omaa väkeä. 
Jos kaikki menisi kuin toiveissa, hy-
vä vuosi synnyttää hyvän kierret-

tä, lisää avoimmuutta, lisää aktiivi-
suutta, lisää intoa ja lisää iloa. Juh-
lavuosi olisi oikein juhlan väärtti.

Teksti ja kuvat
Markku Karvonen, HäRet

Varkhanmukkassa  
(Enontekiöllä)
jäsen aikuinen  8 e    
alle 12-vuotiaat  4 e 
ei-jäsen aikuinen  12 e    
alle 12-vuotiaat  7 e

Rihmakurussa (Kittilässä) ja 
Ukonjoella (Lieksassa)
jäsen aikuinen 10 e
alle 12-vuotiaat 5 e
ei-jäsen aikuinen 14 e  
alle 12-vuotiaat 8 e
Rihmakurussa auton pito 
sähkötolpassa 4 € /vrk.

Majoja voi varata vuodepaikka-
maksulla tai viikko/vrk-hinnalla. 
Tarkemmat hintatiedot netissä 
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut. Viitenumerot:  

Varkhanmukka + Suaskumpu 
11222,  Rihmakuru 24442,  
Ukonjoki 11277,  Käkkälö 12331

Maksut majavuokrauksesta  
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458

Hämeenlinnan Retkeilijät palaa juhlasta arkeen

Aulanko-patikalla nautittiin hienosta ilmasta ja maisemista. 

Evon luontoretki Sorsakolun laavulla.Elokuussa kisattiin erätaidoissa. 

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut  
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Karjalan Retkeilijät ”löysivät” Pie-
tarhovin lasten ja nuorten keskuk-
sen DYC:n jäsenensä Juri Podko-
pajevin avulla. Hän oli opiskellut 
Petroskoin yliopistossa samaan ai-
kaan keskuksen ohjaajan Anna Je-
fimojan kanssa. Toverukset tapasi-
vat uudestaan Joensuussa v. 2007 ja 
siitä yhteistyö sai alkunsa.

Pietarhovilaisten lasten ja nuor-
ten ensimmäinen matka Suomeen 
suuntautui Pohjois-Karjalaan. Ma-
japaikkana oli Hopealahti ja tutuk-
si tulivat mm. Joensuu ja Koli. Sen 
jälkeen on oltu vuoroin vieraissa 
niin Lapissa hiihtämässä ja vaelta-
massa kuin tutustumassa Vodlajär-
ven ja Paanajärven kansallispuistoi-
hin, Oulankaan ja Iso-Syötteeseen. 
Toki Pietarhovissa ja sen ympäris-
tössäkin on käyty seikkailemassa.

Ryhmien vahvuus on useimmi-
ten ollut 15-20. Annan ohella tu-
tuiksi ovat tulleet muut ohjaajat, 
Irina, Ljuba ja Nadja ja monet las-
ten vanhemmat. Retkeilijä-lehdes-
tä on useamman kerran saatu lu-
kea venäläisnuorten vaikutelmista. 
Niin tälläkin kerralla, kun takana 
on kesäkuinen viikko Oulangan 
kansallispuistossa.

Jaroslav Vinitchenko 13 v. 
Vuosina 2017 ja 2019 osallistuin 
tutkimusmatkoihin Paanajärven 
kansallispuistoon Venäjällä ja Ou-
langan kansallispuistoon Suomes-
sa. Molemmilla matkoilla ryh-
mämme teki päivävaelluksia Ou-
lankajoen jyrkkiä rantoja pitkin. 
Nousimme tuntureille, nautimme 
ihanista maisemista, pysähdyim-
me kuohuvilla koskilla. Moni asia 
luonnossa ja kansallispuistojen jär-

jestelyissä on samanlaista, mutta 
tärkeintä on, että sekä Venäjä et-
tä  Suomi säilyttävät maapallom-
me kaunista luontoa.

Ilja Sviksha 10 v.  
Suomessa me käytiin Rukan las-
kettelukeskuksessa.  Katselimme 
Rukan korkeita hyppyreitä, jois-
ta voivat hypätä vain rohkeat, val-
mennuksen saanet urheilijat. Seu-
raavaksi me noustiin vuorelle, josta 
näimme hyppyrit vielä lähempänä. 
Nousut ja laskut olivat oikein jyrk-

kiä. Me kiersimme ympäri Rukan 
ja Valtavaaran tunturit ja palasim-
me takaisin. Minua oikein miellyt-
ti Ruka.  

Ivan Shirjajev 12 v. 
Me matkustimme Suomen kansal-
lispuistoissa, metsissä ja tuntureis-
sa. Kun on tarkkana, voi nähdä pal-
jon mielenkiintoista: puut, heinät, 
hyönteiset. Minusta mielenkiintoi-
semmat olivat metsän erimuotoi-
set kuivat kiemurtelevat oksat, juu-
ret ja rungot.  Niissä erotta erilaisia 

hahmoja ja kuvioita. Yksi on käär-
meen, valaan tai krokotiilin näköi-
nen, toinen muistuttaa oravaa tai 
koiraa, kolmas isoa elefanttia. Näin 
luonnossa voi tehdä monta löytöä, 
kuten minä tein!

Vjachislav Chistjakov 12 v.
Yhtenä päivänä me käytiin kuohu-
valla Myllykoskella. Päästäksemme 
sinne meidän täytyi kulkea keinu-
van riippusillan yli. Kun minä lä-
hestyin sillan keskiosaa, minusta 
tuntui, että minua heiluttaa tuu-
li. Tämän kosken kohokohdassa 
on oikein voimakas virta ja ihmi-
set rakensivat siihen paikkaan myl-
lyn. Mylly toimii seuraavasti: ensin 
vesi nousee patoa ylemmäksi, sitten 
vesi ohjautuu ränniin, siitä se pu-
toaa pyörivälle pyörälle,  joka pyö-
rittää myllynkiveä. Myllynkivi on 
tehty kahdesta puolikkaasta, jotka 
jauhoivat jyviä jauhoiksi. Oli mu-
kavaa perehtyä myllyn toimintaan, 
sillä tätä ennen en ymmärtänyt mi-
ten  jauho syntyy. 

Nikita Sjomin 14 v.
Koko meidän ryhmää miellytti rei-
tin nimi ”Pieni karhun kierros”.  15 
kilometriä Kitkajoen rantoja pitkin 
jäävät meidän muistiimme ikuisik-
si ajoiksi. Kaikki oli mukavaa: mut-
kikkaat polut, 1519 porrasta ylös 
ja alas, vesiputoukset, kosket, ih-
meelliset juuret ja tietenkin, päivän 
päälahja – pieni kukka – kansallis-
puiston symboli –  neidonkenkä-
kämmekkä ”Calypso bulbosa (L.)”. 
Muistoksi meille jäi paljon valoku-
via.

Juha Hämäläinen
Kuvat Juri Podkopajev

Karjalan Retkeilijät:

Kymmenen vuotta yhteisiä retkiä  
venäläisten lasten ja nuorten kanssa

Suunta Paanajärvelle.
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Tapahtumakalenteri

n Espoon  
Retkeilijät (ER)
26.12. Tapanin taaperrus klo 
11 M-pirtiltä.
25.-26.1. Akkojen rämpimis-
retki (TRL).
22.-23.2. Ukkojen luontoretki 
(TRL).
25.2. klo 18 vuosikokous Es-
poon kulttuurikeskus, Kulttuuri-
aukio 2, Espoo, kellarikerroksen 
kok.huone. Tarjoilua!
29.2.-1.3. Pyry-päivät ja 
Nuuksion kansallispuiston 
vuosijuhla Stenbackassa.
14.-15.3. Jää/suohiihto.
28.3.-4.4. Hiihtoviikko (TRL).
25.4. Linturetki.
30.4.-1.5. Työn ja luonnon 
juhlaa Stenarissa.
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com p. 040 
5098259; hilkka.laitinen@gmail.
com p.0440 500354;
pertti.mikkelä@gmail.com 
p.0400 475254; Petri Mikkelä, 
pejomi@gmail.com; 
Juha Saarinen, jpt@kolumbus.fi 
p. 050 5430067; 
Nettisivu www.trekkari.fi 
Seuran tukikohta: Stenbacka 
Nuuksiossa. Vuokrat jäsenille 
10,-/2,-/vrk ulkop. 15,-/5,-. Hil-
kalla tilauskalenteri.

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)/ 
Helsingin Luonnosystävät
6.2. Matin juhlapatikka. 
Kokoonnutaan Hakaniemessä 
Ympyrätalon edessä klo17, josta 
kävellään TRL:n toimistolle, kah-
vitilaisuus alkaa noin klo 18.30 
alkaen, ilmoita viim. 4.2.
29.2. Espoon Oittaalla 
ulkoilu/liikuntapäivä klo 10 
alkaen. Hiihdetään, luistellaan, 
lasketaan mäkeä, pilkitään ym. 
ilmoita viim. 27.2.
12.3 Kevätkokous TRL:n toi-
mistolla klo 17.
11.4.-25.4. Hiihto- ja pilkkivii-
kot Raattaman Rihmakurussa 
(viikot16-17) ilmoita viim. 30.1.
23.5. retki Isosaareen, jatke-
taan perinteistä teemaa ”Hel-
singin saaret tutuksi”, lähtö klo 
10 Kauppatorinrannasta, ilmoita 
viim. 20.5.
12.9.-26.9. Ruskatapahtuma 
Rihmakurunmajoilla (viikot 
38-39) ilmoita viim. 30.5.
Tapahtumien yhteyshenkilöt: 
oranen.eila(at)gmail.com  puh. 
0407344913, mk.huttunen(at)
pp.inet.fi  puh. 0408324302

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet) 
Vuosi alkaa vapaamuotoisella 
uuden vuoden vastaanotolla 
Vanajanniemessä ja Padas-
joella.

15.2. klo 10 alkaen ulkoilupäi-
vä ja kelin salliessa hiihtoretki 
Alajärvellä. 
23.2. HäRet osallistuu vuotui-
sen Kaupunginpuiston laskiais-
riehan järjestämiseen, mikäli saa 
kutsun.
22.3. klo 9-12 pilkkikisat Va-
najaveden jäällä, yhteislähtö on 
Vanajanniemen mökin rannasta. 
Kisan jälkeen klo 13 pidetään 
seuran kevätkokous.
Lapin hiihtoretket maalis-
huhtikuussa, tukikohtina 
Rihmakuru ja Harrisaajo.
25.4. klo 10 alkaen talkoot 
Vanajanniemessä. 
Talkoot Padasjoella touko-
kuussa (päivä avoin) klo 10 
alkaen.
Päiväretki Könnölän kylän/ 
Suvirannan maisemiin touko-
kuussa.
Luonto- ja kulttuuriretki 
Janakkalaan kesäkuussa.
Juhannuksena vietämme 
omatoimiset juhannusjuhlat 
seuran mökeillä, saunomme ja 
kokko palaa sään salliessa.
Lisätiedot: hameenlinnanretkei-
lijat@gmail.com
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tiedustelut: Teemu Roisko, 
roisko(at)gmail.com, 050 413 
3315.

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry (JyKuLuLi)
Keväällä järjestetään lintu-
bongaus- ja pöllönkuuntelu-
reissut.
Syksyllä järjestetään ruska-
marja-sieniretki.
Lisäksi järjestetään erilaisia 
lumikenkä-, hiihto-, pyöräily-, 
kalastus- tai sieniretkiä.
Netti: kuntoluontoliikkujat.
sporttisaitti.com

n Järvenpään  
Retkeilijät (JäRet) 
12.-15.12.2019 Joulupolkuta-
pahtuma Vanhankylänniemes-
sä torstaina ja perjantaina klo 
16-19, lauantaina ja sunnuntai-
na klo 13-18. Alueen yhdistys-
ten yhdessä järjestämä. Vapaa 
pääsy.
21.1.-4.2. 2020 Talviretkeily-
kurssi Järvenpään Opistolla. 
Kouluttajana Riitta Sairinen. 
Ilmoittautumiset Järvenpään 
Opistolle.
15.2.2020 Kulttuurihiihto/kä-
vely, teemana Nummenkylän 
historia. Lisätietoja myöhem-
min. 
Yhdistyksen nettisivut: www.
jarvenpaanretkeilijat.com. Käy 
tykkäämässä myös yhdistyksen 
Facebook-sivusta!

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
10.2. klo 10 Lumikenkäilyä 
Torpalta.
24.2. klo 10 Kaupunkikävelyä 
jäähallilta.
25.3. Kevätkokous.
7.5.   klo 9 Hautausmaakierros 
kävellen.
13.5. klo 9 Siivouspäivä 
Torpalla.
21.5. klo 10 Helatorstain 
ulkoilupäivä Torpalla.
4.-7.6. Riihimäen Erämessut.
17.6. Kaikille avoin onkikilpai-
lu. Päivä vahvistamatta.
Yhteyshenkilönä  Risto Mäntylä, 
040 8289 146.

n Karjalan  
Retkeilijät (KR)
10.1. Kuutamohiihto Joen-
suussa.
1.-2.2. Ukkojen luontoretki 
Kotkan Kaariniemessä. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.
Valamon hiihto tai Ruunaan 
koskihiihto maalis-huhtikuus-
sa.
vko 13 Lapin hiihtoviikko ma-
joitus Rihmakuru/Harrisaajo.
4.-5.4. Kevätkokous ja pilkki-
kilpailu Hopealahdessa.
Linturetki toukokuussa.
16.-17.5. Liiton talkoot Ukon-
joella (TRL).
21.-24.5.  Kummiseuraretki 
Rokualle (Länsi-Karjalan Ret-
keilijät).
vko 25 NFI 125 v -matka Wie-
niin (max 16 henkilöä).
Tiedustelut juha.hamalainen@
kotiportti.fi 

n Kuopion  
Retkeilijät (KuRet) 
Talvitapahtuma helmikuussa 
koko perheelle Koivulassa, 
pilkkimistä ym.
Kevätkokous, hiihtoretki maa-
liskuussa Kaijansalon laavulle.
Kulttuuriretki huhtikuussa 

Lapinlahdelle Väisälänmäelle, 
Koivulan kesäkunnostus.
Villiinny keväästä, toukokuus-
sa perhetapahtuma Koivulassa, 
yrttikurssi.
Lapin- ja ukonjoen majatal-
koot kesäkuussa, Lähiretkiä 
kuopion ympäristöön, Koivulan 
juhannus.
Yhdyshenkilöt: 
pj. Pauli,paulitkomonen@
gmail.com, varapj. Liisa, llm.
niskanen@gmail.com, p, 040 
7516143, Helena,helena.s-k@
hotmail.com,p.044 5040382, 
Pertti, pertti.taskinen@hotmail.
com, p.040 8678638; 
Koivulan varaukset: Annu, kois-
tinenannu@gmail.com, p.044 
364 8393

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
Matkailu-ja retkeilyilta helmi-
kuussa, Kuusankosken seura-
kuntatalo.
Ulkoilu-ja pilkkipäivä maalis-
kuussa, Sompanen, Voikkaa.
Kuutamohiihto maaliskuussa.
Yhdistyksen sääntömääräi-
nen kevätkokous maaliskuus-
sa, Kettumäen palvelukeskus.
3.-11.4.2020 Lapin hiihtoviik-
ko, Raattaman lomamajat.
Linturetki toukokuussa sauva-
kävellen.
Kesän avajaiset, Sompanen, 
Voikkaa.
Tiedustelut: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpe-
lainen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan  
Retkeilijät (L-K R)
Jäähiihto Valamoon ja/tai L-
KR:n jäsenille Juojärvella helmi-
maaliskuussa.
Latukahvio Mustantammen 
laavulla helmi-maaliskuussa.
12.3.2020 Kevätkokous klo 18 
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Servolla, Kummunkatu 26.
Kummiluokan tapahtumat: 
Talvitapahtuma laskiaisen tie-
noilla ja syksyllä puolukkaretki + 
puuron keitto. 
11.5.2020 Unelmien liikunta-
päivä Kolmikannassa yhdessä 
Outokummun Sydänyhdistyk-
sen kanssa.
20.-24.5.2020 Kummiseura-
retki  Rokualle ja Manamansa-
loon, L-KR järjestää.
16.-23.6.2020 Matka Wie-
niin NFI:n 125-vuotisjuhliin 
yhdessä KR:n ja ViRet:n kanssa, 
KR järjestää.
Kuntorastit Matovaaran 
maastossa, ajankohdat sovi-
taan myöhemmin.
Lisätietoa: heikki.haapea(at)
pp.inet.fi puh. 0400 210 011 

n Riihimäen  
Retkeilijät (RiRet)
20.3.-28.3. Hiihtoretki Vuon-
tispirtille. 
9.5. Äitienpäiväpyöräily. 
13.6. Kansallispuistoretki. 
Tiistaiset kokoontumiset 
Suonummen majalla. 
Kaupungin siivoustalkoisiin 
osallistuminen toukokuussa. 
Kesäkauden avajaiset.  
Tarkempia tietoja puh.  
040 7254898 Raija
www.riihimaenretkeilijat.yhdis-
tysavain.fi

n Rovaniemen  
Retkeilijät (RoiRet)
Talviulkoilutapahtuma tammi-
kuussa (hiihtoa, lumikenkäilyä).
Kevätkokous helmikuussa.
14.-16.2. Rovaniemi 66, 150 ja 
300 kilpailussa talkoileminen.
9.3. Kuutamohiihto.
Geokätköilyyn tutustumista 
maaliskuussa.
28.3.-4.4.2020 TRL:n hiihtovii-
kolle osallistuminen.
Pilkki / ulkoilutapahtuma 
huhtikuussa.
Retkeilyn peruskurssi (huhti-
toukokuu).
Pyörät kuntoon tapahtuma 
toukokuussa.
15.-17.5. Erämessuilla talkoi-
leminen.
5.-13.6.2020 TRL:n majatal-
koisiin osallistuminen. 
11.-14.6. Jukolan viestissä 
talkoileminen liikenteenohja-
uksessa.
Tiedustelut: Hannu p. 040 588 
1439.
Netti: facebook.com/rovanie-
menretkeilijatry

n Salpausselän  
Samoojat (SalSa)
1.1.2020 Uudenvuoden retki.  
Vuoden alkajaisiksi kävelemme 
Jalkarannassa ns. Karhukadun 

entiseltä muuntajalta Korkea-
kankaalle. Tulipaikka on ja Tar-
mo on lupautunut tarjoamaan 
kahvit. Reitin pituus 3-5 km.  
Viikolla 7 Kuutamohiihto 
helmikuussa Selkäsaaren 
laavulle.  Kokoontuminen Muk-
kulan kartanon parkkipaikalle 
klo 18.00, yhdyshenkilö Aune 
Kurki aune.kurki@elisanet.fi tai 
gsm 0405961200. 
15.3.2020 Kymijärvihiihto 
alkaa klo 10.00 Karisman park-
kipaikalta, yhdyshenkilönä Leo 
Ketola gsm 0407568444. 
15.3.2020 Kevätkokous klo 17 
pidetään Kahvisaaressa.
Linturetket. Osallistutaan huh-
tikuussa yhdessä Päijät-Hämeen 
lintutieteellisen yhdistyksen 
järjestämille retkille, ilmoittau-
dutaan suoraan järjestäjälle 
katso netistä phly.fi/toiminta/
tapahtumakalenteri.  
Retki Soltin järvelle. Ajankohta 
avoin.  
Pyöräretki toukokuussa Kymi-
järven ja Alasenjärven ympäri 
Lähtö Lahden kaupunginteatte-
rin edestä klo 10. Omat eväät ja 
juomat mukaan, yhteyshenkilö 
Helena Nurmio, helena.nur-
mio@gmail.com Valtakunnalli-
nen pyöräilyviikko.
16.5. Kierretään Tiilijärviä 
Hollolassa. Vähä-Tiilijärvi, Keski-
Tiilijärvi ja Iso-Tiilijärvi. 
Retki Repoveden kansallis-
puistoon. Ajankohta avoin.
Nuotioiltoja touko- ja kesä-
kuussa Kahvisaaressa, samalla 
talkoita ja raivausta.

n Vihdin  
Retkeilijät (ViRet)
15.12. Pikkujoulu Rientolassa. 
Retki EA-kurssi tammikuussa.
Papinsaaren pönttöjen tar-
kastus helmikuussa.
19.3. Kevätkokous.
19.4. Meikon luonnonsuoje-
lualue.
14. ja 16.5. Suunnistuskurssi.
21.-24.5. Kummiseuraretki 
Rokualle.
16.-23.6. Kummiseuraretki 
Wieniin (alustava).
Yölaulajien retki kesäkuussa, 
Villa Elfvik-Tarvaspää.
4.7. Ulko-Tammio, Hamina.
Lisätietoja idman.helena@
gmail.com ja miaviret88@gmail.
com. 

n Nuuksion kansallispuisto- 
yhdistys NUUKA ry
1.3. klo 12 alk. Kansallispuis-
ton vuosijuhla Stenbackan 
pihapiirissä, lähemmin Hilkka 
Laitinen puh. 0440 500354 tai 
sähköposti hilkka.laitinen@
gmail.com

Yhteisöllisyys on komea positiivinen sana, jota nykyään paljon 
käytetään. Se tarkoittaa kansalaisten halua yhteisiin ponnistuksiin, 
yhdessä sovussa tekemisiin. Joulun tienoilla sitä pyritään toteut-
tamaan lahjoittamalla köyhemmille jopa ostosrahoja ruokakaup-
paan tai siistimällä ympäristöä muoviroskistamme. Meillä on vuo-
sisatainen hyväätekeväis-järjestöverkostomme asialla. 

Jos jouluna ois´ lunta, voisimme asuintalojemme väen voimin 
ryhtyä vaikkapa lumiukko-kuvanveistäjiksi, kuten eskiltunalais-
tunut ylivieskalaissyntyinen taiteilija Marit Björnegran kortillaan. 
Hän on pitkään ollut suosittu Iittalan Naivismikeskuksen  taitei-
lija. Lumiukko on siinä mielessä traaginen hahmo, että sen koh-
talo on sulaa pois kevätkelin saapuessa. Mutta se ehtii luoda hy-
vää mieltä ja lennättää mielikuvitustamme porkkananenineen. 
Lumiukon teossa saamme toteuttaa lapsenomaista aitoa luovuut-
tamme!

Muistan tarinan yhdestä lumiukosta, jolta porkkananenän ai-
na joku nappasi pimeän tultua. Syylliseksi havaittua näpistelijää ei 
rangaistu, kun selvisi hänen olevan todella ongelmaisen perheen 
ilmeisesti nälissään oleva poika. Lumiukko sai aina uuden nenän 
ja poika porkkanan vitamiineineen, kunnes lumet sulivat. Sittem-
min vuosien kuluttua sain ilokseni kuulla pikku-Matista tulleen 
tuhti veturinkuljettaja. 

Näitä ukko-juttuja on virinnyt eri alueilla. Esim. vaivaisukkoja 
tiedetään veistetyn kirkkojen tienoille almujen kerääjiksi satamää-
rin, vain yksi on naispuolinen, nimittäin Soinissa. Oletteko tavan-
neet naispuolisia lumiakkoja? Vaatisiko tasa-arvon periaate niitä-
kin muovailemaan? 

Riemukasta talvireippailua toivottaen

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Lumiukko luo lämpöä
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25.–26.1. Akkojen rämpimisretki
Karnaisten maisemissa hiihtäen tai patikoiden.
Lisätietoja: armi.salenius(at)gmail.com tai puh. 0405098259.  
Varusteiden hankinnassa avustetaan.

31.1.–2.2. Ukkojen luontoretki
Järvenpään Vanhankylän maisemissa, Niemennokant. 6
Ilmoitt.pertti.salo@saunalahti, tekstiviesti 0408368575.
Osallistumismaksu 50,- TRL:n tilille 15213007119458. Viite 13631

28.3.– 4.4. TRL-hiihtoviikko Rihmakurussa  
TRL:n majoilla
Tiedustelut armi.salenius(at)gmail.com tai puh. 0405098259

18.–25.7. TRL:n pyöräilyviikko Vaasan saaristossa. 
Lisätiedot: helena.nurmio@gmail.com.p.0400432099.

TRL-melontaviikko heinäkuussa pvm auki.  
Läh. pertti.mikkela@gmail.com

15.–16.8. TRL-perheleiri Espoon saaristossa.  
Läh. pejomi@gmail.com

TRL:n nettisivuille päivittyvät tapahtumista tuoreimmat  tiedot.

TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

Tervetuloa! 
Retket ja TRL-majat:

www.tyovaenretkeilyliitto.com   puh. 045 1369 744

TRL-Pyöräretken suunnittelunimi 
oli Nakkilan kirkon vaiheilla ja jo-
tenkin jäi pettymykseksi, kun sun-
tio ei tullut avaamaan meille kirkon 
ovia. Onneksi sain tilanteen hänel-
le puhelimitse selvitettyä, se helpot-
ti kummasti.

Olimme Kokemäellä ja Harja-
vallassa saaneet kokea niin hienoja 
asioita päivän mittaan, että Nakki-
lan kirkon ulkokuoren näkeminen 
tuntui aika vaatimattomalta.

Edellisenä päivänä olimme pyö-
räilleet Sastamalasta Kokemäelle, 
jossa yövyimme Auli Mikolan iha-
nassa vanhassa Leinosen torpassa. 
Kokemäkeläiset ”pyöräilyttivät” 
meitä eri nähtävyyksissään ja Har-
javallassa ilahdutti Emil Cedelc-
reutz museollaan. Nakkilasta mat-
ka jatkui Poriin yöpymään.

Kolmannen päivän matkan var-
rella, Porista Raumalle, poikkesim-
me Vuojoen kartanon kautta Liin-
maan linnaan, joka rikastutti mie-
likuvitustamme.

Neljäntenä päivänä matka jatkui 
Rauman Unescon maailman suo-
jelukohteesta toiseen, Sammallah-
den mäelle.

Viidentenä päivänä, Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskuksessa yöpymisen 

jälkeen, matkaa kertyikin enem-
män, kuin olimme suunnitelleet. 
Kiepautimme Kiikoisten kaut-
ta Kiikkaan ja sieltä Kaarlo Sarki-
an muistomerkin kautta Sastama-
laan viettämään loppujuhlaa ja yö-

pymään Tervakallion Campingissä, 
joka on Taikayöntien pyöräretkeltä 
tutuksi tullut paikka. Kiitos ihanil-
le retkikavereille!

Helena Nurmio
Kuvat Matti Koivikko

Pyöräilyjoukkue Jukka Öberg, Helena Nurmio, Seija Pääkkönen, 
Heikki Haapea, Ritva Sipinen, Kaarina Kähkönen, Kyösti Kähkönen ja 
Nina Pendikainen.

Pyöräretken korvaamaton 
tukihenkilö oli Jukka Öberg.

Koimme Kuusamon mahtavat retkialueet
Retkien ketju alkoi Oulangan luontokeskuksesta. Kiutaköngäs, sitten Juu-
ma Myllykoskineen ja Siilasmajoineen. Pyhän Jyssäyksen alkutaipaleella 
harrastettiin ees-taas -kulkua, polku löydettin ja viikon ainoat sateet saa-
tiin. Riisitunturilta kirkas ja aurinkoinen sää tarjosi näkymiä kauas. Ou-
langan kanjonissa päästin näkemään joen kulkuakin. Korouoman kier-
roksella Piippukalliolle nousijat huomasivat, että  ”konkariretkeilijöiden” 
lupaamat portaat oli purettu. Heikompijalkaiset ja alaikäiset tekivät lä-
hiretkiä. Nuotiolla mustattiin  makkaraa, iltaisin saunottiin ja pulahdeltiin 
Purnujärvessä. Antoisalle TRL-retkelle 14.–21.9. osallistui 17 retkeilijää.

Armi Salenius

Nakkilan kirkon vaiheilla

Jussi Mikkonen, Uma Mikkonen ja Raija Kasanen kalassa Purnujär-
vellä. Kuvaaja Eira Hasu.


