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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

 TRL – 50 vuotta toimintaa Nro 3       17.12.2021 50 vuotta50 vuotta

Varkhanmukkan maisemaa. Kuva: Hilkka Laitinen.

Suudellaan sulavasti aamuun asti. Kuva Varkhanmukkan pihamaalta: Hilkka Laitinen.

Luonto, täysi,  
       laaja
tienoot, tunturit
tuuli, yli maiden 
ja taivas,  
      sininen, korkea
Nils-Aslak Valkeapää
AURINKO, ISÄNI -teoksesta
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Kesän taittuessa syksyyn saimme pidettyä Liittom-
me liittokokouksen syyskuussa Helsingissä. Kokous-
ta oli koronan takia siirretty muutamalla kuukau-
della eteenpäin. Hetken tuntui, että korona on jo 
voiton puolella, mutta tätäkin kirjoittaessa tilanne 
tuntuu menevän vain pahempaan suuntaan.

Edellisessä lehdessä kerrottiin jo kokouksen pää-
töksistä valintojen suhteen, mutta kokouskutsussa 
olleen muotovirheen takia joudumme pitämään yli-
määräisen kokouksen liiton nimiasian suhteen. Asia, 
joka on vietävä loppuun joko muuttamalla liiton 
nimi tai pysyttävä entisessä. Haluan kertoa, mitä 
asian suhteen on tapahtunut viime vuosien aikana.

Totesimme kolme liittokokousta taaksepäin, et-
tä liiton säännöt pitäisi muuttaa vastaamaan tätä 
päivää.

Nimesimme sääntötyöryhmän, joka työsti uuden 
säännöt edelliseen liittokokoukseen. Ryhmä jo sil-
loin esitti, mm. nimestä seuraavaa. Nykyisellä nimel-
lä Työväen Retkeilyliitto on suurta haittaa toimin-
nallemme, ei haluta tulla jäseneksi, koska toiminnan 
katsotaan olevan poliittista ja demarivetoista. Vaik-
ka luopuisimme Työväen- sanasta ei se merkitse si-
tä, että irtautuisimme aatteesta.

Kokouksessa keskustelimme asiasta, ja päätimme 
seuraavaa: Säännöt hyväksyttiin muuten, mutta ni-
miasia päätettiin jättää liiton hallituksen valmistel-
tavaksi seuraavaan liittokokoukseen. Hallitus päätti 
kysyä asiaa seuroilta, ja lähetti kaikille liiton jäsen-
seuroille kirjeen, jossa pyysi seurojen kantaa asiaan. 
Seurat käsittelivät syyskokouksissaan asiaa, ja vasta-
ukset olivat seuraavat.

17 liiton seuraa vastasi, ja vastauksista kävi ilmi 
seuraavaa: Liiton nimen vaihtamisen kannalla oli 9 
seuraa, jotka edustivat 940 liiton jäsentä, ja seuroil-
la oli mahdollisuus 18 edustajaan syksyn liittokoko-
uksessa. Nykyisen nimen kannalla oli 7 seuraa, jot-
ka edustivat 484 liiton jäsentä, ja seuroilla oli mah-
dollisuus 9 edustajaan liitokokouksessa. Neutraalin 
kannan otti yksi seura ja 7 seuraa ei vastannut. Täl-
tä pohjalta liiton hallitus teki yksimielisen päätök-
sen esittää syksyn liittokokoukselle liiton jäsenistön 
enemmistön kannan vuoksi, että liiton nimi muute-
taan Suomen Retkeilyliitoksi. Näin edettiin, muoto-
virhe (kokouskutsusta, joka lähti kolme kuukautta 
ennen kokousta ei ollut mainittu, että kokouksessa 
käsitellään sääntömuutosta). Asiasta on puhuttu jo 
virallisesti yli neljä vuotta ja kokouksen asialistassa, 
joka lähti elokuun alussa oli kohta jossa mainittiin 
nimenmuutosasia. Mutta virhe mikä virhe niin asia 
käsitellään uudelleen. Oli tulos jompikumpi, niin 
toimimme varmaan tulevaisuudessa yhdessä suu-
remman ja vaikutusvaltaisemman liiton puolesta. 
Liiton jäsenmäärä ja seurojen lukumäärä on pie-
nentynyt jatkuvasti, jotain meidän on tehtävä asian 
eteen, jotta käännämme nämä kaksi asiaa nousuun.

Toimintasuunnitelmat niin liitolla ja seuroilla 
ovat valmiit ensi vuotta varten. Toivon, että saam-
me selätettyä tuon koronan ja pääsemme vihdoin 
normaaliin liitto- ja seuratoiminta aikaan.

Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta kaikille.

Toivoo Hannu Puhalainen, puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

TYÖVÄEN 
RETKEILYLIITTO ry 
Luonnonystävien kansainvälisen 
Liiton (Naturfreunde Internatio-
nale, NFI) Suomen jäsenjärjestö, 
perustettu 1971.
Toimisto: Sturenkatu 27, 4. krs. 
00510 Helsinki
puh. 045 1369 744 
tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
www.nf-int.org tai www.nfi.at
Palvelemme: ti, ke, to klo 9-16
Järjestösihteeri: Tiina Sinervo
Puheenjohtaja: Hannu Puhalainen, 
puh. 040 588 1439
TRL:n tili:  
Nordea FI66 1521 3007 1194 58.

Retkeilijä-lehti:
Toimitus Hilkka Laitinen,  
puh. 0440-500354, 
hilkka.laitinen@gmail.com
ISSN 0783-165X
Painopaikka: 
Lehtisepät Oy, Lahti

Tämä uusikin Retkeilijä-

lehti on luettavissa, 
niin kuin myös aikai-
sempia numeroita, 
TRL:n nettisivuilla 
näköissivuina.
www.tyovaen-
retkeilyliitto.com  

Majamme kaipaavat joka vuosi huol-
toa ja parannuksia. Haluamme pitää 
majat sellaisessa kunnossa, että niissä 
on miellyttävää viettää omatoimista, 
liikunnallista vapaa-aikaa.

NYT ON lisäksi ”Pikkusaunan” ai-
ka! Kukapa ei haluaisi kylpeä kotoi-
sessa Varkhanmukkan pikkusaunassa! 
Se lämpiää nopsasti pienellä määräl-
lä puita, antaa hyvät löylyt ja on oi-
va naapuri isolle saunalle silloin kun 
pienellä porukalla kylvetään. Mitään 
ei saa ilmaiseksi, ei pikkusaunaakaan. 

Siksi keräämme nyt eritoten pik-
kusaunaa varten varoja.

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

Keräykseen ovat osallistuneet: Si-
nikka Ranta,  Tornion Retkeilijät, An-
neli Koskinen, Liisa Uusitalo. 

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla!

Hyvän
mielen
keräys

TRL:n majahinnat löytyvät  
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut
sekä tämän lehden sivulta 4.

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta 

toivottaa TRL:n 
kiinteistötoimikunta

Kiinteistötoimikunnan kuulumisia

TRL:n 
majatalkoot 
16.5.-19.5.2022
Ukonjoella
12.6.-18.6.2022 
Lapin majoilla
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Vihdin Retkeilijät vietti jäsenil-
taa 21.10. tavallista juhlavimmis-
sa merkeissä. Mia oli täyttänyt 70 
v. syyskuussa ja Karille tulee sama 
ikä täyteen joulukuussa. 

Mia ja Kari ovat yhdistyksemme 
perustajajäseniä. He ovat koko 33 
vuoden ajan kantaneet vastuuta Vi-

retin toiminnasta, Mia puheenjoh-
tajana useaan otteeseen ja Kari an-
sioituneena valokuvaajana. 

Maukkaiden kahvien ja kakku-
jen jälkeen jatkoimme iltaa työn 
merkeissä suunnittelemalla ret-
kiä ja muita tapahtumia vuodel-
le 2022.

Kiitos Mia ja Kari. Toivotamme 
paljon lisää vuosia ja yhteisiä ret-
keilytapahtumia.

Vihdin Retkeilijät ry
Kuva Seppo Hanhikorpi

Teksti Riitta Ojanne ja 
Liisa Uusitalo

Työväen Retkeilyliitto täytti 50 
vuotta vuonna 2021 ja 50-vuo-
tisjuhla oli suunniteltu pidettä-
viksi keväällä 2021. Koronan ta-
kia juhla jouduttiin kuitenkin pe-
ruuttamaan ja siirtämään vuodel-

Työväen Retkeilyliiton 50-vuotisjuhla 
Petäyksessä 21.5.-22.5.2022

Mia ja Kari Neuvonen 70 v.

la eteenpäin. Uusi ajankohta on 
21.5.-22.5.2022 ja paikka on Pe-
täys Resort, Hattulan Tyrväntö.

Juhlapäivänä jaetaan ansiomerk-
kejä, jota varten jäsenyhdistyksiä 
pyydetään anomaan TRL:n ansio-

merkkejä sekä ilmoittamaan yhdis-
tysten omia sisäisiä ansiomerkkejä 
jaettavaksi juhlapaikalla.

Juhlan ohjelmaa suunnitellaan ja 
tarkempi tiedote ilmoittautumisi-
neen lähetetään jäsenyhdistyksil-
le kun ohjelma on lyöty lukkoon.

Hämeenlinnan Retkeilijät järjes-
tävät yhdessä TRL:n kanssa juhla-
tapahtumaa, joten tiedusteluihin 
vastaavat Seija Niemelä (HäRet) 
puh. 044 5800567 ja Tiina Siner-
vo (TRL) puh. 045 1369744.

Suruviesti
Joukostamme on poistunut
retkiystävämme
Leena Anttila 
Hän toimi Retkeilyseura 
Vipeltäjissä yli neljä-
kymmentä vuotta. 
Muistamme Leenan valoisana
ja iloisena retkeilijänä.
Otamme osaa 
omaisten suruun. 
Työväen Retkeilyliitto ry ja 
Leenan retkiystävät
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Seija Niemelä
Hämeenlinnan Retkeilijöiden 
varapuheenjohtaja sekä  
TRL.n hallituksen jäsen.

kysymystä 
Seijalle

1. Mistä olet kotoisin?
Kotoisin olen Kotkasta, mut-

ta mutkien kautta päätynyt Hä-
meenlinnaan.

2. Kuinka pitkään olet ollut jä-
sen?

Jäsenenä Häretissä olen ollut n. 
20 v.

3. Minkä sortin retkeilijä olet? 
Tutustuin Häretin toimintaan 

Molli Matikaisen myötä. Kävin 
heidän kanssaan Ukonjoella muu-
taman kerran. Häret järjesti myös 
vaellusreissuja joista innostuin ja 
huomasin, että tää on mun juttu.

4. Paras lapsuus- ja nuoruusajan 
muisto?

Kotkassa kasvaneena ulkosaare-
laisen tyttärenä, vietimme kesäisin 
viikonloput ja lomat Haapasaaren 
saaristossa telttaillen ja veneillen 
koko perhe.

5. Retkeilyn mielilaji? Miksi?
Vaellus on lempijuttuni.

6. Mitä muuta harrastat? 
Harrastuksia, käsityöt, sienestys, 

marjastus, leivonta ja kokkaus.

7. Hienoin tai järisyttävin koke-
mus retkeilystä?

En osaa sanoa mikä olisi hienoin 
kokemus retkeilyssä. Kaikki reissut 
on omalla tavallaan hienointa.

8. Jos olisit lintu mikä lintu oli-
sit? Miksi?

Lintuna olisin varmaan västäräk-
ki. Nopealiikkeinen ja aikaan saava.

9. Mitä odotat tulevaisuudelta?
Tulevaisuudelta en odota mi-

tään. Kaikki otetaan vastaan mitä 
eteen tulee. Ja toimitaan sen mu-
kaan.

10. Elämänohjeesi, mielilausee-
si (mottosi)

Mottoni, aina löytyy jotain po-
sitiivista.

Kiitos Seija, ja hyvää joulua.
T. Hilkka

Yksi meistä TRL:ssa

10

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.

Maksut majavuokrauksesta 
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458
Viitenumerot:  
Varkhanmukka + Suaskumpu 11222,  
Rihmakuru 24442,  
Ukonjoki 11277,  Käkkälö 12331

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut

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

Rihmakurun peloton ja utelias kuukkeli uskaltaa syödä kädestä. 
Kuva: Mikko Lehto.
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Mitä kesä olisikaan ilman kunnon 
lasten leiriä kauniin järven rannal-
la, totean minä; eläkkeellä oleva 
nuorisotyöntekijä, joka 1970 -lu-
vulla vietti parhaimmat ajat kesistä, 
joko kunnan tai erilaisten järjestö-
jen leireillä. Nyt se toteutui pitkäs-
tä aikaa Rajaniemen lomakeskuk-
sessa Virroilla 28.6.–3.7.

Vihdin Retkeilijöiden neljä ai-
kuista – Helli ja Hannu Kyllönen 
ja me Karin kanssa. Minä toimin 
yhtenä ohjaajana. Lapsia meiltä 
osallistui 3;  Venla, Max ja Mika-
el Tiurahovin Ystävien Kesähei-
näleirille.

Leirin vastaavina ohjaajina toi-
mivat Markku Lindgren ja Rai-
sa-Tiina Lahtinen. Leiriläisper-
heet saivat tukea Hyvinvointilo-
mien kautta. Meitä oli siellä eri 
ikäisiä vanhempia, isovanhempia 
ja kummeja  yhteensä 19 ja lap-
sia 24. 

Leirin ohjelma oli monipuolis-
ta ja yllätyksiäkin riitti, varsinkin 
viimeisenä leiri- iltana, mutta siitä 
myöhemmin. Ensimmäisenä päi-
vänä kierrettiin leirialue ja illalla 
pidettiin tutustumisilta Siekkisa-
lissa. Siinä ei sen kummempaa, 
mutta seuraava päivä olikin sitten 
täynnä touhua ja tekemistä. Leirin 
nuorimmat askartelivat omaisten 
ja ohjaajien kanssa samassa pai-
kassa, missä edellisen illan tutus-
tuminen suoritettiin. Yli 6-vuo-
tiaat osallistuivat rantakalakisaan 
laiturilla Siekkijärven rannassa, 
jossa Rajaniemi sijaitsi.

 Lounaan jälkeen lapset ja ai-
kuiset pääsivät testaamaan jurtta-
saunaa, jonka Tampereen nuori-
sopalvelu oli meille vuokrannut 
kolmeksi päiväksi. Kiitokset Ilpo 
Siimekselle ideasta. Sitä iloa riit-
ti päiväkahviin ja välipalaan. Fris-
beekisaan saivat halukkaat osallis-
tua joukkueina. Väentuvan säh-
kösaunat olivat sitten illansuus-
sa enemmän aikuisten käytössä. 
Nuoret saunoivat mielellään jurt-
tasaunassa, toki aikuisten valvon-
nassa. 

Päivällisen jälkeen oli ns. omaa - 
aikaa klo 18 asti, jolloin Siekkisa-
lissa oli  Bingo. Niin kului ensim-
mäinen kokonainen päivä. Vielä 

iltapala ja sitten rauhoituttiin un-
ten maille. 

Leiripäivät noudattelivat keitti-
ön aikatauluja; aamupala, lounas, 
välipala, päivällinen ja iltapala. Ei 
ollut kellään nälkä. Pelattiin, lei-
kittiin, uitiin ja saunottiin. Yhte-
nä päivänä oli luontorastit. Polku 
kulki Rajaniemen pitkin tontin 
rajoja. Välipalalla paistettiin ran-
nassa lettuja ja viimeisenä iltana 
makkaraa.

Torstaina 1.7. Oli sitten lei-
rin ehkä odotetuin päivä. Teim-
me retken Ähtäri ZOO -eläin-
tarhaan katsomaan Pandoja, sekä 
muita eläimiä. Päivä oli lämmin ja 
takaisin saavuttua kaikki rantaan 
ja uimaan. Päivällisen jälkeen oli 
sitten perinteiset LEIRIOLYM-

PIALAISET, johon kaikki osal-
listuivat reippaasti, vaikka päivä 
oli ollut helteen takia uuvuttava. 
Järvessä piti kuitenkin käydä ilta-
palan jälkeen vielä ennen nukku-
maan menoa.

 Viimeisenä kokonaisena leiri-
päivänä toteutettiin leirikaste niil-
le, jotka eivät koskaan ole olleet 
leireillä.  Aikuiset kuljettivat leiri-
läisiä yksitellen silmät sidottuina 
leirikasteradalla, jolla pieniä toi-
menpiteitä, maistiaisia ja notke-
utta vaativia tehtäviä. Kaikki sel-
visivät kunnialla ja saivat leirikas-
teen. Lopuksi uimaan.

Leirillä oli myös innokkai-
ta näyttelijöitä, jotka valmistivat 
viimeiseen illanviettoon näytel-
män. Me kutsuvieraat taputim-

me ja kiitimme hienosta esityk-
sestä. Ja sitten se yllätys. Taikuri 
Marko (Marko Akkanen) saapui 
lentävine lautasineen ja ilmapal-
loineen rantanäyttämölle. Ihme-
tystä riitti, miten lautanen sinkoi-
lee korkeuksiin ja miten ne muut 
taikatemput oikein menivät. Lo-
puksi Markolla oli aikaa väännel-
lä ilmapallomakkaroista mitä ih-
meellisimpiä otuksia. 

Kaikki mukava loppuu aika-
naan. Viimeisenä aamuna oli sit-
ten eri kilpailujen ja olympia-
laisten palkintojen jako. Leiriläi-
set olivat reippaita osallistumaan 
kaikkeen tekemiseen. Jokainen sai 
muistoksi jotain ja vielä isot halit 
päälle. Leiri oli ikimuistoinen, säät 
suosivat, järvessä oli lämmin vesi. 
Leiristä paras oli järvessä polskut-
telu ja kaikki vanhat ja uudet ys-
tävät. 

Mia apuohjaaja ViRet  

Perinteistä leiritoimintaa perheille
Kesäheinäleiri pidettiin
lomakeskus Rajaniemessä

Leirillä uitiin ja  joka päivä lämpimässä Siekkijärvessä.

Kalastuskisa laiturilla. Aikuiset avustamassa madon koukkuun 
laitossa. Kuvat Kari Neuvonen.

Venla ja taikuri Markon taikoma 
ilmapallo. Kuva Helli Kyllönen.
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Else-rukka, puheenjohtajamme 
oiva, hyväksyi vielä viime hetkel-
lä ilmoittautumisia, joten piti toi-
nenkin majapaikka Karjalan Ret-
keilijöille järjestää, ja suitsait hän 
sen hoitikin. Kun toinen porukka 
sai majoituksen Rokuanhovista ja 
toinen Rokua Health and Span lä-
heltä, molemmat uskoivat olevan-
sa onnekkaampia kuin nuo toiset.  
Vain neljä päivää, torstaista sun-
nuntaihin (9.-12.9.), kesti reissu, 
mutta – saattoivatko kokemukset 
todella niihin mahtua…  Miten tä-
mäkin tuppaa unohtumaan: virkis-
tyäkseen ei aina tarvitse lähteä kuin 
– suht lähelle.  

”Ottaa vain rusinat pullasta” on 
ilmaisu (vaikken pullan ystävänä 
siitä oikein tykkääkään), joka kuvaa 
hyvin tilannetta, kun yrittää ker-
toa lyhyesti jostain hienoksi koe-
tusta runsaudesta. Muutama rusi-
na tässä. Jos menomatkan käynnis-
tä Liimanninkoskella saa noukkia 
kaksi rusinaa, ne ovat lammashaka 
–  sen näki kerroksellisena lapsuu-
teensa saakka – ja Janus-kasvoinen 
joki: laavun lähellä villi ja kuohuva, 
mutkan takana punasavisena (vaan 

ei saasteisena sekään) vakaasti vir-
taava… Kuin veljekset mutta niin 
erilaiset ulkonäöltään,  ääniltään ja 
temperamentiltaan! 

Suppa eli harjuhauta tai harju-
kuoppa on jääkauden sulamisvai-
heen aikana syntyneille harjualueil-
le muodostunut usein varsin pyö-
reä painanne (Wikipedia). Roku-
an kansallispuistossa supasta tulee 
jo kyökkikieltä. Entinen opastus-

keskus on nimeltään Suppa, ja ko-
ko alueen ehdottomia nähtävyyksiä 
on Syvyyden kaivo, Suomen syvin 
suppa. Sinne laskeudutaan pitkiä 
portaita. Syvyyden kaivon äärellä 
päätä huimaa, vaikka jääkauden su-
lamisvaiheen voimia osaa vain aa-
vistella.  Jääkausi on ollut ylipäänsä 
Suomen ensimmäiseksi geoparkik-
si nimetyn alueen suuri muotoilija.  

Rokuan reitit ovat hyvin merkit-

tyjä, vaihtelevia ja tavalliselle kulki-
jalle mukavan kohtuullisia (esimer-
kiksi Rokuansydän on 8 ja Pookin-
polku 6 kilometriä).  Kuulaita ha-
vumetsiä, puita ja pilviä heijasta-
via lampia, monenkirjavia samma-
leita, ruskaniloisia varpuja ja kor-
sia… Mutta erityisesti sydäntä sy-
kähdyttivät valkeat jäkäliköt, jotka 
valaisivat maisemaa ajoittain suu-
rinakin laattoina. Kunnioitimme 
tietysti herkkää luontoa pysymäl-
lä polulla, eikä joistakin eteläsuo-
malaisten ruuhkaisista luontokoke-
muksista ollut tietoakaan. 

Melkoisesti yllätti vanha rauta-
tie, joka kurkisteli heinien lomas-
ta. Mitä kummaa! Otettiin selvil-
le, että Rokuan – tai Lastenmaan 
– rautatie oli kapearaiteinen rauta-
tie, joka rakennettiin 1985-1986. 
Reitti kulki Rokuanhovista Rokua 
Health & Spa -hotelliin. Jotain kui-
tenkin tapahtui, sillä toiminta lop-
pui.  Surullista, sillä junaliikenteellä 
luulisi olevan (tulevaisuudessa yhä 
enemmän) mainosarvoakin Roku-
alle:  luontoystävällisemmin siirry-
tään paikasta A paikkaan B junalla 
kuin pikkuautolla. 

Karjalan retkeilijät Rokuan reissulla

Kuvat Raisa Simola.
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Sienet, ja sienien paljous, se-
kin yllätti. Tietystikään emme 
me useimmat  olleet siihen varau-
tuneet, mutta hätä ei lue lakia ja 
puute on kekseliäisyyden äiti: hui-
vit, hatut ja muut päähineet sieni-
koreiksi! Sienipaistilla herkuteltiin 
sitten yhtenä iltana yleisesti.  Pan-
nulle pääsivät lähinnä tatit, mutta 
Juha tietysti poimi kaikkia syötä-
viä ihmeellisyyksiä. Juhan sienitie-
tämys ja Ilmon polkutuntemus se-
kä vaellusviisaus ovat Karjalan Ret-
keilijöille arvokkuudessaan vailla 
vertaa. Tuo vaellusviisaudeksi ni-
meämäni kaipaa hiukan avaamis-

ta. Mitä yhteiskuntakelpoisempia, 
sitä suorituskeskeisempiä,  niin-
hän meidät on opetettu eikö vain! 
Huomaamattamme saatamme sit-
ten jopa metsässä kiiruhtaa sivuille 
vilkuilematta saati pysähtelemättä. 
”Mihin kiire?” Ilmo silloin viestii, 
ei välttämättä sanoin vaan käyttäy-
tymisin. Tällaisesta filosofiasta mi-
nä totisesti pidän, ja aika hyvin nä-
en sen kyllä Karjalan Retkeilijöis-
sä omaksutunkin, kiitos unilukka-
rimme (/kiirelukkarimme) Ilmon. 

Kotiinpaluupäiväkin oli täyteläi-
nen retkipäivä. Silloin tehtiin tutta-
vuutta uskomattoman kauniiseen 

Manamansaloon, sen vanhoihin 
kuhmurarunkoisiin petäjiin, myrs-
kyn kaatamiin hongankolistajiin, 
varpaankärjillänsä seisoviin män-
tyihin ja taivasta kohti sojottaviin 
luurankojuurakoihin. Kainuun 
meri sulautui taivaan horisonttiin 
siniharmaana rajattomuutena. Äk-
kiä kaksi joutsenta ilmaantui mai-
semaan, huomasi meidät ja lähti li-
pumaan kulkumme suuntaan. 

Muutamat meistä kävivät vielä 
tutustumassa Manamansalon van-
haan hautausmaahan ja muisto-
merkkikirkkoon. Oulujärven seu-
rakunta perustettiin vuonna 1559, 

ja kirkko, joka oli ensimmäinen ko-
ko Kainuussa, rakennettiin samoi-
hin aikoihin. Rappasotien aikaan 
1578 kirkko poltettiin ja kirkon-
kello ryöstettiin. Se vietiin Solo-
vetskin luostariin Vienanmeren 
saareen, missä se on tänäkin päivä-
nä. Kerran olen ikimuistoisen reis-
sun Solovetskiin tehnyt, mutta kir-
konkellotiedon opin vasta Karjalan 
Retkeilijöissä. Kuten vaikkapa sen, 
että tervahaudan valvojaa kutsut-
tiin LOTNIKAKSI.  Kiitos!  

Raisa Simola
Karjalan Retkeilijät  

Kuva Merja 
Kortelainen.
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Kunnon talvea odotellessa on mu-
kava muistella viime kesän tapah-
tumia. Joskus käy niin, että ret-
keä suunnitellessa ja toteutettaessa 
kaikki menee nappiin. Uskallan sa-
noa, että näin pääsi käymään Län-
si-Karjalan Retkeilijöiden järjestä-
mällä rosvopaistiristeilyllä. 

Retkelle osallistui jopa yli odo-
tusten 36 henkeä. Omien jäsen-
temme ja heidän ystäviensä lisäk-
si saimme mukaan jäseniä kum-
miseuroistamme Karjalan Retkei-
lijöistä ja Vihdin Retkeilijöistä. 
Menneenä kesänähän oli pitkä hel-
lejakso ja osasimme varata juuri oi-
kean päivän. Lauantaina 10.7.2021 
aurinko paistoi täydeltä terältä, kun 
lähdimme Outokummusta Hojo-
Matkojen bussilla kohti Lomakes-
kus Huhmaria, joka sijaitsee Höy-
tiäisen rannalla. Osa porukasta tu-
li Joensuusta omilla kyydeillä suo-
raan Huhmarille. Bussimatkan ai-
kana retken vetäjä Heikki Haa-
pea kertoi historiallisesta järves-
tä osallistujille. Höytiäinen kehit-
tyi omaksi järvekseen, kun nouse-
va maa kuroi sen irti merestä noin 
9 500 vuotta sitten. Järvi syntyi 
kuin uudestaan vuonna 1859 
valtaisan järvenlaskun seurauksena, 
vedenpinnan pudottua 9,5 metriä 
ja järven alan pienennyttyä yli 450 
neliökilometristä nykyiseen. Näin 
vapautui melkoinen määrä lisää 
maata viljelyskäyttöön.

Huhmariin tultaessa kävelimme 
laivalaiturille ja laivaa odotellessa 
ihastelimme auringossa kimmeltä-

vää järven pintaa. Pian laituria lä-
hestyi m/s Tuula, joka on Suomen 
vanhin puinen edelleen ammatti-
käytössä oleva vesibussi. Historiaa 
oli siis mukana tälläkin tavalla. Lai-
van omistaja/kapteeni Petri Luotio 
oli tutkinut ostamansa ja kunnos-
tamansa laivan menneisyyttä. Ky-
seessä on arvokas perinnealus.

M/s Tuula vei meidät Höytiäi-

sen Hiekkasaareen, joka on kaik-
kien käytössä oleva retkeilykohde. 
Asutusta saaressa ei ole. Saari on 
hiekkaa ihan nimensä mukaisesti. 
Rannat sekä koko saaren maasto on 
hiekkaa ja siinä tosi paljon muu-
rahaisia. Saaren rannassa on ka-
tos ja pöydät sekä penkit ruokai-
lua varten. Vähän matkan päässä 
rannalla nousi savua ilmaan. Siellä 

se muhi maakuopassa nuotion al-
la, meidän ruokamme rosvopaisti! 
Kyseessähän on historiallinen ruo-
kalaji. Nimi rosvopaisti tulee sii-
tä, kun rosvot kävivät varastamas-
sa lampaan ja paistoivat sen sitten 
maakuopassa niin, etteivät jääneet 
varkaudesta kiinni. Kapteenimme 
Petri Luotio oli laittanut paistin 
kuoppaan varmaan jo edellisilta-
na, koska paistaminen saattaa kes-
tää jopa puoli vuorokautta riippu-
en lihan määrästä. Tulta on pidet-
tävä yllä koko ajan.

Patikoimme saaressa ja osa poru-
kasta lähti ihanalta hiekkarannalta 
uimaan. Sovittuun aikaan palasim-
me rosvopaistikuopan luo. Kaptee-
ni alkoi kaivaa paistia kuopasta. Se 
oli melkoisen kuumaa hommaa. 
Lopulta esiin ilmestyi iso teräksi-
nen vuoka, jonka kapteeni kan-
toi tarjolle. Kansi avattiin ja mikä 
tuoksu sieltä leijui ilmoille! Muka-
na ollut emäntä oli keittänyt peru-
nat ja asetti salaatin, leivät, levitteen 
ja juomat tarjolle. Voitte arvata, et-
tä ruoka maistui. Nauttiessamme 
ruuasta kapteeni kertoi meille lai-
vansa kunniakkaasta historiasta. 
Aterian päätteeksi nautimme vielä 
nokipannukahvit. Vatsat täynnä ja 
mieli virkistyneenä siirryimme lai-
vaan. Höytiäisen kimaltaessa aurin-
gossa M/s Tuula toi kylläiset retke-
läiset takaisin Huhmarin laituriin.

Ei retki enää tästä paremmaksi 
voinut tulla.  Lämmin kiitos kai-
kille mukana olleille!

Jutun kirjoitti Seija Pääkkönen

Rosvopaistiristeily Höytiäisellä
Kuvat Kari Neuvonen.
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TRL:n retkiviikolla 18. – 24.9. oli 
retkijoukkoa kuudesta eri seurasta 
kaikkiaan 21 + kaksi koiraa Ukon-
joen kämpän alueella, minne me 
hyvin mahduimme.  Aamuisin läh-
tö retkikohteeseen kello yhdeksän 
ja paluu viimeistään viiden aikoi-
hin. Retkipäivän iltana pääkämpäs-
sä oli nälkäistä joukkoa norkoile-
massa ruokaa, kun viimeiset vielä 
vilvoittelivat saunan höyryjä.

Viikko käynnistyi Kitsin linjoja 
ihmetellen, Patvinsuon alue kämp-
pähistorioineen, karsikkopuineen, 
Lutin tasavaltoineen kiehtoi kuuli-
joita seuraavana päivänä. Koiteretta 
ihmeteltiin Majaniemen tulipaikal-
la, siellä säännöstelyn jäljet näkyi-
vät eroosiona.

Ruunaankoski – aina yhtä upea. 
Koskessa vettä oli vähänlaisesti, ka-

lastajia kuitenkin riitti rannoille 
hyvin. Sienet ja puolukat kerättiin 
porukalla yhteiseen käyttöön. 

Pienen Ritojärven luonnonhoi-
tometsä – uskomaton alue harjui-
neen ja vesineen. Ison kiven päällä 
järvessä kasvoi koivu!

Ahman jälkiä ihmeteltiin Aho-
kosken laavulle patikoidessa. Paluu 
kämpälle kesti, kun kankailla pu-
noittavat, isot puolukat odottivat 
poimijaansa. Saatiin mieluisat tu-
liaiset kotiin. 

Kiitokset oppaallemme Ilmol-
le, puuron keittäjille, keittiön ruo-
kailuhengettärille, tiskaajille, sau-
nan lämmittäjille, puuhuoltojou-
koille ja kaikille osallistujille – oli 
mukavaa!

Teksti ja kuva Armi Salenius
Arto Reinikainen ja Lauri Saarinen ihmettelevät säännöstelyn jälkiä 
Koitereen Marjaniemessä.

Ukonjoen ihmeitä 
isollekin porukalle

Rospuuttoajan ohjelmaa 
ViRettiläisiä keilaamassa 
Vihdin Bowlingissa
Vaikka emme ole sokerista, niin sa-
teiset ja loskaiset iltaretket eivät ole 
kivoja. Meillä ViRetiläisillä  on sel-
laisille illoille varattu ohjelmaa mm 
Nummelaan Vihti Bowlingin kei-
lailusalille.

 Niinpä sateisena torstaina 3.11. 
oli kaksi rataa varattu kahdeksalle 
keilaajalle klo 18-20. Saapuessam-
me salille oli ensin kenkien vaih-
to. Onneksi siellä oli  varattu ruh-
tinaallisen paljon eri kokoisia kei-

lailukenkiä, ettei tarvitse jonottaa 
niiden vapautumista.

Suorittaessamme maksun pää-
semme meille varatuille radoille ha-
kemaan sopivia keilapalloja. Sitten 
pelaaminen voi alkaa. Radan lähel-
le näyttöruuduille ilmestyy nimem-
me ja pistemäärä heitetyn keilapal-
lon jälkeen. Keiloja kaatuu vaihtu-
valla menestyksellä; kaikki tai vain 
osa. Joskus keilat jäävät niin has-
susti, että vaikka kuinka yrittäisit 

Liisa Uusitalo (keilailuvastaava), Raili Saloviin pallon kanssa ja Teija 
muuten vaan keskittyy.

Teija Kuitusen tarkka katse taululle ja Aune Kärkkäinen valmis-
tautuu heittoon. Kuvat Riitta Ojanne.

paikkoa, pallo pyörii ränniin jom-
malta kummalta sivulta tai vain yk-
si kaatuu ja yksi jää heilumaan pai-
kalleen. Niin keilailu jatkuu. Välillä 
kaatuvat kaikki ja välillä pallo suo-
raan ränniin. Joskus koko systee-
mi menee jumiin ja keilojen pys-
tytyslaite jää alas radalle. Siinä me-
nee sitten hetki, kun radan henki-
lökunta tulee korjaamaan tilanteen 
ja peli voi jatkua. Tässä välissä on 
mukava hakea juotavaa ja valmis-
tautua uuteen koitokseen. Joskus 

olemme laskeneet pisteet kilpailu-
mielessä, kun meillä on ollut use-
ampi rata ja enemmän osanottajia. 
Nyt tyydymme nauttimaan pelistä. 
Harjoitus tekee mestarin.

 Ilta kuluu nopeasti ja taas olem-
me viettäneet mukavan illan yhdes-
sä pelaten. Samalla olemme sopi-
neet seuraavan tapaamisen. Jääm-
me odottamaan Jouluista Jäseniltaa 
Vihdin seurakunnan Riuttarannan 
saunalla.

Mia ViRet
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Rauhallista Joulua ja 
voimia ja terveyttä alkavalle 
Uudelle Vuodelle 2022!
Laajasalon Reippailijat ry Lare

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
Vihdin Retkeilijät ry.  
Toivoo Mia, Riitta, Helena, Niina ja Raili

Rauhaisaa Joulua ja 
Retkeilyllistä vuotta 2022!
Riihimäen Retkeilijät ry

Hilipakkata joulua ja
uutta vuotta!
Toivottavat  Kuopion Retkeilijät ry

Iloista Joulua ja 
Rauhaa maailmaan!
Espoon Retkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Salpausselän Samoojat ry

Joulunaikaa rauhaisaa
Vuotta hyvää alkavaa!
Jos hyvän mielen paketois,
se kaikkein paras lahja ois.
Karjalan Retkeilijät ry

Joulurauhaa, sillä 
voitamme pandemian.
Kangasalan Retkeilijät ry

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

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

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja ja Onnellista Onnellista 
Uutta Uutta Vuotta!Vuotta!

Pahus, nyt 
ollaan eksyksissä...

Ei se mitään, 
otetaan samalla 

joulukuusi.

Tonttukuvat Hilkka Laitinen.
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Iloa, rauhaa 
ja luonnosta joulun taikaa!
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

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

Hyvää Joulua ja Onnellista, 
tervettä retkeilyvuotta 2022
Helsingin Työväen Retkeilijät/ 
Helsingin Luonnonystävät

Kuusankosken Retkeilijät ry 
toivottaa kaikille retkeilijöille  
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Lämmintä Joulumieltä kaikille 
Retkeilijöille ja mukavia ja mieleen-
painuvia retkiä tulevalle vuodelle 2022!
Rovaniemen Retkeilijät

Länsi-Karjalan Retkeilijät toivottaa 
rauhallista joulua

ja virkeää retkeilyvuotta 2022!

HYVIÄ VESI-
RETKIÄ 2022!

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 2022
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.

Joulurauhaa 
ja onnistuvia 
retkiä v. 2022
Tiurahovin Ystävät ry

Tuolla joku keittää 
kahvia!  Hei muoriseni 

– nyt kahville!

Jouluterveiset Tuusulanjärvcn 
kulttuurimaisemista!
Järvenpään Retkeilijät ry
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Kansainvälisten luonnonystävien 
järjestö NFI on vuosien ajan tuke-
nut projektia, jonka tavoitteena on 
lieventää ilmastonmuutoksen seu-
rauksia Afrikassa ja parantaa pai-
kallisen väestön elinoloja. Nyt pro-
jekti on käynnissä Senegalin poh-
joisosan kylissä alueella, johon il-

mastonmuutos vaikuttaa erityises-
ti. Kuivien kausien lisääntyminen 
vaikeuttaa maanviljelystä ja aiem-
min hedelmällinen maaperä hei-
kentyy eroosion vaikutuksesta. He-
delmäpuiden istuttaminen yhdes-
sä paikallisen väestön kanssa vah-
vistaa maaperää, parantaa ilmastoa 

ja tuottaa kyläläisille kallisarvoisia 
hedelmiä muutaman vuoden ku-
luttua.

Lahjoita hedelmäpuita
15 euron lahjoituksella voidaan is-
tuttaa ja hoitaa kolmea hedelmä-
puuta. Kaikki puut annetaan suo-

raan perheille ja NFI:n projektitii-
mi käy paikan päällä säännöllisesti 
seuraamassa puiden kasvua.

Näin se toimii
1. Maksa pankkisiirrolla 15 euroa 
luonnonystävien ilmastorahastoon. 
Maksun vastaanottaja: Naturfreun-
de Internationale
Tilinumero IBAN: 
AT 88 14000 05610 665 499
BIC: BAWAATWW
Viite: Naturefriends Climate Fund
2.  Lähetä sähköposti siirron euro-
määrästä ja päivämäärästä sähkö-
postiin office@nf-int.org, esimer-
kiksi ”15 euros 6.12.2021”.
3. NFI:n toimisto lähettää sinul-
le sähköpostilla lahjoitustodistuk-
sen, jonka voit halutessasi tulostaa 
itse. Jos haluat saada todistuksen 
perinteisellä postilla, lisää sähkö-
postiviestiin kotiosoitteesi.

Joulupuusi kasvaa Afrikassa

Länsi-Karjalan Retkeilijät ko-
koontuivat syyskokoukseensa 
21.11.2021. Vuodesta 2010 lukien 
puheenjohtajana toiminut Heikki 
Haapea siirtyi sivuun vetovastuusta 
ja puheenjohtajaksi vuodelle 2022 
valittiin varapuheenjohtajana pit-
kään toiminut Anne Kuokkanen. 
Heikki Haapea valittiin varapu-
heenjohtajaksi. Edellisten lisäksi 
hallitukseen vuodeksi 2022 tulivat 
valituiksi Reino Tölli, Toivo Rissa-
nen, Mirva Kuisma, Sirkka-Liisa 
Kolehmainen ja Seija Pääkkönen 
sekä varajäseniksi Eija Koistinen 
ja Sirkka-Liisa Tölli. Uusi hallitus 
piti järjestäytymiskokouksensa heti 
syyskokouksen jälkeen. Seija Pääk-

könen luopui 11 vuotta kestäneestä 
sihteeriydestään ja uudeksi sihtee-
riksi vuodeksi 2022 valittiin Mirva 
Kuisma. Toivo Rissanen jatkaa ta-
loudenhoitajana. Uusille toimijoil-
le toivotettiin onnea ja intoa toi-
minnan kehittämisessä.

Jutun kirjoitti 
Seija Pääkkönen

Vetovastuu vaihtui 
Länsi-Karjalan Retkeilijöillä

Vastuiden vaihto käynnissä. 
Kuvassa vasemmalta Anne 

Kuokkanen, Heikki Haapea, 
Seija Pääkkönen ja Mirva 
Kuisma. Kuva Reino Tölli.
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Riihimäen Retkeilijöiden aktiivi-
nen lapinkävijä Arvo Kerovuori s. 
19.2.1928 kuoli 28.7.2021 lyhyen 
sairaalassa olon jälkeen. Hänen nä-
könsä ja kuulonsa heikkenivät niin, 
että korona-aikana oli todella vai-
keaa pitää häneen yhteyttä. 

Arvo  soitti minulle ja pyysi käy-
mään, koska ei enää ollut muita ke-
nen kanssa jutella monista lapin 
reissuista. Hänellä oli erittäin hy-
vä muisti, jota hämmästelin.  Esim. 
Lapin kämppien nimet hän muisti 
ja juttu luisti.  

Hän oli mieheni työkaveri vetu-
rinpäällä ja siksi perheistämme tuli 
hyvin läheiset. Arvo kertoi vaimon-
sa Eilan kanssa kantaneensa Vark-
hanmukkan hirsiä tien vierestä, eh-
kä 1971 jolloin tietä ei vielä kämp-
päalueelle ollut. 

TKL:n Eräretki - ohjaajakurssil-
la miehet olivat yhdessä ja me nai-
set seuraavalla kurssilla. Ensin oli 
syysviikko vaelluksella, sitten talvi-
vaellusviikko samoin, majoitukset 
olivat teltassa tai autiotuvilla.

Varkhanmukkan korsusauna 
rakennettiin  1997. Arvo oli mu-
kana rakennustöissä kuten muil-
lakin liiton majoilla. Hän valoi 
saunan lattian ”Hyvä kaato latti-
assa on” oli rakennusmestari to-
dennut jälkitarkastuksessa. Kir-
jallista lupaa rakentamiseen ei ol-
lut. Rakennus piti naamioida niin 
ettei lentokoneestakaan sitä ha-
vainnut. ”Länsilapin komein sau-
na” oli Hetan rakennustarkastajan 
loppulausunto.

Arvo asui leskenä rakentamas-
saan omakotitalossa  yli  20 vuot-

ta. Hän halusi kasvattaa monen-
laisia puutarhakasveja  ihan vii-
meiseen asti, vaikka näkö oli to-
della heikko. Marjapensaasta hän 
etsi syötävää käsin koskettelemal-
la. Kukat olivat hänelle tärkeitä, 
keväällä hän halusi terassille ku-
kat. 

Kuntavaalien lähestyessä hän 
pyysi minua avustajakseen. Pyysin 
lupaa varata hänelle kotiäänestyk-
sen. Olin hänen avustajansa koto-
na, kun oli keskusteltu kenen nu-
meron laitan. Arvo ei halunnut 
päivittäistä kotipalvelua. Hänel-
le tuotiin ruoka kuitenkin kotiin. 
Onneksi Arvolla oli lyhyen juna-
matkan päässä hyvä ystävä, joka 
auttoi arjen askareissa.  

Arvon vointi heikkeni huomat-
tavasti. Hän oli muutamia lyhyi-

tä aikoja sairaalahoidossa. Siellä ei 
häntä pidetty kauan. 

Viimeisen kerran, kun soitin 
hänelle sairaalaan ja saatuaan sel-
ville kuka soittaa, hän sanoi ”Kes-
kustellaan sitten, kun minä elän”

Seuraavana päivänä Saarisen 
Olli soitti ja kertoi Arvon kuole-
masta.

Arvon tahto oli, että hänen 
tuhkansa ripotellaan pohjoiseen. 
Poikavainajan tytär sai tehtävän 
hoitaakseen. Hän innostui myös 
TRL:n Lapin mökeistä, kun soitti 
Arvon innostamana minulle. 

Alli Luhti 
Riihimäen Retkeilijät

Arvo Kerovuoren 
muistoa kunnioittaen  
Työväen Retkeilyliitto ry.

Ossi Jokela ja Arvo Kerovuori TRL:n talkoissa. 

Arvo Kerovuoren matka päättyi
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Se on seremonia, jota tulee nou-
dattaa, koska se on hauska. Pipola-
kit päähän, jonoon ja askeleet kohti 
tuttua ruokintakatosta. 

Kas, tuossahan on soma kuu-
si Stenbackan metsikössä, se mu-
kaan!

Jokainen laittaa kourallisen lin-
nun siemeniä katokseen oikein 
aakkosjärjestyksessä ja nyt on se-
kin homma hoidettu. 

”Joulu on taas, joulu on taas kat-
tilat täynnä puuroo”, laulellen koh-
ti Stenaria! 

Mitäs kummaa! kuusen oksas-
sa roikkuu hyvin vanha polkupyö-
rä vain yhden pyörän varassa. To-
sin se on roikkunut siinä ennenkin, 
vuosi vuoden perään. Ja aina Hilk-
ka jaksaa pyörän tarinan kertoa ja 
aina on kuuntelijoitakin, joiden sil-
mistä paistaa jännitys.

Vuosi vuoden jälkeen tarina on 
päättynyt onnellisesti!

Kaikilla on puuronälkä, se onkin 
erityisen hyvää tänä vuonna, Armi 
Salenius ei kerro reseptiä, harmil-
lista. 

No mutta, ensi vuonna saamme 
sitä jälleen. 

Kuusen ympärillä leikitään, joil-
lekin se on pakkopullaa, mutta kyl-
lä vanha Lapaduu-leikki tempaa 
kaikki mukaansa. 

Jouluateria on katettu, kunnia-
paikalla pönöttää komea kinkku, 
joka on perinteiseen tapaan kyp-
sennetty saunan padassa! On hy-
vää, valmistaja kehaisee. Niin se 
onkin. 

Juhlan huippunumerona on 
huutokauppa. Ei varmaankaan ole 
muilla! Pera-meklari osaa hom-
man, kaikki meni kaupaksi! Sitten 
juodaan huutokauppakahvit ja lau-
letaan Joulu on taas...

... ja taas unohtui kertoa, että on 
se joulupuuro palanut pohjaankin, 
kun on pyöritty kuusen ympärillä, 
liian innokkaasti, liian kauan!

Muisteli Hilkka 
Espoon Retkeilijät

Elinvoimainen joulujuhla
80-luvulta tähän päivään!

Kinkku maistui Ristolle. Kuva 
Sinikka Lylynoja.

Metsän eläimille ruokaa ja vähän muillekin, kuten Armista 
huomaatte. Kuva: Helena Idman.

”Miksi pyörä on puussa” kyselevät Lauri ja Maria. Hilkka kertoo. 
Kuva: Helena Idman.

Meklari Pera sai huutokaupattua vanhan, kunnon puntarin. Kuva 
Sinikka Lylynoja.
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Rovaniemen Retkeilijöiden 
12-henkinen porukka vietti loka-
kuisen luksusviikonlopun Mieko-
järven rannalla mukavasti majoit-
tuneena Miekojärvi Resortin tiloi-
hin. Oli jo täysi talvi, lumi maassa 
ja pakkastakin sunnuntaiaamuna 
-12°. Ajelimme perjantaina Rova-
niemeltä noin 80 kilometrin mat-
kan länteen ja asettauduimme ta-
loksi.

Ilta kului rattoisasti seurustellen. 

Tutustuimme toisiimme, mukana 
oli niin uusia kuin vanhojakin ret-
keilijöitä. Muistelimme menneitä 
retkiä ja suunnittelimme ja unel-
moimme tulevista. Taisimme mie-
likuvituksen siivin käydä Islannissa 
saakka. Kuun loisteessa loikoilim-
me lämpimässä ulkoporeammees-
sa ilman huolen häivää.

Lauantaina teimme eväsretken 
Eeron polulle. Polku on nimetty 
hiihtäjälegenda Eero Mäntyrannan 

mukaan ja sen varrella opastetau-
luissa kerrottiin hänen elämänvai-
heistaan. Pallistajavaaralla kasvaa 
770-vuotias mänty, jonka tarkkaa-
vainen ohikulkija näkee myös pää-
tieltä. Läheltä katsottuna se vasta 
pääsee oikeuksiinsa. Tuollaisia iki-
honkia ei näillä leveysasteilla juuri-
kaan kohtaa. Tulistelimme laavulla 
ja kipusimme näköalatorniin katse-
lemaan maisemia, ja kauniita mai-
semia näimmekin.

Pari päivää aiemmin satanut lu-
mi toi oman haasteensa reitille, jo-
ka oli kohtuullisen jyrkkä. Teim-
me rengasreitin, nousimme loi-
vempaa rinnettä ylös. Paluumat-
ka sujui lumen peittämiä portai-
ta pitkin. Tarkkana sai olla ja kä-
velysauvat auttoivat, mutta onnet-
tomuuksiltakaan ei vältytty. Lumi 
peitti näkyvistä epätasaisuudet ja 
yksi joukostamme joutui salakava-
lan juurakon uhriksi ja kompastui. 
Onneksi loukkaantunut jalka kui-
tenkin kesti autolle saakka. Sisukas 
retkeilijä ei periksi antanut vaikka 
jokainen askel oli tuskaa. Murtu-
milta kuitenkin vältyttiin.

Retkemme ei sisältänyt enem-
pää ohjelmoitua liikkumista. Ihai-
limme jäätyvää järveä, kuutamoa, 
auringonnousua ja lumista maise-
maa. Käytiin kävelyllä, bongattiin 
geokätkö, pelattiin korttia, syötiin 
hyvin, saunottiin, juteltiin, nauret-
tiin ja nautittiin elämästä.

Teksti Ritva Lahtinen

Rovaniemen Retkeilijät 
luksuslomalla Miekojärvellä

Talvinen auringonlasku 
Miekojärvellä. Kuva Ari Rantala.

Vaikka lumen 
peittämät portaat 
toivat haasteita, niin 
maisemat palkitsivat 
vaeltajat. Kuva Eila 
Sorajärvi.
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Perjantai-iltana 23.9. klo 21 läh-
ti Lehdon Liikenteen bussi Riihi-
mäeltä Matkakeskuksesta muka-
naan 34 reipasta retkeläistä kohti 
Raattamaa Vuontispirtille. Matka 
sujui mukavasti VIP bussin ja Mi-
kan tutussa  ja turvallisessa kyy-
dissä. Vuontispirtillä olimme noin 
klo 13, jonka jälkeen majoituim-
me 2-hengen huoneisiin. Reip-
paimmat kävivät tekemässä pie-
nen lenkin ja tutustumassa ym-
päristöön ennen saunaa ja ruokai-
lua.

Sunnuntaina ohjelmassa oli ret-
ki Hietajärvelle ja nousu Seipasel-
le. Hietajärven ihanalla hiekka-
rannalla olevalla laavulla maistui-
vat eväät. Illalla oli yhteistä illan-
viettoa ja palautekeskustelua päi-

vän tapahtumista ja Päivin ja Pir-
jon vetämä venyttelytuokio.

Maanantaina oli vuorossa kii-
peäminen Montellin majalle ja 
Nammalakuruun. Tunturissa rus-
ka parhaimmillaan ja aurinko pais-
toi. Montellilla oli hieno uusi kota. 

Tiistaina bussi vei meidät Särki-
tunturin parkkipaikalle, josta kii-
peäminen tunturille alkoi. Maise-
mat ja huipulla olevat kirkasvetiset 
lammet olivat sanoin kuvaamatto-
mia. Rohkeimmat pulahtivat ui-
maankin raikkaaseen veteen.

Keskiviikkona Ahovaaran lenkki 
ja osa jatkoi matkaa ja kävi Raatta-
man kaupalla. Illalla oli luontoilta, 
jossa ihailimme Toni Valon ottamia 
revontuli- ja luontokuvia.

Torstaina oli Pallastunturin ret-

ki vuorossa. Ilma ei suosinut tätä 
retkipäivää. Taivaskeron huippu oli 
pilven peitossa. Muutamat kävivät 
katsomassa olympiatulen sytyttä-
mismuistomerkkiä sumusta huoli-
matta. Illalla olimme ravintola Loi-
mussa laulamassa karaokea.

Perjantai oli vapaata ohjelmaa.
Lauuantaina klo 7.30 lähtö koh-

ti Riihimäkeä haikein mielin, kun 
piti jättää Lapin maisemat ja kaunis 
ruska, mutta palaamme hiihtoret-
ken merkeissä keväällä viikko 13.

Raija Peltonen

Kuusankosken Retkeilijät teki-
vät monen vuoden tauon jälkeen 
erittäin onnistuneen ruskaretken 
Länsi-Lapin tunturialueelle 18. – 
25.9.21. Matkaan lähdimme yötä 
vasten Kouvolasta perjantai-iltana 
ja paluu tapahtui päiväsaikaan seu-
raavan viikon lauantaina. Meitä oli 
15 hengen ryhmä sekä maan mai-
nio ja avulias linja-autonkuljettaja, 
joka vei meitä eri päivinä eri koh-
teisiin. Majoitus oli Autton poro-
tilalla täysihoidolla ja päiväretkille 
saimme eväät mukaan. Päiväretket 
kohdistuivat Pallakselle ja sen ym-
päristöön sekä Ylläkselle ja Levil-
le. Majapaikasta käsin vierailimme 
karaokeillassa Raattamassa sekä pii-
pahdimme Vuontispirtillä ja Vark-

hanmukassa, jossa iloiseksi yllätyk-
seksi tapasimmekin tuttuja. Luon-
nollisesti myös illanvietto majapai-
kan kodassa makkaranpaistoineen 
ja nokipannukahveineen kuului 
viikon ohjelmaan.

Päivien vaellusreitit pyrim-
me järjestämään niin, että jokai-
nen saattoi kulkea ryhmässä voi-
mavarojensa mukaan. Ruska oli 
todella kaunis ja sää suosi meitä 
muutoinkin niin, että ainoastaan 
retken parina viimeisenä päivä-
nä sateli hiljakseen. Se ei kuiten-
kaan suuremmin haitannut, kos-
ka matkalaiset olivat varautuneet 
myös sadesäähän ja ainahan saat-
toi piipahtaa pitämään sadetta let-
tukahvilaan!

Haikein mielin, mutta kiitolli-
sena retken onnistumisesta, jätim-
me lauantaiaamuna upean ruskan 
taaksemme ja suuntasimme etelää 

kohti, vannoen, että ensi vuonna 
tulemme uudelleen!

Niina Korpelainen

Vuosisadan ruska Kuusankosken 
Retkeilijöiden ruskaretkellä Lapissa

Ruskaa Sammaltunturin rinteessä, taustalla Pallastunturien lumiset 
huiput.Retkeläisten ryhmäkuva Varkhanmukassa.

Riihimäen Retkeilijät ruskaretkellä
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Muistatteko Zatopekin? Jos muistatte Zatopekin, muistatte myös 
Helsingin  Olympialaiset 1952. Zatopek juoksi pää kallellaan ja 
hampaat hirvittävässä irveessä maratoonia. Veljeni kipaisivat Tuu-
sulantien  varteen ja kehuivat nähneensä maailmankuulun ”Satu-
pekin”.

Vanhempieni pihassa Helsingissä, Maununnevan kaupunginosas-
sa, kasvoi silloin hyvin pieni pihlaja. Se oli tyytyväinen, koska sil-
lä ei ollut varteen otettavia kilpailijoita. Se varttui komeaksi myös 
ohikulkijoiden ihailemaksi maiseman komistukseksi.  Vuonna 2008 
otetussa kuvassa se vielä pysyy pystyssä, mutta sitä vaanivat lahotta-
jasienet, tuulet ja vanhuus. Viimeisenä syksynään sen oksissa heh-
kuivat vielä runsaina marjat.

Sen pelättiin kaatuvan tuulessa vilkasliikenteiselle Kaarelantielle. 
Annoin sille viimeisen halauksen vesissä silmin. 

Hilkka Laitinen. Kuva Pertti Mikkelä

Luonnon ihmeitä

Jäähyväiset pihlajalle

Toistakymmentä retkeilijää ko-
koontui lauantaina 30.10.2021 
Espoon Retkeilijöiden perinteisiin 
syystalkoisiin  Stenbackaan. Illan 
pimetessä sytytettiin hiisivalkea 
hiisien karkottamiseksi.

Aluksi kahvittelimme ja samalla 
sovimme päivän tehtävistä, pidim-
me ns. pestuumarkkinat. Sitten ri-
vakasti töihin leppeässä syyssäässä.

Toiset pilkkoivat puita ja toiset 
kärräsivät klapit katon alle suo-
jaan. Saha soi ja kirveet kolahte-
livat. Haravat olivat tarpeen, sillä 
mennyt kesä oli suosinut kaikkea 
kasvullisuutta.  Kokkoon joutuivat 
risut sekä tunteita herättänyt vanha 
puuvene. Siivottiin sauna ja saunan 
ympäristö.

Olimme tyytyväisiä, että sau-
nan katon päälle aiemmin syksyllä 
kaatunut puu oli kaatunut harki-
ten vahingoittamatta kattoa. Run-
gosta syntyi paljon sauna- ja muu-
ta polttopuuta.

Reippaan aherruksen jälkeen 
söimme Hilkan keittämää herkul-
lista hernekeittoa eli papusoppaa ja 
sitten vähän huilattiin. Moni pii-
pahti poimimassa suppilovahveroi-
ta, joita oli rinne ruskeanaan. Il-
lan pimetessä sytytimme kokon, jo-
ka paloi mahtavilla lieskoilla. Roi-
hu oli niin mahtava, ettei hiisille 
jäänyt mahdollisuutta jäädä Sten-
backan tanhuville. Onnistuimme 
taas.

Kokon polttamisen ohessa kä-
vimme saunassa. Pulahtipa joku jo-
pa saunan viereisessä purossa. Sau-
nan jälkeen söimme illallista kynt-
tilöiden valossa lämpimässä tuvas-
sa. Ihailimme uutta kaminaa, joka 
lämmitti mukavasti.

Osa joutui lähtemään kotiin il-
lallisen jälkeen. Paikalle jääneet jäi-
vät kisaamaan ”paras juttu” – kil-
pailussa. Sen taisi voittaa Sirpa Kai-
piainen jutullaan.

Raili Lindroos ja kumppanit

Perinteiset Hiisivalkeat 
loimusivat jälleen!

Kuva Hilkka Laitinen.
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Tapahtumakalenteri
n Espoon 
Retkeilijät (ER)
Tapanin taaperrus 26.12. Läh. 
Hilkka.
Ti-Pe 11.-14.1. Pajulahden 
kuntostartti (ViRet).
La-Su 29.-30.1. Akkojen räm-
pimisretki (TRL).
Ti 22.2. Vuosikokous Espoon 
kulttuurikeskus klo 18.
La-Su 26.-27.2. Pyrypäivät 
Stenarissa.
Su 27.2. Nuuksion kansallis-
puistojuhla.
La-Su 12.-13.3. Jää-/suohiihto.
La-La 2.-9.4. TRL hiihtoviikko 
(TRL).
La-Su 30.4.-1.5. Työn, kevään 
ja luonnon juhlaa Stenarissa.
La 14.5. Pyöräretki Espoon 
rantaraitilla
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com p. 040 
5098259; hilkka.laitinen@gmail.
com p.0440 500354;
pertti.mikkelä@gmail.com 
p.0400 475254; Juha Saari-
nen, 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 Luonnonystävät
Ti-Pe 11.-14.1. Pajulahden 
kuntostartti (ViRet).
La 12.2. Ulkoilu/liikuntapäivä 
Oittaalla klo 10 alkaen. Hiih-
detään, luistellaan, lasketaan 
mäkeä, pilkitään ym. Ilmoita 
viim. 10.2.
To 10.3. Kevätkokous TRL:n 
toimistolla klo 17.
La-La 9.-23.4. Hiihto- ja pilk-
kiviikot Rihmakurun majoilla. 
Ilmoita viim. 30.1.
La 21.5. Retki Isosaareen, läh-
tö klo 10 Kauppatorin rannasta. 
Ilmoita viim. 19.5.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Eila Oranen 0407344913 ora-
nen.eila@(at)gmail.com 
Matti Huttunen 0408324302 
mk.huttunen@(at)pp.inet.fi

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet) 
La 19.2. Ulkoilupäivä Alajär-
vellä alkaen klo 10.
Su 20.3. Pilkkikisat Vanajanie-
messä klo 10-12.
Su 20.3. Seuran kevätkokous 
Vanajaniemen kämpällä klo 
12.30.
La 30.4. Vuokkoretki Tuulok-
seen, lähtö klo 10, ellei takatalvi 
siirrä vuokkojen kukintaa.
La 7.5. Kevättalkoot Vanaja-
niemen kämpällä alkaen klo 
10.

La 21.5. Liiton 50-vuotisjuhlat 
Petäyksessä Hattulassa.
La 4.6. Kevättalkoot Padasjo-
en kämpällä alkaen klo 10, sa-
malla Padasjoen kämpän koko 
perheen tutustumistapahtuma.
Kesäkuuksi suunniteltu retki 
Järvenpään Retkeilijöiden 
vieraaksi Tammirantaan.
Lisätiedot: hameenlinnanretkei-
lijat@gmail.com
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tied: Teemu Roisko, roisko(at)
gmail.com, 050 413 3315.

n Jyväskylän Kunto- ja 
Luontoliikkujat ry (JyKuLuLi)
Keväällä järjestetään lintu-
bongaus- ja pöllönkuuntelu-
reissut.
Netti: kuntoluontoliikkujat.
sporttisaitti.com

n Järvenpään  
Retkeilijät (JäRet) 
Ke 26.1.2022 klo 16 Kuvien-

katseluilta. Kokoonnumme 
kirjaston Tyyni Tuulio -saliin 
katsomaan kuvia menneiltä 
retkiltä.
La 12.2.2022 Kulttuurihiihto 
tai -kävely. Teema vielä pohdin-
nassa.
www.jarvenpaanretkeilijat.
com 
FB:  @JarvenpaaRetkeilijat

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
La 5.2. Lumikenkäilyä Torpal-
ta klo 10. Mukana liukulumi-
kengät.
Ti 22.2. Kaupunkikävelyä 
Sorolan montulta klo 10.
Viikolla 11 Kevätkokous.
To 21.4. Pikku-Herityn iltapäi-
vä klo 15.
Ke 7.5. Siivouspäivä Torpalla 
klo 9.
La 21.5. Melontaa Vääräjoella. 
Lähtö Kimppakyydein jäähallilta 
klo 9.
To 26.5. Helatorstain ulkoilu-
päivä Torpalla klo 10.
Kesäkuussa lähiretki Leila ja 
Erkki arboretumiin Liuksia-
laan. Vierailuaika tarkentuu 
myöhemmin.
Yhteyshenkilönä  Risto Mänty-
lä, 040 8289 146, mantylaristo@
gmail.com

n Karjalan  
Retkeilijät (KR)
La-Su 15.-16.1. Kuutamohiih-
to/ hämärähyssy Ukonjoella. 

Ilmoittautumiset Ritva Lievosel-
le ritva.a.lievonen@gmail.com 
10.1. mennessä. Omat eväät.
La-Su 26.-27.3. Kevätkokous 
ja pilkkikisat Ukonjoella. 
Kokous-ilmoittautumiset Else 
Nevalainen else.nevalainen@
gmail.com 21.3. mennessä.
La 19.3. Paikallinen hiihto-
retki Lapalikolle. Ilmoittau-
tuminen Toivo Raassinalle 
toivo.raassina@hotmail.fi 16.3. 
mennessä, lähtö pääkirjaston 
parkkipaikalta klo 8.
La-La 2.-9.4. Hiihtoretki Raat-
tamaan. Majoitus Harrisaajon 
majalla. Ilmoittautumiset 21.3. 
Else Nevalaiselle else.nevalai-
nen@gmail.com. Hiihtoretkestä 
tulee maksaa ennakkomaksu 
50€. (Samaan aikaan TRL:n 
hiihtoviikko Rimakurussa, jonne 
voi myös osallistua.)
La-Su 21.-22.5. TRL:N 50v 
juhla.
Ke 11.5. Linturetki.
Ma-To 16.-19.5. Ukonjoen 
talkoot (TRL:n suunnitelman 
mukaan). Ukonjoen vastaava 
Karjalan Retkeilijöiden jäsen 
Kari Kipponen, kippokar@gmail.
com.
To-Su 26.-29.5 Liesjärven ja 
Torronsuon kansallispuisto-
jen kummiseuraretki (ilmoit-
tautumiset Mia Neuvoselle 
e-mail miaviret88@gmail.com).
Su 5.6. Lähiretki Pamilonkos-
kelle. Ilmoittautumiset Arvo 
Åkelle, arvo.ake@gmail.com 

MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA 

KORONAVIRUKSEN 
TAKIA!

Kaikkien tapahtumien 
osalta seurataan koronavi-
rustilanteen kehittymistä ja 

toimitaan sen mukaan.  
Metsähallitus: Säilytä turva-

väli ja hoida hygienia!

Kuva: Hilkka Laitinen.
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30.5. mennessä. Lähtö klo 8 
Jukolanportilta.
La-Su 11.-21.6. Kilpisjärvi- 
Lyngenin vuonon alueen 
retki, ilmoittautumiset Else 
Nevalaiselle else.nevalainen@
gmail.com. Tarkempi ohjelma 
ja ennakkomaksu ilmoitetaan 
myöhemmin.

n Kuopion  
Retkeilijät (KuRet) 
Lasten ja aikuisten talvirieha 
Koivulassa.
Pilkkipäivä.
Hiihtoretki Kaijan laavulle.
Kevätkokous.
Koivulassa kevättalkoot.
Villiinny keväästä, havainnoi-
daan lintuja ja kasveja.
Osallistutaan TRL:n tapahtu-
miin.
Päivämäärät tarkentuvat myö-
hemmin, kerrotaan jäsenkir-
jeessä ja seuran nettisivuilla. 
Tiedustelut Pali p.0400 350 515, 
paulitkomonen@gmail.com

n Kuusankosken 
Retkeilijät (KuuRet)
Helmikuussa Matkailu- ja 
retkeilyilta, Kuusankosken 
seurakuntatalo. 
Maaliskuussa Ulkoilu- ja pilk-
kipäivä, Sompanen, Voikkaa. 

Kuutamohiihto.
Kevätkokous. 
Huhtikuussa Lapin hiihtoviik-
ko. 
Toukokuussa linturetki sauva-
kävellen. 
Kesän avajaiset, Sompanen, 
Voikkaa. 
TRL:n 50-vuotisjuhla.
Tiedustelut: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpe-
lainen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan 
Retkeilijät (L-K R)
Ti-Pe 11.–14.1. Kuntokäynnis-
tys Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, järjestää ViRet
Helmikuussa Latukahvio Mus-
tantammen laavulla.
Hiihtolenkkejä porukalla 
hyvien säiden aikaan lähila-
duilla. 
Kummiluokan tapahtumat: 
Talvitapahtuma laskiaisen tie-
noilla ja syksyllä puolukkaretki 
+ puuron keitto. Muut mah-
dolliset tapahtumat sovitaan 
opettajan kanssa.
Su 13.3. Kevätkokous klo 18 
Servolla, Kummunkatu 26. 
La-La 2.–9.4. TRL:n hiihtoviik-
ko Rihmakurussa.

Toukokuussa Päiväpatikka 
ja nuotiohetki Outokummun 
Erä- ja Luontokeskuksessa.
La-Su 21.–22.5. TRL:n 50-vuo-
tisjuhlakokous/Retkeilypäivät 
Petäyksessä.
To-Su 26.–29.5. kum-
miseuraretki kohteina 
mm.Torronsuon kp, Liesjär-
ven kp, Saaren luonnonpuisto 
ja Korteniemen perinnetila, 
järjestävät KR ja ViRet.
Lisätietoja tapahtumista antaa 
Anne Kuokkanen, puh. 044 
7559 445 anne.kuokkanen @
outokummunkaupunki.fi. 
Tapahtumista ja mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan vielä 
jäsenille.

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet)
Tiistaiset kokoontumiset 
hiihtoretkien ja kävelyretkien 
merkeissä sekä majalla erilaisilla 
teemoilla. 
Jäsentapaaminen 
25.3.-2.4. Hiihtoretki Vuontis-
pirtille vk 13.  
Maaliskuussa Kevätkokous. 
Luontoilta. 
La 7.5. Äitienpäiväpyöräily. 
Kesäkauden avajaiset 
Kesäkuussa Kesäretki Kotka-
Langinkoski. 
Teatteriretki. 
Tarkempia tietoja puh. 040 
7254898 Raija

n Rovaniemen 
Retkeilijät (RoiRet)
Joulukuussa Joulukuusen- ja 
Joulumielenhaku -retki.
La-Su 29.-30.1. Talviulkoilu-
tapahtuma-Pakkasretki (Ylläs 
Jazz Blues ?)
Helmikuussa Kevätkokous.
Työväen Retkeilyliiton 
ylimääräinen liittokokous 
(nimenmuutos asia).
Pe 18.3. Kuutamohiihto.
La-La 2.-9.4. TRL:n hiihtovii-
kolle osallistuminen, Rihma-
kuru.
Pilkki- ja ulkoilutapahtuma.
Huhti-toukokuussa Retkeilyn 
peruskurssi.
Toukokuussa Pyörät kuntoon 
tapahtuma.
Kurssivaellus (avoin kaikille 
jäsenille).
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50 (51) 
-vuotisjuhliin osallistuminen, 
Petäys, Tyrväntö.
Pe-Su 13.-15.5 Erämessut 
Rovaniemellä, talkoilemme 
Intersportin osastolla ja esitte-
lemme toimintaamme.
Kesäkuussa TRL:n majatal-
koisiin osallistumien Lapin 
majoilla.
Laivaretki Tornion edustalle.
Tiedustelut: Hannu p. 040 588 
1439.

Netti: facebook.com/rovanie-
menretkeilijatry

n Salpausselän 
Samoojat (SalSa)
1.1.2022 Uudenvuoden retki 
historialliselle Myllynkul-
mankoskelle Orimattilaan. 
Kokoontuminen ja lähtö klo 10 
Renkomäen ABC:lta.  
Helmikuussa Kuutamoretki. 
Sää ratkaisee liikuntamuodon. 
Maaliskuussa Kymijärven 
hiihto. 
Huhtikuussa Opastettu tutus-
tuminen geokätköilyyn. 
Toukokuussa Osallistutaan 
valtakunnallisen pyöräilyvii-
kon retkille. 
Kesäkuussa Enonsaaren ta-
pahtumapäivä erilaisin aihein 
ja maastossa samoillen. 
Retkien päivämäärät ja ajat 
tarkentuvat sekä tiedotetaan 
jäsenille myöhemmin. 

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
TEATTERIKERHO. Kerttuli välit-
tää edelleen lippuja valittuihin 
näytelmiin.
Pitäkää yhteyttä!
Tuula Touru, puh. 040 502 9399, 
tuula.touru@gmail.com
Kerttuli Karonen, puh. 050 565 
8883, kerttuli.karonen@gmail.
com

n Tiurahovin Ystävät
Kaamosmatka 27.12.21 – 2.1.22. 
Lisätietoja Markku Lindgren 
puh. 045 1235370, sähköposti 
markkulindgren.1515@gmail.
com 

n Vihdin 
Retkeilijät (ViRet)
Ti-Pe 11.-14.1. Pajulahden 
kuntostartti.
Tammikuussa Lumikenkäilyä.
Helmikuussa Kuutamorämpi-
minen.
Helmikuussa Pönttöjen tar-
kastusretket.
Maaliskuussa Oma linnun-
pönttöretki.
To 17.3. ViRetin kevätkokous 
Rientola klo 17:30.
Huhtikuussa Nuuksio-retki.
Ma-To 16.-19.5. Ukonjoen 
talkoot TRL/KR.
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50v JUH-
LAKOKOUS/RETKEILYPÄIVÄT.
To-Su 26.-29.5. Kummiseu-
raretki/Torronsuo, Liesjärvi, 
Saaren luonnonpuisto.
Lisätietoja ViRetin retkistä Mialta 
miaviret88@gmail.com. 

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
26.12. Tapanin taaperrus 
Espoon Retkeilijöiden kanssa. 
Läh. hilkka.laitinen@gmail.com

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

Lisätietoja: www. tyovaenretkeilyliitto.com  puh. 045 1369 744.
TRL:n nettisivuille päivittyvät tapahtumista tuoreimmat tiedot. 

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan!

11.–14.1. Aloita Uusi Vuosi kuntostartilla Pajulahden 
urheiluopistolla. Järj. ViRet.

29.–30.1. Akkojen rämpimisretki. Tiedustele lisätietoja 
lähempänä ajankohtaa:riitta.sairinen(at)gmail.com tai armi.salenius(at)
gmail.com Varusteita järjestetään ja lainataan. Tervetuloa akkojen 
hauskaan porukkaan!

2.–9.4. Hiihtoviikko TRL:n majoilla Rihmakurussa, jossa 
myös saunotaan! 

23.4. lauantaina Linturetki Etelä-Suomessa.  Lisätietoja 
viserretään myöhemmin. 

21.–22.5. la-su TRL:n 50 v-juhlakokous/Retkeilypäivät. 
Kts. sivulta 3.

Heinäkuussa merellinen melontavaellus. 
Kajakkeja ym. varusteita lainataan. Tule Esp.Retk.tiistaisiin melontailtoihin  
harjoittelemaan merimelontaa. Läh. pertti.mikkela@gmail.com

23.–29.7. Pyöräillään Suomen sivistyksen kehdossa 
Turun seudulla. 
Läh. Helena Nurmio, p.0400 432 099.

13.–14.8. la-su Merellinen perheleiri Espoon saaris-
tossa, jonne venekuljetus.  Läh. hilkka.laitinen@gmail.com
puh. 0440 500354. Kaikki ikäluokat tervetuloa!

17.–24.9. Ruskaviikko Lapissa TRL:n  Varkhanmukka/
Rihmakuru-majoilla.

1.–2.9. Viikonloppupatikka eteläisessä Suomessa.
Kalenteri täydentyy ja täsmentyy TRL:n nettisivuille ja seuraavaan  
Retkeilijä-lehteen. 

Liian moni  yksilökeskeisessä yh-
teiskunnassamme sivuuttaa roskat 
tai heittää roskansa ympäristöön. 
21 vuotta täyttävä Roska päivässä- 
liike tuottaa muutosta, myös ennal-
taehkäisemällä maailman yleisintä, 
myrkyllistä roskaa.

Roska päivässä- liike  www.ros-
kapaivassa.net  on sydämen ja 
omantunnon liike. Jäsenrekisteriä 
ei ole, mutta innokkaimmat  yli 
7000 valtakunnallista jäsentä   pi-
tävät yhteyttä facebook-sivullam-
me, minne pääsee suoraan kotisi-
vultamme.  

Maailman yleisimpään roskaan, 
tupakantumppiin törmää aivan jo-
ka paikassa. Niin pyhää paikkaa ei 

olekaan, etteikö sieltäkin löytyisi 
tumppeja. Ongelman voi ratkais-
ta ilmaiseksi, kestävästi ja muka-
vasti liikkeemme miniroskis- kek-
sinnöllä. Miniroskis on ilmatiivis 
taskuun mahtuva  kierrätyspurk-

ki, missä tumppi sammuu parissa 
minuutissa. Kaikki apteekin pur-
kit ovat ilmatiiviitä. Diabeetikko-
jen koeliuskapurkit ovat eniten 
suosimiamme. Kokemusten mu-
kaan niitä voi käyttää yli 10 vuot-

ta. Monet tuunaavat purkin omaa 
tai lahjan saajan silmiä viehättäväk-
si, esim. luontotarralla tms. 

Itse pidän taskussani mukanani  
miniroskiksia, vaikka en olekaan 
tupakoiva. Lahjoitan niitä, jos vas-
taankävelee tupakoiva. Tumppihan 
sytyttää metsä- ja asuinpaloja, sekä 
tuottaa palokuolemia. Pienellä pur-
killa on siis suuri ympäristöä suo-
jeleva voima!   Varsinkin kuivaan 
kesäaikaan retkeillessä miniroskik-
sia saisi olla mahdollisimman pal-
jon liikenteessä.

Tuula-Maria Ahonen
Roska päivässä- liikkeen perustaja

tma@saunalahti.fi

Suojele ympäristöä keräämällä roska ja 
käyttämällä miniroskista tumpille tai purkalle

Kuva Aki Kattelus.

Kuva Eila Oranen.


