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SEURAN TOIMINTAKESKUS TAMMIRANTA:  
  Vanhakylänniemi, Niemennokantie 6 
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 TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO (TRL) 
 Päivystys ti ja to klo 9-16, ke klo 8.30-15.30 

           Sturenkatu 27, 4. krs, 00510 Helsinki 
 puh. 045 1369 744 
 tyovaenretkeilyliitto@gmail.com 
 www.tyovaenretkeilyliitto.com  
 
Jäsentemme käytössä on 13 kanoottia, 3 soutuvenettä, 1 kanootin 
kuljetusperäkärry, 7 ahkiota, 4 telttaa, 3 rinkkaa, 6 suksiparia, 2 laavua ja 1 
trangiakeitin. Kun jäsenet lainaavat seuran välineitä yksityisille retkilleen, 
niistä peritään vuokraa seuraavasti: keitin, teltta ja sukset: viikonloppu 5 € ja 
viikko 10 €/väline; kanootin kuljetusperäkärry:  viikonloppu 10 € ja viikko 15 €; 
ahkio ja kanootti: viikonloppu 7 € ja viikko 15 €/väline. Vuokraa ei peritä, kun 
välineitä käytetään seuran ohjelmassa mainitulla retkellä. Varauksista pitävät kirjaa 
Risto Gröhn ja Erkki Ekqvist. Jokainen lainaajahan muistaa, että välineitä 
palautettaessa ne on tuuletettu, puhdistettu, kuivattu, pienet viat korjattu ja suuret 
viat ilmoitettu. Välinevuokra maksetaan seuran tilille FI61 1064 3007 2003 35. 
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Tule mukaan! 
 
Melontaretki 16.-17.6. 
Richard Rosling johdattaa meidät perinteiselle melontaretkelle. Melotaan 
Päijänteen kansallispuistossa Kelventeellä / Padasjoella. Tavataan aamukahvin 
merkeissä klo 9-9.15 osoitteessa: Viipurilainen Leipomo Oy, Pasolanharjuntie 1, 
17200 Vääksy (vähän ennen hotelli Tallukkaa, oikealla puolella tietä, näkyy 
tielle). Ajoaika Järvenpäästä runsas tunti, matkaa noin 100 km. 
  
Kanootit vesille Hirtniemestä Kirjaisten sillalta, noin 40 km kahvipaikasta. Autot 
jäävät tänne. Tästä 2-3 km:n melontamatka Kelventeelle.Melotaan Kelvenne-
saaren itä- tai länsipuolta pohjoiseen tuulista riippuen. Yöpymis/telttapaikkoja on 
useita ja ne valitaan tilanteen mukaan. Lisätietoja: www.luontoon.fi/paijanne, 
www.retkikartta.fi. Matka järjestetään säävarauksella. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: Richard Rosling, puh. 050 408 1158.  
 
Polkupyöräparkki 30.6. 
Vartioimme entiseen tapaan Puistobluesissa kävijöiden moottori- ja polkupyöriä. 
Erkki Sivula odottaa talkooväen ilmoittautumisia, puh. 0400 614 899. 
 
Huom! Olethan muistanut maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Emme lähetä 
pankkisiirtolomakkeita erikseen. Jäsenmaksu vuodelta 2018 on 20 euroa 
aikuiselta ja 5 euroa alle 15-vuotiaalta. Jäsenmaksu maksetaan tilille FI61 1064 
3007 2003 35. Merkitse viitteeksi 1122 tai sen henkilön nimi, jonka jäsenmaksu 
on kyseessä. Kiitos! 

 



Lapsi ja aikuinen -kurssi 4.7., 1.8. ja 5.9. 
Mummu, vaari, äiti, isä, mummi, ukki, naapuri, kummisetä tai -täti: ota tuttu lapsi 
mukaan ja tule tutustumaan retkeilyyn. Harjoittelemme teltan pystytystä, nuotion 
tekoa, suunnistusta ja retkiruokien valmistamista.  Lisäksi kurssiin kuuluu syksyllä 
päiväretki johonkin lähialueelle. Kurssit ovat Tammirannan keskiviikkotapaamisten 
yhteydessä alkaen klo 18. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mikko Järvinen, puh. 0400 
104 102 ja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296.  

 
Tammirannan keskiviikko 4.7. 
Irlantiin lähtijät kokoontuvat suunnittelemaan matkavarustuksia ja tunnelmoimaan 
reissua etukäteen. Muut voivat meloa, veneillä tai seurustella nuotion ääressä 
muuten vain, vaikkapa ideoiden tulevia tapahtumia ja matkoja. 

 
Patikointimatka Irlantiin 14.-21.7. 
Osallistumme TEMAn valmismatkalle ja patikoimme mm. Dinglen niemimaalla, 
Dunloen laaksossa, Sheep's Headin niemellä ja Kilkennyssä. Lopuksi 
kaupunkikävely ja tutustuminen Dubliniin. Matkalle osallistuu 14 yhdistyksen 
jäsentä. Tiedustelut: Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296. 
 
1.8. Tammirannan keskiviikko 
 
Kesäteatteri "Pokka pitää" 3.8. 
Olemme varanneet lippuja Krapihovin kesäteatteriin perjantaina 3.8. klo 19 
alkavaan näytökseen. Lipun hinta jäsenelle on 28 euroa (eläkeläisjäsenelle 26 
euroa) ja muille 30/28 euroa. Varaukset ja lisätiedot: Hannele, puh. 040 504 8296, 
hannele.polla@kolumbus.fi. Varaukset viimeistään 29.6.2018. 
 
Tammirannan keskiviikko 5.9. / Ruskavaelluksen 
suunnittelua 
 
Ruskavaellus 7.-16.9. 
Seuraava Lapin reissumme suuntautuu Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. 
Alueen vaellusreitteihin voit tutustua linkistä: http://www.luontoon.fi/pallas-
yllastunturi/reitit/muutreitit. Kukin hoitaa itsenäisesti oman matkansa Kolariin, josta 
tilausbussi vie meidät eteenpäin. Tapaamme Kolarin asemalla lauantai-aamuna 
8.9.2018. Kellonaika tarkentuu kun VR julkaisee syksyn aikataulut. Kolarista 
matkaamme bussilla Ylläsjärven kautta ryhmien lähtöpisteeseen. 
 

Reissumme päätteeksi lauantaina 15.9. saunomme Rihmakurussa, josta bussi 
noutaa meidät ja vie Kolariin iltajunalle. Näin olemme Järvenpäässä 
sunnuntaiaamuna 16.9. 
 
VR ei ole vielä julkaissut junien aikatauluja ensi syksylle. Nykyiset aikataulut 
ovat seuraavat: klo 18.14 Helsinki - klo 8.47 Kolari / klo15.00 Kolari - klo 6.55 
Helsinki. Tällä hetkellä edestakaisen matkan hinta on 176 euroa ilman 
makuupaikkaa. Junaliput tulevat myyntiin noin 3 kk ennen matkaa. 
 
Bussikyyti Kolarista Pallakselle ja takaisin maksaa koko porukalle noin 1000 
euroa ja lopullinen hinta riippuu osallistujamäärästä. Mikäli osallistujia olisi 15, 
bussikyydin hinnaksi tulisi noin 70 euroa per henkilö. 
 
Yhdistyksen tilille maksetaan 70 euroa 1.8. mennessä (Nordea NDEAFIHH 
IBAN FI61 1064 3007 2003 35). Jälki-ilmoittautumiset pikimmiten sähköpostilla 
mikkoj (ät) nic.fi. 
 
Varusteet: normaalit vaellusvarusteet (jos lähtee vaeltamaan), teltta- ja 
ruokakunnittain teltta, keitin ja polttoainetta sekä ruokaa (kevyttä, kuivaa ja 
ravitsevaa) koko vaelluksen ajaksi. Reitillä voi olla vesistöjen ylityksiä, joten 
mukaan kahluuta varten crocsit, villasukat tms. jalkineet, jotka suojaavat jalkoja 
teräviä kiviä vastaan, sadevaatteet tai -viitta, omat tarvittavat lääkkeet, otsa-
lamppu yms. yms. Rinkan paino tulisi saada pidettyä korkeintaan 20 kilossa, 
kuitenkin enintään 1/3 kantajan painosta. 
 
Keskustelemme matkareiteistä ja varustuksesta lähemmin Tammirannan 
keskiviikossa 5.9. ja lähetämme sitä ennen tarkempia tietoja. Lisätietoja: Mikko 
Järvinen, puh. 0400 104102. 
 
HUOM! Jokaisen tulee huolehtia tarvittavasta vakuutusturvastaan itse, sillä 
yhdistys ei vakuuta osanottajia. 
 

Tammirannan keskiviikko / syystalkoot 3.10. 
 

Pikkujoulu Tammirannassa 15.12. 
Vietämme pikkujoulua tunnelmallisesti Tammirannan pirtissä ja juhlistamme 
pienimuotoisesti yhdistyksen 45-vuotista taivalta. Ennen pikkujoulua 
vierailemme Villa Kokkosessa, jossa jouluinen konserttihetki, tarinoita 
taiteilijakodin syntyhistoriasta sekä yhteislaulua. Lisätietoja myöhemmin. 

 
Tietosuoja on meille tärkeää ja teemme parhaamme taataksemme 
jäsenrekisterin tietojen turvallisen säilyttämisen ja käytön. Lisätietoja löydät 
yhdistyksen rekisteriselosteesta, joka on saatavilla yhdistyksen nettisivuilla 
www.jarvenpaanretkeilijat.com. 
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