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Suomen Retkeilyliitto on 17 itsenäisen jäsenyh-
distyksen liitto, ja kaikkiaan jäseniä on noin 1800. 
Yhdistykset järjestävät patikointi-, vaellus-, hiihto-,
pyöräily-, melonta- ja muita retkiä sekä omilla 
lähiseuduillaan että luontokohteissa ympäri Suomen. 
Lisäksi Retkeilyliitto järjestää koko jäsenistölle suun-
nattuja tapahtumia, joista suurin on valtakunnalliset 
retkeilypäivät. Tulevat tapahtumat ja niiden yhteys-
tiedot löydät nettisivuiltamme osiosta Ajankohtaista/
Tulevat retket.

Jäsenyys kannattaa!
Kun liityt jonkin paikallisyhdistyksen jäseneksi,
• voit  osallistua Retkeilyliiton ja paikallisyhdistys- 
 ten   retkiin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin, 
• retkeilet aina turvallisessa seurassa, kokeneiden  
 retkeilijöiden kanssa, 
• voit  majoittua  edullisesti  Retkeilyliiton omissa  
 kämpissä ja käyttää myös yhdistysten omia tiloja, 
• voit lainata retkivarusteita yhdistykseltä, joten  
 sinun ei heti tarvitse ostaa omia tarvikkeita ja 
• saat Retkeiljä-lehden kaksi kertaa vuodessa koti-  
 osoitteeseen.
Suomen Retkeilyliiton historia alkoi vuonna 1971, 
jolloin joukko uusmaalaisia retkeily- ja liikuntaseu-
roja perusti Työväen Retkeilyliiton samanhenkisten 
yhdistysten kattojärjestöksi. Retkeilyliitto syntyi 
työväenliikkeen piirissä, mutta laajentui sittemmin 
valtakunnalliseksi retkeilyjärjestöksi, joka toivottaa 
toimintaansa tervetulleiksi kaikki luontoliikkujat. 
Liiton nimi muutettiin keväällä 2022 vastaamaan                                       
paremmin toimintaa Suomen Retkeilyliitoksi.

Suomen Retkeilyliitto on Kansainvälis-
ten Luonnonystävien (NFI, Naturfre-
unde Internationale, Friends of 
Nature International) Suomen jäsen-
järjestö. NFI on perustettu Itävallassa 
ja sillä on jäsenjärjestöjä 50 maassa. 
Suomen Retkeilyliitto on NFI:n poh-
joismaisista jäsenjärjestöistä suurin. 
Lisätietoja: www.nf-int.org.

Mikä on Suomen Retkeilyliitto?

Jos retkeily kiinnostaa, tule mukaan!
Koe kanssamme jotain mieleenpainuvaa, jotain 
mihin et yksin rohkenisi. Tule mukaan vaikkapa hiih-
to- tai ruskaretkelle Lappiin tai vaellukselle kansallis-
puistoihin.



Suomen Retkeilyliitto on 17 jäsenyhdistyksen 
valtakunnallinen kattojärjestö ja yhdysside

ESPOON RETKEILIJÄT
HELSINGIN TYÖVÄEN RETKEILIJÄT
HÄMEENLINNAN RETKEILIJÄT
JÄRVENPÄÄN RETKEILIJÄT
KANGASALAN RETKEILIJÄT
KARJALAN RETKEILIJÄT
KUOPION RETKEILIJÄT
KUUSANKOSKEN RETKEILIJÄT
LAAJASALON REIPPAILIJAT
LÄNSI-KARJALAN RETKEILIJÄT
RIIHIMÄEN RETKEILIJÄT
ROVANIEMEN RETKEILIJÄT
SALPAUSSELÄN SAMOOJAT
TAPIOLAN MAA- JA MERIRETKEILIJÄT
TIURAHOVIN YSTÄVÄT
TURUN SEUDUN RETKEILIJÄT
VIHDIN RETKEILIJÄT
Yhdistysten yhteystiedot: 
www.suomenretkeilyliitto.fi.

Toimintaa koko Suomessa

Kun liityt jäseneksi johonkin jäsenyhdistykseemme, 
pääset käyttämään edullisesti omia kämppiämme.
Lisäksi voit hyödyntää Luonnonystävien kansainväli-
sen järjestön (NFI) majaverkostoa eri puolilla Euroop-
paa.
Varkhanmukkan retkeilykeskus Länsi-Lapissa si-
jaitsee komeassa Pallastunturin Lumikeron maise-
massa. Alueella on kolme erillistä kämppää ja sauna. 
Vuodepaikkoja on 22.
Suaskummun korsu sijaitsee lähellä Varkhanmuk-
kaa, Telaojan toisella puolella. Korsu ja sen yhteydessä
oleva sauna on rakennettu osittain hiekkatievaan. 
Korsuun mahtuu kuusi henkeä.
Rihmakuru on Pallastunturien tuntumassa, korkean 
Harrisaajon eteläpuolella. Alueella on neljä kämppää 
ja sauna. Majoitustilaa on 22 hengelle.
Käkkälön kämppä sijaitsee Käkkälöjoen varressa, 
Vuontisjärven kylän lounaispuolella. Majoitustilaa on
neljälle ja kämpän yhteydessä on sauna. Käkkälö 
sopii erityisesti kalastusta harrastaville retkeilijöille.
Ukonjoen kämppä sijaitsee Pohjois-Karjalassa Liek-
sassa. Se on vanha tukkikämppä, jossa on majoitusti-
laa 20 hengelle. Lisäksi alueella on viiden hengen 
Einari-mökki ja katettu nuotiopaikka. Saunasta pääsee
uimaan Ukonjokeen. Ympärillä on mahtavat mar-
jametsät, kalaiset vedet ja miellyttävät retkeilymaas-
tot.
Useilla jäsenyhdistyksillä on omia kämppiä: Järven-
pään Retkeilijöillä Tammiranta, Espoon Retkeilijöillä
Stenbacka, Kangasalan Retkeilijöillä Torppa, Hämeen-
linnan Retkeilijöillä Vanajaniemi ja Tarus, Kuopion
Retkeilijöillä Koivula sekä Tiurahovin Ystävillä Tiura-
hovi Muoniossa.

Suomen Retkeilyliitolla on omia kämppiä 
Länsi-Lapissa ja Pohjois-Karjalassa

Ukonjoen kämppä Lieksassa Pohjois-Karjalassa

Varkhanmukkan Kelokämppä Telaojan varrella

Suaskumpu eli Korsu Juntinjärven lähellä

Rihmakurun kämppä Pallastunturien tuntumassa


