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 TRL – 49 vuotta toimintaa Nro 1       16.4.2020

Tuntureille tuulettumaan!

Porot nousevat tuntureille sääskiä pakoon. Kuva: Pentti Luostarinen.

TRL-Retket
www.tyovaenretkeilyliitto.com

18.-25.7. TRL-pyöräilyviikko   
Vaasan saaristossa.
TRL-melontaviikko Itäisellä  
Suomenlahdella heinäkuussa.
15.-16.8. TRL-perheleiri  
Espoon saaristossa. 
5.-12.9. TRL-retkiviikko  
Varkhanmukkassa.
3. - 4.10. TRL-viikonloppupatikka  
Etelä-Suomessa. 
TRL:N nettisivuille päivittyvät  
tapahtumista tuoreimmat tiedot.

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.

Edessä Paanajärvi, jonka takana kaukaisuudessa Ruka, Valtavaara ja Konttainen. Maisemaa ihailemassa Asko Liinamaa. Kuva: Mia Neuvonen.
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KORONA; tuo poikavuosien suosittu peli. Peliä pe-
lattiin suurella joukolla aina kun oli ulkona satei-
nen- tai pakkaskeli, eikä päästy ulos melskaamaan. 
Nyt tuo sana KORONA aiheuittaa tällä hetkellä pal-
jon huolta ja pelkoa, sen aiheuttaman terveysriskin 
vuoksi. Hallitus on viisaudessaan ohjeistanut meitä 
esim. karensseilla, kokoontumiskielloilla, kauppo-
jen ja ravintoloiden aukiolorajoituksilla sekä Lapin 
hiihtokeskusten kiinnipanolla.  

Kokoontumiskielto aiheuttaa seuroille näin vilk-
kaana toimintakautena suuria vaikeuksia toimin-
taan. On peruttava monia suunniteltuja seuratapah-
tumia ja kokouksia. Seurojen säännöissä olevat ke-
vätkokoukset on siirrettävä seesteisempään aikaan. 
Tämän hyväksyy varmaan kaikki. Liittokin on pe-
runut jo hiihtoviikon Rihmakurussa. Joka päivä uu-
tisissa kerrotaan tilanteen muuttuvan synkempään 

suuntaan. Kun kirjoitan tätä (25.03) niin tilanne on 
tämmöinen, mutta kun lehti ilmestyy huhtikuun 
puolen välin jälkeen, niin mikä on tilanne.  Mutta 
toivon, että heti kun KORONA-tilanne on ohi niin 
seurat toimivat loppuvuoden vilkkaasti ja järjestä-
vät niitä tilaisuuksia, jotka jäivät keväältä tekemättä.

Mutta kaikesta huolimatta suuntaamme katseen 
tulevaisuuteen. Ensi vuosi on liiton 50-vuotisjuh-
lavuosi. Suunnitelmassa oleva seuraava liiton hal-
lituksen kokous perustaa suunnitteluryhmän, joka 
miettii paikkaa ja aikaa, ohjelmaa ja toteuttamista-
paa. Juhla yhteydessä pidetään myös liittokokous, 
joten alkakaa hyvissä ajoin miettimään henkilöitä 
liiton johtoon. 

Mutta niin kuin Sanna Marin sanoi ”selviämme 
tästäkin”.

Hannu Puhalainen, puheenjohtaja

TYÖVÄEN 
RETKEILYLIITTO ry 
Luonnonystävien kansainvälisen 
Liiton (Naturfreunde Internatio-
nale, NFI) Suomen jäsenjärjestö, 
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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: Plus Digital Oy, Lahti

Puheenjohtajan palsta

Tämä uusikin Retkeilijä-

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

Nautitaan keväästä kaikesta huolimatta

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 kotoises-
sa Varkhanmukkan pikkusaunassa! Se 
lämpiää nopsasti pienellä määrällä pui-
ta, antaa hyvät löylyt ja on oiva naapuri 
isolle saunalle silloin kun pienellä poru-
kalla kylvetään. Mitään ei saa ilmaisek-
si, 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. 
Viitenumero on 11633.

Keräykseen osallistuneet: Juha Saari-
nen, Aino Korkea-aho, Pekka Rouvinen, 
Ossi Lindroth, Seppo Virtanen, Pauli T. 
Komonen, Liisa Uusitalo, Anneli Kos-
kinen, Else Nevalainen, Matti Huttu-
nen, Tuula Touru, Aune Kurki, Armi 
Salenius, Marianne Saarinen, Lauri Saa-
rinen, Salpausselän Samoojat ry.

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla!

Hyvän
mielen
keräys

Palautellaanpa jälleen mieliin ma-
joillamme olevien avainpiilojen 
käyttö. Avainpiilot löytyvät Ukon-
joelta ulko-oven vierestä, Rihma-
kurussa Rihma 2 majan terassil-
ta, Varkhanmukan kelokämpän 
terassilta ja Käkkälöjoen kämpän 
terassilta. Koodeja vaihdellaan tar-
peen mukaan ja koodin saa Lii-
ton toimistolta, Hannu Puhalai-
selta tai Pauli T Komoselta.

Pääsääntöisesti jokaisella jäse-
nellä tulisi olla oma kämppäavain. 
Mutta jos joku ei halua lunastaa 
omaa avainta niin toki seuras-
sa voi olla henkilö, jolta avaimen 
saa käyttöönsä. Avaimen käyttä-
jä merkitsee valkoiseen kämppä-
kirjaan kenen avainta on käyttänyt. Avaimen lai-
naaja on osaltaan vastuussa lainaamastaan avaimes-
ta. Avainpiilo on tarkoitettu pääsääntöisesti  seuran 

ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. 
Jäsenet  voivat saada koodin jos oma 
avain on unohtunut kotiin tai matka-
suunnitelmat muuttuvat ja haluavat-
kin majoittua majoillamme.

Kun käytät avainpiiloavainta: Älä 
jätä avainta taskuun tai kämppään 
vaan palauta se piiloon. Kun poistut 
väliaikaisesti  alueelta lukitse KAIK-
KI ovet ja laita avain takaisin avain-
piiloon ja koodiksi 000. Myös yöksi 
avain kannattaa laittaa avainpiiloon 
koska joku saattaa tulla alueelle myö-
hään illalla. Jos olet ottanut avaimen 
mukaasi ja seuraava tulija ei pääse-
kään  majoittumaan, olet korvausvel-
vollinen mahdollisista ylimääräisistä 
majoituskuluista.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta 
perimme 150€ maksun.

Pauli T Komonen, Kiinteistötoimikunta

Kiinteistötoimikunta tiedottaa 2020

Risto Lappalainen, Kari 
Kauppinen ja kuvan ottaja 
Pauli Komonen kävivät 
pudottelemassa lumet  (200 
kg neliöllä) Varkhanmukkan 
kämppien katoilta. 
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Erkki syntyi 7.7.40 Uuraisilla Kes-
ki-Suomessa perheen ollessa eva-
kossa Hiitolasta. Perhe asettui Tik-
kakoskelle, jossa isä pääsi Tikkakos-
ken tehtaalle töihin. Pikkupojasta 
lähtien Erkki samosi metsissä kerä-
ten marjoja ja sieniä sekä kalastel-
len. Metsä oli hänen elementtin-
sä. Erkki opiskeli merkonomiksi ja 
insinööriksi Jyväskylässä. Perheen 
hän perusti 1967. Koko viisihen-
kinen perhe samosi metsiä keräten 
luonnon antimia. 

Olimme mukana perustamassa 
Vantaan Työväen Retkeilijöitä  Leo 
ja Pirkko Pennasen luona Tikkuri-

lassa 1970-luvulla. Siitä alkoivat pi-
demmät reissumme Lappiin ja Itä-
Suomeen Ukonjoelle, josta muo-
dostui Erkille ehkä rakkain paikka 
vaelteluun niin talvisin kuin kesäi-
sin luonnon ihasteluun. 

Erkki oli ahkera talkoolainen. 
Liiton majoilla ollessamme hän 
aina teki jotain korjaus- tai mie-
leisiä puuhommia. Liiton talkoi-
siin piti päästä mukaan, jos työasi-
at sen sallivat. 

Ukonjoella tutustuimme saksa-
laisiin retkeilijöihin, joista tuli elin-
ikäisiä ystäviämme. Erkki kävi hei-
dän kanssaan alpeilla hiihtämässä 

ja vaeltamassa. Vierailimme puo-
lin ja toisin. 

Erkin serkku asui Keniassa ja 
niinpä Erkki kiipeili Mont Keny-
alla kolme kertaa. Luontoharras-
tus tarttui kaikkiin lapsiimme jo-
ten sitä harrastetaan aina kun on 
mahdollista. Kolmas polvi on tie-
tysti mukana. 

Erkki oli seuramme puheenjoh-
taja ainakin kaksi kertaa ja myös 
viimeinen puheenjohtaja.

Erkki kuoli 7.5.2019 Vantaalla 
Palvelukoti Hopeassa Alzheime-
rin tautiin.

Sinikka Vilén

10

Juha Saarinen
Espoon Retkeilijöiden pitkäai-
kainen puheenjohtaja.
Hän oli myös pitkään TRL:n 
hallituksen jäsen. 

kysymystä 
Jussille

1. Oletko ehta espoolainen?
Olin. Olen syntyjäni tapiolalai-

nen ja työskentelen Espoon kult-
tuurikeskuksen kiinteistönhoita-
jana. Olen kuitenkin asunut Jor-
vaksessa, Kirkkonummella jo yli 
20 vuotta. ER:n jäsen olen ollut 
40 vuotta.

2. Mikä on retkeilijän kannalta 
parasta Espoossa?

Meri, Espoon ulkoilusaaret ja 
Nuuksio, jotka ovat kaikkien käy-
tössä aivan ilmaiseksi (toki kustan-
namme ne verojen kautta).

3. Menetkö ”merta edemmäs 
kalaan”? Mikä on jäänyt mielee-
si vaikuttavimpana retkeilyalu-
eena?

Himalaja, jossa vaikutuksen ovat 
tehneet kulttuurien kirjo, ystäväl-
liset ihmiset ja ”onhan ne vuoret-
kin jotain”, lainatakseni tyttäreni 
sanoja.

4. Miksi?
Ei minulla ole yksiselitteistä vas-

tausta, mutta viihdyn sen vaellus-
poluilla niin hyvässä retkiseurassa 
kuin yksinkin. Vastaan tulee uusia 
kokemuksia edelleen, vaikka reis-
suja on takana jo 18.

5. Olet ollut mukana monessa 
TRL:n talkooporukassa. Mikä 
oli mieleenjäävin?

Varkhanmukkan Telaojan tal-
koot 2000-luvun puolivälissä. Tal-
koopäällikkö Jaska Korhonen sa-
noi: ”Hoida Jussi tuohon Telaojan 
ylitse pitkospuusilta, ja kun se on 
valmis, pura vanha pois”. En ollut 
ollut aikaisemmin moista rakenta-
massa. 

Onneksi talkoissa oli yli 30 vii-
sasta mimmiä ja ukkoa, joilla oli 
näkemystä ja kokemusta. Viime 
syksynä silta oli edelleen täysin kul-
kukelpoinen.

6. Jos olisit lintu, mikä lintu oli-
sit ja miksi?

Varis, koska se on ikuinen selviy-
tyjä, nokkela ja viisas.

7. Mielikirjasi, entä laulusi?
Kirja on Eiji Yoshikawan samu-

raista kertova Musashi -eepos. Lau-
lu on Inkkareitten kanoottilaulu.

8. Kuka yhteinen, edesmen-
nyt tuttumme sanoi: ”Langsam, 
langsam...” (hitaasti, hitaasti)

Hän oli prof. Fritz Moravec, alp-
pikiipeilyopiston johtaja Kaprunis-
sa, joka antoi hyviksi osoittautunei-
ta neuvoja vuorilla kulkemiseen ja 
elämään yleensä. Hänellä oli elä-
mänasenne kohdallaan.

9. Missä niitä on tarvittu?

Kun tyttäreni Vilma syntyi, se 
muutti miestä. Vuorilla taas Nepa-
lin Barun Makalu -alueella sijait-
seva, 7168 metriä korkea Barunt-
se teki sen.

10. Elämänohjeesi?
Sametimes it’s happen.

Kiitos kaikille retki-, vuori-, me-
lonta- ja talkookavereille kestämi-
sestä ja hyvästä seurasta!

Parhain terveisin
Juha Saarinen, siltainsinööri

Kiitos haastattelusta Jussi. Ja kii-
tos monista mukavista retkihetkis-
tä.

 Hilkka

Yksi meistä TRL:ssa

Jussi Saarinen Mera Peakilla Nepalissa v. 1992. Taustalla mm. Mt Everest ja Peak 41. Kuva: satunnaisen 
ranskalaisporukan kiipeilijä. 

Retkeilijäveteraani Erkki Vilén on poissa joukostamme

Olimme kolmen sukupolven 
matkalla Kap Verdellä v. 2009. 
Erkki-vaarin sylissä pojanpoika 
Vennu 1 v.
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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.

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

Ahma vilisti  Ukonjoen hangilla.

Monet  meistä muistavat NFI:n 
100-vuotis-juhlaretken Wieniin 
1995. Järjestäjät olivat teettäneet 
”muistomukeja” aiheesta. Ostimme  
niitä tuliaisiksi. Ne ovat tukevia 
ja hyvälaatuisia, Stenbackassakin 
niitä on kahvihetkiä varten 
useita. Tervetuloa Stenbackan 
NFI-kahveille, kun sopiva 
ajankohta selviää!
Toivoo Hilkka Laitinen

125 vuotta 
Luonnonystävien toimintaa
Juhlavuoden kunniaksi NFI jul-
kaisee sosiaalisessa mediassa 125 
aktiviteettia aina toiminnan pe-
rustamisvuodesta 1895 tähän päi-
vään. Kampanja tuo esille työm-
me kestävän kehityksen toteutta-
miseksi. 

Seuraa NFI:n nettisivuja (www.
nf-int.org/themen/125-aktivitae-
ten), Facebook-sivuja ja Instagra-
mia! 

Julkaisemme kampanjan Suo-
mea koskevat osiot myös TRL:n 
omalla Facebook-sivulla.

• • •

Työväen Retkeilyliiton suunnit-
telema matka Wieniin kesäkuun 
puolivälissä on peruutettu Euroo-
pan laajuisten matkustusrajoitus-

ten vuoksi. Matka toteutetaan 
mahdollisesti myöhemmin.

• • •

TRL:n kaksi nuorta jäsentä Eve-
liina Virta ja Odeya Toivanen 
osallistuivat Nuorten Luonnon-
ystävien (IYNF) koulutukseen 
6.-8.3.2020 Prahassa. Antoisas-
sa tilaisuudessa saatiin hyviä eväi-
tä nuorten toiminnan käynnistä-
miseksi Suomessa. Toivottavasti 
pääsemme pian kertomaan en-
simmäisistä suunnitelmista.

Hannele Pöllä

Eräänä päivänä alkutalvesta Nuuk-
siossa satoi lunta, jopa pari senttiä. 
Ahma tallusteli  sitä ihmettele-
mään. Lumelle jäi ahmasta selvät 
tassun jäljet.

Ne huomasi aina utelias luon-
toihminen. Hm – ei voi olla ah-
ma, mutta olisiko kuitenkin ... Tas-
sun jäljistä otettiin kuva ja näytet-
tiin asiantuntijoille. ”Onhan se ah-
ma”  On.

Nuuksion kansallispuistoyhdis-
tys NUUKA yksintuumin metsä-
hallituksen kanssa valitsi sen ”vuo-
den 2020 olioksi” Julkistamista-
pahtuma oli puiston 26-vuotis-
juhlassa Stenbackan Pyry-päivillä 
1.3.2020.

Ja suuri ihme tapahtui – vuosi-
juhlassa tuli maa valkoiseksi. Kel-
paa ahman Stenbackan pihapiiris-
säkin tallustaa – ehkä ensi talvena?

Hilkka Laitinen

TRL:N 
MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut  

Nuuksion 
kansallispuistossa 
on uusi olio! 

AHMA

”Vuoden oliosta”  tuttuun 
tapaan tehtiin teos – eloisa 
akvarelli. Sen loivat Vappu 

Ormio ja kumppanit. 

Metsähallitus
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Talviuintia on harrastettu Enäjär-
ven rannalla jo vuosia ja sauna on 
lämminnyt talkoovoimin. Samoin 
jäsenet ovat  kunnostaneet laitu-
ria, sisätiloja ja pitäneet puutalkoi-
ta. ViRettiläisiä on ollut Enäjärven 
Jäähileissä Liisa Uusitalon «akitoi-
mana» vuosien varrella kolme – 
neljä. Tällä hetkellä uudet jäsenem-
me mukaan luettuna seitsemän.

Koitoksen aika
Iloisin mielin lähdettiin Numme-
lan linja-autoasemalta kohti Hel-
singin rautatieasemaa, josta juna 
lähti klo 13.30 kohti Joensuuta. 
Ilmastoystävällisesti tietenkin.

Majoituimme Itä-Suomen Lii-
kuntaopiston oppilasasuntolaan, 
joka toimii myös nimellä FINN-
HOSTEL. Uudentalon Liisa oli 
hoitanut kokonaisuudessaan mat-
kamme järjestelyt majoitusvarauk-
sia myöden. Kiitokset Liisalle.

Heti saavuttuamme Joensuuhun 
kävimme ilmoittautumassa Ilosaa-
ressa ja soitimme Joensuun Jääkar-
hujen Nousiaisen Ilmolle. Ilmo 
toimii kummiseuramme Karjalan 
Retkeilijöiden aktiivisena toimija-
na. Häneltä saimme kyydin matka-
laukkuinemme majoituspaikkaan. 

Hopeaa rinulissa 
pronssia vapaalla
Kisat olivat jo alkaneet miesten rin-
tauinnin sarjassa M40-44v, jossa ui 
Ikosen Olli 25 m, tullen toiseksi. 

Sarjoja oli moneen lähtöön ja la-
jeina rinta- ja vapaauinti yksilösuo-
rituksena tai joukkueena. Enäjär-
ven Jäähileitä ja ViRettiläisiä osal-
listui kilpa-, norppa- ja kuuttiuin-
teihin, joskin viimeksi mainittu oli 
pulahdus ”avantoon”.

Lauantaina hyvin nukutun yön 
ja runsaan aamupalan jälkeen läh-
dimme Ilosaareen kilpailupaikal-
le seuraamaan päivän kilpailuja, 
norppauinteja ja pulahduksia kuut-
tiavantoon. Enäjärven Jäähileistä 
oli  rintauintivuoroissa omissa sar-
joissaan Helena Torpo ja  Olli Iko-
nen. Olli ui vielä toisenkin kerran 
vapaata, jossa voitti ryhmänsä ja 
koko sarjassa tullen kolmanneksi. 

Myös mekin Liisan kanssa suo-
ritimme kuuttipulahduksen ilta-
päivällä, josta sitten lähdimmekin 
Karjalan Retkeilijöiden puheenjoh-
tajan Juha Hämäläisen tarjoaman 
kahvitteluhetken jälkeen majoitus-
paikkaan odottelemaan saunavuo-
roa ja illan ohjelmaa.

Maukasta ruokaa,  
iloista yhteisoloa
Jäähileiden ahkerat naiset järjes-
tivät Juhlagaalan, jossa nautit-
tiin Katilan Raimon valmistamaa 
lammaspataa, joka vartavasten oli 
suurella sydämellä tehty ja tuo-
tu Nummelasta. Jälkiruokana oli 
Moisanderin Tuulan tekemää kar-
palojuustokakkua kahvin kera. Ai 
että oli hyvää.

Keskustelua syntyi päivän suo-
rituksista ja menestyksestä, mauk-
kaasta ruuasta ja siitä hyvästä hen-
gestä, jota yhdessä saimme kokea 
kannustaessamme yhteisiä kilpai-
lijoitamme ja vähän muidenkin. 

Sunnuntaina huoneiden luovu-
tuksen jälkeen lähdimme seuraa-
maan viimeisiä suorituksia. Ilmo  
järjesti ystävällisesti meille Liisan 
kanssa kyydin kilpailupaikalle. 

Vielä oli Helena ja Olli menos-
sa suorittamaan omaa osuuttaan 
henkilökohtaisessa uinnissa. Enä-
järven Jäähileiden viestijoukkuees-
sa ui Jäähileiden Marika Rauhan-
iemi ja Tuula Moisander sekä He-
lena ja Olli. Lopputuloksissa Enä-
järven Jäähileet olivat 6. Joukkuei-
ta oli  yhteensä 12. 

Kilpailujen päättyessä oli vie-
lä palkintojen jako, jossa Ikosen 
Olli sai pronssisen mitalin  sarjas-
sa 40-49v.  

Hyvillä mielin lähdimme kohti 
rautatieasemaa. Meillä oli mukava 
viikonloppu yhdessä nauttien Tal-
viuintien SM- kisoista, itsensä voit-
tamisesta, norppa-uinneista tai pu-
lahduksista kuuttiavantoon. Mita-
lejakin tuli seuran historiassa var-
maan eniten ja pitkästä aikaa olim-
me saaneet niinkin suuren joukon 
innostumaan talviuintitapahtu-
masta. Vihdin Retkeilijöiden kan-
nalta matka oli onnistunut yli odo-
tusten, saimmehan kolme uutta jä-
sentä; Helenan, Kirsin ja Ollin.

Ensi vuonna Peurunka kut-
suu SM- ja EM- kisoihin, aika 5.-
7.2.2021. 

Kiitos kaikille mukana olleille.

Mia Neuvonen 
ViRet ja Enäjärven Jäähileet 

Vihdin Retkeilijöitä Enäjärven Jäähileiden matkassa
Talviuinnin SM-kisoissa Joensuussa  7.-9.2.

Kolme ViRettiläistä vas Kari Eerola, Aune Kärkkäinen ja Mia Neuvonen, jotka myös harrastavat talviuintia 
Enäjärven Jäähileissä. Edessä Raimo Katila samoin, mutta ei vielä ViRettiläinen, mutta tosi hyvän 
lammassopan oli tehnyt.

Puuhanainen Liisa Uusitalo ViRetistä ja Enäjärven Jäähileistä.
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Hilkka pyysi juttua, ehdotteli talvi-
retkeilyä, lapsenlapsiretkeilyä tai jo-
tain muuta. Mietiskelin, kirjoittai-
sinko lumesta vai Lumista, no vä-
hän molemmista.

Talviretkelle Lappiin pääsin en-
si kerran jo 1970-luvulla, Pallak-
selle, tehtiin myös minivaellus Pal-
lakselta Hettaan ja yövyttiin Han-
nukurussa. Sitten 1980-luvun alus-
sa aloitin pienen tyttäreni Varpun 
kanssa Lapin kesävaellukset. Teim-
me pitkiä vaelluksia käsi kädes-
sä kävellen, Saariselällä Raja-Joo-
sepista Laanilaan, Haltilla käyden 
ja Ivalonjoen Kultamailla. Koulun 
alettua asetuimme Järvenpäähän ja 
pääsimme Järvenpään Retkeilijöi-
den mukana talviseen tunturiin. 
Varkhanmukasta teimme kolmen 
päivän talvisen vaelluksen Hannu-
kuruun ja Pahakuruun. Pahakurun 
kämpällä koimme kunnollisen lu-
mimyräkän, onneksi emme olleet 
ladun varrella. 

Sen jälkeen olenkin ollut 33 vuo-
den ajan vähintään kerran talvessa 
Lapin lumilla, vaelluksilla ja hiihtä-
mässä. Alussa Varpukin oli muka-
na muutamilla vaelluksilla. Hänelle 
tehtiin lasten pulkasta TRL:n mal-
lin mukainen ahkio, jossa makuu-
pussi ja vaatteet kulkivat mukana. 
Sitten murkkuiän myötä kaverit ja 
Luonto-Liitto veivät voiton. On-
neksi Hannu lähti kanssani retkil-
le. Hiihtovaellusten kilometrimää-
rät ja vaikeusasteet kasvoivat, har-
joiteltiin laavu- ja telttayöpymisiä 
ja lopulta vaellukset suuntautuivat 

sinne, missä ei ollut vaaraa kohdata 
muita retkeilijöitä ja kämpät kier-
rettiin kaukaa. Pyydettiin Armi ja 
Jussi mukaan ja nelisin rohkaistut-
tiin Norjan puolelle, jossa oli vain 
poroja ja poromiehiä. Yksi nuori 
poromies kyseli meidän ikiä – 5 - 
6 -kymppisiä eli hänen isovanhem-
piensa ikäisiä, oletteko tutkijoita – 
ei, kalastatteko – ei, no mitä varten 
te sitten hiihdätte täällä? 

Mitäpä siihen olisi osattu norjak-
si vastata. Se on vaan niin nautin-
nollista vaeltaa valkoisilla hangilla, 
kaikki tarvittava mukana ahkiossa, 
rauhassa ja kaukana kaikesta, tärke-
ää on vain hiihtää, syödä ja levätä. 
Välillä oli hyvä koetella voimiaan, 
kun upotti polveen, tai suunnistus-
taitojaan, kun näkyvyys oli muu-
taman metrin. Luonnon keskellä, 
upeissa maisemissa, joskus tunturi-
pöllö istui viereisen tunturin pääl-
lä tai ahma tuli esiin kivikosta. On-
neksi on tehty ne kaikki välillä ai-
ka hurjatkin vaellukset, nyt niitä ei 
enää jaksaisi, mutta niitä on ihanaa 
muistella. 

Pikku hiljaa iän karttuessa vael-
lukset ovat lyhentyneet ja muuttu-
neet. Joka ilta teltta pystyyn, keit-
timet esille, alustojen pomppaus ja 
muu tavaroiden esille otto ja seu-
raavana aamuna taas kaikki toi-
seen suuntaan, se alkoi kyllästyttää, 
mutta kevättalven tunturit houkut-
televat edelleen. Olemme aina pi-
täneet vaelluksilla ns. lepopäiviä, 
yövytään 2-3 yötä samassa paikas-
sa ja tehdään päiväretkiä ympäris-

töön. Päiväretkipäivät ovat lisään-
tyneet vuosien kuluessa.

 Olemme jo tehneet useita ret-
kiä, että hiihdämme ahkiota vetäen 
parin päivän ajan, jotta pääsemme 
kunnolla maantieltä, teemme telt-
taleirin ja hiihdämme viikon verran 
päiväretkiä ja palaamme maantien 

varteen. Meillä on ollut ylimää-
räisenä telttana kupoliteltan ulko-
teltta, siitä on saatu tuulensuojai-
nen keittiö, ruokasali ja olohuone, 
jos tuuli tuivertaa liiaksi avoimes-
sa maastossa. 

Aiemmin Suomen olkapään, 
Maaselän ja sen pohjoispuoli-
sen Norjan maastot houkutteli-
vat meidät moniin seikkailuihin, 
mutta viimeisten kymmenen vuo-
den aikana Paistunturit ja Muot-
katunturit ovat vieneet meidän sy-
dämemme. Olemme ”asuneet” lä-
hes samoilla teltansijoilla Paistun-
tuturien Mavnnajohkalla kolmatta 
viikkoa parin kevään aikana. Vii-
me keväänä vietimme, me vähän 
alle ja yli 70-kymppiset, viikon ajan 
Muotkalla telttaillen, hiihdellen ja 
tutkien osin jo ennestään tuttuja 
maisemia. 

Nyt vain odottelen, milloin voin 
viedä lapsenlapset hiihtämään tun-
turiin. 4-vuotias Lumi oppi hiihtä-
mään heti kun sai sukset jalkaansa 
viime talvena. Retkeilyäkin on har-
joiteltu viikonloppuretkillä muu-
taman kerran. Kunhan Lumi vie-
lä vähän harjoittelee, voimme läh-
teä kokeilemaan talvisia telttaret-
kiäkin.

Teksti ja kuvat Riitta Sairinen

Talvivaellusuralla

Varpuntytär Lumin hiihdot alkoivat Mikkelin mainioilla laduilla 
4-vuotiaana.

Retkeläisten telttaleiri pystytettiin viikoksi Paistuntureiden Mannnajohkalle huhtikuussa 2017. Keskim-
mäisenä on vanhan Tenan ulkoteltta, joka oli erinomainen keittiö, ruokasali ja olohuone. Mavnnajohkan 
vedet juoksivat sen takana. Oikealta on sisko Seija, miehensä Pekka ja Hannu. Osanottajien keski-ikä oli 
70 vuotta.
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Tätä oli suunniteltu jo joitakin 
vuosi ja nyt se toteutui. 

Tuusulanjärven rannoilta voi 
löytää monia kiinnostavia ihmi-
siä, jo edesmenneitä ja vielä vah-
vasti eläviä.

Ihmeellinen taiteiljarypäs näin 
pienellä alueella aikoinaan oli. Ja 
tarkemmin kun katsoo, niinpä 
monilla heillä oli yhteys Savoon ja 
Kuopioon. Sisarukset Aino Sibelius 
ja Eero Järnefelt, Juhani Aho, Joo-
nas Kokkonen ja Pekka Halonen.

 Eläväisistä löytyi retkeily-ystäviä 
Islannin reissulta Sairisen Riitta ja 
Hannu, Compostelan vaellukselta 
Silva ja Matti Lehtonen ja Petkel-
järveltä ja Vaasan saaristosta Sinik-
ka ja Kari Ranta. Taas kerran huo-
masin, miten retkillä syntyy ihmis-
ten välille ystävyyden side, joka kes-
tää. Sinikka oli meidän uteliaiden 
vieraiden emäntänä ja Riitta kertoi 
Järvenpään historiasta Tammiran-
nan pihamaalla.

Vierailimme Ainolassa ja kuu-
limme kuinka Aino-rouva oli pitä-
nyt taloa pystyssä Jannen säveltäes-
sä, Nämä taiteilijoiden talot olivat 
komeita rakennuksia ja elämä, jota 
niissä elettiin näkyy ja kuuluu meil-
le tänä päivänäkin. Halosenniemen 
puutarhassa luumut hohtivat sinisi-
nä ja houkuttivat maistamaan. Ta-
lossa oli Tupa täynnä naisia -näyt-
tely ja niin saimme oivan näytteen 

suomalaisten naisten luomisvoi-
mista talon isännän töiden lisäksi.

Ennen kotiin lähtöä tutustuim-
me Suvirantaan, Eero Järnefeltin 
kotiin. Se oli siitä erikoinen, että 
se vieläkin on ihmisten oikea ko-
ti, Eeron tyttären poika, vanha her-
ra Kolehmainen vaimoineen siellä 

asustelee. Talo oli komea ja puu-
tarha todella vehreä. Opas kertoi 
seuraelämästä, jota aikoinaan näil-
lä seuduilla harjoitettiin, varsinkin 
Ainolan ja Suvirannan väki vieraili 
uutteraan toisissaan.

Joonas Kokkosen Villa Kokko-
sessa ei ehditty käydä, mutta Villan 

ikkunan kautta kuulimme taloa yl-
läpitävän pariskunnan hauskat ju-
tut. Ensi kerralla sitten.

Mukava viikonloppu, taidetta ja 
retkiystäviä, tätä me tarvitaan! 

Liisa Niskanen

Tuusulan rantatiellä
Iloinen retkiporukka Halosenniemellä. Kuvat Sinikka Ranta.

”Mitäs täällä tapahtuu?”
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Kymmenen vuotta sitten 
arvelin, etten palaa 
Nepaliin retkeilemään. 
Teiden rakentaminen oli 
pilannut parhaita reittejä. 
Järjestin vuosi sitten töissä 
vuoristovaellusillan ja siitä 
kipinästä oli seurauksena 
viiden viikon matka Nepaliin 
loka-joulukuussa 2019. 
Tavoitteena oli kokea uutta, mut-
ta päivittää myös vanhoja tutta-
vuuksia. Jussi oli käynyt Langtan-
gin kauniissa ylänkölaaksossa usei-
ta kertoja, mutta sen läheisyydes-
sä oli kokematta Tamang Heritage 
Trail. Paluumatkan suunnittelim-
me Gosainkundin pyhien järvien 
ja Helambun vehreiden laaksojen 
kautta. Siitä tuli hieno 16 päivän 
reissu.

Jussilla oli mukana 40 valokuvaa 
aikaisemmilta matkoilta 1980-lu-
vun lopulta lähtien. Nyt hän jutte-
li ihmisten kanssa, jotka tunnisti-
vat kuvista itsensä lisäksi sukulaisia, 
naapureita ja paikkoja. Kuvat saivat 
uuden elämän. Viimeiset kuvat oli 
tarkoitus jättää Dursagangissa Dor-
jelle. Uusi pääpolku solaan, pape-
rikartan ja sähköisen kartan risti-
riidat ja viitoituksen epämääräisyys 
johtivat siihen, että kiersimme ky-
län ohi. Asia ratkesi kun keskus-
telimme polun laidalla majatalon 
rouvan kanssa. Hän oli Dorjen vai-

mon sisko, joten Dorje sai kuvansa 
välikäden kautta.

Tapasin Matti Munnukan kym-
menisen vuotta sitten, jolloin hän 
kirjoitti ensimmäisen vaelluskirjan 
vuoden 1984 Nepalin matkastaan. 
Vuonna 1985 Matti kävi Lang-
tangissa ja teki myös tästä retkestä 
kirjan. Ilmoitin Matille, että olen 
menossa Langtangiin ja hän antoi 
mukaani vuonna 2019 julkaistun 
englanninkielisen ja parannetun 
painoksen. Kirjan nimi on Nepal 
Langtang – Paradise Lost.

Jussi näytti ihmiselle valokuvia 
ja minä näytin Matin kirjaa. Löy-
simme laaksosta useita ihmisiä, jot-
ka olivat kirjan kuvissa tai tekstissä. 
Useat olivat kuolleet vuoden 2015 
maanjäristyksessä tai muutoin. Jo-
ku on muuttanut Australiaan, jo-
ku Eurooppaan. Kyanjinin kyläs-
sä, laakson päässä, kahvilan pitä-
jä Jangba näytti kuvasta isoisänsä 
jakkilaitumet. Hän oli itse viettä-
nyt siellä kesät pikkupoikana. Isä 
oli pitänyt kylän ensimmäistä pien-
tä majataloa. Jangba kertoi, että 
Langtangin laaksosta on julkaistu 
tätä ennen 12 kirjaa. Matti täsmen-
si myöhemmin, että julkaisuja on 
kaikkiaan 32, kun kirjojen lisäksi 
lasketaan mukaan kartat ja tieteel-
liset artikkelit.

Me jätimme kirjan alempa-
na laaksossa Friendly Guesthou-

seen erittäin fiksulle nuorelle kak-
sikymppiselle naiselle. Chhomon 
isä on paikan ensimmäisen maja-
talon pitäjä ja isä hoitaa tehtävää 
edelleen aktiivisesti. Hänestäkin on 
juttu kirjassa.

Matkalla Gosainkundille yö-
vyimme Cholangpatin majatalos-
sa. Paikalla oli luontokuvaajia, jot-
ka olivat onnistuneet kuvaamaan 
harvinaisen ja aran punapandan. 
Valokuvat ja videot olivat niin tark-
koja, että niistä tunnisti eri yksilöi-
tä. Söin majatalossa paistettuja pe-
runoita ja paikallisia sieniä, jotka 
olivat maukkaita. Seuraavana päi-
vänä en ollut varma tuleeko ripuli 
vai ei, mutta onneksi ei tullut. Äl-
kää syökö ”local mushrooms”!

Gosainkundin pyhät lammet 
olivat kauniita ja ylhäältä näkyi lu-
mihuippuisia vuoria aina Annapur-
nalle saakka. Katselimme, kun joku 
vaeltaja ratsasti paikalle muulin se-
lässä. Seuraavana aamuna tuli he-
likopteri noutamaan hänet. Mat-
kailija oli ollut huonona jo edelli-
sessä kylässä, josta hän olisi voinut 
kävellä alemmas tien viereen. Joku 
taivutteli hänet ylös Gosainkundil-
le, joten vakuutusyhtiön oli pakko 
maksaa evakuointi. Tästä maksusta 
ryhmän opas sai huomattavan osan 
omaan taskuunsa. Loput vakuutus-
korvaukset virtasivat helikopteriyh-
tiölle ja sairaalalle. Eikä ole mikään 

yllätys, että matkanjärjestäjillä, he-
likopteriyhtiöillä ja sairaaloilla on 
samojen omistajien verkosto.

Pokharan läheisyydessä meillä oli 
kaksi uutta matkakohdetta. Mar-
di Himal on oivallinen retkikohde 
sekä kokeneemmille, että aloittele-
ville retkeilijöille. Näyttävän reitin 
huono hyvä puoli on se, että se on 
puhtaasti turistireitti. Ei ole van-
haa asutusta, mutta on useita ma-
jataloja sopivilla etäisyyksillä ja hy-
vät opasteet. Reittiin pystyy yhdis-
tämään ympäristön polkuja oman 
mielen ja aikataulun mukaan.

Lähdimme myös katsomaan 
vanhoja Gurung-kyliä Sikles, Tan-
ting ja Yangjakot, jotka olivatkin 
todella hienoja paikkoja. Niistä 
puuttui turismihömpötys, mutta 
majataloja kyllä löytyi. Kylät ja ih-
miset olivat paljon aidompia kuin 
perinteisissä retkikohteissa. Huo-
nona puolena oli käärme paratii-
sissa: viime vuosina rakennetut 
tiet olivat monin paikoin tuhon-
neet vanhat polut. Joissakin pai-
koissa teiden ylläpito oli jo jätet-
ty retuperälle, sillä ne eivät olleet 
tarpeen ajoneuvoliikenteelle. Niil-
lä vain käveltiin.

Nepal on edelleen hieno maa. 
Uskallan sanoa ääneen, että tä-
mäkään ei ollut minun viimeinen 
trekkimatka.
Teksti ja kuvat Jukka Tarkkala/ER

Uutta ja vanhaa Nepalia

Langtangin vuoden 2015 suuresta maanvyörymästä muistuttavat muistomerkki ja uurteet kalliossa.
Jussi toi Suomen tuliaisia myös 
pikkuväelle.
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Chorten.

Kyanjin on kasvanut isoksi kyläksi Langantangin laakson itäpäässä.

Matin kirjasta löytyi tuttuja kasvoja, vaikka hän ei tässä kylässä edes 
käynyt 1985.

Tamang Heritage Trail on Langtangin laakson lähellä. Yli 7 km 
korkeuteen kurottautuu Langtang Lirung.

Vuorilla saa paljon uusia ystäviä. Tässä Natdanai, Radanut, Jussi ja 
BoOw.
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Lähes lumeton talvi Pohjois-Kar-
jalassa sai minut haaveilemaan pi-
demmästä lomasta Pohjoisessa. 
Olenhan yli kaksi vuotta hoitanut 
yli 90-vuotiasta äitiäni siskoni ko-
dissa ja joskus viikonloppuisin saa-
nut viikonloppuloman kotona Jo-
ensuussa. Innoissani lupasin ottaa 
Karjalan Retkelijöiden perintei-
sen hiihtoviikon ilmoittautumiset 
ja järjestelyt tehtäväkseni, olinhan 
itsekin lähdössä Rihmakuruun lo-
malle ja toiseksi viikoksi Harrisaa-
jon mökille ystävien kanssa juhli-
maan opiskelukaverin viisikymp-
pisiä hiihtelyn merkeissä. 

Hiukan ennen lähtöä alkoi eräs 
kaikkien tuntema virus kummit-
telemaan ja nenä tabletilla seura-
sin tilanteen kehittymistä. Samaan 
aikaa alkoi tulla peruutuksia läh-
tijöiltä kuka minkäkin syyn vuok-
si. Pian listalla oli vain minun ni-
mi, huoh! Se siitä Karjalan Retkei-
lijöiden hiihtoviikosta. Mietin, läh-
tisinkö yksin? Onneksi ihan piak-
koin sain puhelun ystävältäni He-
li Itkoselta, että hän lähtee, mikäli 
kyytiin mahtuu. Retkivalmisteluja 
olin tehnyt viikonloppuisin koto-
na pistäytyessäni, nyt vaan auton 
tankki täyteen ja pakasteet kylmä-
laukkuun. Hups, vielä eräs hurja-
pää soitti, että milloinka sitä läh-

detään, hän sai auton käyttöön ja 
retkeilijän matkaseuraksi. Niinpä 
meitä oli nyt neljä retkeläistä start-
taamassa kohti pohjoista.

Hurautimme päiväseltään Rih-
makuruun, jossa meitä oli vastassa 
revontulikyttääjä Riitta Jalkanen, 
joka oli nautiskellut täällä revontu-
lista jo kuukauden päivät. Hänen 
avulla saimme raahattua kamppeet 
mökkiin, joka olikin kotoisan läm-
min. Konttaisilta saapuneet retkei-
lijät olivat hoksanneet  lämmittää 
Rihman ja kantaneet juomavettä 
valmiiksi. Siitä heille kiitos! Eikä 
siinä vielä kaikki, kulkiessani sau-
nan ohi, joku huuteli saunan ovel-
ta, että sinne pääsee piakkoin löy-
lyttelemään. Rihman mökissä oli-
kin sitten erinomaiset unijukat. 
Suosittelen, mikäli haluaa nuk-
kua kuin tukki ja katsella kaunii-
ta unia. Virkeämpänä tuskin voi-
si nousta ja lähteä ladulle mistään 
muualta! 

Miten upeita saattaakaan olla 
Pallas-Ylläs kansallispuiston mai-
semat, joita pääsee katselemaan 
monelta suunnalta. Tutuksi tuli-
vat Raattaman, Sarvijärven, Aho-
vaaran, Varkhaan- ja Vuontiskier-
rokset! Eräänä päivä sonnustau-
duimme lumikengillä kapuamaan 
Nammalakuruun. Sielläpä avautui 

kulkijalle mahtavat maisemat, joita 
ei voi kameroilla vangita! 

Haaveeni kahden viikon lomasta 
pohjoisessa alkoi olla lopuillaaan jo 
viikon jälkeen. Suurin osa Retkei-
lijöistä oli jo jättänyt pohjoisen lu-
met ja olin jäämässä yksin. Yllättä-
en sain kutsun tulla kahdeksi yök-
si Pallas-Laakson mökille, josta oli 
myös muut retkeilijät lähteneet ja 
Leila Lähteenkorva (Kangasalan 
Retkeilijä) oli jäänyt yksin. Hänen 
kyytinsä lähti vasta lauantaina, jo-
ten meillä oli aikaa. Niinpä suunta-
simme yhdessä jälleen suksilla tun-
tureille. Aurinko paistoi täydeltä te-
rältä ja juuri avatut ladut olivat lä-
hes tyhjät. Tulia emme enää teh-
neet, seisahduimme toki aurinkoi-
seen paikkaan nauttimaan kuumaa 
mehua ja retkieväitä. Pohjoisen lo-
man viimeinen päivä koitti ja aloi-
timme rohkeasti uuden harrastuk-

sen. Saimme lainaksi Miikalta (Es-
poon Retkeilijä) liukulumisukset. 
Pienen opastuksen jälkeen luikah-
dimme hangille ja metsään liuku-
maan. Mitäs muutamasta kupsah-
duksesta, hauskaa pitää olla! 

Lomani saa  jatkoa Pohjois-Kar-
jalassa tutussa Ukonjoen kämpässä. 
Erinomaista on, että kaikki järjeste-
lyt mm. TRL:n taholta ovat olleet 
niin sujuvia ja joustavia. Olen sydä-
mestäni kiitollinen, että saan viet-
tää lomaa kämpillä. Ja Ukonjoella 
on lunta, vaikka lumikammin te-
koa ryhtyisin harjoittelemaan. Jos 
alkaa paleltaa, kömmin kämpän 
lämpimään Piiloon! 

Toivon lopuksi retkeilijöille mu-
kavaa kevättä – koitetaan karttaa 
viruksia ja elää elämäämme!

Liisi Juvonen
Retkeilijä Karjalasta

Tervetuloa kansainväliseen retkisoutu-
tapahtumaan, Kareliasoutuun 28.-31.7. 
Karjalan Retkeilijät keräävät ison kirkkoveneellosenn soutajia. Ky-
seessä on Suomen pisin retkisoutu Lieksasta Joensuuhun. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset 1.5.2020 mennessä Liisi Juvoselle puh. 050-
4066819 tai sähköpostilla liisijuvonen@gmail.com

Pitkästä aikaa loma

Liukulumisuksien oikeanlainen kiinnitys on tärkeää. Sen tietää 
Miikka Forsberg. Kuva Leila Lähteenkorva.

Sauvakin meni poikki jo toisena hiihtopäivänä, onneksi oli eräopas 
mukana, joka korjasi sen hetkessä. Kuva: Heli Itkonen-Vesa.

Tuntureille mieli tekee.
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Retkeilijäakat rämpivät tänä vuonna perinteen mukaisesti tammi-
kuussa, nyt lumettomassa luonnossa Lohjan Karnaisissa.

Retkessä oli muuten hyvät puitteet, oli komeat maisemat, oli laa-
vu ja kelpo sääkin. 

Akat suosittelivat muitakin retkeilijöitä suuntaamaan askeleensa 
Karnaisiin, joka varmaan on monelle uusi tuttavuus. 

Kuvassa Anne Linderoos, joka on kokenut rämpijä. Komeat kallio-
jyrkänteet ja niiden kasvillisuus ovat tutustumisen arvoisia. 

Tervetuloa taas ensi vuonna, tilataan lumet tarpeeksi ajoissa
TRL-retken veti Armi Salenius, joka nappasi tämän kuvankin. 

HL
Ukkojen retkellä olikin iso porukka TRL:n eri seuroista.
Ukot eivät kuitenkaan ole ”eriseuraisia”. Kuva: Reino Tuominen.

Ukkojen luontoretki  
Järvenpäässä 31.1.-2.2.-20
Ukot heräsi talviunestaan taas kerran
vastasivat kutsuun Järvenpään herran.
Säätä ei talviseksi sanoa voi
mutta sunnuntaina sentään oli valoisampi aamunkoi.
Paikalla meitä 13 tuttua
niinpä iltaisin kerrottiin jo osin vanhoja juttuja.
Tämän kertaisen tapaamisen nimeksi annan Kulttuuriretki
sillä koko ajan ilmassa leijui Tuusulanjärven henki.
Lauantaiaamuna maukkaan aamiaisen nautittuamme
siirryimme Ainolan tanhuville.
Siitä se alkoi Kultturipolun taivallus
mukana moni oppaamme Rikun oivallus.
Ainolan historian kuultuamme ”kirmasimme”
aivan järven rantaan.
Siellä ainutlaatuinen taiteilijayhteisö avautui 
värikkäine kuvauksin jopa meille ukoille!
Lottamuseon kautta saavuimme Aleksis Kiven kuolinmökille,
jossa muistui mieleen, että tasan 150 vuotta sitten 
julkaistiin Seitsemän veljestä.
Juotuamme päiväkahvit jatkui kulttuuripläjäys lähimaastossa.
Tutustuimme Tammirantaan, uutta rantareittiä pitkin jatkoimme
Vanhankylän kartanon miljööseen,
jossa lähiaikoina oli avattu käsityöläisnäyttely.
Päivällisen ja turinoinnin jälkeen kuului kutsuhuuto ”saunaan veljet”.
Rattoisan illan, hyvin nukutun yön, aamiaisen ja siivouksen jälkeen
oli jälleen eron hetki
toivein ensi vuonna jälleen ”UKKOJEN LUONTORETKI”.

P.s. Kiitokset Pertille ja apupoika Rikulle !
      Erikoiskiitokset Rikun vaimolle maukkaasta mustikkapiirakasta!

Piirteli LeoAkat rämpivät Lohjalla

Rautaa ranteeseen! 
Lempeä elämään!
Varhaiskevät on parhaiden luonnonyrttien aikaa.

Ensimmäiset nokkoset ovat parhaita maultaan, niissä on vita-
miineja, rautaa ja monia terveyteen vaikuttvia aineita. Kerättä-
vä puhtailta paikoilta. Parhaita ovat juuri maasta nousseet ruu-
sukkeet.

 Aikaisin nousevat myös vuohenputkien suppuiset ja terhak-
kaat lehdet. Niitä vaan ripsitellen muun salaatin joukkoon.

Entäpä voikukka. Siinä juuri maasta nousseet lehtiruusukkeet, 
joista saat kevään makoisimman salaatin. Joukkoon valkosipu-
lia, keitettyjä munanviipaleita ja öljyä, suolaa ja vähän sokeria. 
Huuhtele nokkoset ensin.

Kuva ja teksti: Hilkka
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Näinä  aikoina on erityisen hyväksi mennä metsään! Lintu lehahtaa ok-
salle ja aloittaa komentelun: Istu kannolle – istu kannolle – paa piippuun 
– paa piippuun...

En ole piiputtelija, mutta katse osuu kahteen kiveen, jotka suutelevat 
kainosti kuin ensi treffeillä. Ehkä ovatkin, koska tukat on laitettu kau-
niisti. Lähden häiritsemästä, otan vain kuvan.

Muutaman päivän päästä kuljen jälleen ohitse. He suutelevat. Arvaan, 
että he ovatkin taijottuja prinssi ja prinsessa.

Seuraavan kerran otan lapsia mukaani ja kerron kivien tarinan.
Pitää vaan miettiä minkälaisen.

Sana ja kuva Hilkka

Luojan  lykky, lauantainen luppo-
päivä lävähti lämpimänä lähties-
sämme Lehdon Liikenteen linja-
autolla Lahen Lapakiston luon-
nonsuojelualueelle lenkkeilemään. 
Laulujoutsen lekotteli laineetto-
malla lammella lajitovereineen. Le-
kalla lohkottiin ”lapeja”. Lenkiltä 
löytyi lankkuinen laituri. Lupsak-
kaat luppakorvat loikkivat liekaan 
laitettuina. Levähdimme lounasta-
en laavulla. – Leppoisa lenkki lap-
sillekin. 

Meeri Huotari

Pussaa ne kivetkin

TRL-pyöräretki 18.-25.7.
suuntautuu Länsi-Suomeen
Pyöräretken alustava suunnitelma:

Kokoontuminen Kokkolassa, ensimmäinen yöpyminen Uudessa-
kaarlepyyssä, toinen yö saaristotila Varpissa, kolmas ja neljäs yö Raip-
paluodossa. 

Loppu retken saavatkin retkelle ilmoittautuvat päättää: Vaihtoehdot 
ovat: 6. yö Sundomissa ja matka jatkuu Vaasaan johon lopetetaan tai 
6-7 matka jatkuu ja yöt Kaskisissa, Merikarvialla ja Poriin lopetetaan. 

Näin, koska retken päättämisen on tapahduttava joko Vaasassa tai 
Porissa junayhteyksien vuoksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Helena Nurmio, puh. 0400432099 
tai helena.nurmio@gmail.com 

Leppoisasti 
Lapakistossa
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Se oli torstai 6. helmikuuta, HTR:n 
perinteinen patikka/tapahtumapäi-
vä, joskin se ei ole nykyisellään niin 
kuin ennen vanhaan. Sää ei ollut 
kovin talvinen, ehkä paremminkin 
syksyinen, harmaa ja kostea. 

 Hakaniemen Ympyrätalon edes-
tä patikoimme TRL:n toimistolle, 
matkaa oli n 3 km, matka ei ehkä 
täytä patikoinnin kriteereitä, pik-
kukävely vaan, mutta sitäkin tär-
keämpi. Syntymäpäiväsankari oli 
tietysti mukana kameroineen ja 
reppuineen. Meidän Mattimme 
täytti ison-isonpojan iän 80 v. 

Matti Huttunen on ollut HTR:n 
jäsen vuodesta 1980 lähtien ja nyt 

kohta kymmenenvuotta seuramme 
puheenjohtaja, lisäksi tällä hetkel-
lä TRL:n hallituksen jäsen. Matti 
on ollut vahva retkeilijä, retkeily on 
ollut elämässä mukana koko ajan, 
tärkeimpinä patikointi, matkailu, 
valokuvaus ja nyt pyöräily. 

Tilaisuudessa oli mukana tois-
takymmentä retkeilijää. Ilpo Rossi 
piti lämpimän puheen, kilistelim-
me kuohuvaa, nautimme lakkakak-
kua, kahvin ja terästyksen kera. 

Kiitos kaikille mukana olijoille.  
Onnea Matti ja turvallisia pyörä-
retkiä!
  Eila Oranen

HTR:n sihteeri

Matin juhlapatikka 

Kesä saapui Hossaan
Sen tiesi siitä, että kesäkuun helteisen päivän jälkeen, valoisena kesäyö-
nä, räystäspääskyt saapuivat Afrikan reissultaan takaisin Tolosenvirran 
kämpän räystään alle pesimään. Oli kesäkuun puoliväli.

Hossan kansallispuisto on perustettu 2017 upeisiin maisemiin Suo-
mussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kuntien alueelle. Vedet kirk-
kaita, jokia, puroja ja Julma-Ölkky, ihmeelliset värikalliot, ihmisten 
piirtämiä kuvia kalliossa tuhansien vuosien takaa.

Retkeilijän on helppo liikkua hienoissa maisemissa hyväkuntoisilla 
poluilla, jyrkimpiin rinteisiin oli rakennettu jykevät portaat kulkemis-
ta helpottamaan. Laavuilla voi tulistella ja eväitä syödä. Yöpymispaik-
koja alueelta löytyy hyvin, jos haluaa päiväretkiä tehdä.

Me asuimme mukavasti Metsähallituksen Tolosenvirran kämpässä. 
Saunan laiturilla kuuntelimme taivaanvuohen mäkätystä ja seurasim-
me joutsenten lipumista pitkin virtaa ja satojen lintujen keväinen, rie-
mukas laulu täytti ilman.

Kuopion Retkeilijöiden vuosittainen kansallispuistoretki suuntau-
tui viime kesänä Hossaan, se oli taas kerran mahtava kokemus.Kyllä 
Suomi kaunis maa!

Liisa Niskanen

Kulkemista helpottaa jykevät portaat, jotka samalla suojelevat 
luntoa kulumiselta. Portailla Eeva-Liisa Palkispää ja Pertti 
Taskinen.

”Kuutamohiihto” 9.3.20 oli var-
sin poikkeuksellinen. Lunta ei ollut 
lainkaan, joten sukset piti unoh-
taa. Sauvat toki olivat tarpeen Kel-
tin kuraisilla kyläteillä. Kuutakaan 
ei näkynyt ja taivaalta tihutti hie-
man vettä. 

Vanhainkodin parkkipaikalta 
lähti yhdeksän kävelijää noin tun-
nin lenkille. Reitin puolessa välis-
sä nautimme Taunon ja Matin val-

mistamat nuotiokahvit ja -makka-
rat ja kuuntelimme joutsenten pi-
tämää meteliä Lecan savenottolam-
mikoilta. 

Uusi sauvakävely- ja linturetki 
tehdään samaan paikkaan 25. päivä 
huhtikuuta, jolloin lammikoilla on 
todennäköisesti melkoinen määrä 
lintuja, erityisesti hanhia.

Simo Korpelainen

Kuusankosken Retkeilijät sauvoivat

Hannu J. Vest



14

Tapahtumakalenteri
n Espoon  
Retkeilijät (ER)
24.4. TRL-linturetki Fiskarsin 
puistoon Espoonlahdessa.
30.4. - 1.5. Luonnon ja työn 
juhlaa Stenbackassa.
 3.6. Tiistaiset iltamelonnat 
alkavat klo 18 Laajalahden 
kanoottitelineeltä jatkuen 
ilmojen mukaan. Seura lainaa 
kajakkeja. 
TRL-Merimelontavaellus 
Itäisellä Suomenlahdella. Aika 
auki toist.
15.-16.8. TRL-merellinen per-
heleiri Espoon saaristossa.
5.-12.9. TRL-Retkiviikko 
Varkhnmukkassa liiton 
kämpillä.
3.- 4.10. TRL-viikonloppupa-
tikka Etelä-Suomessa. 
Yhteyshenkilöt: armi.salenius@
gmail.com, p.0405098259, 
hilkka.laitinen@gmail.com p. 
0440500354, 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,-
Hilkalla tilauskalenteri. Seuran 
Satakieli-tiedote ilmestyy huhti-
kuussa ER-nettiin www.trekkari.
fi ja tipahtaa postiluukustakin 
jäsenmaksulapun kera.

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)/ 
Helsingin Luonnonystävät
Museoretki Ateneum 20.8 
klo 17 Ilmoittautumisessa lisää 
tietoa.
Jatketaan perinteistä teemaa 
”Helsingin saaret tutuksi” 
retki Isosaareen 22.8, lähtö klo 
10 Kauppatorinrannasta. ilmoita 
viim. 19.8 Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ruskatapahtuma Rihmaku-
runmajoilla 12.9-26.9 (v.38-
39) ilmoita viim. 30.5
Syyskokous TRL:n toimistolla 
22.10.2020 klo 17 Ilmoittautu-
minen tarjoilun vuoksi.
Tapahtumien yht. henkilöt: 
oranen.eila(at)gmail.com   
puh. 0407344913
mk.huttunen(at)pp.inet.fi   
puh. 0408324302

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet) 
25.4. klo 10 alkaen talkoot 
Vanajanniemessä. 
9.5. päiväretki Suvirantaan ja 
Könnölän kylän maisemiin. 
Kokoontuminen Suvirannassa 
klo 10.
16.-17.5. talkoot Padasjoen 
kämpällä. Lauantaina alkaen 
klo 10.

Toukokuusta alkaen sauna 
lämpenee tiistaisin ja lauan-
taisin Vanajaniemessä.
6.6. luonto- ja kulttuuriret-
ki Janakkalan Tarinmaalle. 
Tapaaminen Laurinmäen/Kel-
taisen talon parkkipaikalla klo 
10. Retki on avoin myös kaikille 
seuran jäsenyydestä kiinnostu-
neille.
19.6. Juhannusjuhlat käm-
pillä.
18.7. mato-ongintakisat Va-
najanniemessä klo 10-13.
25.7. päivävaellus Heinisuolla. 
Lähtö Heinisuon parkkipaikalta 
klo 10.
16.8. luontoretki Evolle 
Kotisten Aarnialueelle. 
Kimppakyytilähdöt Idänpään S-
Marketin parkkipaikalta klo 9:15 
ja Evokeskukselta klo 10.
12.9. erätaitokisat, kokoon-
tuminen Padasjoen kämpällä 
klo 10.
19.9. kesäkauden päättäjäiset 
Vanajaniemessä, letunpaistoa 
klo 12-15.
21.11. syyskokous Vanajanie-
men kämpällä klo 12. Kokouk-
sen jälkeen seuran puurojuhla.
Nettisivut: https://hameenlin-
nan-retkeilijat3.webnode.fi/ 
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tiedustelut: pj. Teemu Roisko 
050 4133 315 tai sihteeri Jouni 
Kononow 050 3694 199.

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry (JyKuLuLi)
Nettisivut: kuntoluontoliikkujat.
sporttisaitti.com

n Järvenpään  
Retkeilijät (JäRet) 
6.5. klo 18 Kevättalkoot 
Tammirannassa. Haravoimme 
pihaa ja siistimme sisätiloja. 
Tarjolla talkookeitto.
16.5. retki Kumpulan kas-
vitieteelliseen puutarhaan. Ta-
paaminen Järvenpään asemalla 
noin klo 10.40. 
21.5. Pyöräretki Halti-
alan tilalle. Lähtö klo 9 
rautatieasemalta. Omat eväät 
mukaan.
3.6. klo 18 Tammirannan 
illanvietto. Puuhailemme piha-
piirissä, suunnittelemme tulevia 
tapahtumia, istumme nuotion 
ääressä. Ota omat eväät ja nuo-
tiomakkarat mukaan.
6.-7.6. Melontaretki. Kohde 
vielä mietinnässä.
9.6. klo 19 Krapin kesäteatteri 
”Kaksi puuta”. Ilmoittautumiset 
viimeistään 6.5. Hannelelle, puh. 
040 504 8296, hannele.polla@
kolumbus.fi.
11.-15.6. TRL:n matka Wieniin. 
Peruutettu korona-viruksen 
takia.

16.6. Saariretki Kotka-Rank-
kiin. Tutustumme Merikeskus 
Vellamoon ja jäänmurtaja 
Tarmoon. Sotahistoriallinen 
opastus ja lounas saarella. 
Lisätietoja: puh. 040 504 8296, 
hannele.polla@kolumbus.fi.
27.6. Puistobluesin pyörä-
parkki. Valvomme bluesväen 
moottori- ja polkupyöriä. 
Ilmoittaudu talkooväeksi Erkki 
Sivulalle, puh. 0400 614 899.
30.6.-7.7. Patikointimatka 
Montenegroon. Teemme 
vuoristohotellista kolmen 
päivän ajan patikointiretkiä, ja 
sen jälkeen tulemme rannikolle 
kolmeksi yöksi. Tiedustelut: puh. 
040 504 8296.
30.7. Retki Seilin saarelle Nau-
voon. Bussi lähtee Järvenpäästä 
klo 8. Kotiruokalounas sisältyy. 
Ilmoittautumiset 15.7.2020 
mennessä Hannelelle, puh. 040 
504 8296 tai hannele.polla@
kolumbus.fi.
5.8. ja 2.9. klo 18 Tammiran-
nan illanvietto. Omat makkarat 
ja eväät mukaan.
4.-13.9.2020 Ruskavaellus. 
Kohde vielä päättämättä. 
3.10.2020 klo 12 Syystalkoot 
Tammirannassa.
Yhdistyksen nettisivut: www.
jarvenpaanretkeilijat.com. Käy 
tykkäämässä myös yhdistyksen 
Facebook-sivusta!

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
23.4. to klo 15.00 Pikku-Heri-
tyn iltapäivä.
7.5. to klo 9.00 hautausmaa-
kierros kävellen.
13.5. ke klo 9.00 siivouspäivä 
Torpalla.
21.5. to klo 10.00 Helatorstain 
ulkoilupäivä Torpalla.
4.-7.6. to-su Riihimäen Erä-
messut.
17.6. ke kaikille avoin onkikil-
pailu. Päivä varmistamatta.
10.7. pe päiväretki Sääksmä-
elle, Rapolanharju ja Wiksrömin 

museo, mahd. ruokailu. Kimp-
pakyydein jäähallilta klo 9.00.
20.8. to klo 15.00 Pikku-Heri-
tyn iltapäivä. 
24.9. la klo 11.00 kesäkauden 
päättäjäiset  +  30-vuotiskak-
kukahvit.
Yhteyshenkilönä  Risto 
Mäntylä, 040 8289 146.
Karjalan Retkeilijät (KR)
17.5. Linturetki; ks. seuran 
kotisivut 
21.-23.5. Liiton talkoot Ukon-
joella 
20.-24.5. Kummiseuraretki 
Rokualle, täynnä
4.-5.6. Hopealahden luon-
topolkutalkoot ja polun 
”vihkiäiset” 
24.7. Lakkaretki (Ukonjoelta)
25.7. Suomun heinätys 
26.7. Onkikisa Ukonjoella
28.-31.7. Karelia-soutu
18.-20.9 NFI:n luonnonystä-
vien päivä; syysvaellus ja sieni/
marjaretki
https://karjalanretkeilijat.yhdis-
tysavain.fi

n Kuopion  
Retkeilijät (KuRet) 
25.4. Koivulan kesäkuntoon 
laitto aloitetaan. 
Toukokuun alussa alkavat 
jäsenillat Koivulassa sunnun-
taina klo 13 ja tiistai klo 12. 
Koronavirusepidemian vuoksi 
Koivulaa ei vuokrata toukokuus-
sa yksityiskäyttöön. Jäsenet 

MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA 

KORONAVIRUKSEN 
TAKIA!

Kaikkien tapahtumien 
osalta seurataan koronavi-
rustilanteen kehittymistä ja 

toimitaan sen mukaan.  
Metsähallitus: Säilytä turva-

väli ja hoida hygienia!

Tunturihilla maistuu ihmeen ihanalta. Kuva: Hilkka Laitinen



15

voivat käyttää Koivulaa kunhan 
tiedostavat rajoitukset ja ohjeet.
6.6. retki Lapinlahdelle 
Väisälänmäelle. Opastettu 
kierros alkaa alaparkkipaikalta ja 
kierroksen jälkeen omakustan-
teiset kahvit Väärnin pappilassa. 
Aikataulu ilmoitetaan kotisivuil-
lamme.
Syyskuussa syysretki Kuusa-
moon. Majoitus Konttaisessa, 
aikataulu ja muut ohjeet koti-
sivuillamme.
Toimintaamme koskeviin 
kyselyihin vastaa: pj. Pauli T. 
Komonen puh. 0400 350 515 tai  
paulitkomonen@gmail.com

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
25.4. Sauvakävely- ja lintu-
retki Kelttiin. Vanhainkodin 
parkkipaikka klo 9. 
18.5. Kesäkauden avaus klo 
18 Sompasella. 
4.6. Päiväretki Hämeenlin-
naan ja Visavuoreen. 
19.9. Heissanharjun retki. 
Tiedustelut: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpe-
lainen@pp.inet.fi
Nettisivut: kuusankoskenretkei-
lijat.nettisivu.org

n Länsi-Karjalan  
Retkeilijät (L-K R) 
20.-24.5. Kummiseuraretki  
Rokuan kansallispuistoon ja 
Manamansaloon (ViRet, KR ja 
L-KR). Retki on osallistujamääräl-
tään täynnä.
18.7. Rosvopaistiristeily Höy-
tiäiselle on suunnitteilla.
Kesällä kuntorastit Matovaa-
ran maastossa.
Heinäkuussa melontapäivä, 
12 järven reitti Erä- ja Luonto-
keskuksessa.
Luontotapahtuma lapsiper-
heille yhteistyössä Perheiden-
paikka ry:n kanssa.
29.8. Nuku yö ulkona –tapah-
tuma Suomen luonnonpäivä-
nä Erä- ja Luontokeskuksessa 
kaikille avoimena.
5.-12.9. TRL:n ruskaretki Vark-
hanmukassa Enontekiöllä.
Syksyllä suppilovahvero- ja 
karpaloretket.
21.11. syyskokous ja pikku-
joulu klo 14 Kokous & Galleria 
Maritassa.
Lisätietoa: heikki.haapea@
pp.inet.fi  puh. 0400 210 011. 

n Riihimäen  
Retkeilijät (RiRet)
9.5. Äitienpäiväpyöräily. 
7.6. klo 13 Kesäkauden avajai-
set Suonummen majalla. 
13.6. Retki Kuhmoisiin Isojär-
ven kansallispuistoon, lähtö 
Matkakeskuksesta klo 8, ilm. 
30.4. mennessä. 

20.8. Ulkoilupäivä Kesijärvellä 
Leporannassa. 
vk 37 Marja- ja luontoretki 
Ukonjoelle omatoimiperiaat-
teella. 
13.-21.9. Ruskaretki Pyhätun-
turille, ilm. 1.6. mennessä. 
Syys-lokakuussa syyskauden 
avajaiset. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
Raija 040 7254898

n Rovaniemen  
Retkeilijät (RoiRet)
Huhti-toukokuun Retkeilyn 
peruskurssi (peruttu).
Toukokuussa Pyörät kuntoon 
tapahtuma (peruttu).
15.-17.5. Erämessuilla talkoi-
leminen (peruttu).
5.-7.6.2020 TRL:n majatalkoi-
siin osallistuminen. 
11.-14.6. Jukolan viestissä 
talkoileminen liikenteenohja-
uksessa.
Heinäkuussa kesävaellus 
(esim. Lemmenjoki tai Kilpis-
järvi).
Elokuussa geokätköilyretki.
30.8.-5.9. ulkomaanmatka 
Itävaltaan.
Syyskuussa ruskaretki.
Lokakuussa kaamospatikka.
Tied.: Hannu p. 040 588 1439.
Kotisivut: https://www.rovanie-
menretkeilijat.blogspot.com/
FB: https://www.facebook.com/
rovaniemenretkeilijatry/

n Salpausselän  
Samoojat (SalSa)
Linturetket. Osallistutaan huh-
tikuussa yhdessä Päijät-Hämeen 
lintutieteellisen yhdistyksen 
järjestämille retkille, ilmoittau-
dutaan suoraan järjestäjälle 
katso netistä phly.fi/toiminta/
tapahtumakalenteri.  

Retki Soltin järvelle. Ajankoh-
ta ilmoitetaan myöhemmin. 
Vetäjinä Leo Ketola leo.ketola1@
gmail.com ja Juhani Vuorela.
23.5. kierretään Tiilijärviä Hol-
lolassa. Vetäjänä Tarmo Tikka 
tarmotikka1@gmail.com .
Touko- ja kesäkuussa nuotioil-
toja Kahvisaaressa, samalla 
talkoita ja raivausta.
Retki Repoveden kansal-
lispuistoon, Orilammen 
ravintolaan syömään. Kurssi 
järjestetään yhdessä TSL:n 
kanssa, linja-autolla. Ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 
29.8. Merrasjärven ja Aamu-
lan retki ja saunominen Suo-
men luonnonpäivänä. Kurssi.
5.9. Pyöräretki yhteyshenkilö-
nä Helena Nurmio helena.nur-
mio@gmail.com . Reitti Lahden 
kauppatori – Luhtikylä – Herrala 
– Vesala – Kukonkoivu – Lahden 
kauppatori, 40-50 km, 3-4 h. 
Vieraslajien kitkentää jossain 
kohteessa Lahden seudulla.
Tutustuminen lähiympäristön 
laavuihin ja luontokohteisiin.
Marraskuussa järjestetään 
pikkujoulut.

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
Kuntoa ja Kulttuuria. Kuukau-
sittain tapaaminen eri kohteissa.
Mennään yhdessä. Matkoja ja 
tapahtumia yhteisestä toivo-
muksesta osallistujien omakus-
tannushintaan.
Seuratkaa sähköpostianne ja 
puhelinviestejä ja ottakaa 
yhteys:
Tuula, tuula.touru@gmail.com, 
puh. 040 502 9399
Kerttuli, kerttuli.karonen@gmail.
com 050 565 8883

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
19.4. retki Meikon luonnon-
suojelualue.
25.4. TRL linturetki yhdessä 
ViRetin kanssa.
14.5. Suunnistuskurssi (teoriaa 
illalla) Rientolassa.
16.5. Suunnistuskurssi (maas-
toharjoittelua), paikka ilmoite-
taan myöhemmin.
21.-24.5. Kummiseuraretki 
Rokuan kansallispuistoon 
(täynnä).
Touko-kesäkuun vaihde Yölau-
lajien retki, paikka avoin.
4.7. retki Ulko-Tammioon 
(Itäisen Suomenlahden kp).
Heinäkuussa TRL:n melonta-
viikko merellä.
18.-25.7. TRL:n Pyöräilyviikko 
Vaasan saaristossa (TRL).
2.8. Pellinki, Porvoon saaristo.
15.-16.8. Merellinen perhe-
leiri (TRL/ER) ViRet päiväretki 
Espoon saaristoon jos ei halua 
jäädä yöksi leirille.
27.-30.8. retki Utön majakka-
saarelle, jossa vietetään myös 
Suomen Luonnonpäivää ja 
mahdollisesti NFI:n 125v juhlia.
Lisätietoja kaikista retkistä antaa 
Mia Neuvonen miaviret88@
gmail.com tai 045 1319128 ja 
tietoa löytyy myös www.vihdin-
retkeilijat.fi tai fb-ryhmästä. 

n Nuuksion kansallis- 
puistoyhdistys NUUKA ry
Kesän kypsyessä tehdään 
heinätöitä Stenbackan niityllä.
Pienoisyrttikurssi. Talo tarjo-
aa talkooeväät. Ota yhteys 
Hilkkaan:hilkka.laitinen@gmail.
com p. 0440 500354
Mahdollisista Metsähallituksen 
järjestämistä niittotalkoista 
kansallispuistossa annan myös 
tietoja. Tervetuloa!

Kevättä rinnoissa. Kuva Kari Neuvonen.
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TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

Tervetuloa! 
Retket ja TRL-majat:

www.tyovaenretkeilyliitto.com   puh. 045 1369 744

Tikkurila Säätiö tarjoaa Työväen 
Retkeilyliiton jäsenjärjestöjen jä-
senille mahdollisuuden vuokra-
ta edullisesti omistamiaan vapaa-
ajan asuntoja Salossa aivan Teijon 
kansallispuiston naapurissa. Sääti-
öllä on Mathildedalin kylässä kak-
sikerroksinen kuuden asunnon 
Ronkeli-kiinteistö. Alakerrassa on 
neljä kaksiota, (tupakeittiö ja ma-
kuuhuone, vuodepaikat neljälle).
Yläkerrassa kaksi kolmiota (vuo-
depaikat neljälle+varavuode). Kai-
kissa asunnoissa on sauna. Erillises-
sä piharakennuksessa on grillikatos, 
lasten leikkihuone ja varasto.

Vuokraus voi olla vuorokaudesta 
yli viikkoon. Pääsääntöisesti varaus 
on pe-ma tai pe-pe ja varaus alkaa 
klo 14 ja päättyy klo 12. Vuokraus-
ajan voi sopia myös muuksi ajaksi. 
Vuokralainen huolehtii lähtiessään 
asunnon, ulko-oven edustan ja gril-

likatoksen siivouksesta. Vuokraan 
ei sisälly vuode- eikä liinavaatteita. 
Vuokrauksen yhteydessä annetaan 
tarkemmat toimintaohjeet. 

Vuokra-aika on alkuvuonna 1.1-
15.6. ja loppuvuonna 1.9.-31.12. 
Alakerran huoneistojen 1-4 vuo-

rokausihinta on 50 €, viikonloppu 
pe-ma 120 € ja viikkohinta pe-pe 
250 €. Vain huoneistoon 3 saa vie-
dä kotieläimiä. Yläkerran huoneis-
tojen 5-6 vastaavat hinnat ovat 80 
€, 250 € ja 450 €. Maksuton vara-
uksen peruutus on tehtävä 7 päivää 

ennen varauksen alkua. Myöhem-
min tehdystä peruutuksesta veloi-
tetaan 50 €.

Ronkeli-hoitokunnan puheen-
johtaja Pirkko Immonen antaa 
mielellään lisätietoja. Tee Pirkolle 
varaushakemus sähköpostilla (pi-
co.immonen@gmail.com). Pirk-
ko lähettää vahvistuksen ja toi-
mintaohjeet tai ilmoittaa, jos ha-
luttu huoneisto ei ole vapaana, jol-
loin ryhdytään etsimään toista rat-
kaisua.

Lisää tietoa kansallispuistosta ja 
Mathildedalista: www.luontoon.
fi/teijo, www.meri-teijo.fi ja www.
visitmathildedal.fi, http://www.
saloon.fi/naekoe/teijonkansallis-
puistojaruukkikylat/mathildedal/
default.aspx

Ronkeli, 
Hummeltie 3, Mathildedal

Edullista retkiasumista 
Teijon kansallispuiston naapurissa

TRL:n merellinen perheleiri TYRSKY  
Espoon ulkoilusaaressa 15.-16.8.
Hiio-hoi! Laiva lähtee Otaniemen laivarannasta aamulla, jonne myös 
palataan seur. päivänä. Saaressa telttaillaan, kalastetaan, uidaan, 
vietetään iltaa leiritulilla.
Aarrepollku tottakai. Varusteita lainataan ilman korvausta. Mukaan 
faari, isukki, mummo ja ystävät. Osall.maksu 10,-/hlö, lapset 7,- sis. 
matkat ja muonituksen. 
Kysy lisää: Petri Mikkelä, pejomi@gmail.com, p. 0505492252, tai 
hilkka.laitinen@gmail.com, p. 0440500354

TRL-melontaviikko heinäkuussa (tarkat pvm. auki) Itäisellä 
Suomenlahdella. Tutustutaan etapeittain itäiseen saaristoon. Kajakkeja 
lainataan koht. korvauksella. Tule harjoittelemaan iltamelonnoilla, jotka 
alkavat näillä näkymin 2.6. klo 18 Lajalahdella. 
Lisätietoja: pertti.mikkela@gmail.com tai puh. 0400 475254.
Tervetuloa melan varteen, se pitää kropan ja mielen kunnnossa.

TRL-Linturetki Fiskarsin lehtoon 24.4. klo 10. Läh. Hilkka Laitinen.

WELHONPESA.FI

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala
info@welhonpesa.fi

Kanootit ja kajakit
yli 40v kokemuksella

Täyden palvelun melontakauppa.
Omat Suomessa tehdyt avainlippu - tuotteet! 
Myös laadukkaat ulkomaiset merkit. 
Laaja valikoima lumikenkiä, erä- ja 
tunturisuksia, sekä retkiluisteluvarusteita. 

Aki Kattelus


