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Yksi meistä TRL:ssa
Anneli Koskinen, 
TRL:n hallituksen jäsen,  
Pohjantähden Työväen Retkeilijöiden 
sihteeri ja ”jokapaikan puurtaja”

10 + 1  kysymystä Annelille
1. Kuka sinä olet?

Olen syntynyt Pohjois-Hämeessä 
pienessä silloisessa Vilppulan kunnassa. 
Sieltä olen nuorena lähtenyt taipaleelle 
ja perheen perustamisen jälkeen Tampe-
reen kautta kiertäen olen löytänyt itseni 
Vantaalta, jossa olemme tähän asti asu-
neet 27 vuotta.

Olen ollut mukana monenlaisessa jär-
jestötyössä niin Korson Vedossa (mark-
kinasihteeri 17 vuotta), Korson sos.dem. 
Työväenyhdistyksessä, Vantaan ja Suo-
men Lautamiehissä ym. 

2. Kuulut seuraan, jonka nimi on juh-
lava ja puhutteleva. Mistä ajatukses-
ta nimi sai alkunsa? Kuka sen keksi?

Nimeä piti jäsenten pohtia, mutta yh-
tään ehdotusta ei tullut, joten Visa Tam-
mi päätti nimen Väinö Linnan kirjan 
Täällä Pohjantähden alla mukaan. Paik-
kakunnan nimeä ei voitu laittaa, koska 
jäseniä on eri kunnista.

 
3. Mikä on seurasi vahva laji? 

Ostimme vuonna 2000 Asunnan Työ-
väentalon ja meillä on tämä aika men-
nyt sen kunnostamisessa ja laajan piha-
piirin laittamisessa kuntoon. Tontille on 
siirretty myös Visa Tammen vanha ko-
tisauna Vantaalta.

Olemme käyneet tutustumassa Keu-
ruun kauniiseen kuntaan, kun olemme 
talkoiltamme ehtineet.
4. Miten olet seuraan ”joutunut”?

Suunnittelimme Urheiluseura Kor-
son Vedon kanssa resinaralliin lähtöä v 
1999 ja silloin poikkesimme katsomas-
sa kyseistä taloa ja saimme tietää, että se 
on myytävänä.

Siitä alkoi minun urani kyseisessä seu-
rassa.

5. Seura on tietääkseni ahertanut 
Asunnan Työväentalon kimpussa vuo-
sia. Mikä on talon historia. Mitkä ovat 
tulevaisuuden suunnitelmat?

Asunnan asema on ollut rautatieläis-
ten raja-asema ja siellä juniin laitettu ve-
si ja puulastit.

Asunnan työväenyhdistys on perustet-
tu v. 1906. Työväentaloa on alettu raken-
taa v.1907 ja sitä on laajennettu v. 1956. 

Työväenyhdistys meni konkurssiin 
vuonna 1961 ja talon osti Taavettila-ni-
minen henkilö. 

Keuruun Työväenyhdistys osti talon 
itselleen vuonna 1979, mutta he eivät 
voineet pitää sitä, koska heillä on Keu-
ruulla jo oma talo.

Talo oli pitkään tyhjillään ja vuonna 
2000 me sitten ostimme sen Keuruun 
Työväenyhdistykseltä.

6. Koska voimme viettää siellä TRL:n 
Retkeilypäivät?

Tämä on vaikea tehtävä, koska mei-
dän tilat eivät riitä noin 100 henkilön 
tarpeita vastaamaan. Liittokokous pi-
dettiin meillä viimeksi ja olemme aja-
telleet, että seuraavakin voisi olla meil-
lä Asunnassa!

7. Onko sinulla mieliharrastusta ret-
keilyn parissa? Vai harrastatko ihan 
jotain muuta mieltä ja kroppaa ilah-
duttavaa?

Viihdyn talvella ja syksyllä Sallan kau-
niissa ja rauhallisissa maisemissa hiihtäen 
ja patikoiden. Nyt on ollut taukoa, kos-
ka mieheni on sairastellut. 

Liikunta on minun lajini muuten-
kin. Päivittäin teen myös vähintään kak-
si kertaa n. tunnin lenkin Eppu-koiram-
me kanssa.

8. Unelmaretkesi tai matkasi täällä 
Pohjantähden alla?

Mieliin painuvin on ollut vuonna 
1983 perheen ja ystäväperheiden kanssa 
tekemä matka asuntovaunun kanssa Kes-
ki-Eurooppaan 44. Ralley International 
de la FICC Paris –LA  Courneuve -kara-
vaanitapahtumaan, joka kesti kaksi viik-
koa ja koko reissu kuukauden.

9. Mielilintusi, miksi?
Mielilintuni on mustarastas, jonka 

laulu tuo kevääseen valon ja lämmön 
tulevasta kesästä.

10. Mielikirjasi?
Kaari Utrion kirjat ovat olleet minul-

le läheisiä, koska ne kertovat naisen ase-
masta historiassamme. 

+ 1. Mottosi?
Liikunta pitää mielen vireänä.

Haastattelu:  
Hilkka Laitinen

Työväen Retkeilyliiton 
retkiviikko 
KARJALAN KIERROS
Ukonjoella 6. – 11.8.2012
Retkeilypäivien jälkeen mahdolli-
suus tutustua Pohjois-Karjalan vaih-
televiin maisemiin Karjalan Retkeili-
jöiden opastuksella. Omilla kyydeillä 
ja eväillä, Ukonjoen laajennetut tilat 
tukikohtana.
Varaa paikkasi Ukonjoen kämpälle lii-
tosta, puh. 045 1369 744.
Lisätietoja: Ilmo Nousiainen, puh. 050 
543 1954

Retkeilyviikon kohteita  
ja sotamuistoja
(päiväohjelma päätetään Ukonjoella)

Patvinsuon kansallispuisto
Patvinsuon kansallispuisto Koitereen 
pohjoispuolella Ilomantsissa ja Lieksas-
sa on Suomen eteläpuoliskon (maa-alal-
taan) suurin luonnonsuojelualue, 10 500 
ha. Se on samalla Ukonjokea lähinnä si-
jaitseva kansallispuisto. Patvinsuo on aa-
pasoiden ja keidassoiden mosaiikkia ja 
myös linnustollisesti arvokas suojelukoh-
de. Lisäksi puistoon kuuluvat mm. hiek-
karantainen, karu Suomunjärvi ja Au-
tiovaaran vanha metsä. Kansallispuis-
ton alueella on lähes 100 km merkitty-
jä retkeilypolkuja, suoalueella toki pit-
kostettuja. 
– Jatkosodan aikana Patvinsuon metsäsaa-
rekkeissa piileskeli suuri joukko venäläisiä 
desantteja, joiden siviileihin kohdistuvista 
murhatöistä kertovat useat muistomerkit. 
Lähimmät ovat Kontiovaaran tien varrel-
la Sarvivaaran kohdalla ja Pienen Rito-
järven luona.

Koivusuon luonnonpuisto
Ilomantsissa Hattuvaaran kylän itäpuo-
lella sijaitseva Koivusuon luonnonpuisto 
on kansallispuistoja tiukemmin suojeltu: 

liikkuminen siellä on sallittu vain mer-
kityillä poluilla. Niistä tärkein on alu-
een läpi kulkeva Tapion taival. Luonnon-
puisto käsittää Koivusuon luonnontilai-
set pohjois- ja itäosat ja niiden ja Koita-
joen välisiä suo- ja metsäalueita. Koitajo-
en itäpuolelle pääsee vetolautalla. 
– Jatkosodan lopulla puna-armeija aloitti 
massiivisen hyökkäyksen Karjalan kannak-
sella 9.6.1944. Hyökkäys laajeni kaikille 
rintamaosille ja päättyi suomalaisten tor-
juntavoittoon Ilomantsissa 9.8.1944. So-
dan jälkiä ja sotamuistomerkkejä on maas-
tossa näkyvissä mm. Polvikoskelle  johta-
van tien varrella. Hattuvaaran kylässä si-
jaitsevassa Taistelijan talossa on sota-ajasta 
kertova näyttely.

Ruunaan retkeilyalue
Lieksanjoen Ruunaan kosket oltiin ra-
kentaa sähköntuotantoon 1960-luvulla. 
Nyt ne ovat Pohjois-Karjalan tärkeim-
piin kuuluva matkailukohde koskenlas-
kijoineen ja kalastajineen. Niiden ympä-
rille perustettiin v. 1987 Metsähallituk-
sen hallinnoima valtion retkeilyalue.  Pa-
tikoitsijalle on koskimaisemissa ja ympä-
ristön metsissä lukuisia merkittyjä reit-
tejä. Retkeilyalueen itäpuolella Ruunan-
järven ja valtakunnanrajan välissä on erä-
mainen Ruunaan luonnonsuojelualue.

Petkeljärven kansallispuisto
Petkeljärvi Ilomantsissa on Pohjois-Kar-
jalan vanhin, v. 1956 perustettu kansal-

lispuisto. Se on pinta-alaltaan pieni, 
vain n. 600 ha, mutta silti monipuoli-
nen metsä-, järvi- ja suoluonnon suoje-
lukohde. Petkeljärven harjuilla kulkee 
useita retkeilypolkuja ja sieltä myös al-
kaa Taitajan taival -ulkoilureitti. 
– Puiston nähtävyyksiin kuuluvat sodan 
aikaiset taisteluvarustukset, joista osa on 
entisöity. Läheisellä Taivallammella käy-
tiin joulukuussa 1939 talvisodan ratkai-
sevimpiin kuuluva taistelu. Siinä suoma-
laiset joukot tuhosivat Oinassalmen rinta-
man selustaan koukanneen neuvostopatal-
joonan. Sekä Oinassalmen sillan kupees-
sa että Taivallammella on taisteluista ker-
tovat muistomerkit. Oinassalmelta rajalle 
päin ohi Möhkön mentäessä tullaan Öyk-
kösenvaaraan, kesän 1944 

Ilomantsin torjuntataisteluiden maas-
toon, jonka rakenteita on kunnostettu mat-
kailijoita varten. 

Kolin kansallispuisto
Pieliselle avautuvana kansallismaisemana 
kaikille tuttu Koli on Pohjois-Karjalan 
uusin, v. 1991 perustettu kansallispuis-
to. Sen pinta-ala on 3 000 ha ja puiston 
alueella ja ympäristössä on lukuisia sekä 
päiväretkeilyyn että pitempiin vaelluk-
siin sopivia retkeilypolkuja. Kolin mai-
semia ovat ikuistaneet monet taiteilijat 
(karelianismi) ja talvisin se on myös suo-
sittu laskettelukeskus. Luonnonystäväl-
le kansallispuisto on monipuolinen aar-
reaitta kaskimetsineen, geologisine näh-
tävyyksineen ja perinnebiotooppeineen.

Ukonjoen ympäristö
Patvinsuolta Ruunaaseen johtava Kar-
hunpolku kulkee aivan Ukonjoen käm-
pän ohi. Pitkäjärven harjua saa patikoi-
da tunnin verran Kirkisen laavulle asti, 
mutta Särkkäharjun pieni luonnonhoi-
tometsä on vain kymmenen minuutin 
reippaan kävelyn päässä. Autolla joutuu 
ajamaan puolisen tuntia saavuttaakseen 
vanhaa metsää kasvavan Ukonsärkän 
harjun. Ukonjoelta on mahdollisuus 
ajella myös Ilomantsin puolelle Haa-
pajokivarteen Laamankosken kämpälle.

Patikkaretkellä Epun kanssa Sallassa. Kuva: Jouko Koskinen

Alustava ohjelma:
Perjantai 3.8.
klo 12- Vieraiden vastaanotto alkaa
 Tutustuminen Hopea- 
 lahteen
klo 18-  Sauna
 Vapaata seurustelua

Lauantai 4.8.
klo 7-8 Herätys ja aamu-uinti
      8-9 Aamiainen
      9 Lipunnosto
 Tervehdykset
 Päivien avaus
      9.30 Luontopolku ja pihakisa
      11 Erätaitokisa
      13 Lounas
      14 Lentopallo
   n. 16 Saunat
  n. 20 Päivällinen
      21 Lipun lasku
      21-24 Yhteinen illanvietto, aluksi
 palkintojen jako, tanssia ym.

Sunnuntai 5.8.
 klo 7-8 Aamutoimet
        8 Aamiainen
        9 Lipunnosto
        9.15 Temppelisaaren valloitus
        11 Retkeilypäivien päätös
 Muistamiset
 Lipunlasku
 Ruokailu ja kahvit
 Kotimatka alkaa

TRL:n 36. 
Retkeilypäivät 3. - 5.8.2012 
Joensuun Hopealahdessa

Tervetuloa 
Pohjois-Karjalaan! 
Toivottaa Karjalan Retkeilijät

Valkoselkätikka on tunnuslintu seuraa-
ville retkeilypäiville. Se on jokakesäinen 
vieras Hopealahden metsissä. Kuva: Juri 
Podkopayev.

Lisätiedot www.elisanet.fi/
karjalan.retkeilijat

TRL-seurat, huomioikaa 

tämä hieno 
tapahtuma P-Karjalassa!

AJO-OHJE HOPEALAHTEEN VALTATIE KUUDELTA
ETELÄSTÄ 
Käänny valtatie kuudelta 14 km ennen Joensuuta vasemmalle Kumpu, Niittylahti 
-risteyksessä.  Aja n. 2 km. Käänny vas. Niittylahti
IDÄSTÄ, POHJOISESTA JA LÄNNESTÄ
Aja valtatie kuutta Joensuusta etelään n. 9 km. Poistu Reijola, Niittylahti, Kumpu 
–rampista valtatieltä. Käänny oikealle Reijola, Niittylahti -liikenneympyrästä suun-
taan Niittylahti, aja n.2,5 km. Käänny oikealle Niittylahti.

NOUDATA TÄTÄ OHJETTA TÄSTÄ ETEENPÄIN (ÄLÄ USKO JOS NAVI-
GAATTORI YRITTÄÄ OHJATA SINUA MUULLE REITILLE).
Aja suoraan n. 2,7 km yli rautatien ja ohi Suhmuran risteyksen. 
Kun nopeusrajoitus muuttuu 40 km/h, käänny vasemmalle Rantatielle. 
Aja n. 2,3 km, Y-risteyksessä oikealle Rantatie, jota n. 1,5 km ja olet perillä Ho-
pealahdessa.
Osoite on RANTATIE 340, NIITTYLAHTI

Ilmoittautuminen Retkeilypäiville 3.-5.8.2012
Mielellään 20.7.2012 mennessä.

OSALLISTUMISMAKSU
20 €/henkilö aikuiset, 7-15v. 10 €, alle kouluikäiset 0 €.
Sisältää saunat, telttapaikan ja lähtökahvit/tee.

RUOKAILU
La aamupala, lounas ja päivällinen.
Su aamupala, lounas ja lähtökahvit/tee.
Ruokailupaketin hinta 25 €.  Alle 12v. 10 €.
Annoksia myytävänä eri hintaan.
Lisäksi toiminnassa järjestäjien kioski (juomia, makkaraa, lettuja jne.).

Lähetä seuraavat ilmoittautumistiedot sähköpostilla osoitteeseen  
sihalli@hotmail.com tai puhelimella Ilmo Nousiaiselle, 050-5431954
• Nimi / Nimet 
• Yhteystiedot 
• Osallistumismaksu / - maksut
• Ruokailumaksu / - maksut 
•Saapumisaika n.
Karjalan Retkeilijöiden tilille 577005-225148, IBAN FI7057700520251486
Viite n:o 1122

MAJOITTUMINEN
Kaksi telttailualuetta (toinen pihapiirissä, toinen omassa rauhassa laavun luona)
Lisäksi käytettävissä rannassa kota, joka toimii myös savusaunan ja miesten aa-
mu-uinnin pukuhuoneena.
Tavallisen saunan pukuhuone toimii naisten pukuhuoneena aamu-uinnilla.

Sisämajoitus: tiedustelut juha.hamalainen@kotiportti.fi (tai 050-5928110)
Sisämajoitustilaa varattavissa: 
Piika-rakennus, kaikin mukavuuksin 12.50€ /henkilö /vrk, 
vuodesohvassa 10€ / vrk. Tilaa max. 7-8 henkilölle.
Pehtoori-rakennus, kaikin mukavuuksin 12.50€ /henkilö /vrk, vuodesohvassa 
10€ / vrk. Tilaa max. 7-8 henkilölle.
Hilupilttuun päädyssä, ilman mukavuuksia 5€ / henkilö /vrk.
Ei mukavuuksia. Kerrossängyt.  Tilaa 4 henkilölle.
Aitta, VARATTU.
Majoitusmaksu    euroa. Viite n:o 1177 

Linja-, paketti- ja matkailuautoilla saapuvia pyydetään ilmoittautumaan ennak-
koon, paikkojen varaamista / järjestämistä varten.
Huom. Erätaitokisaan toivotaan ilmoittautumiset etukäteen. 3-henkisessä jouk-
kueessa p.o. sekä miehiä että naisia. Ota mukaan: kompassi, pieni saha tms., va-
sara.

Lentopalloon ilmoittautumiset paikan päällä.

Näkymä Mäkrävaaralta Kolille. Täällä Ee-
ro Järnefelt maalasi kuuluisan Koli-tau-
lunsa Syysmaisema Pielisjärveltä. Kuva: 
Ilmo Nousiainen


