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TRL -Retket
to.com
www.tyovaenretkeilyliit

Retket ovat kaikille avoimia ja
kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. Lisää retkiä sisäsivuilla.
Tutustu nettisivuihin www.
tyovaenretkeilyliitto.com
18.-19.5. Torronsuon retki.
Järj. SalSa, ks. s. 7.
1.6. Yrttikurssi Nuuksion
Stenbackassa. Ks. s. 6.
16.6. Tutustuminen Suomen
Luontokeskus Haltiaan
Nuuksiossa. Ks. s. 7.
1.-12.7. Vaellus läpi
Pohjois-Karjalan. Ks. s. 3.
2.-4.8. TRL:n Elotreffit
Ukonjoella. Ks. s. 3.
10.-11.8. TRL:n Merellinen
perheleiri. Ks. s. 6.

Rannikollamme on mitä monipuolisimpia kulkuväyliä, sisäsaaristosta ulkosaariston
kallioluodoille. Melojat ovat päivätauolla Pellingin Klovharu-saaren kärjessä. Kuva:
Hilkka Laitinen.

Tar tu melaan sun
tunnet joen juokren
tai suolaisen me
tuoksun.

MELONTARETKIÄ
25.-28.6.
Vihantasalmi-Iitti
6.-13.7.
Saaristomeri-vaellus
Iltamelontaa tiistaisin
alkaen 4.6. klo 18
Laajalahdesta Hgin ja
Espoon vesille.
Näistä retkistä lisätiedot sivulla 6.

Myynti ja vuokraus.
Varastohallimme sijaitsee 20
km Helsingistä pohjoiseen,
Klaukkalassa.
Reilu meininki ja järkihinnat
takaavat onnistuneen
kanoottikaupan. Meiltä saat myös
kaikki melonnan varusteet.
Tutustu nettisivuihimme
www.welhonpesa.fi

Myllykoski Pienen Karhunkierros-reitin alkupäässä. Kuva Ilmo Nousiainen.

25.-31.8. TRL-Retkiviikko
Kuusamossa. Ks. s. 6.

Monipuolista liikuntaa

14.-15.9. Sienikurssi
Stenbackassa. Ks. s. 7/ER.

Joku kysyi onko retkeily urheilua?
Vastauksena oli ”Niin, jos kantaa melkein 20 kg
painavaa rinkkaa selässään joka päivä ainakin viikon
verran maastossa, voi miettiä, onko se urheilua”.
Retkeily on monipuolinen laji. Rinkan kantoa keveämpiä muotoja on pyöräily ja melonta. Retkeilyn
voi aloittaa kodin lähimaastoistakin kävelemällä luontoa tarkkaillen. Näin keväällä luonto on mielenkiintoinen ja kulkijan mieli on odotusta täynnä.

HARRASTEMATKAT
Patikointimatkat
Kreetalle ja Santorinille
Saaristopyöräilyä
Kroatiassa ja pyöräilyä
Kreetalla.
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Kreikka • Kroatia
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TRL
T

ule
Retke
il
Liiku! e

27.-29.9. TRL-syysvaellus
Hallareitillä Mäntyharjulla.
Lisätiedot syyskuun lehdessä.
4.10.-8.11. Nepal-vaellus
Ks. s. 7/ER.

Opiskele luontoalan
ammattilaiseksi
Erä- ja luonto-opaskoulutus
Opintojen osa-alueita ovat
• erätaidot
• luonnontuntemus
• syys- ja talvivaellukset
• turvallisuus
• köysitoiminta
• vesistömatkailu
• ohjelmapalvelut
• asiakaspalvelu

tilaa esite - kysy lisätietoja
Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala
Puh. (09) 879 8886
e-mail: welho@nettilinja.fi
www.welhonpesa.fi

info@matkapaletti.fi
010 320 2690

www.matkapaletti.fi

Haku käynnissä osoitteessa
www.pkky.fi/pko
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TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO ry Luonnonystävien kansainvälisen Liiton
(Naturfreunde Internationale, NFI) Suomen jäsenjärjestö, perustettu 1971.
Toimisto: uusi osoite Säästöpankiranta 6 C, 6. krs , 00530 Helsinki,
puh. 045 1369 744 • sähköposti tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
www.tyovaenretkeilyliitto.com • NFI internetissä www.nf-int.org
Palvelemme: ti, ke, to klo 9-16
Toimistonhoitaja: Maija Koponen
Puheenjohtaja: Pauli T. Komonen, puh. 0400 350 515
TRL:n tili: Nordea FI66 1521 3007 119458.

Puheenjohtajan palsta

Retkeilijä-lehti:
Toimitus Hilkka Laitinen, puh. 0440-500354,
hilkka.laitinen@gmail.com
Seuraava Retkeilijä ilmestyy 2. syyskuuta 2013
Demokraatti-lehden liitteenä.
Aineistot 8.8.2013 mennessä.
Kysy TRL:sta vapaita kämppiä ja tilaa Kämppäopas,
puh. 045 1369 744.

vissa, myös viime vuoden
Retkeilijä-lehti on luetta la näköissivuina.
numerot TRL:n nettisivuilto.com
www.tyovaenretkeilyliit .3., 6.5., 2.9. ja 2.12.
2013 ilmestymispäivät 11

Ajatukset keväässä ja kesässä
Vihdoin kevät näyttää ainakin täällä
etelässä aloittelevan tuloaan. Ensimmäiset muuttolinnut raivaavat tietään kylmään pohjolaan. Hiihtokelit ovat menneen talven lumia ja ajatukset kohdistuvat keväisiin ja kesäisiin askareisiin. Pohjoisessa, varsinkin käsivarressa jatkuvat mitä mainioimmat hiihtokelit. Lunta riittää ja
valoa. Sikäli kun hiihtäjä sopii suurtuntureilla kelkkailijoiden sekaan.
Tämäkin liittokokouskausi alkaa
olla ”menneen talven lumia.” Uusi hallitus aloittaa kesäkuussa liiton
luotsaamisen kohti uusia seikkailuja. Menneellä kaudella olemme saaneet joitakin isoja asioita toteutettua. Ukonjoelle saatiin uudisrakennus, Einari nimeltään. Rihmakuruun saatiin viimein oikea kaivo.
Saadun palautteen perusteella rai-

kasta juomavettä riittää janoisille
ja saunan kiukaalle voi roiskia vettä
huoletta. Monta vuotta suunniteltu unelma toteutui. Monia muitakin ”valeessa” olevia hankkeita saatiin toteutettua.
Hallituksen päätös sijoittaa lapsiin on tuottanut tulosta. Useat seurat ovat järjestäneet lapsille ja nuorille täsmätapahtumia. Osanotto on
ollut runsasta. Se jos mikä on satsausta tulevaisuuteen. Kun lapset oppivat kulkemaan luonnossa turvallisesti aikuisen seurassa, kylvetään siemen tuleville retkeilijöille.
Miltä näyttää tulevaisuus? TRL:n
tehtävä on edistää ja toteuttaa retkeilyharrastusta ja toimia maltillisen matkailun edistäjänä valtakunnallisesti. Majojemme tason nostaminen, hyvät yhteydet jäsenseuroi-

himme ja yhteistyökumppaneihimme ovat toimintamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä pitää mielessä. Liiton tulee tarjota kaikki mahdollinen tuki jäsenseurojen toiminnan varmistamiseksi ja nuorten mukaan saamiseksi. Kansainvälisyys on
tätä päivää. Hyvät yhteydet NFI:een
ja varsinkin NFI:n nuorisotoimintaan tulee varmistaa kielitaitoisten,
asioihin perehtyneiden ja innostuneiden henkilöiden voimin.
Kiitos menneestä liittokokouskaudesta ja saamastani tuesta liiton
luotsaamisessa. Kiitos liittohallitukselle ja jaostoille rakentavista keskusteluista ja hyvistä, kehittävistä ideoista.
Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
Pauli T. Komonen

Meidän
majat
Majatalkoot

Ukonjoella
Lieksassa 18.-19.5.
TRL:n talkoilla kunnostetaan paikkoja,
siivotaan ja tehdään polttopuita – vähän
retkeilläänkin. Ilmoittautumiset 13.5.
menn. Matti Naakalle p. 050 018 1635
tai sp. matti.naakka@pp.inet.fi

Lapin majoilla
9.-16.6.

Rihmakurun kaivo valmistui syksyllä 2012 ja tänä keväänä sitä ovat käyttäneet talviloman viettäjät kuten Orasen Perttikin. Kuva: Eila Oranen.

Talkoissa töitä riittää. Matkat korvataan sovitusti, siis vähintään kolme samalla kyydillä. Jos joku tulee junalla tai
linja-autolla, niin järjestellään hakureissu kämpille. Talkooruoat tarjoaa liitto.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Pauli T. Komoselle, puh. 0400 350 515 tai
s.postilla paulitkomonen@gmail.com

Asunnan työväentalo TRL:n liittokokouksen 26.5.2013 keskipisteenä
Pohjantähden Työväen Retkeilijät ry järjestää jälleen liittokokouksen Keuruulla Asunnan työväentalolla.
Pohjantähden Työväen Retkeilijöiden suurin haaste oli oman kesänviettopaikan,
Asunnan työväentalon hankkiminen.
Kauppakirjat allekirjoitettiin Keuruulla 28. päivänä toukokuuta 2000. Paikalla
olivat Pohjantähden Työväen Retkeilijöistä varapuheenjohtaja Risto Pohjaranta, taloudenhoitaja Visa Tammi, johtokunnan jäsen Anneli Koskinen ja asiantuntijana
Jouko Koskinen, joka on myös seuran jäsen ja nykyisin puheenjohtaja.
Kauppakirjojen kirjoittamisen jälkeen juotiin kunnon kahvit ja vaihdettiin kuulumisia ja saimme nyt oman talomme avaimet haltuumme. Nykyisin yhdistyksellä on velaton talo omalla tontilla, ja kun myös myöhemmin ostettiin Sivulan tila,
niin tilaa on missä toimia.
Asunnan Työväentalo sijaitsee Keski-Suomen kauniissa ympäristössä Keuruulla.
Luonto ja mahtavat järvimaisemat ovat lähellä. Samoin monet keskisuomalaiset kylät, kuntien keskukset nähtävyyksineen löytyvät varsin läheltä esimerkkinä Petäjäveden ja Keuruun kauniit puukirkot, joita voi pistäytyä katsomassa. Jyväskylän kaupunkiin on noin 60 kilometriä eli aika lähellä on sekin.
Asuntaan on helppo löytää: Se sijaitsee Keuruun ja Petäjäveden välissä noin 10 kilometriä Keuruulta Petäjäveden suuntaan. Tien numero 23 varressa Keuruulta tultaessa oikealla puolella on tienviitta, jossa lukee Hietalahdentie. Sitä ajetaan noin 400
metriä ja suuri punainen rakennus tervehtii sinua. Alue on noin hehtaarin suuruinen.
Sivulan oston jälkeen saatiin myös kaivo ja vettä on myös noudettavissa lähteestä tai lähdepurosta noin 200 metrin päässä rakennuksesta. Alueella on myös kaksi
saunaa. Tiloja on vuosien varrella korjattu talkoilla ja taas ensi kesänäkin niin tehdään, kun saimme pitkästä aikaa Opetusministeriön myöntämää korjausavustusta
10000 e. Kaikessa korjauksessa on muistettava talon historiallinen arvo ja sen merkitys paikallisena kokoontumispaikkana. Näitä kaikkia arvoja seuramme tulee vaalimaan ja Asunnan työväentalo säilytetään lähinnä työväentalonomaisessa käytössä. Majoitustiloja on tehty talon toiseen kerroksen talonmiehen asuntoon, josta on
hyvät näkymät Asuntajärvelle.
Seuramme vuokraa Asunnan työväentaloa muillekin retkeilijöille.
Tiedusteluihin ja varauksiin vastaa taloudenhoitaja Visa Tammi, puh. 0400
816 642 kuin myös puheenjohtaja Jouko Koskinen, puh 0400 402 172, jouko.
koskinen@ajm-konsultit.fi.
Toivotamme liittokokousedustajat ja muutkin jäsenet tervetulleeksi jo vaikka lauantaina 25.5.2013, saunat ovat lämpöisinä.
Jouko Koskinen, Pohjantähden Työväen Retkeilijät

Vuoden huippuretki
Työväen Retkeilyliiton retkiviikko
Kuusamossa ja ympäristössä
24.–31.8.2013

Vesi
,
varsinainen

Viikolla tutustutaan porukan halun mukaan opastetusti Posion Korouomaan, Kuusamon tärkeimpiin kohteisiin kuten Pieneen Karhunkierrokseen, Oulangan kanjoniin, Kiutakönkääseen, Riisitunturiin, Kylmäluoman retkeilyalueeseen sekä tietenkin Konttaisen lähiseutuun ja Suomussalmen Hossan retkeilyalueeseen.
Osallistumismaksu 15 euroa. Majoitus halukkaille retkeilykeskus Konttaisessa 8
km Rukan yläpuolella ja Karhunkierroksen vieressä.
Retkiviikolle ilmoittautumiset Konttaisen majoitusvarauksen takia 14.6. mennessä
TRL:n toimistolle: puh. 050 1369 744 tai tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
Mukaan retkille mahtuu myöhemminkin kun hoitaa itselleen majoituksen.
Lisätietoja: Ilmo Nousiainen, puh. 050 543 1954.

luomutuote
Rihmakurun kuten Varkhanmukkan
retkeilykeskuksenkin kaivovedet ovat
raikasta, puhdasta luonnontuotetta, jota Lapin maaperä meille suodattaa. Sitä
hörppäilimme koko rahan edestä hiihtoviikolla. Kiitokset kaivojen tekijöille.
Espoon Retkeilijät

Asunnan työväentalo kesällä 2012.

Varkhanmukkan kaivo on on tehty muutama vuosi sitten. Vesi siinäkin erinomaista.
Vedenhakumatkalla Miikka Forsberg. Kuva: Hilkka Laitinen.

Hyvän mielen keräys

Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää majamme
sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimista, liikunnallista vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT – lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n majojen hoitorahastoa.
Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätalkoissa
omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilille Nordeaan, FI66 1521 3007 119458. Hyvän mielen talkoitten viitenumero on 11633.
Kiitokset lahjoittajille.

Lapin vuokko. Kuva Reino Tuominen

Ilmo Nousiainen tutkimassa
tukkitien sillan
jäänteitä Venejärvenkankaalla Lieksassa
2011. Kuva: Alpo Juvonen.
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Yksi meistä TRL:ssa

Karjalan Retkeilijöiden 30-v-juhlavaellus
läpi Pohjois-Karjalan 1.–12.7.2013
kumilautalla, kävellen, meloen ja pyöräillen.
Mukana voi olla koko vaelluksen ajan tai haluamansa osan.
Huoltoauto seuraa mukana.
Lähtö Kuhmon ja Lieksan rajalta Teljosta, josta Änäkäisen - Ruunaan - Ukonjoen
- Koitereen, Tuupovaaran - Kiteen kautta päädytään Kesälahden ja Parikkalan rajalle Rajavaaraan.
Vaellus omakustannushintaan.
Lisätietoja Mikolta, p. 040 583 5431 tai Ilmolta p. 050 543 1954.
Ohjelma seuran nettisivuilla http://www.elisanet.fi/karjalan.retkeilijat

Mikko Järvinen,
Järvenpään Retkeilijöiden
puheenjohtaja

10 + 1 kysymystä Mikolle
1. Järvenpään Retkeilijät on 40-vuotisen toimintansa aikana vaalinut erityisesti eräretkeilyn taitoja. Eräretkeilystä on liittokin aloittanut. Oletko myös
sinä eräretkeilymiehiä?
Harrastin takavuosina, siis silloin kun
vielä kuvattiin filmille, luontokuvausta
melko aktiivisesti. Siitä harrastuksesta
jäi luonnossa liikkuminen, josta taas on
lyhyt matka Retkeilijöiden toimintaan.
2. Puheenjohtajuus, vastuu pelottaa
nykyään monia. Miten olet homman
kokenut?
Järvenpään Retkeilijöissä on hyvä toimia puheenjohtajana, koska siellä jäsenistö on aktiivista. Tapahtumien järjestelytehtäviin ja talkoisiin löytyy todella
kiitettävästi porukkaa.
3. Miten löysit seurasi pariin?
Netistä... olin lähdössä Lappiin vaeltamaan ja Googlasin jotakin porukkaa,
jonka mukaan pääsisin. Järvenpään Retkeilijät järjestivät ruskaretken Lemmenjoelle. Retki oli onnistunut ja ihmiset
mukavia, joten liityin jäseneksi yhdistykseen. Parin vuoden kuluttua olinkin
jo johtokunnassa. Siitä se lähti.
4. Eräretkeily sisältää monia elementtejä, suunnistusta, erikoisvarusteita,
luonnontuntemusta, valokuvausta
jne. Mikä tässä lajissa eniten viehättää, miksi?
Ehdottomasti luonto. Kauniit maisemat ja luonnon rauha.. niitä etsin retkiltä. Kamera tai kaksi kulkee aina mukana, jos vaikka se paras kuvauskohde sattuisi kohdalle. Kamerakalusto on digiä.
5. Mikä on ollut ns. tähtiretkesi?
Kebnekaisella käynti oli ehkä hienoin
reissu. Maisemat oli tosi upeat.

Lepotauko Maarestuntureilla. Kuva: Pauli Jokimies.
6. Liiton 1. puheenjohtaja intohimoinen retkeilijä, Erkki Wiksten tapasi sanoa ”Minulla on unelma”, jolloin arvelimme, että nyt aletaan suunnitella
unelmaretkeä. Onko sinulla mielessä
unelmaretkesi?
Seuraava reissu on aina unelmareissu... Syyskuussa Järvenpään Retkeilijät
lähtevät Käsivarren alueelle. Sitä retkeä
suunnitellaan ja siitä unelmoidaan nyt.
7. Onko sinulla joku muukin harrastus, joka kilpailee retkeilyn kanssa?
Olen ollut tietokoneharrastaja niistä
ajoista alkaen kun tietokone piti rakentaa itse... Vieläkin olen mukana toimihenkilönä erään alan yhdistyksen toiminnassa.
8. Mieligurmettisi retkillä. Resepti?
Minun retkiruokani eivät ole ”gurmeeta”… pikemminkin karmeeta. Tyypillinen ateria on kuivattua lihaa/jauhelihaa ja perunamuusia. Todistettavasti silläkin säilyy hengissä.

9. Pidätkö eräkirjallisuudesta. Jos,
niin kuka ja mikä?
En oikeastaan lue eräkirjallisuutta
lainkaan. Käytän kirjallisuuden sijasta
nettiä tiedonhankintaan.
10. Jos olisit lintu, mikä lintu olisit?
Muut ovat varmaan sitä mieltä että
pöllö. Itse sympatiseeraan koskikaraa.
Se on pieni vesilintu, jonka uimataito
on suorastaa kadehdittava.
+1. Opetat Järvenpään opiston retkeilykurssilla. Miten kurssi on mennyt?
Opettaminen on ollut antoisaa. On
mukava kertoa retkeilyharrastuksesta oppilaille, jotka ovat selvästi kiinnostuneita
aiheesta. Kevään teoriatunnit huipentuvat huhtikuussa, kun kurssilaisten kanssa
harjoitellaan leiriytymistä ja tulentekoa
Järvenpään retkeilijöiden Tammirannassa ja pyörähdetään kanooteilla melomassa Tuusulanjärvellä.
Haastattelu
Hilkka Laitinen

Ruunaan neitikoski. Kuva: Ilmo Nousiainen

Vihdin Retkeilijät (ViRet) 25-vuotta
Pienen mutta sitäkin vireämmän Vihdin Retkeilijöiden 25-vuotisjuhlaa vietettiin
pienimuotoisesti 21.3. kevätkokouksen yhteydessä. Kahvipöytä notkui suolaisista
ja makeista herkuista, jotka perinteiseen tapaan tehtiin nyyttäriperiaatteella. Jäsenet
kertoivat unohtumattomia ja hupaisiakin retkeilymuistoja vuosien varrelta. Oman
lisänsä muistoihin toi Urpo ”Ufo” Forsström, entinen jäsen ja varapuheenjohtaja,
joka aikoinaan johdatti ViRettiläisiä valokuvauksen ihmeelliseen maailmaan. Juhlassa julkistettiin TRL:n myöntämät ansiomerkit, joista kultainen myönnettiin Mirja-Liisa Neuvoselle ja hopeinen Kari Neuvoselle. Ansiomerkit kunniakirjoineen tullaan luovuttamaan myöhempänä ajankohtana. Vihdin Retkeilijät kiittää saamistaan
huomionosoituksista. Juhlavuosi jatkuu reippaan retkeilyn merkeissä.
Helena Idman, ViRet

Kari ja Mia Neuvonen iloisesti ruusu hampaissa. He kuuluvatkin ViRetin pitkäaikaisiin
aktiiveihin, Mia on seuran puheenjohtaja. Kuva: Pekka Pitkänen

Kummiseuratoimintaa

Kummittelua
turkulaisittain

Läheiseen Pitkäjärveen kannattaa mennä kalaan, kehuvat paikalliset. Kuva: Hilkka Laitinen

TRL:n ELOTREFFIT Ukonjoella 2.-4.8.13
Tule viettämään virkistävää viikonloppua yhdessäolon merkeissä, nauttimaan
luonnosta ja mukavasta yhdessäolosta.
Voit saapua jo perjantaina 2.8. klo
18 mennessä nauttimaan iltasopat (ken
haluaa), saunomaan ja istumaan iltaa
nuotiolla.
Lauantaina 3.8. Aamupala klo 8- 9,
jonka jälkeen lähdemme retkeilemään
lähiseudun kohteisiin. Muutakin ohjelmaa on iltapäiväksi pihamaalla tiedossa,
ennen sanomisia ja iltaruokaa noin klo
17. Nuotiolla voimme sitten istuskella
muistelemassa menneitä retkiä vuosien
varrelta ja vaikka laulaa luritella nuotiolauluja.
Sunnuntaina 4.8. Aamupala klo 89. Aamupatikka, lentopalloa ja pihakisaa. Loppukahvit ja hyvän kotimatkan
toivotukset.

Lopullinen ohjelma varmistuu paikan
päällä huomioiden sääolosuhteet.
Osallistumismaksu on 21 €, joka sisältää 2 aamupalaa ja 1 lämpimän ruuan sekä lähtökahvit. Majoitusmaksu on
8 €/vrk. (Ei jäsen 12 €).
Osallistumismaksu (viitenro 12690) ja
majoitusmaksu (viite 11277) maksetaan
TRL:n tilille FI66 15213007119458.
Niille, jotka tulevat jo pe-iltana, soppa tykötarpeineen 4 € (maksetaan paikan päällä).
Ilmoittautuminen TRL-toimistoon
11.7. mennessä sähköpostilla tyovaenretkeilyliitto@gmail.com tai miaviret88@gmail.com sekä puhelimitse kesäkuussa 045 1369744 ja heinäkuussa Mian numeroon 045 1319128.
Varaa majoitus ajoissa.

Turun seudun Retkeilijät ”kummittelivat” Vihdin Retkeilijöiden kanssa sunnuntaina 21.4. Kurjenrahkan kansallispuistossa,
kiertäen Savijärven kierroksen. Kummittelu tässä tapauksessa tarkoittaa yhteistyötä retkeilyn merVästäräkki
keissä. Meitä oli yhteensä 13.
Savijärven jäällä.
Turkulaiset olivat kutsuneet Virettiläiset tutustuKuva: Kari Neuvonen.
maan 1998 perustettuun kansallispuistoon, joka oli viimeisen vuoden aikana saanut uudet pitkospuut Savijärven kierrokselle. Kurjenpesän
luontotuvassa sai hyvän kuvan monipuolisesta suoluonnosta. Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen laajin suojeltu suoalue, johon kuuluu osia Savojärvestä.
Kiitos kutsusta ja mukavasta retkiseurasta.
Kummittelusta nauttineena, Mia Neuvonen

Ukonjokeen uimaan ja sitten tupatansseihin! Kuva: Pertti Mikkelä

Joukkoa suon ylityksessä. Kuva: Klaus Vuorinen
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Matka eteläiselle pallonpuoliskolle
Osa
1

Aurinko laskee Taupojärvellä. Vasemmalla savuttaa Tongariro-tulivuori.

Perusteita

Vanhetessa ihmisen toimintakyky heikkenee. Jos aiot vielä eläkeiässä maailmanmatkata, on viisainta aloittaa pitkänmatkan kohteista. Lopuksi matkailet sitten Tallinnan ja Helsingin väliä ulkomaisesta matkailusta puhuttaessa.
Suomesta ei pääse kauemmas kuin
Uuteen Seelantiin jos puhutaan asutusta, kiinteästä maasta. Uuden Seelannin eteläsaaren kaakkoisosiin on Jyväskylästä, jossa tätä kirjoittelen yli 17.000
km. linnuntietä. Maapallon Suomen
vastapiste sijoittuu Eteläiselle Jäämerelle. Matkakohteena Uusi Seelanti oli siten hyvin perusteltu. Matkaan lähtivät:
Juhani ja Tuula Etelälahti, Eila Juvanen, Asko Kirkinen, Liisa Pöri ja Bir-

Uuden
nin
Seelan lla
a
pinnan ee
polttel
Uusi Seelanti on hieman Suomea pienempi niin pinta-alaltaan kuin väestöltäänkin. Bruttokansantuote on samassa suhteessa. Katso vaikkapa http://
fi.wikipedia.org/wiki/Uusi-Seelanti
Airbus A380 toi meidät Uuden Seelannin suurimpaan keskukseen Aucklandiin iltapäivällä 20. marraskuuta. 10
hengen pikkubussi Nissan Van odotteli
joukkoa lentokentällä. Pakkasimme pakaasit autoon. Ajo tien vasenta puolta
alkoi suuntana Taupo n. 230 km kaakkoon.
Olin tässäkin varannut ensimmäisen
majoituksen ennakkoon. Tein varauksen ”sika säkissä” menetelmällä ja katso:
saimme edullisesti parin yön majoituksen Hilton Taupossa. Olihan hyvä aloittaa matkailu herraskaisesti päättelimme.
Taupo-järvi on muinaisen tulivuoren romahtanut kraateri. Purkaus yli
26000 vuotta sitten synnytti nykyisen järven muodon. Taupo purkautui
myös n. 1800 vuotta sitten raivoisasti
laajentaen lisää järveä. Tästä purkauksesta on havaintoja eurooppalaisessa ja

gitta Sunden. Joukon ikähaarukka oli
60 -75 v.
Kun kohde on kaukana, aikaa kuluu paljon siirtymiin. Silloin on hyvä
ja pakkokin kulkea välietappien kautta.
Niissä voi lepäillä ja tarkastella samalla
paikallista menoa. Lentomatkojen osto verkossa on sinänsä varsinaista arpapeliä, jossa kuitenkin on suuntaa-antavia sääntöjä. Mitä aiemmin ja mitä vähäisemmälle joukolle matkan ostaa sitä halvemmalla yksikköhinnalla pääsee.
Lukuisia poikkeuksia sääntöön on tietenkin; kampanjat, tarjoukset jne. Hintaoptimointiin vaikuttaa myös vahvasti
reitin valinta. Mahdollisuudet ovat lukemattomat. Lisäksi pitää fundeerata, että ottaako menopaluun vaan vain yksisuuntaisen kiertomatkan. Me valitsimkiinalaisessa historiassa. Mainittakoon,
että Taupo on Uuden Seelannin suurin järvi. Koko Uuden Seelannin mannerhan on lähes kokonaan tuliperäistä
tuotetta, kuten lähempänä meitä oleva Islanti.
Olimme suunnitelleet muun matkailun ohessa vaeltaa muutamia lyhyitä ja pitkiäkin vaelluksia lukuisissa Uuden Seelannin kansallispuistoissa. Taupon alueella on Tongariron kansallispuisto. Kuuluisimpia päiväretkiä siellä
ja muutenkin hyvin tunnettu on ”Tongariro Alpine crossing”, joka kulkee
Sormusten Herrastakin tuttujen tulivuorten tuntumassa. Reitti on vaativa:
n 700m ylöspäin ja kilometrin verran
alamäkeä. Pituutta reilu 19 km. Reitti
vaati menopaluu kuljetuksen, koska se
ei palaa samaan paikkaan takaisin. Katso http://www.tongarirocrossing.org.nz/
Ajatuksenani olikin aloittaa vaellukset
reippaasti tulivuorireitillä, mutta Vulkanus puuttui peliin. Tongariro-tulivuori
antoi näytteen voimastaan ja työnsi tuhkaa ja kiviä sen verran, että tiet alueelle
suljettiin toistaiseksi. Retkipäivä kului
siten sopuisasti kaupunkia kierrellessä ja
hotellin uima-altaalla nahkaa poltellessa.
Uudessa Seelannissa paikkojen nimet ovat usein maorinkielisiä. Tuntuu
siltä, että paikalliset suosivat maorinimiä. Ne ovat eksoottisia ja antavat matkailulle mystistä atmosfääriä.
”Thermal explorer highwaytä” pitkin
suuntasimme Rotoruaan, jonka ympäristössä on mm. Ngongtaha, Whaka-

me menopaluureitin Helsinki-Chongqing-Sydney-Auckland-Sydney-Hobart-Sydney-Chongqing-Helsinki. Pisin lento oli 10 tuntia 40 minuuttia.
Chongqing-Sydney-Chongqing välillä
oli 1-2 välilaskua. Mainittakoon tässä,
että pääsimme lentämään myös Airbus A
380:lla, maailman suurimmalla koneella. Pidimme Sydneytä keskuspaikkana,
josta matkailimme Uuteen Seelantiin ja
Tasmaniaan sekä takaisin Chongqingiin.
Lentomatkaa kertyi reippaasti enemmän
kuin pallon ympäri. Yöpymisiä tuli seuraavasti: Chongqing 2+1 yötä, Sydney
4+1+1 yötä, Uusi Seelanti 21 yötä ja Tasmania 6 yötä. Pari yötä kului lentokoneessa. Lennot sujuivat ilman suurempia kommelluksia. Tasmanian paluulennoissa olin sekoittanut am. ja pm. ajat.
warewa, Tarukenga, Rotoiti, Rangtakar, Karapiro... muutamia maorinkielisiä paikkoja mainitakseni. Maorit tulivat saarille, Aoteaoraan, pitkän valkoisen pilven maahan jo 1300 luvulla,
siis pari sataa vuotta ennen eurooppalaisia. Maorit ovat polynesialaisia ja kielikin on samantyyppinen. James Cookilla
oli matkassa polynesialainen kokki, joka
pystyi toimimaan tulkkina.
Rotorua on keskellä tuliperäistä vyöhykettä, joka ulottuu Taupojärven takaa
Tongariron kansallispuistosta koilliseen
Tyynen meren saarille saakka. Katso
tarkemmin http://www.gns.cri.nz/Home/Learning/Science-Topics/Volcanoes/New-Zealand-Volcanoes. Kaupunki on maorikulttuurin keskuspaikkoja. Jokaisen talon pihassa on oma kuuma lähde tai ainakin maan alta lämpöä
kuljettava putkikaivo. Kaupungissa on
myös kuuluisa polynesialainen kylpylä,
jossa pääsee piehtaroimaan rikkipitoisessa mudassa ja vedessä. Rotoroan museossa, joka on myös vanha, kuuluisa kylpylä on esillä paljon maorikulttuuria.
Uudessa Seelannissa rasismia ei ainakaan virallisesti esiinny. Eurooppalaisten jälkeläiset ja maorit elelevät sulassa
sovussa. Siltä se paljolti näyttikin turistin silmään. Monien maorien painoindeksi näyttää isommalta kuin eurooppalaisten. Tähän löytyy geneettinen selite. Maorit tulivat todella pitkien merimatkojen takaa alkeellisilla aluksillaan.
Ruokaa oli niukasti. Useinkin kävi niin,
että vain ne, jotka pystyivät hyödyntä-

Se ei aiheuttanut kuitenkaan onneksi ongelmaa. Tullessa kotiin Finnairin kone
Chongqingista oli pari tuntia myöhässä.
Tuulan kassi jäi Shanghaihin edellisen illan välilaskussa. Kassi oli kuitenkin meitä ennen Helsingissä koneemme myöhästymisen takia.
Eteläisellä pallonpuoliskolla oli kesä, kun matkasimme siellä 16.11 –
19.12.2012. Valinta osoittautui hyväksi, koska varsinainen matkailusesonki alkaa täysillä vasta joululta - samoin näemmä helteet ja metsäpalot.
Ennakkoon olimme varanneet lennot,
vuokra-autot sekä yöpymiset välietapeissa. Muu junailtiin matkalla.
Tarinassa kertoillaan matkakohteista ja tapahtumista kirjoittajan valinnan
mukaan. Jotta jutusta ei tulisi liian pitkä,

Paikalliset suosivat maorinimiä.
on matkakertomus jaettu useaan osaan,
joita julkaistaan päätoimittajan valitsemalla tavalla ja aikana. Satunnaisen lukijan olisi hyvä pitää lähettyvillä tietokone,
tabletti tms, jolla pääsee halutessaan katsomaan suositeltuja verkkosivuja.

Tämä luonnonnähtävyys, vaaleanpunainen terassi peittyi tuhkan alle v. 1886. Taiteilija Charles Blomfieldin näkemys terassista vuodelta 1889.
mään ravinnon parhaiten, säilyivät hengissä perille. Se näkyy jälkeläisissä, koska ruoka ei ole enää niukka hyödyke.
Rotoruassa aloitimme jatkossa hyväksi havaitun majoitustavan. Etsimme
tavalla tai toisella sopivan huoneiston,
jossa oli 2-3 makuuhuonetta ja keittiö.
Saimme olla omissa porukoissa ja leivissä. Teimme ruuat, aamiaisen ja päivällisen yleensä itse. Päivällä pysähdyimme sopivissa paikoissa ja nautiskelimme

kahvit ja mahtavat leivonnaiset tai muuta vastaavaa. Myöhemmin huomasimme, että paikalliset infopisteet ” I Site
”- toimistot välittivät infon lisäksi majoituspaikkoja vain nimellistä palkkiota
vastaan. Joskus teimme varauksia myös
verkossa. Tilaa oli yllin kyllin. Rotoruan lähettyvillä kiersimme Wai-O-Tapun
vulkaanisen alueen, jossa erilaiset kraaterit, mutalähteet, rotkot ja vesistöt pulputtivat kilvan kuumia höyryjään. Ko-
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Vulkaanisen alueen, Wai-O-Tapun, 200 metriä syvä, shampanjamaljaksi kutsuttu, höyryävä lampi.

Vuoden maisema -tapahtuman avajaiset alkoivat komeasti Sveitsin Baselissa 13.4.2013. Kuva: Wolfgang Schultz

Koskemattoman ja muokatun välimailla

Rikkipitoinen höyry tunkee katukivien saumoista. Matkalaisia kummastuttaa, vas.
Tuula Etelälahti, Eila Juvanen, Birgitta Sunden.

Otsikko viittaa vuoden 2013-14 maisemaan, Sveitsin, Saksan ja Ranskan
muodostamaan Ylä-Reininmaan alueeseen, kolmen erilaisen kulttuurin vuorovaikutukseen Reinin, yhden Euroopan
suurimman joen latvavesillä.
NFI:n, kansainvälisten Luonnonystävien tämän alueen kehittämisaloite suuntautuu maltilliseen matkailuun,
luonto- ja ympäristökoulutukseen sekä vuorovaikutteisen kansalaisyhteisön
voimistamiseen tällä alueella. Näin totesi suuressa avajaistapahtumassa NFI:n
presidentti Manfred Pils esitellessään tapahtuman olemusta yleisölle ja julkisen
sanan edustajille.
Tilaisuuteen osallistui viitisensataa
osanottajaa kymmenestä eri maasta. Värikäs kolmikantainen – siis kolmen alueen valtion – avajaistapahtuma järjestettiin Reinin varrella sijaitsevassa Sveitsin
Baselissa. Vuoden maiseman lähtökohtana on valtiollisia rajoja ylittävä, maltillisuuden ja pidättyväisyyden perusteisiin
rakentuva ympäristötietoinen toiminta,
mikä tarkoittaa asumis- ja elinkelpoisuutta yhdistettynä ainutlaatuisen luon-

non ja kulttuurin tarjoamaan virkistykseen. Maltillinen matkailu on tarkoitus puolestaan yhdistää entistä paremmin uudistuviin energialähteisiin, totesi
Manfred Pils avajaispuheessaan.
Alueen rajojaylittävänä hallinnollisena elimenä toimii kolmen valtion yhteinen Ylä-Reinin konferenssi, jolle vuoden
maisema erilaisine hankkeineen antaa sekä tehtäviä että vastuuta. Tällä vanhalla
kulttuurialueella se merkitsee myös suurta vastuuta sekä perinteen että elämisen
edellytysten säilyttämisestä, totesi puolestaan Ylä-Reinin konferenssin presidentti ja Baselin kaupungin hallitusneuvos Urs Wthrich-Pelloli. Tämä kannattaa mainita tässä senkin vuoksi että
”Vuoden maisema” on aina luonteeltaan paitsi kulttuuri- ja ympäristöhanke, myös yli valtiollisten rajojen poliittisia sisältöjä viitoittava hanke.
Luonnonystävät tulevat lähimmän
kahden vuoden aikana kutsumaan luonnonystäviä ja retkeilijöitä mitä erilaisimpiin tapahtumiin paitsi Ylä-Reinin alueelta, myös laajemmin Euroopasta ja
muualtakin maailmasta. Luonnon, kult-

tuurin ja alueen ihmisten kohtaaminen
täällä Euroopan sydämessä on ikimuistettava elämys muualta, erilaisista olosuhteista saapuvalle. Julkaisemme kutsuja, kuvauksia tapahtumista ja muutakin aineistoa ”Vuoden maisemasta”
myös ”TRL-Retkeilijät” Facebooksivuillamme.
Tule kaveriksi ”vuoden maisemaan”!
Lisää tietoa sivuilla www.nfi.at
Ilpo Rossi

Avajaisseremoniassa olivat Ranskan,
Saksan ja Sveitsin liput esillä, juhlittiin
näiden maiden yhteishanketta, NFI:n
vuoden maisemaa Ylä-Reininmaata.

Uusi kirja Luonnonystävien taloista Saksassa

Kirja sisältää päivitetyt yhteystiedot 400:sta Saksan Naturefriends-talosta, valokuvia, tietoa varustetasosta ja harrastusmahdollisuuksista, karttoja, tarjouksia.
Tilaus: Lähetä 5 €-seteli Naturefriends-kustantamoon Berliinissä, muista lisätä nimesi ja osoitteesi, ja saat kirjan postiluukkuusi muutamaa päivää myöhemmin.
Osoite: Naturfreunde-Verlag, Warschauer Str. 58a/59a, D-10243 Berlin.
Netissä www.hvz.naturfreundehaus.de.

Mount Ngauruhoe on Sormusten Herra-elokuvan oikea Tuomiovuori.
mein niistä oli sampanjamaljaksi ristitty lampi.
Ennen vuotta 1886 eräänä maailman kahdeksannesta ihmeistä pidettiin Taraweran valkoista ja vaaleanpunaista lämminvesiterassia. Altaat olivat muotoutuneet vuosituhansien kuluessa vuoren rinteeseen veden mukana silikaattimineraaleista. 1800 luvun turistit tekivät terasseille opastettuja matkoja, joissa loppuosuus tehtiin kanooteilla. Lähelle rakennettiin
hotelleja ja matkailukeskuksia. Matkailuelinkeino kukoisti. Kunnes sitten toukokuussa 1886 Taraweran tulivuori purkautui peittäen tuhkan ja
mudan alle molemmat terassit ja läheiset alueet. Samannimisen järven
vedet yhdistyivät tuhkaan ja tulivuoren mineraaleihin synnyttäen mutasateen. 150 ihmistä sai surmansa. Terassit ovat tänään kymmenien metrien syvyydessä maan alla. Uuden Seelannin televisioyhtiö on tehnyt purkauksesta dokumentin, jota voit katsella
linkistä: http://www.nzonscreen.com/
title/tarawera-2000
Vierailimme lähellä olevassa Buried
Village kohteessa, jossa tapauksesta sai
hyvän käsityksen.
Maa järisee saarilla yleisesti. Viimeaikaisista pahin järistys sattui pari vuotta sitten helmikuussa Christchurchin kaupungissa eteläsaarella.
Siitä enemmän jatkossa.
Teksti ja kuvat
Juhani Etelälahti /ER

Luonnon
ihmeitä

Voikukasta saa muutakin
kuin seppeleen, ratamosta
muutakin kuin laastarin

YRTTIKURSSI

la 1.6. klo 9
Nuuksion Stenbackassa
Ohjelmaa:
• Laiturijumppa • Yrttiaamupala •
Yrttien keräily, tunnistus ja säilöntä
• Kevyt yrttilounas • Avaruusjoogaa • Yrtti/turvesauna • Yrttipäivällinen • Todistusten jako
Kurssi maksaa 20,- ruokineen.
Ilmoittaudu 27.5. mennessä.
Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautuessasi: hilkka.laitinen@gmail.com,
puh. 0440 500354.
Bussillakin pääsee Veikkolaan, josta noudamme, kimppakyytejä järjestellään.
Järj. Espoon Retkeilijät ry

Vesilisko keväisissä tunnelmissa. Oikealla vesiliskon poikanen, jolla vielä kidukset.
Kuvat: Hannu Rasiranta, joka kertoo ottaneensa kuvat tavallisella vedenpitävällä
kompaktikameralla.

Lohikäärmeen poikasia?
Ei sentään. Mökin läheisellä vanhalla sorakuopalla muodostuu keväisin sulamisvesistä lammikoita. Sinne kerääntyy ympäristöstä pyrstösammakoita häitä viettämään.
Vesilisko (Lissotriton vulgaris) elää
sammakoiden tapaan elämäänsä maalla.
Keväällä lisääntymisaikana se hakeutuu
pieniin lammikoihin kutemaan. Nimenomaan pikkulammikoihin, koska isommissa saattaa olla kaloja, jotka syövät ne
suihinsa ja häät jäävät pitämättä.
Naaras piilottaa munansa lammikon

pohjalla olevien lehtien, ruohon ja muun
roskan joukkoon. Poikaset kuoriutuvat
kesän kuluessa ja popsivat suihinsa lammikon pienempiä, esim. vesikirppuja ja
myöhemmin hyttysen toukkia. Vesiliskon toukalla on syntyessään pään sivuilla
ulkoiset kidukset, jotka häipyvät toukan
kasvaessa. Silloin se alkaa käydä lätäkön
pinnalla haukkaamassa happea.
Monissa lammikoissa käydään kilpaa
siitä, riittääkö vesi siihen saakka, kun
toukat ovat kehittyneet tarpeeksi hapen
ottoon.

Monet lammikot kuivuvatkin liian pian ja toukat kuolevat kuivuuteen.
Kuitenkin vesilisko on yleinen.
Mainittakoon vielä, että Suomessa
elää toinenkin laji, rupilisko, joka on
vähän suurempi ja harvinainen.
Siellä sitä on Joensuun ja Ukonjoen
kämpän välimaaston lammikoissa.
Taitaa olla Joensuun kaupungin nimikkoeläin.
Hannu Rasiranta/Häret
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Vesille kiireettömästi
KI

MELONTARET
25.-28.6.2013

VIHANTASALMI-IITTI
Lähde mukaan kesän kiireettömälle kulttuuriretkelle.
Nautitaan melonnan ja maisemien lisäksi
monipuolisista nähtävyyksistä - kalliomaalaukset ym.

Lähde mukaan kesän
kiireettömälle
Klo 11.00 Vihantasalmi–Linkkumylly
/ käynti viinitilalla. 20 km
kulttuuriretkelle
Linkkumylly–Orilampi / käynti Emu-tilalla. Kosken ohitus. 10 km

ti 25.6.
ke 26.6.
to 27.6. Orilampi–Verla / mahdollisuus käydä paperimuseolla.
pe 28.6. Verla–Iitti, Radansuun lomakylä / käynti Hiidenvuorella.

20 km
23 km

Nautitaan melonnan ja maisemien lisäksi
monipuolisista nähtävyyksistä.
Majoitus majoissa tai teltoissa. Linkkumyllyllä
sauna. Kauppoja ei ole melontareitin varrella.
Osanottomaksu 20 e sisältää kartan.
Vesisamoilijat vuokraa kanootteja 30 e/aukko/vrk.
Kuljetukset Kahvisaaresta lähtöpaikalle ja
nouto Iitistä järjestetään tarvitsijoille.
Vastuullisena vetäjänä on Tarmo Tikka,
puh. 040 8236625.
Kuljetukset Kahvisaaresta lähtöpaikkaan ja
nouto Iitistä järjestetään tarvitsijoille.
Ohjelma:
ti 25.6. klo 11.00 Vihantasalmi-Linkkumylly;
käynti viinitilalla, 20 km
ke 26.6. Linkkumylly-Orilampi; käynti Emutilalla,kosken ohitus, 10 km
to 27.6. Orilampi-Verla; mahdollisuus käydä
paperimuseolla, 20 km
pe 28.6. Verla-Iitti, Radansuun lomakylä;
käynti Hiidenvuorella, 23 km

Riihimäen Retkeilijät
harjoittelivat melontaa uimalassa
Sunnuntaiaamuisin klo 8-10 harjoiteltiin koskimelonnan erilaisia käännöksiä
ja jopa hyppyjä kolmen metrin korkuisesta hyppytelineestä. Uimalassa voi samaan aikaan myös uida, vesijuosta ja voimistella vedessä.
Testiryhmän, Anneli ja Meeri, tunnin melontakokemus Riihimäen uimalassa oli hauska. Jos olisi ollut enempi
uskallusta ja tekniikka hallussa, niin melonta olisi ihan mielenkiintoinen harrastus. Toinen testaajista, kuusikymppinen
tytönhupakko, meni muutaman kerran
ympäri kajakissa veden alla. Vaikka hän

ei osaakaan sukeltaa, lyhyen opastuksen
jälkeen sormi ei mennyt suuhun eikä
vettä keuhkoihin, kun ekan kerran keikahti vahingossa veteen. Ajatus harrastuksen aloittamisesta jäi itämään.
Melontaa on monenlaista ja harrastus
sopii monenikäisille.
Oppaina uimalassa toimivat hyvinkääläiset Matti Laakso ja Aki Seppälä.
Syksyllä jatketaan lokakuussa. Tarkemmat ajat paikallislehdissä.
Anneli Hakala ja
Meeri Karstunen

Ilmoittautumiset: Arvo Korkkinen, 044
581 7681, arvo.korkkinen@gmail.com

Retken vastuullisena vetäjänä toimii Tarmo Tikka
Majoitusmahdollisuus majoissa tai teltoissa.
Linkkumyllyllä sauna käytössä.
Kauppoja ei ole melontareitin varrella.

Saaristomeren kansallispuisto -melonta la-la 6. – 13.7.
Melojien suosima Lankkumylly (kuva)

on nykyiseltä nimeltään
Linkkumylly
Maailman kaunein saaristo,
sen luonto
ja kulttuuri yhdistyneenä liikunnan riemuun.

OSANOTTOMAKSU
KULJETUKSET
Pääkohteena
joka on
20,–
sisältää kartan. on keskellä Kihtiä sijaitseva Jungfruskär-saariryhmä,
Kahvisaaresta lähtöpaikalle
ton kirkkaimpia helmiä. Muut kohteet riippuvat sääolosuhteista.
Vesisamoilijat
ja nouto Iitistä
vuokraa
järjestetään
tarvitsijoille.
Jokakanootteja
päivä on myös navigoinnin opettelua. Retki
vaatii melontakokemusta.
30,– / per. aukko /vrk

Pääasiassa telttayöpymiset, omat eväät.

yksi Saaristomeren kansallispuis-

ILMOITTAUTUMISET

Arvo Korkkinen
Järjestäjinä toimivat:
Osallistumismaksu
20 e sis. merikartat ja lettukestit.
044-581 7681
Salpausselän
Samoojat
arvo.korkkinen@gmail.com
ja Vesisamoilijat
Järjestävä seura lainaa kajakkeja ym. kalustoa 20 e/aukko/koko retki.

Talvikauden melontaa, harjoittelua uimahallissa.

Järj. TRL/Espoon Retkeilijät ry
–JH
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: pertti.mikkelä@gmail.com, puh. 0400 475254

Espoon Retkeilijöiden iltamelonnoissa opit melonnan niksit!

Melonnat alkavat 4.6. tiist. klo 18 Laajalahden venesatamasta ja jatkuvat kesän ajan tiistaisin samaan aikaan niin
kauan kuin siedettäviä ilmoja riittää.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: pertti.mikkelä@gmail.com, puh. 0400 475254

Ierikka Kokkarinen opastaa koululaisia pilkkimisen salaisuuksiin. Hytösen Pekka ja
8 muuta retkeilijää oli kalakaverina 24 koululaisen kummiluokalle. Opettajakin oppi
pistämään madon koukkuun. Kuva: Liisa Niskanen

Lasten talvikalastuspäivä oli riemuisa
Kuopion Retkeilijöillä on ollut kummiluokka läheisestä Rajalan koulusta viime
syksystä saakka. Syksyllä kolmasluokkalaiset opiskelivat luonnon ihmeitä vanhempien laatimien tehtävien avulla Koivulan pihapiirissä
Talvikalastuspäivä Koivulan rannalla
oli useimmille lapsille uusi ja riemukas
tapahtuma. Seuran kalastajaihmiset Leena Laukkanen ja Pertti Taskinen hoitivat järjestelyt ja vapaa-ajankalastapiiristä
Ierikka Kokkarinen opasti lapset oivalla tavalla pilkkimisen taitoihin. Suurta
ihmetystä herätti heti alkuun Hytösen
Pekan verkosta saadut isot hauet, lahnat
ja mateet.
Pienemmät kalat ottivat onkeen, melkein jokainen nuori kalastaja sai ahvenia
tai kiiskiä koukkuun. Voi sitä riemua! Ja
voi, että harmitti, kun se aika iso kala

irtosi, ennen kuin sen sai jäälle. Ierikka neuvoi kuinka toukka pannaan koukkuun ja kuinka kala tainnutetaan, ettei
se joudu kitumaan. Jos jota kuta kauhistutti kalan irrottaminen, niin kyllä kaveri auttoi.
Loppuhuipentumana Ierikka aukaisi suuren hauen mahan ja kertoi mitä
kaikkea sieltä löytyi. Tytöt melkein pyörtyivät.
Kalakavereina mukana oli kahdeksan
Kuopion Retkeilijää ja päivä oli aikuisillekin todella mukava ja opettavainen.
Opettajakin totesi, että nyt hän osaa laittaa madon koukkuun.
Lapsilta ja vanhemmilta saatiin suuret
kiitokset päivästä.
Kevätretki tehdään sinivuokkojen aikaan ja silloin kuullaan intiaanitarinoita.
Liisa Niskanen

Merellinen
Perheleiri Espoon
ulkoilusaaressa
la-su 10.-11.8.
Kesä jatkuu elokuussakin! Astutaan
laivaan ja mennään saareen.
Siellä • uidaan • melotaan •
lämmitetään retkisauna • käydään
aarrepolulla • ollaan tulilla • ongitaan • tehdään ruokaa itsekin ja
vietetään aikaa yhdessä.
Tervetuloa koko perhe, mummit
ja kummit, vaarit, ukit, kaimatkin.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
hilkka.laitinen@gmail.com, puh.
0440 500354 tai Juha Saarinen, jpt@
kolumbus.fi, puh. 050 5430067.
Osallistumismaksu 10 e/aikuinen
ja 7 e alle 16-v lapset. Sisältää kaiken,
myös varustelainat (teltta, keitin, makuupussi jne).
Ilmoittaudu miel. 7.8. mennessä jotta saamme laivapaikat ja
tarpeeksi ruokaa mukaan!
Järj. TRL/Espoon
Retkeilijät ry

Kouluttaja Aki
Seppälä eskimopyörähdyksessä
veden alla.
Kuvat: Meeri
Karstunen

Pallasjärven peili
Vuoden 2012 kesäkuun ensimmäisen
päivän iltana pakkasimme automme ja
itsemme Rovaniemen yöjunaan. Helsingissä oli sateista, mutta pohjoinen näytti
meille aurinkoiset kasvonsa, kun ajelimme kohti Pallasta.
Matka sujui joutuisasti, tunnelmaa
nosti tien varressa havaittu lapinpöllö.
Pallasjärven kohdalla on tiukka mutka
ja katseeni oli porojen vuoksi tiukasti
eteenpäin. Olimme ohittaneet rannalla
olevan parkkipaikan risteyksen, kun vaimoni Helena kehotti kääntymään ympäri. Tein niin kuin käskettiin ja kehotuksesta kaivoin kameran esiin.
Kyllä kannatti. Rannalta avautui uskomaton maisema. Suuren järven pinta
oli aivan tyyni. Se oli kuin mahtava Poh-

jolan peili, jossa ei ole säröjä. Retkeillessä
on tullut vastaan monenlaisia vesistöjä,
mutta tyyni Pallasjärvi on laajojen maisemien listalla korkealla.
Siitä oli hyvä jatkaa kohti Varkhanmukkaa.
Joni Sundström
Espoon Retkeilijät
Helena Pirttisaari-Sundström lähetti jutun yhteyteen runon:
”Olen syntynyt jossain,
vapaan pilven alla
kuin veljeni aalto ja lintu ja
kauniit puut”
Aaro Hellaakoski, Runo puhuu

Haastepatikkalaiset kiittävät SalSaa:
Hieno oli kevätretki 27.4. Lahdessa
Vesijärven rantamilla!
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n Espoon
Retkeilijät (ER)
1.6. La Yrttikurssi. Ks. ilm. s. 6
4.6. kesätiistaisin klo 18 alkavat iltamelonnat Laajalahden
kanoottitelineeltä.
16.6. Su klo 14 opastettu tutustuminen Suomen Luontokeskus Haltiaan Nuuksiossa. Ks.
NUUKA:n tiedot.
6.-13.7. Melontavaellus Saaristomerellä. Ks. ilm. s 6.
2.-4.8. TRL-Elotreffit Ukonjoella. Ks. ilm. s. 3
10.-11.8. La-su TRL-Perheleiri Espoon ulkoilusaaressa. Ks.
ilm. s. 6
24.8. Ti Kuutamomelonta
Laajalahdesta jo klo 17.
23.-30.8. TRL:n Retkiviikko
Kuusamossa. Ks. ilm. s 2
14.-15.9. La-su Sienikurssi
Nuuksion Stenbackassa
4.10.-8.11. Nepal-vaellus. Lähemmin Juha Saarinen, puh. 050
543 0067.
Koko vuoden ohjelma: www.
trekkari.fi luettavissa seuran Satakieli-tiedote näköistiedotteena.
Stenbacka-talo jäsenten käytössä 10,-/vrk/jäsen, lapset 2,-. Ulkop. 15,-/5,Luovuus kukkii -kerho: Veikkolan kartanoteatteri: Su 19.6.
klo 19 Särkyneiden siipien korjaamo, Veikkolan entisen parantolan pihamaalla. Ohjaus Eija
Ahvo. Ks. netti: Veikkolan kartanoteatteri. Seuran yhteyshenkilöt: hilkka.laitinen@gmail.com,
puh.0440 500354
juha saarinen jpt@kolumbus.fi,
puh.050 5430067.
n Helsingin Työväen
Retkeilijät (HTR)
Retki Kivikon ulkoilualueelle 9.5. Helatorstaina alkaen klo
10. Kokoonnumme Kontulan
metroaseman edessä, josta lähdemme kävellen tai pyöräillen Kivikon ulkoilualueelle.
Tule tutustumaan Kivikon liikuntapuistoon ja nähtävyyksiin.
Ilmoittamisen yhteydessä saa lisätietoa tapahtumasta: Matti Huttunen, MK.huttunen@pp.inet.
fi, 0408324302 ja Eila Oranen, oranen.eila@gmail.com,
0407344913.
Syksyn tapahtumat ilmoitetaan
syyskuun lehdessä ja jäsenkirjeellä.
n Hämeenlinnan
Retkeilijät (HäRet)
Tiedustelut: Molli, 0400
818 451.
n Järvenpään
Retkeilijät (JäRet)
Tammirannan talkoot 8.5. klo
18. Ohjelmassa seinien pesua ja
pihan kunnostusta, kaikille sopivasti kunnon mukaan. Talkoot jatkuvat 18.-19.5. klo 12
ja 25.-26.5. klo 12. Tyhjällä vatsalla ei tarvitse töitä paiskia, soppaa löytyy.
Pyöräretki 9.5. Helatorstaina

Toimintakalenteri
Retkiä tapahtumia kursseja
l

Laukkosken luontopolulle. Lähtö
on kirjaston edestä klo 9.
Tuus Tuusulanjärvi 9.5., perinteinen tapahtuma Niemennokassa. Osallistuville nokipannukahvit
Tammirannassa klo 11-14. Voit
myös tulla nuotiolle pitämään helatorstaita ja kertomaan toiminnastamme vierailijoille.
Pyöräretki Ridasjärvelle 2.6.
Keravan-Ridasjärven maisemia
ihailemaan kirjaston edestä klo
9. Ilmoitt. pikaisesti Erkille, puh.
0400-614899. Retkeen sis. ruokailu ja saunominen. Omat uimapuvut mukaan. Seura maksaa
saunan. Ruokailu 8 e/hlö. Nyt
pyörät kesäkuntoon ja mukaan
mukaville retkille!
Ruskaretki 9.-14.9. Ks. erill. ilmoitus.
Tiedustelut: jukka.polla@kolumbus.fi ja puh. 040 707 8010.
n Kangasalan
Retkeilijät (KangRet)
9.5. Helatorstain ulkoilupäivä Torpalla
Torpan talkoot ja saunaillat parillisten viikkojen keskiviikkoina
alkaen 15.5. klo 17.
18.5. Melontaretki Vääräjoella
29.6. Kansallispuistoretki
Isojärven kansallispuistoon
3.-10.8. Varkhanmukkaviikko
Lisätietoja: pj Risto Mäntylä,
puh.040 828 9146 tai mantylaristo@gmail.com
n Karjalan Retkeilijät (KR)
Kevättalkoot 17.- 19.5. Ukonjoella. Ks. s. 2.
TRL:n liittokokous 25.–26.5.
Keuruulla. Tervetulleita virallisten edustajien lisäksi myös muut
seuran jäsenet. Ilm. 20.5. menn.
Ilmolle.
KR 30 vuotta: Maakuntavaellus
1.-12.7. Ks. s. 3
Tunturiretki 14.–22.8. Lappiin
ja Norjaan Pietarhovin Retkeilijöiden kanssa. Ohjelmassa mm. retket Pallastunturille ja
Hietajärvelle, kalastusta Vuontisjärvellä, halukkaille rinkkavaellus ja telttayö Pahakurussa sekä
retket Lyngen-vuonolle Norjaan
ja Saana-tunturille. Tukikohtana
Enontekiön Varkhanmukka. Bussikuljetus. Lisätietoja ja ilm. 17.6.
menn. Ilmolle.
Tarkemmin jäsenkirjeissä ja nettisivullamme.
Lisätietoja: ilmo.nousiainen@elisanet.fi p. 050 543 1954
n Kuopion
Retkeilijät (KuRet)
Toukokuussa kummiluokan kevätretki.
19.5. Kevätseurantaa Kuopion
lapsille Koivulassa.
24.-26.5. Kansallispuistoretki
Hiidenportille. Ilm. Mikolle 040
740 5577 viim. 21.5.

3.-10.6. Unkarin matka
Talkoot Ukonjoella ja Lapin
majoilla, ks. s. 2.
19.6. Musiikkikeskuksella Kuopio Tanssii ja Soi -tanssiesitys lipun lunastaneille.
Heinäkuussa Pikku Pietarin piha Venekosken kesäteatterissa ja
tutustumista Hankasalmen retkipolkuihin.
Yhteydenotot: Mikko 040 740
5577, Aki 050 517 9216, Liisa 040 751 6143, Pali 0400
350 515.
n Kuusankosken
Retkeilijät (KuuRet)
15.5. Sauvakävely klo18, Uimahallin alaparkki
26.5. TRL:n liittokokous Keuruulla
28.5. Kesäkauden avajaiset
klo18 Sompanen
Kesäteatteri (pvämäärä avoin)
2.-4.8. TRL:n Elotreffit. Ks. s. 3
12.8. Rantaonginta klo17.30
Sommelon ranta
10.8. Pyöräilytapahtuma
Ruskaretki viikko 37
22.9. Syyspatikka, Verla
Tarkempia tietoja luettavissa
PK:sta ja Kouvolan Sanomista.
Tiedustelut: jaana.hyvonen(at)kotikone.fi tai 040 703 2668
n Länsi-Karjalan
Retkeilijät (L-K R)
Kanoottien kunnostustalkoot
18.5. Anne Kuokkasen luona
Oksalassa
Polkupyöräretki Joensuuhun
8.6.
Korvasieniretki touko-kesäkuun
vaihteessa
Osallistutaan Karjalan R:n
30-v-juhlavaelluksen ainakin kanoottiosuudelle 8.- 9.7.
Kesäretki Keski-Suomeen kohteina Isojärven kansallispuisto
Kuhmoisissa ja Kelventeen saari.
Ajankohta päätetään myöh.
Elotreffit 2.-4.8. Ks. s. 3
Ruskaretki Lappiin viikolla 38.
Tiedustelut: heikki.haapea@
pp.inet.fi, puh. 0400 210 011.
n Retkeilyseura
Vipeltäjät ry (ReViKo)
Ukonjoen ja Lapin majatalkoot. Ks. s. 2.
Seuran viikonlopputapaaminen kesäkuun alussa Niinlahdessa
Mussalossa.
Mölkky-pihakisa heinäkuussa.
Tarkemmat tiedot seuran tiedotteessa ja Erkki, 0500 971 608 ja
Leena, 040 839 8668.
n Riihimäen
Retkeilijät ry (RiRet)
Perinteinen äitienpäiväpyöräily
12.5. Riihimäen Kiista-Veikkojen kanssa ajetaan teemalla Varrella Vantaan Riihimäen lähiympäristössä. Kakkukahvit matkan

Ruskaretki 6.-14.9.2013 Käsivarren alueelle
Jos Halti-tunturilla käynti jo kyllästyttää, voi matkasta jäädä välituntureiden kohdalla ja poiketa
vaikka Ropilla. Ja pääseehän Kilpisjärveltä myös Norjan suuntaan retkeilemään.
AIKATAULU, HINTA JA MATKAJÄRJESTELYT
Lähtö pe 6.9. klo 19 Järvenpään asemalta. Seur. aamuna saavumme Kilpisjärvelle. Kilpisjärven retkeilymajalta eri vaellusryhmät sitten lähtevät omille reiteilleen.
Paluukuljetus lähtee pe 14.9. kello 19 Kilpisjärveltä. Järvenpäähän saavumme la-aamuna 15.9.
Matkan kokonaishinta on Järvenpään Retkeilijät ry:n jäseniltä 220 e ja muilta 240 e sisältäen bussikyydin Kilpisjärvelle ja takaisin. Ruskaretki ei ole valmismatka vaan ”kimppakyyti”, jossa JäRet yhdessä liikennöitsijän kanssa järjestää edullisen edestakaisen kuljetuksen. Jos retkelle lähtijöitä
on alle 17, matka voidaan peruuttaa. Toisaalta jos osallistujia on yli 22, hintaa tarkistetaan alaspäin.
Vaellusretkeläiset muodostavat ryhmiä, jotka liikkuvat omien suunnitelmiensa mukaisesti mukanaan
eräretkivarustus, omat eväät jne. Matkalle lähtevät yksittäiset retkeilijät tai telttakunnat voivat liittyä
Järvenpään retkeilijöiden ryhmiin.
Ne, jotka haluavat yöpyä retkeilymajalla, voivat etsiä majoitusta vaikkapa linkistä http://www.kilpisjarvi.info/
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. menn. Mikko Järviselle puh. 040 844 5295 tai mikkoj(at)nic.fi.
Bussimatkan enn.maksu 70 e Järvenpään Retkeilijät ry:n tilille FI61 1064 3007 2003 35 viimeistään 31.5.2013.
Ennakkomaksun maksaneet suorittavat elokuun loppuun menn. loppumaksun (150 e jäseniltä ja 170 e muilta) seuran tilille. Maksussa mainittava maksajan nimi ja maksun aihe. HUOM!
Jokaisen tulee huolehtia tarvittavasta vakuutusturvastaan itse, sillä yhdistys ei vakuuta osanottajia.
Järj. Järvenpään Retkeilijät, muutkin tervetulleita.
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varrella. Lähtö klo 9 Topparoikkapatsaalta.
Heiskan majalla la 18.5. ulkosiivous- ja puutalkoot. klo 9-12.
Haravat mukaan.
Teijon retkeilyalueelle Perniöön
la 15.6. Kuljetus linja-autolla, jos
n. 30 aikuista lähtijää. Hinta tällöin n. 20 e ja lapset puoleen hintaan. Perillä on mahd. ruokailla n. 10 eurolla. Reppuun retkieväät. Jos lähtijöitä on vähän, menemme kimppakyydeillä. Ilm.
31.5. menn. Annelille. Tarkemmin kesäkuun alussa paikallislehdessä.
Riihisalon ulkoilupäivä elokuussa to 8.8. Lisää paikallislehdissä lähempänä ajankohtaa.
Erkylän polkuretki syyskuun
puolivälissä Riihimäellä.
Ruskaretki Pyhätunturille vko
37 (la-la 7.-14.9.). Linja-autokuljetus. Majoitus 4-hengen saunallisissa mökeissä, puolihoito. Hinta
määräytyy lähtijämäärän mukaan.
Ilmoitt. 15.7. mennessä Puolukka- ja samoiluretki Lieksaan
Ukonjoelle vko 38 (la-pe 14.20.9.). Kimppakyydit. Perillä voi
olla koko viikon tai muutaman
päivän. Ruoat tehdään yhdessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Anneli Hakala, puh. 040 761
0415.
n Riihimäen Retkeilijät ry:n
25-vuotisjuhla sunnuntaina 9.6.
klo 14-18 Heiskan majan pihassa.
Sirpaleohjelmaa. Ulkoiluvaatetus.
Mahdollisuus n. 4 km lenkkiin
kauniissa harjumaisemassa. Kakkukahvit. Tervetuloa!
n Rovaniemen Retkeilijät
8.5. Pyörät kuntoon – ilta klo
18 Varikolla, Mäntyvaarantie 1.
23.–26.5. Erämessut Oulussa
26.5. TRL:n liittokokous Keuruulla
Toukokuussa talvikauden päättäjäiset
9.-16.6. TRL:n majatalkoot Lapin majoilla, ks. s. 2.
15.–19.6. Pallas-Ylläs -vaellus,
lähtö mahd. jo 14.6.
26.–28.7. perheleiri
Heinäkuussa Rovaniemi tutuksi -viikko, jonka aikana järjestetään päiväretkiä luonto- ja retkikohteisiin
2.- 4.8 TRL:n Elotreffit, ks. s. 3.
Netissä www.rovaniemenretkeilijat.fi
n Salpausselän
Samoojat (SalSa)
18.5. Valtakunnallisen pyöräilyviikon tapahtumassa Samoojilla on Launeen perhepuistossa
toimintapiste klo 10-14. Helena
Nurmio vastaa osaltamme tapahtumasta, puh. 0400 432099, helena.nurmio(at)gmail.com
18.-19.5. Torronsuon retki. Il-

moitt. Helenalle. Lähtö yhteiskuljetuksin 18.5. klo 17 PikkuVesijärven p-paikalta. Makuupussi ja matkaevästä mukaan!
8.6. Lehmusreitti. Kokoont. satamassa asemakahviolla klo 10.
Retken vetää Leo Ketola, puh.
040 7568444.
15.6. Pyöräretki Vesijärven ympäri on Lahden Kalevan järjestämä. Lähtö klo 9 Urheilutalon
p-alueelta. Markku Pohjola yht.
henkilö, puh. 0400 810927.
25.-28.6. Melontaretki Vihantasalmi–Iitin Radansuu. Ks.
ilm. s. 6.
2.-4.8. TRL:n Elotreffeille halukkaat lähtijät! Tarmo Tikka on yhdyshenkilö, puh. 040
8236625; tarmo.tikka(at)phnet.fi
n Savonlinnan
Työväen Retkeilijät
Tiedustelut: 0400 801838 /Kimmo.
n Tapiolan Maa- ja
Meriretkeilijät (TMMR)
19.5. Kaupunkikävely Arabianrannan kaupunginosaan ja rantapuistoon. Kokoont. Annalan puutarhassa, Hämeentie 154,
klo 13.
25.-26.5. Kimppakyydillä Keski-Suomeen. Keuruu, Petäjäveden vanha kirkko ym.
9.6. Ulkoilupäivä Porkkalanniemellä
2.-5.7. Viron satakielikaupunki (Tartto) ja sipulimaa (Peipsin rannat). Yöpyminen Wiljandin lähellä.
13.7. Pernaja, suurten kartanoiden pitäjä. Opastettu kierros
Malmgårdenissa.
18.7. Kesäteatteri Lopella. Arto Paasilinnan romaanista Suloinen Myrkynkeittäjä.
Heinäkuussa matka Seinäjoen
siirtolaisuusinstituuttiin. Tutustutaan mm. Unkurin taloon, joka on tuotu Siperiasta. Päivämäärä avoin.
2.-5.8. Pohjois-Karjalan kierros. Poiketaan myös Elotreffeillä
Ukonjoella.
Elokuussa vietämme yhdistyksemme 25-vuotisjuhlaa, päivämäärä avoin.
Katso lisätietoja blogisivultamme
tapiolanmmr.blogspot.fi
Lisätietoja ja ilmoittautumisia:
tuula.touru@gmail.com, puh.
040 502 9399,
kerttuli.karonen@gmail.com,
puh. 050 565 8883.
Ellenin terveiset: TULEE SE
(kova) TALVI TOISTEKIN,
mutta voi sen viettää lämpimässäkin. Lukematon määrä retkikohteita ja virkistäviä tapahtumia on
tarjolla Aurinkorannikolla ja majoitus miellyttävässä ympäristössä melkein meidän kämppähinnoilla.

Retkeilijän torkkupeitto. Kuva:
Hilkka Laitinen
Lisätietoja: ellen.granholm@
gmail.com tai puh. 0500 967941.
n Turun seudun Retkeilijät
1.6. pyöräretki klo 10. Lähtöpaikka Ruissalon sillan jälkeinen
p-paikka.
Osallistutaan myös liiton järj. tapahtumiin mahd. mukaan.
Tiedustelut: Klaus Vuorinen,
puh. 050 340 3394
n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
9. – 12.5. Kummiseuraretki
Meri-Teijon retkeilyalueelle Perniöön Karjalan Retkeilijöiden k.
18.5. Melontaretki Vääräjoella,
kummiseuraretki. Järj. KangRet
19.5. Kotiseuturetki polkupyörillä Lapikkaannummelle (korvaa 16.5. jäsenillan). Lähtö Rientolasta klo 10, Vihti kk torilta
klo 11. Sateen sattuessa kimppakyydein.
18. – 19.5. Kevättalkoot Ukonjoella. Ks. s. 2.
26.5. TRL:n liittokokous Keuruulla.
1.6. Yrttikurssi Stenbackassa.
Järj. s. 6.
9. – 16.6. Talkoot Lapin majoilla. Ks. s. 2.
2. – 4.8. TRL:n Elotreffit Ukonjoella. Ks. s. 3.
10. -11.8. Merellinen perheleiri.
Järj. TRL ja ER. Ks. ilm. s. 6.
12. – 16.8. Läppäriviikko Kesäkoti Kallioniemessä. Ks. erill. ilm.
23. – 30.8. TRL:n retkeilyviikko Kuusamossa. Varaa paikkasi
liitosta 14.6. mennessä. Ks. s. 2.
Lisätietoja nettisivuilla www.vihdin-retkeilijat.fi
Tiedustelut: Mia Neuvonen, 045
1319128, miaviret88@gmail.com
n Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry
16.6. klo 14 opastettu tutustuminen upouuteen Suomen
luontokeskus Haltiaan Nuuksiossa. Kokoontuminen jo klo 12
keskuksen parkissa, koska patikoimme Maahisen kierroksen (2
km). Ilmoittaudu: hilkka.laitinen@gmail.com p. 0440 500354.
Katso www.haltia.com

Seuraavaan
Retkeilijään
toimintatiedot
8.8. mennessä.
Lehti ilmestyy 2.9.2013.

NYT PYÖRÄRETKELLE!
Kuin lehmät laitumille pääsevät fillaristit luontoon kevään koittaessa.
Vauhti hurmaa, luonto hurmaa ja häikäisee. Kurikkalainen naivistitaiteilija kuvaa urheilullista ”likilempeä” tässä postikorttimaalauksessaan.
Raija Männistö-Koski valittiin tämän vuoden Naivistit Iittalassa -näyttelyn yhteydessä 20. kerran järjestettävän postikorttiyhdistys Apollon Suvikortinpäivän 8.6. nimikkotaiteilijaksi.
Tunnuskuvana on Männistö-Kosken saunova pariskunta löylyn lämmössä – sopivasti julkistus tapahtuu samana suomalaisen saunan päivänä! Perinteinen noin kolmenkymmenen naivistin näyttely kertovine kuvineen on Iittalan Lasimäen kupeessa 24.5.-24.8. sopiva taideretken kohde.
Aira Heinänen, Laajasalon Reippailijat

Ohjeita olan takaa -läppäriviikko Kallioniemessä 12.–16.8. – tule mukaan!
Läppärit mukaan ja Kesäkoti Kallioniemeen opettelemaan SOMEn, sosiaalisen median käyttöä: sähköposti, sähköpostiryhmät, keskusteluryhmät, kaveripiirit, kotisivun tekeminen, osallistuminen työstämiseen, intensiivisyyden ja säteilyn lisääminen. Yhteisiä sessioita, opastusta ”olan takaa”, työskentelyä itsenäisesti ja ryhmissä.
Oma nettitikku ja sähköjohto jakajalla mukaan! Mahdollisuus merelliseen yhdessäoloon, lepäämiseen, uusiin kontakteihin...
Hinta: ma-pe 250 € (päiväruoka klo 15, iltapala klo 20 aamupala klo 8 + sauna pari kertaa, perjantain aamiaiseen saakka);
Saapuminen maanantaina 12.8. puoliltapäivin, lähtö puoliltapäivin perjantaina 16.8. Omat liinavaatteet (lakanat, tyynynpäällinen, pyyhkeet) mukaan. Kerro ilmoittautuessasi ruokavaliorajoituksista!
Ilmoittautuminen: ilporossi5@gmail.com +358400700787
Varaus toteutuu vahvistuksen ja maksusuorituksen jälkeen!
Järjestäjä: Helsingin Luonnonystävät ry

8

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut
Varkhanmukkassa (Enontekiöllä) ja Ukonjoella (Lieksassa)
jäsen
ei-jäsen

aikuinen 8 e
aikuinen 12 e

alle 12-vuotiaat 4 e
alle 12-vuotiaat 7 e

Rihmakurussa (Kittilässä)
jäsen
aikuinen 10 e
alle 12-vuotiaat 5 e
ei-jäsen
aikuinen 14 e
alle 12-vuotiaat 8 e
Rihmakurussa talvella auton pito sähkötolpassa 4 e /vrk.

Majoja voi varata vuodepaikkamaksulla
tai viikko/vrk-hinnalla omaan käyttöön.
Poikkeukset: Lätäskurkkion ja Käkkälön majoja Enontekiössä vuokrataan
vain kesäaikaan viikko- tai vrk-hinnalla.
Ukonjoen kämpän hintoihin lisätään
+ 20 % ei-jäsenille.

Majoille marjaan
ja sieneen ja
vaelluksille
komeisiin
maisemiin!
LÄTÄSKURKKIO
KÄKKÄLÖ
VARKHAMMUKKA
RIHMAKURU

Viikko/vrk-hinnat majoittain
Länsi-Lapin majoilla
Hinta /viikko
vrk-hinta viitenumero
Varkhanmukka:
Kelokämppä (12 hengen)
500 e
80 e
11222
Tiira (8 hengen)
280 e
42 e
11222
Liiteri (4 hengen)
170 e
26 e
11222
Suaskumpu (6 h.)
350 e
50 e
11222
Rihmakuru
1-, 2- ja 3-majat (6 hengen)
310 e
48 e
24442
Jalasmökki (4 hengen)
200 e
32 e
24442
Käkkälö (4 hengen)
170 e
26 e
12331
Lätäskurkkio (6 hengen)
220 e
38 e
12344
Näitä majoja vuokrataan kesäaikaan 1.6.- 30.9. TRL:n toimistolta lisätietoa
Lätäskurkkioon menijöille auton parkista, veneen moottorista ym.
Ukonjoki P-Karjalassa, koko talo
Pitkäjärvi (10 henk.)
Teräväpää/Tohli (4 henk.)
Piilo (2 henk.)
Einari (5 henk.)
koko alue (sis. Einarin)

750 e
450 e
170 e
100 e
250 e
900 e

140 e
70 e
26 e
15 e
40 e
180 e

11277
11277
11277
11277
11277
11277

Ei-jäsenille hinnat Ukonjoella +20 %.
Pitkäjärven viikkohinta 540 e ja vrkhinta 84 e, Tohlin ja Teräväpään vk 204
e ja vrk 31 e. Piilon hinnat 120 ja 18 e,
Einarin 300 ja 48 e. Koko talo 900 e/vk,
168/vrk, koko alue 1080 e/vk, 216/vrk.
Hintatiedot netissä www.tyovaenretkeilyliitto.com sivulla Majat / Majamaksut.
Lemmikkieläimiä saa viedä Rihmakurussa Rihma-3:een ja Varkhanmukkassa
Liiteri-majaan, Ukonjoella Tohli- ja Teräväpää-huoneisiin.
Majat varataan käyttöön liiton toimistolta, joka avoinna ti - to klo 9-16 (heinäkuussa rajoitetummin), puh. 045 1369
744,
e-mail tyovaenretkeilyliitto@gmail.com.
Majavuokrat TRL:n tilille Nordeaan,
IBAN FI66 1521 3007 119458.
Majakohtaiset viitenumerot hinnastossa.

UKONJOKI
KOIVULA
ASUNTA

KANGASALAN
TORPPA
PUTRETTI

STENBACKA

Tilaa Kämppäopas
Tilaa Kämppäopas liiton toimistosta,
puh. 045 1369 744,
tyovaenretkeilyliitto@
gmail.com.
Siinä tiedot majoistamme, kulkuyhteydet
ja kartat.
Myös tiedot yhdistysten majoista.
Hinta 6 e + postitusmaksu.

Kalamiehen
loitsu
Ahti aaltojen kuningas,
viljan valtias vetisen,
katso puoleen kalamiehen,
anna saalis saatavaksi.
Kuohu koski, juokse virta
uita pitkin ulapoita
vedenkansa vierellemme.
Nouse hauki haon alta,
satahammas saalihiksi,
luoto laita liikkehelle
ahvenet asuinsijoilta,
siiat syviltä seliltä.
Marja-Liisa Takala
Heinola
Kirjasta Runorumpu 1999
Kalavesien äärellä ovat majamme Käkkälöjoella ja Lätäsenolla. Kalastamiseen
on mahdollisuus myös Ounasjoella, sekä
lukuisissa järvissä. Ukonjoen Pitkäjärvellä käy hauki hyvin pyydykseen. Toivotamme kalaonnea!

TRL:n ja retkeilyseurojen majat ja yhteistyökumppanit
Luonnonläheistä
retkeilyä ja
maltillista matkailua
Työväen Retkeilyliitto on maltillisen matkailun ja
luontevan lomailun järjestö, joka välittää tietoa sekä
omista, jäsenjärjestöjensä että liiton kanssa yhteistoimintaa harrastavista luontevan lomailun kohteista.
Tässä esiteltävä ruudukko on kooste maltillisen matkailun kohteistamme. Sitä täydennetään ja päivitetään
sitä mukaa kuin halua ja harrastusta löytyy.

Varkhanmukka,
Enontekiö

TRL: +358451369744

Suaskumpu,
Enontekiö

Rihmakuru,
Kittilä

TRL: +358451369744

www.tyovaenretkeyliitto.com

www.tyovaenretkeyliitto.com

Lätäskurkkio,
Enontekiö

Käkkälö,
Enontekiö

Ukonjoki,
Lieksa

Savonlinnan Työväen Retkeilijät

TRL: +358451369744

TRL: +358451369744

TRL: +358451369744

Puh: +358155714766

Putretti, Savonlinna

www.tyovaenretkeyliitto.com

www.tyovaenretkeyliitto.com

www.tyovaenretkeyliitto.com

erkki.muukkonen@savonlinna.fi

Kallioniemi,
Sipoo

Siikaranta,
Kirkkonummi

Utkujärvi, Muonio
Kilpisjärventie

Unarin kämppäkartano,
Sodankylä

Puh: +358440556523

Puh: +3589867971

www.utkujarvenmajat.fi
heikki.virkkunen@udepa.fi

www.unarinkamppa.fi
heikki.virkkunen@udepa.fi

www.kesakotikallioniemi.fi
Auki vain kesällä
Auki ympäri vuoden
Telttailumahdollisuus

www.hotellisiikaranta.fi
Sähköt
Komposti
Täysihoitomahdollisuus

Invalidiystävällinen
Kahvila
Oleskelutilat

Soveltuu kokouskäyttöön
Keittomahdollisuus
Oma vesi

Soveltuu perheille
Kalastusmahdollisuus
Retkeilijöille

Sauna
Savusauna
Luontopolku

TRL: +358451369744

www.tyovaenretkeyliitto.com

Kuopion Retkeilijät

Koivula, Kuopio

Pauli Komonen +358400350515 pauli54@msn.com
www.kuopionretkeilijät.fi/page3.php
international services: eeva.mehtonen@
dnainternet.net phone. +358400696067

Lomakoti Kotoranta

Puh: +358103875800
www.kotoranta.fi
lomakoti@kotoranta.fi
Puhelin

