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Nyt on oikea aika 
kokea liikunnan 
riemu ja aurinko! 

Majamme ovat luonnonkau-
niilla paikoilla Ylläs-Pallastun-
turin kansallispuiston latu- ja 
polkuverkoston äärellä. Majo-
ja vuokrataan edullisesti ryh-
mille ja yksityisille. Laskette-
lurinteillekään ei ole pitkä 

Raattaman latuverkosto on hyvin hoidettu. 
Majoilta on helppo lähteä myös eräretkille ja 

palata saunan löylyihin. Kuva: Hilkka Laitinen

Varkhanmukka,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Ukonjoki,
Lieksa

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Käkkälö,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Suaskumpu,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Rihmakuru, 
Kittilä

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Lätäskurkkio, 
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Savonlinnan Työväen Retkeilijät
Putretti, Savonlinna

Puh: +358155714766 
erkki.muukkonen@savonlinna.fi

Kuopion Retkeilijät
Koivula, Kuopio

Pauli Komonen +358400350515 pauli54@msn.com  
www.kuopionretkeilijät.fi/page3.php 

international services: eeva.mehtonen@
dnainternet.net   phone. +358400696067

Utkujärvi, Muonio
Kilpisjärventie

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

Unarin kämppäkartano,
Sodankylä

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

Lomakoti Kotoranta

Puh: +358103875800
www.kotoranta.fi 

lomakoti@kotoranta.fi

Kallioniemi,
Sipoo

Puh: +358440556523
www.kesakotikallioniemi.fi

Auki vain kesällä
Auki ympäri vuoden 
Telttailumahdollisuus

Sähköt
Komposti
Täysihoitomahdollisuus

Invalidiystävällinen
Kahvila
Oleskelutilat

Soveltuu kokouskäyttöön
Keittomahdollisuus
Oma vesi

Soveltuu perheille
Kalastusmahdollisuus
Retkeilijöille

Sauna
Savusauna
Luontopolku

Puhelin

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 kohteis-
tamme. Sitä täydennetään ja päivitetään sitä mukaa kuin halua ja 
harrastusta löytyy. TRL:n majavuokrat sivulla 3.

Siikaranta,
Kirkkonummi

Puh: +3589867971
www.hotellisiikaranta.fi

matka. Upeat, rauhaisat tun-
turimaisemat tekevät lomasta 
ikimuistoisen. Tutustu netti-
sivuillamme www.tyovaenret-
keilyliitto.com ja varaa ajoissa 
maja liiton toimistosta. TRL-
majahinnasto s. 3.

TRL:n ja retkeilyseurojen  
majat ja yhteistyökumppanit

Luonnonläheistä retkeilyä  
ja maltillista matkailua

Retket s. 2 ja 7
www.tyovaenretkeilyliitto.com
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TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO ry Luonnonystävien kansainvälisen  
Liiton (Naturfreunde Internationale, NFI) Suomen jäsenjärjestö,  
perustettu 1971. 

Toimisto: uusi osoite Säästöpankiranta 6 C, 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 IBAN F166 1521 3007 119458

Retkeilijä-lehti:
Toimitus Hilkka Laitinen, puh. 0440-500354, 
sähköposti hilkka.laitinen@gmail.com
Seuraava Retkeilijä ilmestyy 5. toukokuuta 2014  
Demokraatti-lehden liitteenä. 
Aineistot kuukautta aikaisemmin. 
 
Retkeilijä-lehti on luettavissa, myös aikaisempia  
numeroita TRL:n nettisivuilla näköissivuina. 
www.tyovaenretkeilyliitto.com

Kevään merkkejä ilmassa
Helmikuun loppupuolella seurai-
lin ihmeissäni kun talitintti hää-
ri Vaasassa pesäpöntön ympäril-
lä. Eipä aikaakaan kun se saapui 
naavatukko nokassaan ja luikah-
ti pönttöön. Tätä jatkui hyvän to-
vin. Välillä piti pitää pieni laulu-
konsertti. Olikohan jo kevättä rin-
nassa vai halusiko vain lämpimän 
yösijan. Kenpä tietää. 

Liiton kotisivuja ollaan viimein 
uudistamassa 2000-luvulle. Asial-
la ovat alan ammattilaiset. Sivut 
avautunevat maaliskuun aikana. 
Uutta tulee olemaan omat kalen-
terit kaikille kämpillemme. Sieltä 
voi helposti tarkastaa varaustilan-
teet ja suunnitella oman ohjelman 
sen mukaan.  Kuvia tulee myös li-
sää ja sivujen lukeminen helpottuu.  

Tapahtumakalenteri saadaan 
helpommin pysymään ajan tasal-

la ja vanhentuneet jutut poistet-
tua. Käykäähän katselemassa.

Valtion avustuksia saatiin saman 
verran kuin edellisinäkin vuosi-
na, ei siis kovinkaan ruhtinaalli-
sesti mutta kai tällä toimeen tul-
laan kun nuukasti elellään. Val-
tion avustuksen saanti kuitenkin 
mahdollistaa aurinkosähköjärjes-
telmän hankkimisen  Ukonjoel-
le.  Näin pääsemme eroon van-
hentuneista kaasuvaloista. Mei-
dän tulee ajatella nuorempiakin 
kävijöitä. Heillä ei välttämättä ole 
kovinkaan paljon kokemusta kaa-
sun käytöstä. 

Tärkein syy on kuitenkin käyt-
täjien turvallisuus. Yksikin van-
hentuneista laitteista syntynyt va-
hinko olisi liikaa. Valitettavasti 
investoinnit Ukonjoelle ovat jos-
tain muusta pois. Lapin majoille 

ei tänä vuonna voida tehdä kovin 
suuria korjauksia. Joten Rihmaku-
run 1- ja 3-kämppiin ei asennetta-
ne uusia ikkunoita, vaan se siirtyy 
vuodella eteenpäin. Tärkeimmät 
vuosihuollot voidaan kyllä tehdä. 

Kevät puskee päälle mutta 
Ukonjoella ja Lapissa lunta riit-
tää. Jos hiihtokärpäsen purema 
jäi vajaaksi niin hyppää junaan 
tai autoon ja ota suunnaksi La-
pin hanget.  Majoiltamme löytyy 
tilaa. Raattaman latuverkosto on 
erittäin hyvin hoidettu.  Kelpaa 
sieltä pohjarusketus hankkia.

Hyvää kevään jatkoa kaikille jä-
senillemme!  Retkeillään, liikutaan 
ja nautitaan talven selän taittumi-
sesta.

Pauli T. Komonen

tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
www.tyovaenretkeilyliitto.com

Kysy TRL:sta vapaita kämppiä ja tilaa Kämppäopas, puh. 045 1369 744

TRL-majat
Majatalkoot 2014

Ukonjoella Lieksassa  
16.-18.5. (pe-su) 
Ukonjoella siivousta, varastokopin teko 
ja halkosavotta ohjelmassa.

Ilmoittaudu Ilmo Nousiaiselle, puh. 
050  543 1954, e-mail ilmo.nousiai-
nen@elisanet.fi

Lapin majoilla  
8.-15.6. (su-su)
Tonttien raivausta, siivousta, ikkunoi-
den valttaus, Suaskummun pitkospui-
den tervaus, V-mukkan vessaan tuki-
kaiteen teko ym. TRL tarjoaa ruoat ja 
osallistuu matkakustannuksiin. 

Ilmoittaudu Pauli T. Komoselle, 
puh. 0400 350 515, e-mail paulitko-
monen@gmail.com

Hyvän  
mielen keräys 

Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja 
parannuksia. 

Haluamme pitää majamme sellai-
sessa kunnossa, että niissä on miellyt-
tävä viettää omatoimista, liikunnallista 
vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TAL-
KOOT – lahjoituskampanjalla kartu-
tetaan TRL:n majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan ti-
lillemme olet mukana kämppätalkois-
sa omalla “hyvän mielen” panoksellasi. 

Lahjoituksia voi osoittaa Työväen 
Retkeilyliiton tilille Nordeaan, IBAN 
FI66 1521 3007 119458. Hyvän mie-
len talkoitten viitenumero on 11633. 

Kiitokset lahjoittajille.  

Kalaan Latäsenon varteen!
Vuokrataan
Työväen Retkeilyliitto vuokraa Lätäs-
kurkkio-nimisen kämpän liittokoko-
uksen päätöksen mukaisesti.  Kämp-
pä sijaitsee Lätäsenon varrella n. 17 km 
Lätäseno-jokea yläjuoksulle päin Mark-
kinan kylästä. Vuodepaikkoja on kuu-
si. Kamiinalämmitys ja kaasuhella. Sa-
massa rakennuksessa on sauna.  Työvä-
en Retkeilyliitto maksaa vakuutukset, 

kiinteistöveron ym. Vuokraan sisältyy 
vene ja moottori. Vuokra-aika on liit-
tokokouskausi. Vuosivuokra 1000€ tai 
sopimuksen mukaan.  Vuokraan ei kuu-
lu polttopuut/kaasu.  Tarkemmat vuok-
raehdot sovitaan vuokraajan kanssa. Jos 
olet kiinnostunut paikasta ota yhteys lii-
ton toimistoon tai puheenjohtajaan. 

Pauli T Komonen puh. 0400 
350 515 Työväen Retkeilyliitto ry

Haaste
Nyt kaikki kädentaitoiset rakentamaan 
talitintille tupaa, kottaraiselle kotia ja 
kuusitiaiselle kammia.  Kokeillaan eko-
logista keinoa vähentää lapinmajoil-
lamme hyönteisiä. Ensi kesän lapin-
majojen talkoolaiset vievät ja asenta-
vat pöntöt majoillemme. Valmistajien 
kesken arvotaan tuotepalkinto/palkin-
toja. Sahat suihkimaan ja vasarat viu-
humaan!

TRL/  Kiinteistötoimikunta

TRL-Haastepatikka 
11.5. Espoon 
Hanikassa

Patikka alkaa klo 13 Espoon Hanikas-
sa, Matasaarentie, toinen talo oikealla. 
Omat eväät, TMMR tarjoaa kahvit. Ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Bussi 145 Kampista. Poistutaan en-
nen Suvisaaristoon vievää siltaa oleval-
la pysäkillä. 

Haastemaksu 5 euroa lasten ja nuor-
ten retkeilyä tukevaan KSR:n E. Wik-
stenin rahastoon (kerätään paikan pääl-
lä). 

Järjestäjä: Tapiolan Maa- ja Meriret-
keilijät

Tiedustelut: tuula.touru@gmail.com, 
puh. 040 502 9399

Heikki Aaltonen linnunpöntön teossa. 
Kuva: Hilkka Laitinen

TRL
Tule Retkeile Liiku!

Komeaa jäälakeutta voi kohdata lähivesillä. Kuva viime vuodelta Kopparnäsistä, miten mah-
taa olla nyt? Kuva: Hilkka Laitinen

Eräretki Uudenmaan saaristoon 15.-16.3.
1-tai 2-päiväisenä jäätilanteen mukaan
Varusteet ahkioon tai rinkkaan ja ke-
väiseen saaristoluontoon!

Yöpyminen teltoissa. Seura lainaa 
varusteita. 

Lisätietoja: hilkka.laitinen@gmail.
com, p. 0440 500354 ja  
Armi Salenius, armi.salenius@gmail.
com,  p. 0405098259

Järj. Espoon Retkeilijät ry

Salpausselän Samoojien  
30v-taipaleen kunniaksi opastettu  
TRL-LINTURETKI 26.-27.4. 
Keskuspaikkana on Kahvisaari. Siel-
tä löytyy paikkoja teltoille ja asuntoau-
toille. 

Edulliseen sisämajoitukseen on myös 
mahdollisuus. 

Lauantaina 26.4. voi tulla Kahvi-
saareen klo 12 jälkeen. Sunnuntain ret-

kelle lähdetään n. klo 4 aamulla. Osan-
ottomaksu 15 € maksetaan SalSan tilille 
FI37 5612 1120 3997 92. 

Majoitustiedusteluihin  vastaa Arvo 
Korkkinen, jolle myös ilmoittaudutaan 
21.4. mennessä. Puh. 044 5817681 tai 
arvo.korkkinen(at)gmail.com    

Harmaasiep-
po alkaa pe-
siä toukokuun 
alussa. Kuva: 
Hilkka Lai-
tinen

30.4.-1.5. (ke-to)  Luonnon ja Työn juhlaa 
Stenbackassa alkaen klo 10
Puiden kaatoa, raivausta ym. mielekästä 
hyötyliikuntaa, sauna ja vappuillallinen. 

Vappupäivänä vaellus Nuuksion 
vuokkometsiin alk. klo 11.

Lähemmin: Hilkka tai Pera, p. 0400 
475 254.

Kevään ekat yrttiherkut!

Oiva Grundström ”Oikku” osaa klapit. 
Kuva: Hilkka Laitinen
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Kaisu Riihinen
Kuopion Retkeilijät ry:n varapuheenjohtaja

10+1 kysymystä Kaisulle

Kuvassa Riihisten lapset Elsa, Eino ja Niilo Kuusamon keväthangilla.

Savonlinna kutsuu kylään 
– Meillä on ilo isännöidä Työväen Ret-
keilyliiton tämän vuoden valtakunnalli-
sia retkeilypäiviä Savonlinnan Taipaleen-
niemessä 1.- 3. 8.2014, ja toivomme ta-
pahtumapanostuksemme saavan väkeä 
runsaasti liikkeelle nauttimaan elokui-
sesta Savonlinnasta  vesistöineen, met-
sineen, kulttuuritarjontoineen ja lupsa-
koine savolaisineen, toivottaa Savonlin-
nan Työväen Retkeilijöiden puheenjoh-
taja Kimmo Käärmelahti kesän ohjel-
maa suunnitteleville Retkeilijä-lehden 
lukijoille.  

– Savonlinnan Työväenyhdistyksen 
omistuksessa oleva Taipaleenniemi tar-
joaa Haukiveden rannalla loistavat mah-
dollisuudet viettää retkeilypäiviä vaikka 
hieman suuremmallakin joukolla. Kun 
tapahtuman ohjelmakin on sopiva se-
koitus vanhaa tuttua ja uutta koetta-
vaa, niin mielekästä tekemistä löytyy 
varmasti niin kokeneille retkeilypäivien 
kävijöille kuin ensikertalaisillekin.  Osal-
listujien huollon suhteen Taipaleennie-
mi ja paikalliset retkeilypäivien järjestä-
jät lupaavat huolehtia vieraistaan moni-

puolisesti; majoitusvaihtoehtoja löytyy 
muutaman hengen huoneista joukko-
majoituksen kautta mukaviin teltta- ja 
asuntovaunupaikkoihin. Saunasta pääsee 
pulahtamaan elokuiseen Haukiveteen ja 
ruokaakin on tarjolla kohtuuhintaan vä-
hintäänkin riittävästi. 

– Tarkempia tietoja eri majoitusvaih-
toehtojen ja ruokailujen hinnoista lu-
paamme sekä kotisivuillamme että seu-
raavassa Retkeilijä-lehdessä toukokuun 
alussa, mutta jo nyt uskallamme luva-
ta hintatason noudattelevan maltillises-
ti viime vuosien retkeilypäivien hintata-
soa, Käärmelahti lupaa.  

Itselleen sopivan majoitus- ja ruokai-
lupaketin voi valita siis hyvissä ajoin Sa-
vonlinnan Työväen Retkeilijät ry:n ko-
tisivuilla osoitteessa www.putretti.sun-
tuubi.com, jonka lisäksi varauksen voi 
lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen 
putretti@meininki.net tai maapostina 
osoitteeseen STR ry, Kimmo Käärme-
lahti, Päiväkummunkaari 4 B 6, 57230 
Savonlinna.  

Saamelaisten kansallispäivän  
viettoa Nummelan Rientolassa
Vihdin Retkeilijät järjestivät saame-
laisten kansallispäivän kunniaksi lu-
entotilaisuuden Nummelan Riento-
lassa 6.2.14.  Tilaisuuteen osallistui 
20 asiasta kiinnostunutta retkeilijää. 
Tilaisuudessa luennoi Nina Micha-
el Paraisilta aiheesta KOKONAIS-
NÄKEMYS SAAMELAISUUDES-
TA ja Ilpo Rossi Helsingin luonnon-
ystävistä KULTTURIEN VÄLINEN 
KOMMUNIKAATIO. Keskustelu oli 

vilkasta ja monelle osallistujalle jäi var-
maan kytemään ajatus, että ”Euroopan 
ainoasta alkuperäiskansasta tiedämme 
aivan liian vähän”. 

Toivottavasti tilaisuutemme tarjo-
si mahdollisuuden ymmärtää saame-
laisuutta hieman enemmän ja intoa 
hankkia lisää tietoa tilaisuuden tullen. 

Mia Neuvonen, ViRet

1. Tokko olet alkuperäinen savolainen?
Tosiaan en ole, vaan Helsingin kaut-

ta poikennut kuusamolainen. Tosin nyt 
asunut vuodesta 1998 Kuopion mailla.

2. Mitä varapuheenjohtaja seurassan-
ne tekee?

Muutakin kuin “varapuheenjohtaa”, 
eli päivittää kotisivuja ja facebookia.

3. Mikä on mielestäsi parasta retkeilyssä?
Retkeilyssä on parasta luonto, ja jos 

yksin ei ole liikenteessä, niin kanssaret-
keilijät.

4. Tällä hetkellä on “trendikästä” olla 
yksilökeskeinen. Mitä mieltä olet po-
rukassa retkeilemisestä, yhdessäolos-
ta? Yleensäkin sosiaalisesta kanssakäy-
misestä?

Ihmisen ei ole hyvä olla aina yksin, tä-
mä pätee myös retkeilyyn.

5. Kuinka paljon seurassanne käyte-
tään nettiä, facebookia?

Meidän Kuopion retkeilijöiden face-
book sivut on vähän keränneet tykkä-
yksiä, eli se kertoo varmasti oman seu-
ramme käyttäjistä. Tervetuloa seuraa-
maan meitä: https://www.facebook.
com/kuopionretkeilijat?ref=stream 

6. Oletteko onnistuneet saamaan vä-
keä mukaan toimintaan?

Vuosittain toimintaan tulee mukaan 
uusia ihmisiä, mutta useimmiten toi-
minnan keskiössä on sama porukka.

7. Olen huomannut, että Kuopion 
Retkeilijöillä on myös tapahtumia lap-
sille. Itselläsikin on perhe. Kuinka las-
ten ja nuorten kanssa menee?

Meillä on lapset Eino (10 v), Niilo (8 
v) ja Elsa (kohta 6 v) ovat seuran jäseniä 
ja mielellään mukana lapsille suunnatus-
sa toiminnassa.

8. Oletteko retkeilleet TRL:n Lapin 
majoilla? Yleensäkin, mieliinpainu-
vin reissu perheen kanssa?

Valitettavasti emme ole vielä käyneet 
Lapissa. Mieleenjäävin retki oli Karhun-
kierros, sen kiertämisestä taitaa olla ai-
kaa, taisi olla 1992.

9. Mielilintusi, miksi?
Sinitiainen, kaunis seurata lintulau-

dalla Kuusamossa.

10. Mielimarja, miksi? 
Puolukka, raikas ja monikäyttöinen. 

Itse suosin myös tutkimuskohteena. 
Vaikka tutkijan työt ovat pääosin  jää-
neet, vielä julkaisen puolukkaan liittyvän 
tutkimuksen tieteellisillä foorumeilla. 

+1 Mottosi
Päivä kerrallaan, tarvittaessa hankalas-

sa paikassa sekuntti kerrallaan.

Kiitos haastattelusta, Kaisu, valoisaa 
kevättä koko perheelle.

Hilkka Laitinen

Pyry-päivät pyryttä Stenarissa  
ja komean katajan katveessa 
Eipä ole Pyry-päiviä vietetty aikaisem-
min niin lumettomissa maastoissa kuin 
tällä kertaa 22. -23.2. 14. Mutta luon-
to palkitsee kulkijansa, aina voi bongata 
luontokohteen, jonka luokse tekee mieli 
ja haluaa esitellä sen muillekin. 

Nyt lähdettiin oikein perhekunnittain 
tervehtimään sitä suurta, tuttua katajaa, 
jonka rungon paksuutta ei ole muistettu 
vuosikausiin mittailla. Taivas tihkui vet-
tä. Mieli oli kuitenkin hyvä ja odotukset 
siivittivät kulkua niljakkaassa maastossa. 
Joukon nuorin, Ilmari oli nostettu iso-
isän harteille. 

Ja kas, siellä se kataja arvokkaasti pö-
nötti odotellen vieraita saapuvaksi. Ja 
kyllä se ihailua saikin osakseen. Run-
koa halattiin ja taputeltiin, taivaaseen 
kurottuvat oksat hyrähtelivät tyytyväi-
sinä, kun pienet kädet sivelivät rosois-
ta pintaa. 

Ja sitten mitattiin, rungon ympärys-
mitta oli 125 cm. Koko vierailijoiden 
joukko mahtui hyvin katajan juurelle 
potrettiin.

Päivään mahtui vielä luontopolku, 
makkaran paistoa, sopan syöntiä, sau-
naa ja seuraavana päivänä vaellus pikku 
porukalla nuotiotulille Saarilammen tu-
lipaikalle kahvin keittoon. Jäät kestivät 
hyvin kulkijaa. 

Saarilammen rantapenkalla olivat jäl-

Kuvassa vas. Toni Salenius, Kerttuli Karonen, Oiva Grundström, Helena Idman, Anne Ylinie-
mi, Maria, Sara, Tero Salenius, Kimmo Salenius harteilla Ilmari, Kisse ja Ilona Pyykönen, Eli-
na Salenius, Ava, Jasmin, Petri Mikkelä ja Henri. Kuva: Armi Salenius 

jellä syksyllä kuolleen hirvenvasan kalu-
tut luut. Ilves, supi, kettu ja monet pik-
ku jyrsijät olivat hoitaneet luonnollisen 
tehtävänsä.

Pyry-päivät järjesti Espoon Retkeili-
jät.

Hilkka Laitinen

Vuodepaikkamaksut  
Varkhanmukkassa (Enontekiöllä) ja 
Ukonjoella (Lieksassa)
jäsen  aikuinen  8 e    alle 12-vuotiaat  4 e 
ei-jäsen   aikuinen  12 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
Lisäksi Rihmakurussa talvella auton pito sähkötolpassa 4 e /vrk.

Majoja voi varata vuodepaikkamaksulla tai 
viikko/vrk-hinnalla omaan käyttöön. Tarkem-
mat hintatiedot netissä www.tyovaenretkeily-
liitto.com sivulta Majat / Majamaksut.
Lätäskurkkion ja Käkkälön majoja Enonteki-
össä vuokrataan vain kesäaikaan viikko- tai 
vrk-hinnalla.

TRL:N MAJAVUOKRAT

Nuuksion kansallispuisto täytti 20 vuotta 1.3.2014  
Meillä on nyt hieno kansallispuisto
Sitä kannatti juhlia auringon kera, sil-
lä juuri 1.3.1994 Mauno Koivisto alle-
kirjoitti lain Nuuksion kansallispuistos-
ta. Siitä lähtien puisto on kasvanut 1600 
hehtaarista 5500 hehtaariin. Se on nyt ul-
jas nuorukainen. Juhlaa vietettiin Päivät-
tären polun tulipaikalla Suomen Luon-
tokeskus Haltian lähimaastossa. Aurin-
ko paistoi niin Nuuksio-konkareille kuin 
uusillekin Nuuksion ystäville. 

Lapin rummun kumina aloitti juh-
lan. Juhlapuheen itseoikeutettu pitäjä oli 
Hannu Ormio, joka on tehnyt pitkän 
päivätyön puiston kehittämisessä niin 
suunnittelijana kuin johtajanakin.

Kaksikymmentä eläköön -huutoa kii-
ri metsiin juhlamaljoja kohotellessa – ta-
pa, jossa huutojen määrä on ollut vuosi-
en mukainen. 

Nuukalaisten ryhmä lausui tunnetun 
runoilijan, Raimo Suikkarin vaikuttavan 
Nuuksion laulu -runon. Yhdessä lauletun 
Aleksis Kiven Metsämiehen laulun jäl-
keen Metsähallituksen edustaja puiston-
hoitaja Antti Raita esitteli vuosittaisen ta-
van mukaan uuden “Nuuksion Vuoden 
olion” sarjatalvikin, jota esiintyy vain tiet-
tävästi kahdessa paikassa puiston alueella.

Lopuksi Nuuka-pitokokit tarjoilivat 
luomua: Nuukapurilaisia, Nuuksio-kak-
kua, Nuuksio-yrttiteetä ja tietysti nuotio-
kahvit. Ilman muuta juttu sitten luisti tut-
tujen ja tuntemattomien kesken leppoisas-
ti. Oli ilo nähdä tuttuja vuosien varrelta.

Juhlan järjesti Nuuksion kansallispuis-
toyhdistys NUUKA ry, joka on kansal-
lispuiston ystäväyhdistys sekä Suomen 
Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 
ja Metsähallitus.

Lämpimät kiitokset talkoolaisille, jot-
ka mahdollistivat juhlan onnistumisen. 

Hilkka Laitinen
Nuukan puheenjohtaja

Lisätietoja Nuukan toiminnasta:
hilkka.laitinen@gmail.com

Juhlakakun tekijöitä Nelli Mikkosta ja Armi Salenius-
ta hymyilyttää. Kakussa on kansallispuiston elementit, 
metsä, suo, lampi, kalliot, puro, marjamaat ja vähän 
luntakin ylängöllä. Kuva: Ritva Taivassalo

Nuuksion ystäviä oli reilusti yli 70 nauttimassa auringosta ja juhlatunnelmasta. Kuva: Ka-
ri Neuvonen

On siellä puiston maastossa tä-
mä "vuoden olio" sarjatalvikkikin. 
Piirros: Vappu Ormio
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Järvenpään Retkeilijät viettivät syksyllä 2013 40-vuotissyntymäpäiviä, seu-
ra on siis hyvässä keski-iässä. Syntymäpäiviemme merkeissä järjestimme 
TRL:n syksyisen viikonloppuvaelluksen Lopen Purinsuolle. 

Sittemmin tiloja on kohennettu vuosittain, viimeisimmät talkoot pidettiin ke-
väällä 2013, kun talo sai uuden ulkomaalikerroksen pintaansa. Meillä olikin 
komeat puitteet nauttia 40-vuotisjuhlarosvopaistit. 

1980-luvun suurin urakka oli Tammirannan kunnostus. Yhdistys sai vuonna 
1986 Järvenpään kaupungilta vuokralle vanhan huonokuntoisen huvilara-
kennuksen, jonka nimesimme Tammirannaksi. Sen kunnostamisessa vie-
rähtikin muutama vuosi.

Syntymäpäiväjuhlat  
suolla ja Tammirannassa

Hiihtoviikot Varkhanmukassa ja vaelluksilla

Esko Vainio jakoi lapsille Varkhanmukan muistomitalit huhtikuussa 1986. Ahkioita pakataan linjuriin järvenpääläisen huoltoaseman pihalla.

Teltat on pystytetty Paistunturiin.

Ensimmäinen hiihtobussimme huristeli kohti Varkhanmukkaa huhtikuus-
sa 1981. Alussa pääosa kyytiläisistä vietti hiihtolomaa Varkhanmukassa, 
mutta pikkuhiljaa hiihtovaeltajat valtasivat bussin penkit. Parhaimmillaan 
lastasimme bussiin 20 ahkiota 1990-luvun puolivälin tietämillä. Huhtikui-
sia hiihtoviikkoja Varhanmukassa ja vaelluksilla tehtiin reilut parikymmentä 
kertaa, viimeinen bussimatka ajettiin 2000-luvun puolivälissä. Hiihtovael-
luksista ei kuitenkaan ole luovuttu, vielä muutama telttakunta kiertelee ke-
väthangilla Lapin erämaita.

Järvenpään Retkeilijöiden 40-vuotistaipaleelle  
mahtuu monenmoista retki-ilottelua 

Melomassa

Jokakesäiset melontaretket 1990-luvun alkuvuosilta lähtien ovat suuntau-
tuneet eteläsuomalaisille jokireiteille: Puujoella, Oravareitillä, Keravanjoel-
la, Väliväylällä, Tainionvirralla jne. Tässä Aune ja Ani laskevat kivikkoista 
koskea ”Wanhan vitosen” reitillä vuonna 2009. 

Kulttuurihiihdot kotikulmilla

Perinteisessä kulttuurihiihdossa ravitaan sekä sielua että ruumista. Lähi-
seudun kulttuurihistoria on yllättävän rikas. Vuosien varrella joukkomme on 
kolunnut lähes kaikki Tuusulanjärven kulttuurikohteet. Eino Leino, Pekka Ha-
lonen, Venny Soldan-Brofeldt, Jean Sibelius, Eero Järnefelt, Aleksis Kivi, Kel-
lokosken Prinsessa, E.N. Setälä, A. E. Nordenskiöld parhaasta päästä. Sibe-
liuksen Ainolan pihalla laulettiin talon isännän säveltämää Uusmaalaisten 
laulu. Vuoden 2014 kulttuurihiihdolla tutustuimme Järvenpään kartanoon, 
jonka entisillä mailla kotikaupunkimme sijaitsee.

Ulkomailla

Vaeltajat Huippuvuorilla.

Slovakian Tatran maisemat olivat jylhää vuoristoa.

Armeniassa Ararat -vuori näkyy kaikkialle, Riitta ja Hannu asettuivat pot-
rettiin.

Jo 1980-luvun lopussa lähdimme merta edemmäs kalaan. Ensimmäisek-
si vaelsimme vuonna 1989 Ruotsin Sarekissa. Ulkomaan matkoja on tehty 
siitä lähtien parin vuoden välein. Kahta matkaa lukuun ottamatta olemme 
pysyneet Euroopassa. Kohteina ovat olleet mm. Huippuvuoret, Islanti, Venä-
jän Vodlajärvi, Itävallan Alpit, Slovakian Tatra, Portugali, Kroatia, Bulgaria, 
Slovenia… Vuonna 1997 kiipesimme Altai-vuorille Keski-Aasiaan ja 2007 
teimme kiertomatkan Armeniaan. 

Ruskavaelluksia Lapin tuntureille

Norjan Rastikaisan maisemissa kahlattiin monien jokien yli

Hammastunturin laelta aukeavat komeat maisemat erämaan yli.

Yhteiset ruskaretket alkoivat 1992 Sevettijärveltä. Sen jälkeen on kierretty 
ruska-aikaan kaikki Lapin isot tunturialueet ja vähän ulkomaillakin Norjan 
tuntureilla ja Venäjän lähimetsissä. Ensimmäiset retket pohjoiseen taittui-
vat julkisilla kulkupeleillä, mutta syksyllä 2001 matkattiin Muotkalle omalla 
bussilla, mikä lisäsi matkustusmukavuutta huomattavasti.

Teksti: Riitta Sairinen ja Hannele Pöllä, kuvat: Riitta Sairinen

Erkki Sivula

Järvenpään Retkeilijät

Järvenpään Retkeilijät
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Kullervo Kemppinen kertoo vuonna 
1961 julkaisemassa kirjassaan ”Poro-
polku kutsuu” maakotkan pesästä, jon-
ka hän näki pohjoislappilaisen jokivar-
ren tunturirinteessä. Tämä tieto mieles-
sä lähdin ensimmäiselle linturetkelle-
ni Lappiin kesällä -62 kahden ystävä-
ni kanssa. Viikon päivät pidimme lei-
riä paikallaan tehden ”päivänkakkararet-
kiä” ympäristöön – kokemuksia uusis-
ta lajeista kertyi; lapinuunilintu, tavio-
kuurna, sinirinta, koskikara, lapinkirvi-
nen, lapinsirkku jne. Kemppisen kerto-
ma jokilaakso sijaitsi päivämatkan pääs-
sä tunturijakson takana ja retken lopuksi 
olimme sopineet kulkevamme sen kaut-
ta. Saavuimme joelle tunturiharjanteen 
yli sen sivupuroa seuraillen. Yhtymä-
kohdasta löytyi hyvin kaunis leiripaikka, 
mutta eväät olivat käyneet vähiin ja siksi 
jo aamulla lähdimme alavirtaan kohden 
tietä. Kotkanpesää ei näkynyt.

Kesä -63 meni armeijassa. Kotkanpesä 
kuitenkin siinteli mielessä ja seuraavana 
vuonna retki jatkui joen yläjuoksulle asti 
ja sieltähän se pesä löytyi – komea poika-
nen jäi kuitenkin silloin oikeankokoisen 
renkaan puuttuessa rengastamatta. Tästä 
jokivarresta ja kotkanpesästä muodostui 
meidän retkiemme ydinalue, jossa kul-
jin 30 kesänä. Selkävaivojen vuoksi jou-
duin luopumaan rinkankannosta ja ret-
ket sinne ovat jääneet – ystäväni Jyrki, 
71 v käy pesällä edelleen, kotkapari to-
sin on vuosien varrella tehdyt reviirilleen 
useita vaihtopesiä. 

Vuosien myötä tämän pesän ohel-
la tietoomme tuli tunturialueelta kak-
si muutakin kotkanpesää. Niiden kier-
täminen yhdestä lähtöpisteestä merkitsi 
yli 100 km:n rinkankantoa ja koska se 
ei ollut päätarkoituksemme, etäisimmän 
pesän tavoittamiseksi kokeilimme erilai-
sia lähestymisreittejä kahden yöpymisen 
taktiikalla. Nekin merkitsivät aina liki 
50 km:n kävelyä, mutta valtaosan siitä 
voimme tehdä vain päiväeväitä kantaen. 

Erään kerran päätimme lähestyä pesää 
etelästä. Välissä oli suuren joen joltisen-
kin kokoinen sivujoki, mutta siitä pää-
simme ylitse vaivatta vain saappaat rii-
suen. Viitisen kilometriä kävelyä ja leiri 
pystyyn. Harmaa aamu jo enteili sadetta 
ja se riesa alkoikin puolen päivän aikaan. 
Käynti pesällä ja poikasen rengastus su-
juivat kuitenkin ongelmitta. Ilta leirissä 
kului kantotulilla vaatteita kuivatellen. 

Sade jatkui läpi yön ja pitkälle aamu-
päivään. Ennen puoltapäivää lähdim-
me kohden autoa ja jo kävellessä herän-
neet pahat epäilyksen osoittautuivat joen 
ylityskohdassa todeksi. Siitä kohdasta ei 
rinkan kanssa selviä yli hengissä! Viimei-
siä kauraryynejä keitellessä pohdimme 
erilaisia vaihtoehtoja. Yläjuoksun kaut-
ta kiertäminen olisi merkinnyt 40 - 50 

km:n kävelyä ja se ilman ruokaa sekä 
ylityspaikan etsiminen hankalassa suo-
maastossa ei houkutellut. Toinen vaih-
toehto olisi ollut uida vähissä vaatteissa 
ylitse ja jättää varusteet siihen. Sekään ei 
oikein tuntunut mieleiseltä vaihtoehdol-
ta. Päädyimme lopulta tilavuuksia, omi-
naispainoja ja kantavuuksia laskeskeltu-
amme, että rakennamme lautan! 

Pienellä retkikirveellä kilkuttelim-
me kumoon viisi mäntyä, joista saatu-
jen seitsemän tukin uskoimme kantavan 
kahta miestä ja rinkkoja Matkassa oli 
myös sen verran erilaisia naruja, että use-
an tunnin puuhastelun jälkeen meillä oli 
lautta. Joki oli tulvassa laajentunut kos-
ken alapuolella rannan suolle ja lautan 
kokoaminen onnistui siinä. Lopuksi kol-
mimetriset koivut sauvoiksi, rinkat ke-
koon keskelle ja miehet sauvoineen lau-
tan päihin; laskelmat pitivät, lautta kan-
toi. Pieni epäilys – tai varmaan aika suu-
rikin – kalvoi rintaa, kun pukkasimme 

lautan suon yli virtaan. Virta vei meitä 
vauhdikkaasti, mutta onnistuimme sata-
kunta metriä alempana tarttumaan vas-
tarannan koivuihin. Rinkat rantaan, na-
rut auki ja tukit alavirtaan. Homma oli 
sujunut kuin ”Tukkijoella” ikään; täysin 
kuivana yli joen. Tätä reittiä ei tästä huo-
limatta toista kertaa käytetty!

Tällä pesällä n:o 3 kävimme kaikkiaan 
14 kertaa. Sen jälkeen tarkastus siirtyi ys-
tävälleni Pertille, joka lupasi käydä sillä 
yhtä monta kertaa, kuten tekikin. Sen 
jälkeen ei uusia kulkijoita ole ollut tar-
jolla. Nykyään Metsähallitus hoitaa tä-
män uhanalaisen lajin seurantavelvoit-
teen tämän pesän osalta helikopterilla. 
Tämä tarkastus siksi, että paliskunnalle 
maksetaan jokaisesta asutusta kotkarevii-
ristä kohtuullinen kiinteä korvaus poro-
vahingoista ja siten poromiesten halu tu-
hota pesiä on loppunut. 

Raimo Latja, Karjalan Retkeilijät

Matka pesäpuulle ei ollut huviretki ja tosissaan piti puussakin työskennellä.

 Lautta valmistuu.

Kuvat: Jyrki Savolainen ja Raimo Latja

Alli ja Olavi Luhti muistelevat 
Menimme riihimäkeläisten Maltolah-
den Laurin ja Hilkan kanssa huhti-
kuussa 1986 lomaviikoksi Rihmakurun 
kämpille hiihtelemään. Halusimme esi-
tellä muillekin paikkaa, joka oli tullut 
tutuksi meille kahdelta edelliseltä vuo-
delta. Hiihtelimme kestävillä keväthan-
gilla. Viikko oli antoisa ja löysimme uu-
siakin kohteita.

Hiihtovarusteet oli pesty ja kunnos-
tettu, kun jatkoimme TSL:n opinto-oh-
jaajien viikon jatkokurssille Pallas-hotel-
lille. Rihmakurusta lähtiessä hämmäste-
limme hieman punertavia lumipenkko-
ja. Muutaman päivän päästä selvisi, että 
Tsernobylissä oli ollut ydinvoimalaon-
nettomuus.

Kurssin aamupäivät opeteltiin luke-
maan luonnon suurta kirjaa hiihtele-

mällä lähimaastossa, iltapäivät istuttiin 
oppitunneilla tiiviisti. Aurinkoiset päi-
vät sulattivat lunta hyvää vauhtia. Illal-
la kyselimme toisiltamme mielipidettä 
hotellimajoituksesta. Eihän siinä mitään 
vikaa ollut, mutta yhteen ääneen aloim-
me nauraa ja totesimme, ettei Rihmaku-
rua mikään voita.

Kotimatkalle lähdettiin henkilöau-
tolla, huoltoasemia oli harvakseltaan ja 
metsäpissulle piti yöllä päästä. Siinä kyy-
kistyessä olin horjahtaa ja nappasin kiin-
ni oksasta. Kun pääsin valoon, huomat-
tiin, että oksassa olivat jo hiirenkorvat. 
Se tuntui mukavalta ja kruunasi koko 
hienon reissun. 

Alli ja Olavi Luhti ovat Riihimäen 
Retkeilijöiden perustajajäseniä.

Rihmakurun mukavuuksia: uusi erinomainen kaivo. Kuva: Eila Oranen

Hyvää tuulta tuntureilla 
Hiihtelemme kohti Varkhanmukkaa lois-
tavassa auringonpaisteessa. Vastaan tulee 
seurakavereita, perhe, joka pitää majaa 
TRL:n Suaskummun kammissa. Olem-
me naapureita me kelokämppäläiset.

Vaihdamme kuulumiset, jotka ovat il-
man muuta hyvät. Onhan taustalla hoh-
tavat tunturit, hyvä keli, luistavat sukset 

ja hyvät kaverit. Mitäpä muuta kaipaam-
mekaan, ai niin, saunan makoisia löylyjä. 
Niitä saa sekä Suaskummun että Vark-
hanmukkan saunassa. 

Hei vaan, nyt saunan lämmitykseen!

Hilkka Laitinen

Tämä perhe on vuodesta toiseen viihtynyt majoillamme. “Rauhallista, puhdasta ja kaunis-
ta” kehuu Helena, perheen äiti. Vas. Helena Pirttisaari-Sundström, tytär Ida ja Joni Sund-
ström. Ja vuosi oli 2013. Kuva: Hilkka Laitinen

TRL on Suomen Hostellijärjestön 
(aikaisempi nimi Suomen Ret-
keilymajajärjestö-SRM) jäsen. 
HI-hostellien kotimaan kohteissa 
saa TRL-jäsenkorttia näyttämällä 
10 % alennuksen/hlö/vrk majoi-
tushinnoista. 
Vuoden 2014 Hostellit Suomes-
sa -esitteestä löytyy yhteystiedot 
kaikkiin verkoston hostelleihin. 
Maksuttomia esitteitä voi tilata 
sähköpostilla: info@hihostels.fi  
vaikkapa jaettavaksi jäsentilai-
suuksissa.
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Kanchenjungalla 
kirjoitettua
Lokakuun 4. päivänä 2013  tapasi 12 suomalaista Helsinki-Vantaan len-
tokentällä. 

Sieltä alkoi matka maailman katolle – Himalajalle.

Day 1.  5.10.
Korvissani sykkii: alamme laskeutua. 

Jauhan purukumia kiivaammin. Kath-
mandun laakso näyttää jylhältä sateen 
harmaudessa. Tuttuuden tunne valtaa 
minut. Mikään ei ole muuttunut sitten 
viime näkemältä.

Day 4.  8.10.
Bhadrapurin lentokentällä meitä 

odotti paahtava helle. Ilma seisoi; kaikki 
ympärillä seisoi, edes heinänkorret eivät 
huojuneet ojanpenkassa. Sullouduimme 
bussiin. Turruin töötin korviahuumaa-
vaan toitotukseen muutamassa tunnis-
sa ja keskityin havainnoimaan ikkunani 
ohi vilistävää maailmaa: banaanipuita, 
saripukuisia naisia, yllättävän viehättä-
viksi laitettuja pikku etupihoja, mattoja, 
joiden päälle oli levitelty siemeniä kuivu-
maan, lehmiä tien varsilla, lehmiä lieois-
sa metsien reunoilla, vilkuttelevia kou-
lupukuisia lapsia ja miehiä, joiden kat-
seet seurasivat minua vielä pitkään ohi-
tustilanteen jälkeenkin. He tuskin olivat 
koskaan aikaisemmin nähneet näin vaa-
leita hiuksia. 

Lodgen suihkusta ripottelee vain kyl-
mää vettä. Onneksi edessä on yö uudes-
sa untuvamakuupussissani!

Day 6.  10.10.
Lähdimme Katan kanssa taukopaikal-

ta viimeiselle tuntisellemme – tai niin 
me luulimme. 

Pikkuhiljaa epävarmuus hiipi mie-
liimme, miksei keltaisia Eureka!-telt-
toja vieläkään näkynyt. Tiedustelimme 
muutamalta vuohipaimenelta, olemme-
ko oikealla reitillä. Toinen miehistä eleh-
ti Chirwan, leirikylämme, olevan vain 
vartin matkan päässä. Huojentuneina 
jatkoimme matkantekoa hämärän tu-
loon saakka. Juuri, kun kaiken toivon 
heittäneinä päätimme kaivaa otsalam-
pun esiin, paikallinen tyttö otti mei-
dät siipiensä suojiin ja opasti leirivalo-
jen etäisyydelle. 

Matin kokiksen jämien ja tunnin täh-
titaivaan tuijottelun jälkeen kömmin vä-
symyksestä huolimatta hyvillä mielin 
telttaan kuuntelemaan kosken pauhinaa.

Day 7.  11.10.
Saimme Minnan kanssa käyttää pai-

kallisen tönön suihkua, toisin sanoen ta-
kapihan parvekkeelta alas jäätävää vet-
tä syöksevää puutarhaletkua. Talon nai-
set kikattelivat ja uskaltautuipa isäntäkin 
kurkkimaan peseytymisoperaatiotamme 
parvekkeen ovelta. Emäntä ei huolinut 
rahaa, vain kiitoksemme. Ihan kiva, ei-
köhän meissä ollut sen verran katsotta-
vaa, että he saivat tarpeeksi vastinetta ys-
tävällisyydelleen.

Day 10.  14.10.
Aamulla satoi. Päivällä satoi. Nyt sa-

taa. Mikään ei kuiva.

Day 14.  18.10.
Pian tarvoimme lumessa. Onnek-

si polvenkorkuiseen hankeen oli tallat-
tu jonkinmoinen polku. Kävelin tasais-
ta tahtiani tauoitta kuin horroksessa yk-
si ainoa ajatus mielessäni: tällä silmän-
kantamattomiin ulottuvalla valkeudella 
on oltava ääret. 

Jos olisimme tienneet, mikä meitä 
odotti, en usko kenenkään meistä ha-
lunneen jatkaa Khambachenia edem-
mäs. Fiksuja ne viisi meistä kahdesta-
toista, jotka, toisin kuin me, palasivat 
tänään alas Ghunsaan!

Day 15.  19.10.
Loikoilemme Katan kanssa teltassam-

me. Bikineissäkin tulisi hiki. Ei uskoi-
si viime yön pakkaslukemien jälkeen. 
Minna opettaa ulkona apuoppaitamme 
käyttämään kuivashampoota. Nauraa ki-
herrämme kuunnelmalle.

Pang Pemalla on kuulemma vyötä-
röön asti lunta. Todennäköisesti käänn-
ymme aamulla takaisin näkemättä Kan-
chenjungaa pohjoisesta perusleiristä.

Day 19.  23.10.
Matti: ”Miksi kiusata niinkin läheistä 

ihmistä kuin itseään?” 
Minä: ”Koska se tuottaa jollakin kie-

routuneella tavalla tavattoman suurta 
tyydytystä… Jälkikäteen.”

Day 21.  25.10.
Seitsemän meistä kahlasi upottavan 

lumen halki Oktangiin (4800m) jääti-
kön matkan päähän varsinaisesta eteläi-
sestä perusleiristä. En missään vaiheessa 
aikonut tarpoa perille saakka, vain hie-
man lähemmäksi Kanchenjungan etelä-
seinämää, vain sen verran lähemmäksi, 
että saisin maailman kolmanneksi kor-
keimmasta vuoresta kohtuullisen hyvän 
valokuvan. Löysin itseni rukouslippu-
merestä neljän aikoihin iltapäivällä.

Day 25.  29.10.
Kim rämpytteli Kathmandusta osta-

maansa kitaraa. Minä, Kata ja Minna 
hoilasimme pitkään messiteltassa illalli-
sen jälkeen. Enää ei ole niin kylmä, että 
olisi pakko juosta saman tien jokailtai-
sen ananasrenkaan jälkeen makuupus-
siin lämmittelemään. ”Oi mikä ihana il-
ta”, J. Karjalaista siteeratakseni.

Day 26.  30.10.
Kukaan ei oikein löydä olinpaikkaam-

me kartalta. Turistireitti ei kulje syrjä-
kylän läpi. Olemme täällä nähtävyys. 
Chhewang, oppaamme, kertoi paikal-
listen udelleen häneltä, mitä teltat ovat. 
”Voiko niiden alla syödä ja nukkua? 
Ahaa, ne ovat matkataloja!”

Day 27.  31.10.
Viimeisen vaelluspäivän illallinen es-

kaloitui lodgebileiksi. Madal-rumpu ku-
misi. Joku tapaili sanoja ja muut yhtyivät 
lauluun heti saatuaan kiinni kappaleesta. 
Ensin en tyypillisenä suomalaisena ha-
lunnut tanssia. En osaa tanssia. 

Loppuillasta en ollut mistään niin 
iloinen kuin siitä, että minut oli revit-

ty pöydän takaa laholle lankkulattialle 
heilumaan. 

Day 30.  3.11.
Palasimme Kathmanduun Diwaliksi, 

hindujen uudeksi vuodeksi. Kävelimme 

italialaiseen Fire and Iceen illalliselle juh-
lapukuisen Thamelin halki. Värijauheis-
ta taiteillut mandalat, elämänpyörät, ko-
ristivat joka ovensuuta. Kuvion keskiöön 
oli aseteltu hedelmiä, rahaa ja suitsukkei-
ta uhreiksi jumalille. Jouluvalot ja kynt-
tilöiden liekit loistivat joka ilmansuun-
nasta valon juhlan kunniaksi.

Tänä yönä kömmin valkoisten laka-
noiden sisään. Nukahdan joululaulujen 
melodioihin.

Day 35  8.11.
”Hey, Chhewang! We just arrived sa-

fely to Finland. I’m waiting for sauna the 
most! Now I feel the trek is really over. 
It would have been different (read not 
so perfect) without you, so thanks a lot! 
Miss you already!”

Teksti ja kuvat: Vilma Saarinen, 
Espoon Retkeilijät 

Nepalin vuorten kutsu vuodesta 1986

Minä ja Mt. Kanchenjungan (korkeimman huipun korkeus 8586 metriä) eteläseinämä.Matkamme ensimmäiset lumihuippuiset vuoret Jannu ja Kabru.

Mieleenipainunein maisema Kanchenjungan alueella.

Trubaduuri Ericsson ja uteliasta yleisöä.

Koko konkkaronkka: minä, Sari Ylkänen, Petri Ryöppy, Helena Lunden, Kim Ericsson, Juha 
Saarinen (ER/retken järjestäjä), Matti Hyhkö, Manu Rönkkö, Minna Terävä, Katariina Koske-
la, Teemu Laine ja Sakari Sainio.

Juha Saarista on kiehtonut vuorten li-
säksi Nepalin luonto, ihmiset ja kulttuu-
ri. Kokonaisuus, joka on vuosien varrel-
la painunut syvälle sieluun ja vaikutta-
nut elämään. 

Syksyllä 2013 hän jälleen järjesti Es-
poon Retkeilijöiden vaelluksen, tällä 
kertaa kohteelle, josta oli pitkään haa-
veiltu. Kanchenjungan alue sijaitsee 
Koillis-Nepalissa, Tiibetin rajamailla. 
Alueen luonto on vaikuttava aina Te-
railta ikuisille jäätiköille saakka. Väes-
tö on alkuperäistä ja vaellusryhmiä on 
harvakseltaan. Alueella kohoaa maail-
man kolmanneksi korkein vuori, Kan-
chenjunga 8586m.

 ”Bengalin lahdelle pyörähtänyt tai-
fuuni sekoitti Nepalin ja Tiibetin sään 
viikoksi. Se toi mukanaan vettä ja lun-
ta, pilvisiä päiviä ja vähän aurinkoakin. 
Korkeus ei haitannut, mutta ylös sata-
nut lumi ja pienet sairastumiset kyllä.

Vaelluksen paikallinen johtaja ja op-
paamme olivat kuuluisaa Sherpa-hei-
moa, kantajat luotettavaa Rai- ja Gu-

rung-heimoa. Koko nepalilaisten ryh-
mä oli pääkaupungista, Kathmandus-
ta palkattua, eikä matkan varrelta. Näin 
vältyttiin ikävyyksiltä, joita espanjalaiset 
ja saksalaiset ryhmät kokivat. Heiltä häi-
pyi opas, häipyivät kantajat. 

Vaellus kulki n. 900-5000 metrin 
korkeudessa, haastavin osuus harjan-
teita pitkin jolloin oli ylitettävä 5 solaa 
4200-4700 metrin korkeudessa.

Reitti vaihteli bambumetsiköistä ja 
riisipelloilta alppiruusumetsiköihin, ka-
tajametsistä ja reunamoreeneilta jääti-
kölle. Sama toistui toisin päin eteläreitil-
lä. Koimme huikeita maisemia, joista jäi 
ikuisia muistikuvia ja jokunen kuvakin”

Näin kertoili Saarisen Jussi, jolle trek-
ki oli 13.

Muistikuvia kyseli Hilkka Laitinen.

Nango La -sola vasemmalla ja vuoret, Sarphu 1,2,3 ja 4 (5916-6433m) porukan takana. Ju-
ha Saarinen punainen reppu selässä.  
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n Espoon Retkeilijät (ER) 
15.-16.3. la-su Jäätilanteen 

mukainen jäähiihto. Ks. s.2 
Huhtikuussa lähtee porukkaa 
TRL:n Lapin majoille, läh-
detkö mukaan! Juna-bussikyy-
ti. Läh. Hilkka p. 0440 500354
18.4. Pitkäperjantaita pitkin 
päivää –tapahtuma Stenbackas-
sa. Läh. Hilkka.
26.-27.4.TRL- Linturetki  
Lahden seudulla. Kysy kimppa-
kyytejä, varustelainoja. Ks. s.2.
30.4. -1.5. Luonnon ja Työn 
juhlaa Stenbackassa alk. klo 
10. Ks. s.2.
Kajakkien kevätkunnostusta 
toukokuussa Stenbackassa.
Haluatko harjoitella läheisellä 
Kurjolammella? Läh. Pera
0400 475254.
31.5. Yrttikurssi Stenbackassa. 
Lisät.ja ilm: Hilkka. 
3.6. Tiistaiset iltamelonnat al-
kavat Laajalahdella klo 18. Läh.
Pera.
Luovuus kukkii -kerho, kysy te-
att.lippuja Hilkalta + visiitti DA-
MY-museoon!
Seuran tiedotuslehti SATAKIE-
LI, jossa koko vuoden ohjelma, 
tulee jäsentalouksiin maaliskuun 
aikana. Sen mukana jäsenmaksu-
lappu. Se on luettavissa myös nä-
köislehtenä: www.trekkari.fi
Stenbacka -tukikohta Nuuksi-
ossa. Vuokrat 10,-/jäsen/vrk, ul-
kop. 15,-, lapset 0/2,- 
Seuran yht. henkilöt: Juha Saa-
rinen, jpt@kolumbus.fi  p.050 
5430067, tiedotus: hilkka.lai-
tinen@gmail.com puh. 0440 
500354. Nettisivu www.trekkari.fi

n Helsingin Työväen Retkei-
lijät (HTR) / Helsingin Luon-
nonystävät 
Sääntömääräinen kevätkokous 
to 13.3. klo 17 TRL:n toimistol-
la Säästöpankinranta 6 C 6.krs.
Hiihto/pilkkiviikot Rihmaku-
russa 22.3.- 4.4.
Kävelytapahtuma Kaivopuis-
toon 9.4. Kokoontuminen 
Mantan patsaalle klo 17. Vetä-
jänä Matti Huttunen.
Tutustumisretki luontokeskus 
Haltiaan ja Nuuksion kansal-
lispuistoon 17.5. Kokoontumi-
nen Haltian edessä klo 10, bussi 
85A Espoon keskustasta.
Retkikuvien katseluilta Työvä-
enliikkeen kirjastossa 27.5. klo 
16-18, Sörnäisten rantatie 25 A.  
”Läppäriviikko” ja liikuntaa 
saaren lumossa Sipoon Kallio-
niemessä 11.-15.8. Katso erill. 
ilm. Viikolle voi tulla myös ilman 
läppärikoulutukseen osallistu-
mista. Tiedustelut / ilmoittau-
tumiset: Matti Huttunen, 040 
83 243, mk.huttunen@pp.inet.fi
Eila Oranen, 040 7344913,  
oranen.eila@gmail.com

Ilpo Rossi, 0400700787, ilpo-
rossi5@gmail.com

n Hämeenlinnan Retkeilijät 
(HäRet)
Su 16.3. Vanajanniemessä 
PILKKIKISAT klo 10-13 ja klo 
14 alkaa HäRetin sääntömääräi-
nen KEVÄTKOKOUS mökillä.
Tiedustelut:  Hannu, 050  526 
9814. 

n Jyväskylän Kunto- ja Luon-
toliikkujat (JyKuLuLi)
Pöllön huhuiluretki ma 10.3. 
Kokoontuminen Halssilan hiih-
tomaan p-paikalle klo 19.30. 
Seuran kevätkokous ke 12.3. 
klo 16.15 ravintola Kissanviiksi-
en alakerrassa. Esillä sääntömäär. 
kokousasiat. Tervetuloa, ennak-
koilm. sihteerille. 
Korvasieniretki ma 19.5 Lähtö 
Laajarin pihasta klo 16.30. 
Kävelytesti  ke 21.5. UKK-kä-
velytesti Viitaniemen rannassa, 
kokoont. ja ilmoitt. klo 16.40 
alk. Viitaniemen liikennepuis-
tossa (Eeronkadun alapäässä). 
Testi seuran jäsenille ilmainen, 
muuten osanottomaksu on 7 €.
Yhteyshenkilöt: pj. Leena Yks-
järvi puh. 040-769 6198, email: 
leena.yksjarvi@invalidiliitto.fi, 
vpj. Hannu Tuovinen puh. 040-
7066071,  siht. Hilkka Kaipai-
nen p. 050-566 3290, hilkka.kai-
painen@hotmail.com  

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet) 
Kevätkokous ja ulkoilua su 
30.3.  Tammirannassa klo 12. 
Ulkoilun ja välipalan jälkeen klo 
15 yhdistyksen kevätkokous, jos-
sa vahvistetaan 2013 toiminta-
kertomus ja tilinpäätös.  
Pyöräilyretki su 18.5. Rusutjär-
ven ympäri ja perillä tauko kesä-
huvilalla. Lähtö kirjaston edes-
tä klo 9. Omat eväät, perillä voi 
grillata. Läh. ja ilm. Erkki Sivu-
la, puh. 0400 614 899. 
Melontaretki kesäkuussa en-
nen juhannusta. Tiedot myöh. 

n Kangasalan Retkeilijät 
(KangRet)
Pikku-Herityn ulkoilupäivä 
10.4. alk. klo 14. 
Talkoot ja saunaillat Torpal-
la parillisten viikkojen keski-
viikkoina alk. 14.5. klo 17. 
Melontaretki 24.5. Vääräjoel-
la. Ilm. mantylaristo@gmail.com 
Helatorstain ulkoilupäivä Tor-
palla 29.5.2014 alk. 10. 
Jäsenyhdistysten yhteisret-
ki Evolle 30.5-1.6. Ilm. pentti.
luostarinen@luukku.com 
Seuraa Kangasalan Sanomien 
“Seurat-toimii”-palstaa. 
Tiedustelut: Risto Mäntylä puh. 
040 828 9146,  mantylaristo@
gmail.com

n Karjalan Retkeilijät (KR)
Kevätkokous Ukonjoella 
22.3.14 klo 15. Pilkkikisa en-
nen kokousta klo 10 alkaen.
Hiihtoviikko Raattamassa 22. 
– 29.3. Pietarhovin lasten ja 
nuorten retkeilyjärjestön kanssa, 
muutama paikka vapaana.
KR:n hiihtoviikko Raattamas-
sa 29.3 – 5.4. Täynnä, kysy pe-
ruutuspaikkoja.
TRL:n talkoot Ukonjoella 16. 
-18.5.
Kummiseuraretki Evolle 28.5 
-1.6.
Lisätietoja: ilmo.nousiainen@
elisanet.fi, puh. 050 543 1954.
Tarkka ohjelma seuran netti-
sivuilla: 
http://www.elisanet.fi/karjalan.
retkeilijat

jaana.hyvonen(at)kotikone.fi tai 
040 7032668

n Länsi-Karjalan Retkeilijät 
(L-K R)
Kevätkokous 18.3.2014 klo 17. 
Paikka ilm. myöh.
Valamon hiihtoon 22.3. osal-
listutaan. 
Kanoottien maalaustalkoot 
toukokuussa.
Korvasieniretki touko-kesä-
kuun vaihteessa.
Polkupyöräretki 14.6. Reitti 
päätetään myöh.
Tiedustelut: heikki.haapea@
pp.inet.fi, puh. 0400 210 011. 

n Retkeilyseura Vipeltäjät (Re-
ViKo) 
SalSa järjestää TRL-linturetken 
26.-27.4., ks. s. 2. 
Suunnitteilla saaristoretki yh-
dessä Kuusankosken Retkeilijät 
Kuuret 55+  ryhmän kanssa, to-
dennäk. toukokuussa. Vipeltä-
jien oma linturetki sopinee sa-
maan yhteyteen. 
Seuran viikonlopputapaami-
nen Niinlahdessa, suunniteltu 
23.-25.5. 
Tiedustelut pj tai siht.: Erk-
ki, 0500 971608, Leena, 040 
8398668

n Riihimäen Retkeilijät (Ri-
Ret)
Uintia ja melontaa sunnuntai-
aamuisin klo 8-10 Riihimäen ui-
malassa.
Viikottaiset kokoontumiset 
Heiskan majalla tiistaisin klo 
9-11 askartelua ja yhdessäoloa. 
28.3.-5.4. Lapin hiihtoviikko 
Enontekiön Vuontispirtillä
Seuran kevätkokous Heiskan 
majalla su 16.3. klo 15
Äitienpäiväpyöräily su 11.5.
Erämessut 5.-8.6. osasto yhdessä 
TRL:n kanssa
Retki Nuuksioon la 14.6. tutus-
tumaan Luontokeskus Haltiaan. 
Tiedustelut: Anneli Hakala, 
puh. 040 761 0415.

n Rovaniemen Retkeilijät 
Vapaaehtoinen pelastuspal-
velukoulutus 11.3. klo 17.30 
SPR:n Rovaniemen tiloissa os. 
Lähteentie 10. Lisätietoja: Han-
nu, 040 588 1439  
Kuutamohiihto 16.3. Alakor-
kalon laavu. 
Pyörät kuntoon toukokuussa. 
Lapin Erämessut 16.-18.5. 
Rovaniemellä suunnistuskurssi 
toukokuussa 
Kesävaellus juhannusviikolla 
Ulkomaanmatka 
Liikuntamatkat: Etelä-Tiroli, 
Bolzano, Italia 29.6.-5.7. 1080€ 
sis. aamupala ja illallinen, suoma-
lainen opas. Lisätietoja: Helena, 
040 740 4470 

n Salpausselän Samoojat (Sal-
Sa)
Hiihdetään Kymijärvelle 16.3. 
Kokoonnutaan Karisman p-pai-
kalle klo 10. Leo vetää, puh. 040 
7024920. 
Seuran kevätkokous 16.3. Kah-
visaaressa klo 18. Sääntömääräi-
set asiat. Tämä on kutsu! 
Seura järjestää TRL-Linturet-
ken 26.-27.4. Ks. s. 2. 
Valtakunnallisen pyöräilypäi-
vän tapahtumaan 17.5. Helena 
kaipaa apua: puh. 0400 432099 
tai helena.nurmio(at)gmail.com 
Retki Nuuksion kansallispuis-
toon 24/25.5.  voidaan toteuttaa 
myös kaksipäiväisenä. Ilmoitt. 
Tarmolle, puh. 040 8236625 tai 
tarmo.tikka(at)phnet.fi 
Lehmusreittiä kävellään 7.6. 
Kokoonnutaan Vesijärven sata-
maan Asemakahvion edustalle 
klo 10. Ilm. Leolle 31.5. menn. 
puh. 040 7024920. 
Melonta Padasjoelta Lahteen 
26.-29.6. Läh. Arvo, puh. 044 
5817681 tai arvo.korkkinen(at)
gmail.com 
Osallistutaan Vesijärven ympä-
riajoon kesäkuussa. 
Otetaan osaa tiistai- ja torstaime-
lontoihin. 
Myydään ylimäär. tavaroita Sata-
man konttikirppiksellä kesä-hei-
näkuussa.  

n Savonlinnan Työväen Ret-
keilijät 
15.3. klo luistelu- ja kelkka-
retki Oravi-Linnansaari-Oravi. 
Kokoontuminen klo 10 Saimaa-
Holiday Oravissa, Kiramontie 
15, Oravi. Paikalla mahd. vuok-
rata retkiluistimia ja -kelkkoja. 
Omat eväät mukaan. Ilmoitt. 12. 
3. menn. putretti@meininki.net 
tai tekstiviestillä 0400 801838 
Kimmolle. 
15. 3. klo 15 yhdistyksen ke-
vätkokous Putretissa. Sääntö-
määräisten asioiden lisäksi sauna, 
pientä purtavaa ja kokouskahvit. 
Ilmoitt. 12. 3. menn. putretti@
meininki.net tai t-viestillä Kim-
molle.  
9. 4. II Palkka-Pilkki Taipaleen-
niemessä klo 17 alkaen.  
12.5. Putretin kevätsiivous-
maanantai klo 15 alkaen. Tal-
kookeitto, sauna ja kahvit. Il-
moitt. 10. 5. mennessä putret-
ti@meininki.net tai t-viestillä 
0400 801838. 
Lisätiedot: Kimmo, puh. 0400 
801838. 

n Tapiolan Maa- ja Meriretkei-
lijät (TMMR) 
su 23.3. klo 13 Ateneum. Opas-
tus Tove Janssonin näyttelyssä 
klo 14. 
su 6.4. klo 14 Vuosikokous. 
Nupurintie 24, Espoo (Touru)

su 13.4. klo 13 Kävely Töö-
lönlahdella. Kokoonnutaan 
Hgin talvipuutarhassa.
11.5. klo 13 Haastepatikka Es-
poon Hanikassa, ks. s. 2.
4.-6.7. Tallinnan Laulujuhlille, 
yhteismajoitus Väänajoensuulla.  
Lisätietoja: tuula.touru@gmail.
com, puh. 040 502 9399, teat-
teritietoja antaa kerttuli.karo-
nen@gmail.com, puh. 050 565 
8883.

n Turun seudun Retkeilijät 
(TSR)
13.4. Kävelyretki klo 10. Läh-
töpaikka Littoistenjärven hiek-
karanta.
18.5. Pyöräretki Ruissaloon. 
Lähtöpaikka Kanslerintie 19.
Tiedustelut: Klaus Vuorinen, 
puh. 050 340 3394. 

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
20.3. to ViRetin sääntömää-
räinen kevätkokous Numme-
lan Rientolassa klo 18.
10.4. to Jäsenilta Rientolassa klo 
18. Kesäsuunnitelmien ideointia. 
30.4.-1.5. Työn juhlaa ER:n 
Stenbackassa. Ks. s. 2. 
2.-4.5. pe-su Lintu- ja luonto-
retki Bjursiin. Tarkemmat tiedot 
s-postilla ja ViRetin kotisivuilla 
huhtikuussa.
15.5. to Perinteinen kotiseu-
turetki Lapikkaannummelle se-
kä Toini ja Veikko Helteen hau-
dalle Irjalaan. Lähtö Nummelan 
Rientolasta klo 17.30 ja Vihdin 
kk kirjaston edestä klo 18. Kah-
vitteluhetki Lapikkaalla (omat 
eväät). Kimppakyyti.
16.-18.5. Ukonjoen kämpän 
talkoot. Ks. s. 2.
29.5.-1.6. to-su Kummiseura-
retki Evolle. Retkestä lisäinfoa 
s-postilla seuroille, sekä ViRetin 
kotisivuilta. 
Ex-tempore-tapahtumista ja 
retkistä ilmoitellaan kotisivuil-
la www.vihdin-retkeilijat.fi, s-
postilla, Fb-sivuilla ja paikallis-
lehtien seura- ja järjestöpalstoilla. 
Lisätietoja Mialta, miaviret88@
gmail.com ja puh. 045 131 9128. 

n Nuuksion kansallispuistoyh-
distys NUUKA ry
30.4.-1.5. Luonnon ja työn 
juhlaa Stenbackassa ja Nuuksi-
on kansallispuistossa. Ks. ER:n 
ohjelma. 
Heinä-elokuussa Nuuksion pe-
rinnemaiseman kunnostusta 
Stenbackan pihapiirissä ja kan-
sallispuiston puolella. 
Yhteyshenkilö: hilkka.laitinen@
gmail.com p. 0440 500354. 

Hämeenlinnan Retkeilijät hiihtele-
vät Pallaksen laduilla. Viime keväältä 
retken riemuista kertova runoelma.

Seuraava Retkeilijä  
ilmestyy 5.5.2014. Taas 

toivomme, että toim. 
kalenteritiedot tulisivat 
ajoissa! Aineistot kuu-
kautta aikaisemmin! 

Kiitos.

”Läppäriviikko” Sipoon 
Kallioniemessä 11.-15.8.14
HTR/Helsingin Luonnonystävät 
järjestävät jo kolmannen kerran so-
siaalista mediaa ja järjestötoimintaa 
työstävän “Läppäriviikon” Kesäko-
ti Kallioniemessä Sipoon saaristos-
sa aivan pääkaupungin tuntumassa. 

Voisiko sosiaalinen media SOME 
sopia apuvälineeksi yhdistystemme 
toiminnassa?  Tule viettämään viik-
ko merellisessä ympäristössä täysi-
hoidossa ja huoneisiin majoitettu-
na sosiaalisen median harjoitusten ja 
sovellutusten merkeissä. Oma kan-
nettava tietokone suotava. Kotisivu, 

sähköposti, Google, Skype, Facebook 
ja monet muut ulottuvuudet tulevat 
viikon aikana kuvaan mukaan. 

Lisäksi uidaan, saunotaan, ollaan 
iltanuotiolla, ongitaan ja melotaan 
oman suuntautumisen mukaan. 

Viikko (ma-pe) maksaa 250 euroa, 
johon sisältyy ohjelma, ruokailut (aa-
miainen, lounas ja iltapala) ja majoi-
tus 2-4 hengen huoneissa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
30.6. menn. os. ilporossi5(at)gmail.
com

Huhtikuu kun koitti, hiihtointo voit-
ti, taas tänne Lappiin kurvattiin ja 
kaikki ladut vallattiin. Alussa pakka-
nen paukkui nurkissa vaan apu löytyi 
voidepurkista. Auringonpaiste ja luis-
tava keli meitä lennätti ladulta toisel-
le, vaan vesisade ja lauha sää teki sto-
pin hiihdolle moiselle. Tapanilta pilk-
kireissulla meni suksi poikki, yhdellä 
suksella mökille loikki. 

Illalla kaloja halstrasi, niitä poruk-
ka mielellään maisteli. Maijan kuus-
kymppiset laavulla juhlittiin kakku 
skumpalla alas kurlattiin ja sanka-
rille lauluja laulettiin. Osa porukas-

ta vietiin Raattamaan, kotiinlähtijää 
mentiiin saattamaan. 

Paluumatkalla löytyi tiensohjaa, kut-
sui se autoa ojanpohjaan. Tarpeek-
si kun hiihdettiin, uusi laavukin löy-
dettiin. Jänkän laidassa myös kota uu-
si, jossa lätyt maistui, siis korjaa sinne 
luusi. Siellä voit pilkkiä kalasi, niin 
Paulikin kirjolohta halasi. 
Kun me matkaa jatkettiin, Autton kau-

palle saavuttiin ja Loimun ovet avat-
tiin, pizzatäytteitä tavattiin. Juhani 
maukkaita pizzojamme paisteli, po-
rukka niitä innolla maisteli. 

Vaan hiihtämästä lakattiin ja sukset 
pussiin nakattiin, kuukkelitkin vie-
lä ruokittiin. Taas on kotiinlähdön ai-
ka, jää tänne Lapin taika!  

Hämeenlinnan Retkeilijät,  Molli

Hämeenlinnan Retkeilijöitä Harrisaajon laavulla 2013.

n Kuopion Retkeilijät (KuRet)
Koivulassa napakelkka pyörii 
jäällä ja verkko pyytää jään alla 
ja ahven ottaa pilkkiin. 
Talvipäivä Puijolla su 16.3. Ko-
koonnutaan Puijon tornilla klo 
11. Konttilassa hevosajelua, seu-
ra kustantaa lasten kyydit. Ilm. 
Liisalle 14.3. mennessä. 
Kevätkokous Koivulassa 23.3. 
klo 13. Aamupäivällä ulkoilua, 
kalastusta ja keittoruokailu. 
Koivulan kesäkuntoon laitto 
su 27.4. klo 11 alkaen. Talkoo-
viikot alkavat, korjataan kellaria, 
maalataan sisällä ym.
Kummiluokan yökoulu telt-
taillen Koivulassa toukokuussa. 
Yrttikurssi Koivulassa 17.-
18.5. alkaen la klo 10. Ilm. Ee-
va-Liisalle 14.5. menn. 
Retkeilyä Pappa-Tuntureilla 
17.5., ilm. Palille. 
Retki Syötteen kansallispuis-
toon 6.- 8.6. Ilm. Mikolle 4.6. 
mennessä. Yhteydenotot:  Mik-
ko 040 740 5577, Aki 050 517 
9216, Liisa 040 751 6143, Pali 
0400 350 515.

n Kuusankosken Retkeilijät 
(KuuRet) 
17.3. Kuutamohiihto/kävely 
klo 19, Urheilutalon alaparkki.  
18.3. Kevätkokous klo 18 
Kettumäen Palvelukeskus 
4.-12.4. Levin hiihtoviik-
ko Tarkempia tietoja luettavis-
sa PK:sta ja Kouvolan Sanomis-
ta sekä kotisivuilta.  Tiedustelut: 

TRL-pyöräilyviikko vk 30 
”Päijät-Hämeen kunnat”

Läh. helena.nurmio@
gmail.com
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Luontoäidin  
taidenäyttely  
Mallinkaisten 
järvimaisemassa
Toukkia, mönkijäisiä, enkelin sii-
piä, herkkiä kuin henkäys, uuteen 
muotoon kasvavia, sirpaleiksi mu-
renevia luomuksia. Vesisateen jäl-
keen niitä ei enää ole. Olimme ai-
noat näyttelyvieraat, eikä kukaan 
kysynyt pääsymaksua.

 HL

Hilkka Laitinen

Mallikkaasti  
Mallinkaisten  
maisemissa
Mallinkaistenjärven virkistysalueesta sai 
akat vinkin syksyn viikonloppupatikal-
la. Alueesta on tiedot Hämeen virkistys-
alueyhdistyksen nettisivuilla. Järven itä-
puolelta löytyi komeat kalliot, joista kal-
lioakan siniset silmät kimmelsivät kulki-
essamme jäätä pitkin. Lähempää tutkit-
taessa näimme ihanat jäämuodostelmat. 
Ja, mitä ihmettä – höyhennyksen jälkiä! 
Löysimme upeita toukkia, mönkijäisiä, 
otusmöykkyjä – ja kaikki puhtaan val-
koisia. Loputtoman kostea syksy ja sitä 
vihdoin seurannut kuivempi pakkaskeli 
oli muokannut kosteudesta upeita muo-
toja järven rantaan. 

Lauantaina kolusimme järven poh-
joispäässä olevaa luolaa. Otsalamppu 
päässä kukin tutki luolan saloja, ja sit-
ten kallion päälle ihmettelemään, josko 
luolia löytyisi lisää. Riitta tutki rinteessä 
olevan pitkän ja matalan luolan meidän 
muidenkin puolesta. Ja lupasi ilmoittaa 
luolista rekisteriä pitävälle taholle. Ran-
nan kosteikossa oli mahtava kuusi väsy-
nyt syksyisten myrskyjen riepotukseen ja 
kellistynyt kuin koira isompansa edessä. 

Minne akalla kiire? Kuva: Anne Linderoos

Syysmyrskyt olivat kellistäneet isojakin puita. Minne matka Anne? Armi avustaa. Kuva: Hilk-
ka Laitinen

Anne pääsi kurkkimaan luonnon ikkunasta. 
Kuva: Hilkka Laitinen

Ukot luontoretkellä Kalamajalla

Mainio maitorieska
Ollaan tulossa Pohjanmaan junassa 
Varkhanmukkan hiihtoviikolta Ko-
larista Helsinkiin. Ravintolavaunussa 
on kiireet ohi. Myyjätär nojailee hil-
jentyneeseen kassakoneeseen. Kysäi-
sen missä mennään. “Kohta tullaan 
Ylivieskaan.”  Hymyilevään vastauk-
seen sisältyy viesti...

Mietin – muistelen. Lapsuusaikai-
nen iskelmä alkaa soida päässä, peh-
meä-äänisen mieslaulajan rallattaessa: 
“Kohta on Kokkola, Ylivieska, missä 
on mainio maitorieska.”

Kysäisen “Osaatko tehdä maito-
rieskaa?”

“Kyllä, mummo opetti, hän teki 
hyvän rieskan.”

Pyydän ohjeen ja saan mummon 
pikku vinkin kaupanpäälliseksi.

Juna tulee asemalle ja myyjättären 
työvuoro päättyy. Hän jää pois junasta 
- asema on Ylivieska. Siinä hymyn syy, 
kotona odottaa mies ja pieni poika.

Kotona leivon Ylivieskan mainiota 
maitorieskaa.

Netistä etsin 30-40-luvun iskel-
män. Levy lähtee pyörimään läppä-
rin ruudulla ja kuulutus: Matti Jurva 

Perinteistä joka talvista ukkojen luonto-
retkeä vietettiin tänä vuonna Lopen Sa-
mon hallinnoimalla Kalamajalla Reino 
Tuomisen junailemana. 

Mikä ihmeen Ukkojen luontoretki? 
Kerrotaan siitä lisää.  Toistakymmen-
tä vuotta sitten joukko vaeltajia oli taas 
kerran tauolla pohtinut elämän suuria 
kysymyksiä ja tullut lopputulokseen 
(hataran muistitiedon mukaan aja-
tus on Tuomisen Reiskan): Jos kerran 
”Akat” tramppaa talvella metsissä, niin 
kyllä mekin!

Tästä se alkoi ja loppua ei ole näkö-
piirissä, ensi talvena espoolaiset junaile-
vat retken! Pitkälti toistakymmentä ker-
taa on kokoonnuttu ja paljon on tehty. 

Aluksi majoitus oli lähes taivasalla, 
mutta aikojen kuluessa ja joukon iän 
karttuessa on siirrytty katon alle ja ruo-
kailussa yhteisruokailuun.

Nyt majapaikkana oli hyvin entisöi-
ty metsäkämppä, jolle jo voisi antaa ai-
nakin yhden tähden. 16 osallistujaa ma-
joittui yhteen kämppään ja hyvin sujui, 
voimakas toverihenki tuoksui vahvana 
yön hiljaisina hetkinä.

Tällä kertaa vähäluminen talvi raja-
si tekemisiä.  

Tarkkailtiin ympäristöä, osa käväisi 
pilkillä ja patikoitiin yhteensä n. 10 ki-
lometriä pitkin poronpolkua Marskin 
majalle. Petyttiin kuin pikkupojat kun 
maja ei ollut auki. Suuri pettymys tuli 

Maitorieskaohje
Punaista maitoa 1,5 litraa
Ohrajauhoja 1 litra
1,5 tl suolaa

Uuni 300 asteeseen. Jauhot + 
suola sekoitetaan kylmään mai-
toon. Mummon vinkki: vähän 
hiivaa joukkoon.

Tee taikinasta samansuurui-
sia paloja. Tee palat pyöreiksi 
ja kauli niistä 0,5-1cm paksu-
ja leipiä.

Pistele leivät haarukalla, pais-
ta 300 asteessa vain 5 min, jol-
loin leivän päälle tulee ruskeita 
kohoumia. 

Kiedo leivät pyyheliinaan. 
Tarjoile lämpiminä. Rieskat 

voi myös pakastaa ja ottaa retkil-
le mukaan reppuun sulamaan. 

Termariin kuumaa maitoa ja 
elämä rieskaks!

Kaulintaa Matti Jurvan tahdeissa.  

Eläköön ukot! 

Nämä komiat ukot ovat muutakin kier-
täneet kuin tahkoa. Jokainen on kokenut 
retkeilyveteraani. Heitä oli kuudesta eri 
seurasta: JäRet, ER, RiRet, Vipeltäjät, 
SalSa, Kangasalan R.  
 
Vasemmalla Unto Virnes, Erkki Laitila, 
Riku Rosling, Juhani Mikkonen, Pertti 
Salo, Pertti Mikkelä, Pentti Luostarinen, 
Hannu Niikko, Hannu Auvinen, Tarmo 
Tikka, Erkki Anttila, Leo Ketola.  

Kuva: Reino Tuominen

Majoitteet viritimme iltahämärissä 
taatun tasaiselle jäälle. Osa nukkui yön-
sä laavulla. Ja kaikki tarkenivat hyvin, 
pakkasta lienee ollut vain kahdeksan as-
tetta illalla ja aamulla vähemmän.

Potkukelkalla liikkuvia pilkkijöitä oli 
järvellä muutama. Erään mökin edustal-
la lapset luistelivat riemuissaan, olivat-
pa tehneet tulet lähilaavulle ja pääsim-
me evästauollamme heitä haastattamaan.  

Järven rannalla oli talas eli venevaja ja 
sen seinällä Mallinkaistenjärven suojelu-
yhdistyksen lainvoimainen ilmoitus, et-
tä moottoria saa käyttää veneessä aino-
astaan saareen siirryttäessä.

Osa akoista kävi ihmettelemässä Sapa-
ron rannalla kasvavaa mahtavaa ja rau-
hoitettua mäntyä. Polku kulki lehmusta 
kasvavan alueen kautta - kuusama, nä-
siä ja sinivuokko vahvistivat, että lehto-
maisemassa kuljettiin.

Retken päätimme Löyttyniemen ti-
lan saunaan ja makoisat ruoat kruunasi-
vat seitsemän akan patikkaretken Mal-
linkaisten maisemiin.

Armi Salenius

isännän kertoessa että illalla on yksityisti-
laisuus, eikä nyt mitään tipu. Tultiin siis 
ulosheitetyiksi. Ulkoisen olemuksemme-
kaan ei pitänyt olla ristiriidassa paikan 
henkeen nähden, joukko muistutti elä-
västi Rukajärven sissejä. Marskin ryyppy 
jäi siten kämpillä otettavaksi.

Ensikertalaisena mukana olleelle selvisi 
kyllä heti ukkojen retken juoni. 

Tavattiin kavereita, vaihdettiin kuulu-
miset, huomattiin, että emme ole yksin 
iän tuomien propleemien kanssa, kuul-
tiin kuulumiset ja keskusteltiin muuten 
terveyteen liittyvistä asioista. Tarinat ja 

kaskut kerrottiin sitten illan kuluessa ja 
saunan lauteilla. 

Muistin suhteen huomattiin, että sa-
massa veneessä ollaan. Keihäsmies Ant-
ti Ruuskasen nimi ei tahtonut tulla mil-
lään kenenkään mieleen. Nimeä muistel-
lessa jopa kuva tuli verkkokalvolle, mut-

ta nimeä ei muistettu. Kysyttiin toises-
ta pöydästä ja sieltähän se nimi putkah-
ti, ei niin kovaksi penkkiurheilijaksi il-
moittautuneelta.  

Näin sujui viikonloppu ukoilta tänä 
vähälumisena talvena.

Erkki Laitila

Suurin osa kuvan kavereista on tehnyt 
“pitkän päivätyön” retkeilyharrastuk-
sen parissa. He ovat vuosikymmenien 
kuluessa vetäneet ja opastaneet lukui-
sia retkeilijöitä kulkemaan luonnossa 
niin maalla kuin vesillä. Heillä on meil-
le edelleen paljon annettavaa. Olette 
Marskin ryyppynne ansainneet!

Tervehtien 
Retkikavereiden puolesta Hilkka

ja Ramblers-orkesteri esittävät kappa-
leen Pohjanmaan junassa. Iloisen mu-
siikin tahdissa maitorieskan teko on 
lasten leikkiä.

Tiesitkö, että sodan evakot saivat 
Ylivieskan asemalla emäntien tuomaa 
lämmintä maitorieskaa ja maitoa. Yli-
vieskan mainio maitorieska on saanut 
nimensä evakoilta.

Hilkka Laitinen

Pertti Mikkelä

Päätoimittaja Hilkka Laitinen.
Työväen Retkeilyliitto ry:n järjestölehti.
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