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”Sousin sousin järven pintaa - 
järven pintaa tuulantei...”

Suomessa voi soutaa ja  meloa järveltä toiselle tai kierrellä meren rannikkoa tarkkaillen luontoa ja  kerätä voimia elämän myrskyjen varalle. Kuva: Pertti Mikkelä.

Su 22.4. Linturetki Kirkkonummen pähkinäpolulla. Kts. sivu 7
30.4.- 1.5. Vappuna luonnon ja työn juhlaa  
Nuuksion Stenbackassa ja kansallispuistossa. 

12.5. Roskaton pyöräretkipäivä Espoossa.
Ti 5.6. alkavat ohjatut iltamelonnat Hgin Laajalahdella. 
La-la 14.- 21.7. Merimelontavaellus. 
La-la 21.- 27.7. Länsi-Viron pyöräretki.
La-su 18.-19.8. Merellinen perheleiri. 
La-la 15. -22.9. Ruskaviikko Pallaksella.
La-su 6.- 7.10. Viikonloppupatikka Etelä-Suomessa.
Tapahtumista lisää sisäsivuilla sekä seurojen toimintakalenterissa sivulla 7.

Kaikille avoimia retkiä 
vetäjinä kokeneet retkeilijät

TRL:n Retkeilypäivät 19.-20.5. 2018 
Nurmijärven Kotorannassa
Lisätietoja sivulla 2. Tervetuloa!

Mennään mekin 
Kotorantaan retkikavereita 

tapaamaan!
Ari Peura
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Sää; josta meillä kaikilla on mieli-
piteemme ja jolla on helppo aloit-
taa keskustelu vieraankin ihmisten 
kanssa, on ollut viime aikoina aika 
ihmeellinen. Tätä kirjoittaessa (toi-
sena pääsiäispäivänä) täällä Lapis-
sa paistoi aurinko oikein komias-
ti ja etelässä säätieteilijät varoitti-
vat kovasta lumipyrystä. Seuraava-
na päivänä täällä satoi lunta ja ete-
lässä paistoi aurinko. Huomiseksi 
luvattiin vesisadetta. Tästä huoma-
taan taas tämän meidän Suomem-
me monimuotoisuus. Jos siellä ete-
län suunnalla hiihtokelit ovat lo-
puillaan, niin liittomme majoilla 
voi hiihdellä, kelkkailla ja pilkkiä 
(ainakin jos vanhat merkit paik-
kansa pitävät).

Seurojen toimintasuunnitelmis-
sa on keväälle ja alkukesälle paljon 
toimintaa. Ottakaa osaa seurojem-
me tapahtumiin ja kertokaa naa-
pureillekin, ystäville ja työtovereil-
le mitä kaikkea seuranne järjestää, 
täten ihmiset kiinnostuvat tapah-
tumista, ja tulevat ehkä jäseniksi. 
Seurojen tiedottaja; laittakaa il-
moituksia tapahtumista paikalli-
siin lehtiin järjestö/seurapalstoil-
le. Lehtien lukijat ovat kiinnostu-
neita ko. palstoista, ja lukevat niitä 
mielellään. He näkevät mitä retkei-
lyseura tekee, ja kiinnostus herää.

Liiton tulevaisuuden kannalta 
on 18.5.2018 tärkeä päivä. Silloin 
pidetään Kotorannassa liiton TU-
LEIVAISUUSSEMINAARI. Lii-
ton hallitus on päättänyt, että liit-
to maksaa jokaisesta seurasta yh-

den osanottajan osallistumismak-
sun, joten toivon, että mahdolli-
simman moni seura lähettää osal-
listujan seminaariin, niin voimme 
isolla porukalla tehdä päätöksiä 
liiton tulevaisuudesta. Seminaa-
rin vetäjäksi on lupautunut TSL:n 
Helsingin piirin toiminnanjohta-
ja Tuomas Finne. Seminaarissa kä-
sitellään Liiton uusia sääntöjä, ta-
sa-arvolakia ja muita ajankohtaisia 
asioita, miten liiton ulkoinen kuva 
saadaan näkyville ja mikä on yh-
teiskunnallisen kehityksen vaiku-
tus toimintaamme.

Lauantai ja sunnuntai ovat sit-
ten pyhitetty Liiton XXXIX RET-
KEILYPÄIVILLE. Nekin pide-
tään Kotorannassa. Samalla juh-
limme myös Vihdin Retkeilijöi-
den 30-vuotistaivalta. Toivottavasti 
näemme paljon samanhenkisiä ih-
misiä tapahtumissa.

Lopuksi vähän Hostelliasiaa.
Olemme jäseninä Suomen Hos-

tellijärjestössä ja sitä kautta saam-
me 10 % alennusta yöpymisestäm-
me verkoston hostelleissa Suomes-
sa. Luettelon hostelleista löydät si-
vuilta hostellit.fi. Voit tilata koti-
maan hostellikortin maksutta tästä 
linkistä (http://bit.ly/Kotimaan_
hostellikortti). Kortilla voit todis-
taa jäsenyytesi ja saat alennuksen. 

Tapaamisiin,
Hannu Puhalainen, 

puheenjohtaja

Nurmijärven Kotoranta kutsuu
Työväen retkeilyliiton 
XXXIX ReTKeILyPäIVILLe 19.-20.5.2018
”Lehdet kun puhkeaa jokaiseen puuhun, tiedän, on saavuttu toukokuu-
hun” ja on Retkeilypäivien aika.
Tervetuloa Nurmijärvelle, Sääksjärven Kotorantaan viettämään keväistä 
viikonloppua ja samalla juhlimaan kanssamme Vihdin Retkeilijöiden 30- 
vuotista taivalta.

ALUSTAVA OHJELMA (Muutokset mahdollisia)
Lauantai 19.5.
klo 7-8 Herätys ja aamu-uinti
     8-9 Aamiainen
     9.15 Lipunnosto ja Retkeilypäivien avaus
     10  erätaitokisan info
     10.15 erätaitokisan lähtö joukkueittain
           -Luontopolku ja pihakisat alkavat
    12.30 Lounas
    13.30 Luontopolku ja pihakisat jatkuvat
    15     Päiväkahvi
    15.45 Valokuvanäyttelyn avajaiset 
    16.15 Onnittelujen vastaanotto
    17     Runon ja laulun retki 
             -Ohjelmaryhmä Sananjalka
    18    JUHLAPäIVäLLINeN  
           -Ansiomerkkien ja palkintojen jako
    19.30 Saunat
    20.30 Nuotiotulet ja Virvokekioski (omakustanteinen)        
    21     Lipunlasku
HYVÄT YÖT JA MUKAVAT UNET 

Sunnuntai 20.5.
klo 7-8  Herätys ja aamutoimet
      8-9 Aamiainen
      9  Lipunnosto
      9.30 Tarinatuokio
      10 Juhlapatikka
      12.30 Retkeilypäivien päätös
 -Lipunlasku
 Lounas ja päätöskahvi  
OIKEIN RAUHALLISTA JA HYVÄÄ KOTIMATKAA

                 
Ilmoittautumiset viimeistään ti 24.4.-18  s-postilla miaviret88@gmail.
com. Lisätietoja antaa Retkeilypäivien vastuuhenkilö Helena Idman 040-
4170843 (idman.helena@gmail.com) ja Mia Neuvonen 045-1319128 muu 
tiedotus.
Lähetä seuraavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä: Nimi/Nimet, Seu-
ra, yhteystiedot, mikä ”paketti” ja saapumisaika.

Hinnasto:
•  KOKOPAKETTI  pe-su 100€  (sis. osallistumismaksun = 20€, yöpymisen 

2 yötä, 2 aamupalaa = 40€, 2 lounasta, 2 päivällistä ja 3 kahvia sekä sau-
nat = 40€ (ei seminaaria). 

•  PUOLIPAKETTI  la-su 65€ (sis. osallistumismaksun = 20€, majoitus 1 yö, 
2 aamiaista = 20€, 2 lounasta, juhlapäivällinen ja 2 kahvia sekä sauna= 
25€)

Huoneet: 1 kpl 1 hh ja 11 kpl 2hh huoneita varavuoteilla sekä 3 kpl 2hh 
huoneita, jotka ns. lemmikkihuoneita.

•  PIKKUPAKETTI  la 30€ (sis. osallistumismaksu = 10€, lounas, kahvi ja 
juhlapäivällinen ja sauna = 20€).

•  PIIPAHDUS  su 20€ (sis. osallistumismaksu, lounas ja päätöskahvi)
Nuoret 7-15 v kaikissa ”paketeissa” puoleen hintaan ja alle kouluikäiset 0€
•  Asunto- ja retkeilyvaunut 20€ (ei sisällä sähköä)
•  Telttapaikka 10€
•  Osallistumismaksu 20€
•  Aamupala 5€, Lounas 10€, Päivällinen 15€, sauna 10€

Maksetaan ViRetin tilille: FI59 4006 1520 0029 51  VIITTeeLLä 01588 vii-
meistään 27.4.-18

Huom! Myöhemmin ilmoittautuneille 10€ lisämaksu.

erätaitokisaan toivotaan ilmoittautumiset etukäteen. 3-henkisessä jouk-
kueessa p.o. sekä miehiä että naisia. Mukaan otettavat välineet ilmoite-
taan lähempänä ns. Kotoranta-tiedotteessa. 

TRL:n TULEVAISUUSSEMINAARI 18.5.18 KOTORANNASSA
Ilmoittautuminen viimeistään 24.4. s-postilla miaviret88@gmail.com.
Lisätietoja:  Mia Neuvonen puh. 045 1319128. 
Seminaarimaksu: TRL maksaa 1 osanottajan/seura. Seuraavilta 
osanottajilta 60,- (sis. osallistumisen, tulokahvin, päivällisen, saunan 
ja yhden yöpymisen) Se maksetaan viitenumerolla 13440 TRL:n tilille 
FI66 1521 3007 1194 58 viimeistään 27.4.

Rihmakurun kaivossa on vet-
tä nuukasti. Riittää talousvedeksi 
mutta saunavesi pitää kantaa sau-
nan takaa lähteestä, jonne polku ja 
avanto on tehty.
Rihma-2:n terassilla on koodi-
lukittu laatikko, jossa on lapin-
majojen avain. Jos avain on unoh-
tunut, soitto Pauli T Komoselle, 
Hannu Puhalaiselle tai liiton toi-
mistoon. Koodia vaihdetaan tar-
peen mukaan. Kun olet palautta-
nut avaimen laita näkyviin 000. 
Ukonjoelle laitetaan samanlainen 
laatikko kevään aikana.

Puhelinnumerot: Pauli 0400 
350 515. Hannu 040 588 1439, 
tsto 045 136 9744

Muistakaa laittaa Varkhanmu-
kan kaivonkansi kiinni, etteivät 
hiiret yms pääse kaivoon.  
Ukonjoen uutisia:
Ukonjoen aurinkosähköjärjestel-
mä on mitoitettu vain valaistuk-
seen ja puhelimien lataukseen. 
Sähkötoimiset kylmälaukut imai-
sevat nopeasti akuston tyhjäksi.Pa-
himmassa tapauksessa koko akusto 
joudutaan uusimaan, jos elvytys ei 
onnistu. Välttäkää akkutoimisten 
kylmälaukkujen käyttöä. Kiitos.
Ukonjoen talkoot helatorstaivii-
konloppuna 10. - 13.5.18
Siivotaan paikat perusteellisesti, 
uusitaan saunan pukuhuoneen il-
manvaihto ja korjataan uuneja. 
Puuhuoltoakin on tarjolla. Ruokaa 
talkoolaisille. Kohtuulliset matka-
kulut korvataan. Kimppakyyte-
jä suositellaan. Huom. Jos maas-
sa tai katoilla on vielä lunta, niin 
se ei estä em. töiden suorittamis-
ta, on vain pieni hidaste. Talkoi-
siin ilmoittautumiset pikaisesti lii-
ton toimistolle.
Lapin majatalkoot 10. - 16.6.18
Polttopuiden tekoa. Tien kunnos-

tusta, siivotaan majat perusteelli-
sesti, jos aikaa jää tehdään korsulle 
uusi huussi ym. Talkoolaisille tar-
jotaan ruoat. 

Ilmoittautukaa talkoisiin  lii-
ton toimistoon mahd. pian, ruo-
ka- ym. järjestelyjen vuoksi.
Matkojen korvaus (hallituksen 
päätöksen mukaan). Edellytys 
korvaukseen: kuljettaja + 2 hen-
keä autossa tai runsaasti tavaran 
kuljetusta. 

Matkakorvausta talkoomatkoi-
hin maksetaan Vaasa-Kuopio-Jo-
ensuu  -linjan eteläpuolelta maksi-
missaan 200 euroa. Pohjoisempaa 
korvausmaksimi 150 euroa, perä-
kärryn kanssa 170 euroa. 

Kerropa mielipiteesi liiton ma-
joista. 

Miten kehittäisit majoja? Pitäi-
sikö rakentaa jotain uutta tai jou-
taisiko jotain purkaa? Mitä majoil-
tamme puuttuu jne. Ei niin pöl-
jää ajatusta, etteikö voisi sanoiksi 
pukea. 

Vastaukset TRL:n toimistol-
le kesäkuun loppuun mennessä 
sähköpostilla, kortilla, kirjeellä.  
Huom. EI tekstiviestillä! 

Vastanneiden kesken arvotaan 
50€ lahjakortti.

Kiinteistötoimikunta tiedottaa

Käkkälön kämppä Käkkälöjoen 
varrella. Kuva Kaija Halme.



Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pi-
tää majamme sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää 
omatoimista, liikunnallista vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TAL-
KOOT -lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n majojen hoito-
rahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämp-
pätalkoissa omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi 
osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilille Nordeaan FI66 1521 3007 
1194 58. Viitenumero on 11633. 

3

Yksi meistä TRL:ssa

Jokainen tietää, että matkustami-
nen voi olla raskasta, mutta voi 
sen tehdä toisinkin. Moni ikään-
tyvä tai vammainen kaihtaa kotoa 
lähtemistä  vedoten siihen, ettei 
jaksa, osaa tai pysty.   Meillä ret-
keilijöillä liikkuminen omin ja-
loin tai autettunakin on verissä. 
Pitää päästä sinne, minne mieli 
vetää, verestämään vanhoja muis-
toja. Ja nykymaailma antaa siihen 
paremmat mahdollisuudet kuin 
koskaan. Pitää vain hankkia tie-
toa. Tässä on vinkkiä.

  Likikään kaikilla ei ole tietoa 
siitä, että liikuntarajoitteisena tai 
esim. näkö- tai muuten vammai-
sena voit saada apua liikkumises-
sa useimmilla juna- ja linja-auto-
asemilla sekä kaikkialla lento- ja 
satamaterminaaleissa. Lisäksi voit 
saada eräissä tapauksissa saattajasi 
mukaan matkalle ilmaiseksi. Lää-
kärinlausuntoa ei tarvita; matkaa 
varatessa riittää ilmoitus, että tar-
vitsee apua. Nettivarauksissa tämä 
ei aina onnistu, siksi suosittelenkin 
varausta puhelimitse.

Tuttuja ovat useimmille vam-
maispalvelulain 8 § ja sosiaalihuol-
tolain 23 § säädetyt oikeudet kun-
nan tukemiin 18:aan ja 8:aan asi-
ointi- ja vapaa-ajan matkaan kun-
nan ja ympäryskuntien alueella. 
Vammaispalvelulaki antaa siihen 
mahdollisuuden myös perustel-

lusta syystä esim. toisella paikka-
kunnalla oleskellessa.

Euroopan Unionin myötä olem-
me saaneet lainsäädäntöä, mikä 
merkittävästi auttaa kansalaisten 
liikkumista niin Unionin alueella 
kuin globaalisti. En ole huoman-
nut, että niistä yleisellä tasolla tie-
dotettaisiin, joten tässä muutamia 
vinkkejä meille reissaajille.

Lento- ja laivaterminaalit ovat 
suuria ja käytävät pitkiä. Niistä 
selviämiseen moni tarvitsee apua. 
Siksi kannattaa selvittää mitä sen 
saaminen edellyttää.     

 Laivamatkaa varatessa voimme 
pyytää pyörätuolikuljetuksen ter-
minaalista laivaan ja paluumat-
kalla vastaavasti. Lentomatkoilla 
voimme matkaa varattaessa pyy-
tää pyörätuolikuljetuksen termi-
naalipisteeltä koneen rampille. Ei-
kä kannata kaihtaa lentoja, joil-
la on välilaskuja; kuljetus toiselle 
lähtöportille ja jopa terminaalis-
ta toiseen toteutuu samalla vara-
uksella. Huippua tämän palvelun 
osalta edustaa meidän 13 retkeili-
jän Brasilian - Argentiinan - Chi-
len matka lokakuussa 2008, seitse-
män lentoa (14 siirtymää) ja kaik-
kialla koko porukka pääsi minun 
vanavedessäni helpointa reittiä oi-
keaan paikkaan.

Ellen Granholm
TMMR

Oona Nykter 
Kuopion Retkeilijät ry:n 
vastavalittu  
puheenjohtaja 

10 kysymystä 
Oonalle
1. Oletko perinjuurin kuopiolai-
nen? Mikä Kuopiossa on parasta?

Kuopio on rakas kotikaupunki-
ni. Kuopiossa parasta on lyhyet vä-
limatkat, ihmiset sekä luonnon lä-
heisyys. Kuopio on ihmisenkokoi-
nen kaupunki, jossa on sopivasti 
kaikkea. 

2. Onko retkeily ”leipälajisi” Mi-
kä siinä on mielilajisi? Mikä sii-
nä viehättää? 

Retkeily on minulle aika uu-
si harrastus. Eniten olen retkeil-
lyt Kuopion lähimetsissä - pyöräi-
len jonnekin metsänlaitaan ja läh-
den metsään samoilemaan. Paljon 
on tullut myös geokätköjä etsittyä. 
Talvella lempparini on lumiken-
käily. Retkeilyssä viehättää luon-
non hiljaisuus ja luonnon kaune-
us. Saan retkeilystä sekä fyysistä et-
tä henkistä hyvinvointia. 

3. Oletko ollut pitkään seuran 
jäsen?

En kovin pitkään. Liityin Kuo-
pion Retkeilijöiden jäseneksi ke-
sällä 2017.

4. Mitä muuta mahdat harrastaa?
Harrastan kuntouintia, elokuvia 

sekä lukemista. 

5. Kuopion Retkeilijöillä on 
Koivula, komea talo saunoineen  
Kallaveden rannalla. Taitaa ol-
la paljon puuhaa sen kimpussa?

Polkupyörällä Savisaaressa sijait-
sevaan Koivulaan polkaisee Kuopi-
on torilta viidessätoista minuutis-
sa. Paikka on kesämökki keskellä 
kaupunkia. Koivula on upea paik-
ka, jossa moni viihtyy. Kohta sata 
vuotta täyttävä talo on kuitenkin 
aina korjausta vailla. Eipähän käy 
ainakaan aika pitkäksi!

6. Minkälaisia eläimiä Koivulan 
ympäristössä on? Näkyykö siel-
lä mm. perhosia? Tuhiseeko siili 
pihapiirissä? 

Aivan Koivulan naapurissa sijait-
see ratsastustalli, joten hevosia ai-
nakin näkee joka kerta kun Koi-
vulassa vierailee. Savisaaren luon-
to tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
tarkkailla lintuja, hyönteisiä sekä 
liito-oravia.

7. Oletko retkeillyt muualla Suo-
messa, esim TRL:n majoilla?

Aivan liian vähän! Tuttuja paik-
koja minulle entuudestaan on Ko-
lin kansallispuisto sekä Tahkon 
luontopolut. TRL:n majoilla en 
ole vieraillut. 

8. Mikä on unelmaretkesi?

Unelmaretkeni sisältää vaihte-
levia maisemia, vesistöjä ja myös 
hieman haastetta - ylä- ja alamä-
kiä saa olla! Retken päätteeksi tie-
tenkin uinti ja sauna.

9. Jos olisit lintu, mikä lintu oli-
sit? Miksi?

Palokärki ehdottomasti. Tyy-
likkään musta ja ripaus punaista. 
Olen aina pitänyt tikkojen rum-
mutuksesta, se ääni ilahduttaa jo-
ka kerta.

10. Mikä on mottosi, elämän-
ohjeesi

It always seems impossible until 
it’s done. (Nelson Mandela)

Kiitos Oona ja hyvää kesää! 
Toivottaa Hilkka Laitinen

Pyöräretki 
Virossa 
22.7. – 27.7.2018  
Osanottajia 10 -15.    
Matkaan Tallinnasta ran-
nikkoa seuraillen Haapsa-
lun suuntaan. 
Vormsilla vain päivä, 
Haapsalun seudulla yöpy-
minen pari, kolme kertaa. 
Paluupäivänä Riisiperästä 
junalla Tallinnaan.
Hinta 535 € (sis. laivaliput, 
huoltoauton, majoitukset, 
iltaruoat)
Yhteyshenkilö:  
Helena Nurmio 
p. 0400 432099,  
helena.nurmio@gmail.com

Kuvan tarina: Työskentelen luokanopettajana ja koulussamme 
vietettiin Eläinten viikkoa lokakuussa 2017. Siksi päässäni on 
hiiripipo :)

Luontoa ja teatteria pohjoisessa 27.8. - 3.9.18
Viides ”Operaatio Paulaharju”-näytelmä Haltin  
maisemissa ja Kilpisjärvellä on syyskesän kohokohta.
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät järjestää juna-bussimatkan Kilpisjärvel-
le, josta jatketaan Nordkapiin ja Pykeijaan. Matkan varrella tutustutaan 
mm. Särestöniemeen, luontokeskuksiin, Saariselkään, Tankavaaraan, jou-
lupukin kylään, Arktikumiin ja muihin Lapin nähtävyyksiin. Nuotio-
kahvit nautitaan Varkhanmukkan laavulla. Majoitus hotelleissa/hostel-
leissa. Päivittäiset matkat 300-500 km. Mukana on vapaaehtoinen, joka 
tarpeen mukaan auttaa retkeläisiä.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Ellen Granholmille, puh. 0500 
967 941 tai ellen.granholm@gmail.com. Annan mielelläni lisätietoja.  

Alli Luhti Riihimäen 
Retkeilijöistä 
täytti 80 vuotta
Hän haluaa kiittää retkeilijöitä 
muistamisesta, ihanista retkistä
ja monista hyvistä 
muistoista kanssanne.

Allille aurinkoista ja iloista kesää
toivottavat retkikaverit!

Merkkipäiviä

Helpotusta elämään 
mukavasti matkustamalla

Neitoperhonen. 
Kuva: Reino Tuominen

Fillarilla pääsee joka paikkaan!
Jani Väisäsen kokoama valokuvanäyttely 
”Pyöräillen Tadzikistanissa ja Kirgisiassa”
on avautunut Tapiolan kirjaston Tarugalleriassa.

Siihen ehtii vielä tutustua 5.5. saakka. Jani itse on paikalla kertomas-
sa matkoistaan ”lauantaitreffeillä 28.4. klo 14.00 ja 5.5. klo 13.00.

Espoon Retkeilijäin jäsen Jani suunnitteli matkaa pitkään ja toteutti 
viimein haaveensa. Jani ja Janin kuvat kertovat!

La 12.5. Roskaton pyöräretkipäivä 
espoon Rantaraittia pitkin
Lähto Bembölen kahvituvalta klo 11.
Kerätään roskat rannalta tyyliin Siisti biitsi.  Järj. ER
Lisätietoja:armi@salenius@gmail.com
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Pidettiin juhlat Stenbackan tulipaikalla 
Pyry-päivien yhteydessä perinteiseen malliin: 
Lipun nosto, laulua. 
Juhlapuhe, tällä kertaa ruotsiksi 
• juhlamalja ja 24 kertaa eläköön 
• Nuuksio-olion julkistaminen 
• nuuka-purilaiset, nokipannukahvit, 
juhlakakku • tanssahtelua • peffamäenlaskua
Nuuksio-olio paljastui tänä vuonna 
Keisarinviitta-perhoseksi!

Kesää vesillä kaikille!
5.6. klo 18 alkavat Espoon Retkeilijöiden tiistaiset  iltamelonnat 
Laajalahden kanoottitelineeltä.

Melontaillat jatkuvat sään salliessa koko kesän samaan aikaan. Melon-
ta-aika n. 2  tuntia. Opitaan melonnan alkeet, bongataan lintuja ja tutus-
tutaan Espoon saaristoon, melotaan vaikka jätskille. Kakakkeja lainataan 
jäsenille 4,-/1,-(lapsi) 6,-/2,- muut. Tervetuloa kokeilemaan.
13.- 21.7. la-la Ohjattu TRL:n merimelontavaellus. Reittisuunnitel-
ma ”fundeerauksessa ”Kajakkeja ja varusteita lainataan koht. korvaus-
ta vastaan.Osallistumismaksu 20,- sis. opastuksen, kartat ja pullakahvit.

Tule iltamelontoihin harjoittelemaan! 
25.8. la ER:n kuutamomelonta Laajalahdelta klo 18 kuutamon salliessa.  
Näistä lisätietoja: Pertti Mikkelä, puh. 0400 475254 tai pertti.mikke-
la@gmail.com

Vauvasta vaariin meren saariin! Vitamiineja auringosta!
18. - 19.8. TRL-merellinen perheleiri Espoon Rövarn (Ryöväri) saa-
ressa 

Matkataan laivalla saareen, jossa vietetään reilua retkielämää telttaillen.
Saunotaan retkisaunassa, etsitään aarteita, ongitaan, opitaan naviog-

ointia, uidaan, eletään säiden mukaan... 
Osallistumismaksu 10,-/aikuinen, 7,- lapsi alle 16v. Maksu kattaa lai-

vamatkat, ruuat,ohjelman. Varusteita lainataan korvauksetta. Lisätieto-
ja: hilkka.laitinen@gmail.com p. 0440 500 354 ja Petri Mikkelä, petri.
mikkelä@pejomi.gmail.com

Retkeilijät kuvataan yleensä vauh-
dikkaina marssilaulun tahdittami-
na, meno on reipas ja vauhti ahdis-
tavaa. Lapsuuden aikaisessa posti-
kortissa läikkyi ilo ja päivänpais-
te. Kahden markan postimerkillä 
17.8.1943 se oli kulkenut neiti Tai-
na Lujaselle Vuoriniemestä Pihla-
jalahden Oravaniemeen. Sota-ai-
ka kun oli, tärkeätä oli tiedustella 
vointia ja terveyttä. Oltiin huoles-
tuneita lähimmäisistä postitse, kun 
ei ollut kännykkää. saati skypeä.

Taiteilija on maankuulu kuvitta-
ja Arnold Tilgmann (1902-1978) 
ja kustantaja Paletti Oy, pian sata-
vuotias korttiyhtiö Hämeenlinnas-

ta. Tilgmannin kortit ovat kysyttyä 
keräilytavaraa. Ne pitivät sota- ja 
pula-aikoina mielialoja yllä positii-
visuudellaan. Reippaat iloiset lap-
set puuhasivat ketterästi kotoisissa 
ympäristöissä, usein jopa partiola-
kit päissään. Koirat riemastuttivat 
ja kukkaset kedolla lisäsivät luon-
non autereista tuntua.

Onkin selviö, että retkeilyä sopi 
ihannoida ja siihen yllyttää, kuten 
tällä kortilla. Edelleenkin sillä on 
oma hellyttävä sanomansa. Vauh-
tia, mars, mars.

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Pidä saaristo 
siistinä!

Niinhän me pidämmekin.

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala
Puh. (09) 879 8886

e-mail: info@welhonpesa.fi
www.welhonpesa.fi

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

Myös polkuveneiden 

ja sup-lautojen 

myynti ja vuokraus!

ReIPPAHASTI

Melko harvinainen Keisarinviittauros 
lenteli mäkimeiramin kukilla Stenbackan 
pihapiirissä elokuussa -17, siitä idea. Se on 
perhonen, joka katosi vuosikymmeniksi. 
”Nuuksio-olio”- akvarellin perhosesta 
teki graafikko Vappu Ormio. Hän kertoi 
kuvan ideoista.Kuvassa sininen valtikka 
on purtojuuren kukka, hihakoristeet ovat 
toukan väkäsistä, kruunu tuntosarvista ja 
turkiskaulus perhosen ruumiin karvoista.
Vuoden olion valitsee NUUKA yhdessä 
Metsähallituksen kanssa. Toivon, että 
tulevana kesänä saisimme kameraan 
vangittua näitä ”lentäviä kukkasia” 
runsaasti.

Hilkka Laitinen

Nuuksion kansallispuisto täytti 24 vuotta!

Luonnon ihmeitä...

Hämeenlinnalainen Hannu Ra-
siranta on taitava perhoskuvaa-
ja. Hän on kolunnut mm. Kilpis-
järvellä ja kuvannut siellä pienellä 
niityllä  harvinaisen, pohjantäplä-
paksupää-perhosen.

Hän myös kasvattaa perhosia ja 
kuvaa niiden kehitysvaiheita. Han-
nu on jopa rakentanut toukille 
oman kasvihuoneen. Siten selviää 
mitä perhosia hänen löytämistään 
toukista tulee. 

Hannu kertoo  
kuvan perhosista:
”Meillä Suomessa lentävistä perho-
sista nämä viisi ovat sellaisia, että 
ne talvehtivat aikuisina. Kevääl-
lä huhti-toukokuussa, kun päivä-
lämpötilat nousevat nollan yläpuo-
lelle, ne lähtevät liikkeelle. Toden-
näköisesti sitruunaperhonen en-
simmäisenä.

Silloin on vielä vähän kukkia, 
mutta ainakin pajut ovat kukassa. 
Ensimmäisen mesiaterian jälkeen 
onkin sitten tärkeämpi homma tie-
dossa, nimittäin parittelukumppa-
nin löytäminen.

Naaras munii sen jälkeen mu-

nansa toukan ravintokasville, joka 
nokkosperhosella ja neitoperhosel-
la on  nokkonen ja sitruunaperho-
sella korpipaatsama. Muille kelpaa-
vatkin sitten lähes kaikkien pensai-
den lehdet.

Toukat aikuistuvat keskikesällä 
ja koteloituvat useimmiten ravin-
tokasvinsa lehtien alle suojaan. Ne 
kuoriutuvat parin-kolmen viikon 
kuluttua. Tällaisesta kierrosta joh-
tuen nämä perhoset saattavat elää 
toista vuotta, koska edellisenä ke-
sänä kuoriutuneita perhosia saat-
taa lentää vielä heinä-elokuussa.” 

Hei retkeilijät, ensi kesänä per-
hosia kuvaamaan!  Hannun hyvät 
neuvot:

”Päiväperhosilla on hyvä näkö, 
se havaitsee sinut n.kahden metrin 
päästä räpäyttämällä siipiään. Rau-
hallinen lähestyminen ja maaston 
väriset vaatteet auttavat. Kuvaa on 
yritettävä ottaa alle puolen metrin 
päästä. Odota rauhallisesti aurin-
gon valoa, silloin perhonen avaa 
siipensä”

Hannua jututti Hilkka Laitinen
Kuvat Hannu Rasiranta

Toukasta 
loistavaksi perhoseksi!
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Vuodesta 1989 alkaen Naturfreun-
de International (NFI) eli Kansain-
väliset luonnonystävät -järjestö on 
nimennyt  vuoden maisemaksi 
(”Landschaft  des Jahres”) alueen, 
joka on ympäristöllisesti arvokas ja 
sijaitsee vähintään kahden valtion 
alueella. Aikaisemmin kaikki alu-
eet ovat olleet Euroopassa, mutta 
vuoden 2018/2019 Landschaft des 
Jahres  -alueeksi nimettiin Senega-
lin ja Gambian raja-alue Afrikassa. 
NFI järjesti alueelle kahden viikon 
matkan 11. – 25.1.2018. 

Matkalle osallistui 40 seikkai-
luhenkistä matkailijaa yhdeksästä 
maasta. Jotkut olivat ensimmäis-
tä kertaa Afrikassa, joillakin oli ta-
kanaan useampia Afrikan matko-
ja. Suomesta mukana olivat Jukka 
Pöllä ja Ossi Jokinen Järvenpään 
retkeilijöistä ja Liisi Juvonen Kar-
jalan retkeilijöistä.

Matkareitti oli pääpiirteissään 
Dakar – Kongheul – Janjanbu-
reh – Tanji – Toubacout - Dakar 
ja se tehtiin kahdella pikkubussilla. 
Kongheulissa, Senegalin keskiosas-
sa  lähellä Gambian rajaa pidettiin 
”Landschaft des Jahres”-avajaiset 
paikallisen koulun pihalla. Ava-
jaisissa oli korkea-arvoisia vierai-
ta, mm. Senegalin turistiministe-
ri sekä noin 800 värikkäisiin asui-
hin pukeutunutta paikallista. Pu-
heiden lisäksi ohjelmassa oli pe-
rinteisiä tansseja, koululaisten te-
atteriesitys metsien suojelun tär-
keydestä, paikallisten valmistama 
lounas sekä tilaisuuden muistoki-
ven paljastus. 

Avajaisten jälkeen istutimme 
ensimmäisen kerran hedelmäpui-
ta; mangoa, mandariinia ja sit-
ruunaa. Puita istutimmekin sitten 
vielä neljässä kylässä.  Toivottavasti 
puut menestyvät, sillä osalla paikal-
lisista istuttajilla tuntui olevan ai-
ka hatara käsitys esimerkiksi pui-
den suojauksesta vuohia ja lehmiä 
vastaan.   

Kaikissa kylissä meidät otettiin 
iloisina vastaan ja isot lapsilaumat 
ympäröivät meidät. Erityisesti 1,5 
litran tyhjät vesipullot olivat ha-
luttuja, sillä niissä paikalliset voi-
vat säilyttää mm. baobab-puun 
mehua ja muita ruokatarvikkeita.

Senegalin puolelta siirryimme 
Gambiaan ja kävimme tutustu-
massa ”Women’s Initiative Gam-
bia” -keskukseen, jonka tavoitteena 
on tukea  naisia mm. opastamalla 
heitä terveellisen  ravinnon valmis-
tamisessa, käsitöiden teossa ja nii-
den myymisessä paikallisessa kau-
passa. Naisilla oli myös oma pank-
ki keskuksessa.  

Kylävierailun jälkeen kävimme 
katsomassa Wassun megaliittejä. 
Loppumatka Janjanburehiin teh-
tiin laivoilla Gambia-jokea pitkin 
ja näimme muun muassa simpans-
seja luonnonpuistossa. 

Janjanburehissa osallistuimme 
Kankurang-festivaaliin, joka järjes-
tettiin nyt monen vuoden tauon 
jälkeen Landschaft des Jahres  -ni-
mityksen ansiosta. Kankurang on 
henki, joka suojelee kylää ja kylä-
läisiä pahoilta hengiltä ja noidilta. 
Kankurangeja esittävät naamioi-
dut tanssijat, joille juhlijat antavat 
palkkioksi rahaa. Naamioasut ovat 
olleet UNESCOn maailmanperin-
tölistalla vuodesta 2008. Festivaa-
liin osallistui noin 800 paikallista 
asukasta, meidän matkaryhmäm-
me sekä muutama turisti, jotka 
olivat lintubongareita. Gambia-

joen kansallispuistossa on tavattu 
560 eri lintulajia. Ei siis ihme, että  
lintubongareita kaukoputkineen ja 
kameroineen oli monessa paikassa. 

Janjanburehin jälkeen mat-
kamme luonne muuttui ”loma-
matkamaisemmaksi”. Gambi-
an vuoden 2016 poliittisen krii-
sin seurauksena ihmisten valvon-
ta ainakin maaseudulla on tarkkaa. 
Matkalla Janjanburehista  maan-
teitse Gambian rannikolle Tanjiin 
laskimme 31 poliisin/armeijan tar-
kastuspistettä.  Atlantin rannikol-
ta matkasimme Gambian pääkau-
pungin Banjulin kautta takaisin 
Senegaliin Toubacoutaan. 

Toubacoutassa vierailimme Fa-
talahin villieläinsuojelualueella. 
Alue oli varsin pieni, mutta tar-
peellinen jäljellä olevan villieläin-
kannan suojelemiseksi. Lisäksi  
teimme jokiristeilyn Saloum-joen 
suistoon. Suistoalueella on paljon 
mangrovea, joissa osterit kasvavat. 
Matka päättyi lyhyeen kiertoaje-
luun Dakarissa. 

Matka oli kokemuksena toisen-
lainen kuin kaupallinen valmis-
matka. Liikuimme alueilla, joil-
la ei ole turismi-infraa, joten  40 
hengen seurueen matkanteko ei 
ole yksinkertaista. Kaikesta huoli-
matta senegalilaiset ja gambialaiset 
onnistuivat kuitenkin järjestämään 
lopulta kaiken hyvin päin. Matka 
oli erittäin kiinnostava ja jos NFI 
järjestää samantapaisia tulevaisuu-
dessa, niin suosittelen osallistumis-
ta lämpimästi.  

Lisää tietoa matkasta: Googleen 
hakusanaksi: FAIR travelling – 
Landscape of the Year Senegal/the 
Gambia.

Teksti ja kuvat
Jukka Pöllä

Puiden istutusta ja kulttuuria Afrikassa

Landchaft des Jahres-avajaisten yhteydessä istutetun hedelmäpuun onnelliset omistajat Koumbidja Socén kylässä. Kuvan oton jälkeen taimen 
ympärille laitettiin oksista tehty suoja eläinten vuoksi. Taustalla näkyy tuiki tärkeän vesitornin rakennustarvikkeita.

Suomalaiset ”Landschaft des Jahres” avajaisissa. 
Vasemmalla Liisi Juvonen, keskellä Jukka Pöllä ja 
oikealla Ossi Jokinen.

Kankurang apureineen tanssimassa. Kummasti tuli 
mieleen ”vanha vihtahousu”. 

Tyypillinen näky alueen kylissä. Siistiin, värikkääseen asuun pukeutunut nainen nostamassa vettä jopa 25 
metriä syvästä kaivosta.



Kapea polku kosken äyräällä päät-
tyy maanvyöryyn. Irtonaisessa so-
rassa näkyy muutama tossun jäl-
ki. Alla kohisee kuutosluokan kos-
ki kohden Intian tasankoa, kolme 
kilometriä alempana. Joku on tästä 
aivan ilmeisesti mennyt. Tyhjennä 
mieli. Älä ajattele mitään. Mene.

Eläkkeelle jäämisen kunniaksi 
piti päästä Nepaliin vaeltamaan, 
nyt kymmenennen kerran. Suo-
situimmat alueet, ja jokunen har-
vinaisempikin, oli tullut koluttua 
jo moneen kertaan. Nyt kohteek-
si valittiin erämainen pätkä Ghun-
sasta Makalun perusleiriin pitkin 
Great Himalayan Trailia, joka kul-
kee koko Nepalin pituudelta rajal-
ta rajalle. Aikaa varattiin maastoon 
33 päivää ja kolme matkoihin Kat-
mandusta ja takaisin.

Reitistä on kaksi versiota. Toi-
nen kulkee alempana pitkin asut-
tuja seutuja. Toinen, se haastavam-
pi, menee korkeimpia harjanteita 
ja solia, korkeimmillaan yli kuu-
den kilometrin.

Espoon Retkeilijöiden Saari-
sen Jussin, tuon trekkikonkarin 
kanssa valitsimme sen korkeam-
man reitin. Erilainen matkasta tu-
likin, sekä hyvässä että pahassa.

Oman haasteensa matkalle antoi 
se, että minulle oli vain kahdeksan 
kuukautta aikaisemmin vaihdettu 
keinonivel oikeaan lonkkaan. Va-
semmalle mokoma oli laitettu jo 
viisi vuotta aiemmin. Mielenkiin-
toista siis nähdä, miten cyborg-elä-
keläinen pärjäisi viistonnisissa so-
lissa luomutrekkaajien seurassa.

Matkaan lähtivät siis Jussin li-
säksi toinenkin Petri, Ryöppy su-
vultaan, sekä matkan varrelta poi-
mittu Wolfgang, saksalais-ranska-
lainen eläköitynyt UNESCOn vir-
kamies. Tottunut vaeltaja hänkin, 
joskin jo 73 täyttänyt.

Tunnin mittaisen lennon ja 9 
tunnin jeeppikyydin jälkeen olim-
me lähtöpisteessä Taplejungissa 
Itä-Nepalissa. Siitä suuntasimme 
pitkin osittain umpeenkasvanutta 
ja maanvyörymien turmelemaa tie-
uraa kohden Ghunsan kylää Kan-
chenjungan suunnalla. 

Kuuden päivän kuluttua olim-
me Ghunsassa, jossa pidimme le-
popäivän ja noukimme kyytiin 
Wolfgangin. Nyt joukkue oli täy-
dessä vahvuudessa; 4 vaeltajaa, 2 
opasta, kokki, 4 keittiöapulaista ja 
11 kantajaa. Reittimme kulki suu-
rimmalta osaltaan alueilla, jossa ei 
joko ollut asutusta ollenkaan, tai 
kylissä ei ollut minkäänlaisia turis-
tipalveluita.

Merkittävin ero valitsemallam-
me reitillä verrattuna tunnetum-
piin vaellusalueisiin olikin juuri 
se, että siellä ei ole käytännöllises-
ti katsoen lainkaan vaeltajia (osal-
la reitistä ei edes paikallisia kulki-
joita). Arviomme mukaan kulke-
maamme pätkää GHT:stä kulkee 
vain parisenkymmentä trekkaajaa 
vuodessa, kun Everestin alueelle 
tunkee nykyjään lähemmäs 50000 
vaeltajaa vuosittain.

Harjoituksen vuoksi ylitim-
me 4700 metrisen Nago La:n so-

lan matkalla Olangchun Golan 
kylään, jonne saavuimme kol-
men yöpymisen jälkeen. Säät ei-
vät juuri suosineet, pilvistä tih-
kua suurimman osan päivää, aa-
muisin hetki selkeää. Monsuunit 
ovat viime vuosina viipyilleet pi-
tempään kuin ennen, ilmaston-
muutos?

Polut, missä niitä oli, olivat yl-
lättävän kehnoja, jopa sikäläisit-
täin suurten kylien välillä. Erä-
maisemmilla osuuksilla niitä ei 
monesti ollut ollenkaan, ja pa-
hempaa oli tiedossa.

Olangchun Golassa, melko 
suuressa kauppakylässä odotti yl-
lätys: maantie Tiibetiin! Sen oli 
Kiinan armeija rakentanut edel-
lisenä kesänä Tiibetin rajalta 26 
kilometrin päästä ja se johti 5100 
metriä korkeaan Tipta La:n raja-
solaan. Mahtoiko Nepalin kes-
kushallinto edes tietää mitä raja-
seudulla oli tekeillä. Nepalissa on 

tällä hetkellä useita rajakyliä, jon-
ne on tieyhteys Tiibetin (Kiinan) 
puolelta, mutta etelän suunnalta 
keskeneräinen tientapainen puk-
kaa pajua.

Seuraavaksi odotti Lumbasum-
ban kaksoissolan ylitys, vajaat 
5200 metriä kumpikin. Korkeu-
teen totuttelun vuoksi vietimme 
solan rinteillä kolme yötä, toinen 
toistaan kehnoimmissa mutta 
vielä siedettävissä leireissä. Reit-
ti, polusta ei enää monin paikoin 
voinut puhua, meni pitkin alp-
piruusupusikoita ja tunturilou-
hikoita. Aamujäisiä puroja riitti 
ylittettäväksi, välillä turhaankin.

Oppaamme Gelbu osoittau-
tui kelpo hepuksi, kun hän kan-
toi epäröimättä kantajien kuor-
mia paikoista, joista kantajat eivät 
uskaltaneet mennä. Kantoipa hän 
minut ja Jussinkin reppuinemme 
yli muutamasta purosta, jotta sa-
hibien ei tarvitsisi riisua kenkiään.

Lopulta ylityspäivä koitti kau-
niissa aurongonpaisteessa ja pikku 
pakkasessa, luntakin oli yöllä sadel-
lut kymmenisen senttiä. Korkeus 
alkoi vaatia veronsa, pari askelta ja 
hengenveto. Lopulta hengenveto 
joka askeleella. Taivas alkoi vetäy-
tyä pilveen, eivätkä paljon mainos-
tetut komeat maisemat sekä Kan-
chenjungan että Makalun suun-
taan suvainneet näyttäytyä. Kum-
puilevaa sora- ja louhikkomaastoa, 
jokunen lampi painanteissa. Erin-
omaista seutua eksyä.

Loppumattomalta tuntuva vael-
lus alas ruohoisia rinteitä, sivuut-
taen pari jakkipaimenten sanomat-
toman törkyistä leiripaikkaa. Vali-
tettavan normaalia kehitysmaissa.

Yö länteen antavassa jokilaaksos-
sa, kirkkaassa aamussa lopulta hoh-
tava näköala Makalun massiiville, 
matkamme lopulliselle kohteelle.

Seuraava reitille osuva kylä oli 
Thudam, eräs eristyneimpiä taaja-
mia koko Nepalissa. Noin 20 ta-
loa ja 50 asukasta. Koulukin oli, 
mutta opettaja piti kauppaa maa-
likylissä, nostaen tietysti kuiten-
kin palkkaa hallitukselta. Toisaal-
ta ymmärrettävää, kukapa kouluja 
käynyt, paikallista tiibetin murret-
ta osaamaton hindu haluaisi asua 
näin jumalten selän takana. Eten-
kin kun kylässä niin vähät välite-
tään Nepalin laista, että juletaan 
teurastaa lehmiä. Maassa, jossa jo 
naudanlihan syönnistä voi saada 8 
vuoden linnatuomion.

Ehtoolla, tuhdin lihapadan ää-
ressä, muutuimme kaikki suurri-
kollisiksi.

Seuraavat kolme päivää olivat 
ikimuistoisia. Ensiksi eksyimme 
sivulaaksoon, jossa jouduimme 
kiipeämään pitkin kalliolohkarei-
ta ja iljanteisia savirinteitä, kantajia 
köydellä auttaen. Yksi päivä tärvi-
ölle, mutta kuolonuhreilta vältyt-
tiin, täpärästi.

Sitten pitkin uskomattoman 
kapeita polkuja jyrkkiä harjantei-
ta kierrellen. Maastossa, jossa mah-
dollisia leiripaikkoja oli vain yksi 
tai kaksi päivässä. Jokilaaksot oli-
vat niin jyrkkiä, että monissa ei 
varmaan ihminen ole vielä kos-
kaan vieraillut.

Maalikyliin pääseminen toi uu-
den maailman. Hirssipeltoja, vank-
koja taloja, jopa majatalon tapai-
nen ja haaleaa kaljaa!

Tässä vaiheessa tein päätöksen 
kääntyä kohden Katmandua. Vael-
taminen oli sinänsä jälleen haus-
kaa, mutta alamäkien könyäminen 
vaellussauvojen varassa alkoi käydä 
hermoille. Jalat olivat leikkausten 
jäljiltä hieman kömpelöt, ja jyrkät, 
liukkaat polut alamäessä hankalan 
vaarallisia. Ylämäet ok ja tasamaa 
suorastaan nautintoa, mutta...

Siispä käännyimme Wolfgangin 
kanssa kohden etelää, edessä kuu-
den päivän taival pääkaupunkiin. 
Jussi ja Petri R. jatkoivat kohden 
Makalua. Reitti oli kuulemma 
paikoin vielä hirveämpi kuin tä-
hän asti, joten ratkaisuni oli ehkä 
oikea. Mutta sen voin sanoa, et-
tä joku Everestin tai Annapurnan 
trekki olisi keinolonkillakin lasten 
leikkiä. Ja painohan taas putosi ra-
piat kaksi kiloa viikossa. Method 
Kaipiainen, pitäisikö tuo kaupal-
listaa?

Teksti ja kuvat: 
Petri Kaipiainen

Lumbasumba La

Himalajan harhatie. Viimeinen leiri 4700 metrissä ennen solaa.

Valtatie Nepalin malliin.

Lopulta Makalu 
suvaitsi näyttäytyä.

eli konkkalonkan myöhemmät seikkailut Himalajalla
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Toimintakalenteri
n Espoon Retkeilijät (eR) 
Su 22.4. TRL-Opastettu linturetki 
Kirkkonummen Pähkinäpolulla. Katso 
ilmoitus alla.
30.4.-1.5. Vappuna Luonnon ja Työn 
juhlaa Stenbackassa. 
hilkka.laitinen@gmail.com. Ks. ilm. tällä 
sivulla. 
La 12.5. Roskaton retkipäivä. Polkais-
taan espoon Rantaraittia pitkin. Katso 
ilmoitus sivulla 3.
18.-20.5.pe-su TRL:n Retkeilypäivät 
Nurmijärvellä. Ks. ilm. s. 2.
5.6. alkavat tiistaiset iltamelonnat klo 
18 Laajalahdesta. Läh. pertti.mikkela@
gmail.com, puh. 0400 475254.
La-la 14. - 21.7. TRL-Merimelontavael-
lus. Läh. Pera.
22.-27.7.TRL-Pyöräretki Länsi-Virossa. 
Ks. ilm. sivulla 3.
La-su 18.-19.8. TRL:n Merellinen 
perheleiri.  Ks. ilm. sivulla 4.
25.8. Kuutamomelonta Laajalahdelta. 
Tiedot Peralta. 
La-la 15.- 22.9. TRL-Ruskaviikko Pal-
laksella. Läh. armi.salenius@gmail.com
Seuran tukikohta NUUKSION STEN-
BACKA: Vuokrat jäsen 10,-/2,-. Ulkopuo-
lisille 15,-/5,-/vrk. Hilkalla tilauskalenteri: 
0440 500354.
Katso loppuvuoden ohjelma Satakieli-
lehtisestä, joka seuran nettisivulla ja 
on myös tullut jäsentalouksiin!
Seuran nettisivu: www.trekkari.fi

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)
to 3.5. Valokuvien, videoiden katselua 
klo 17 HTy:n Paasitalo, Paasivuorenkatu 
5. 
la 26.5 Retki Vallisaareen. Jatketaan 
teemaa ”Helsingin saaret tutuksi”. 
Kokoonnumme klo 9.30 Kauppato-
rille Kolera-altaalle. Ilmoittaudu 18.5. 
mennessä.
6.9. Patsaskävely. Kokoonnumme 
Havis Amandan patsaalle klo 17.
Ruskaretki Rihmakurun majoille viikot 
38-39
25.10. Syyskokous klo 17 TRL:n toimis-
tolla, Sturenkatu 27 A.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
eila Oranen 0407344913  oranen.eila@
gmail.com

n Hämeenlinnan Retkeilijät (HäRet) 
Tulevia tapahtumia: Lapin vaellus, 
marjaretket Ukonjoelle, retkeily Hämeen 
Ilvesreitillä ja omat kesätapahtumat Va-
najaniemessä ja Padasjoella. Fb-sivuilla 
päivityksiä: https://www.facebook.com/
HameenlinnanRetkeilijat/
Tiedustelut: Pj. Teemu Roisko, roisko@
gmail.com, 050 413 3315.

n Jyväskylän Kunto- ja Luontoliikku-
jat ry (JyKuLuLi)
10.5. helatorstaina kevään korva-
sieniretki.  Kokoontuminen klo 10 
Vaajakosken ABC:n pihassa. Tiedustelut 
Pertti Olli p. 0503286806.
Netti: kuntoluontoliikkujat.sporttisaitti.
com

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet)
2.5. Tammirannan kevättalkoot klo 18 
13.5. Äitienpäiväpatikka Lemmen-
laaksoon. Kokoontuminen klo 10 etel. 
opastetaululla. Lisätiedot: erkki, puh. 
0400 614 899 ja Martti, puh. 0500 438 
278. 
19.5. Yrttikurssi Tammirannassa klo 
12, oppaana Juha Koskiranta. 
27.5. Pyöräretki Kuusijärvelle, lähtö 
linja-autoasemalta klo 9. Ilm. erkki, puh. 
0400 614 899. 
1.-2.6. Yö teltoilla, koko perheen 
tapahtuma Tammirannassa. Pystytämme 
telttamme pihalle ja harjoittelemme 
retkeilytaitoja. yö teltassa tai Tammiran-
nan yläkerrassa. 
klo 18 Tammirannan keskiviikot 6.6., 
4.7., 1.8. ja 5.9. 
16.-17.6. Melontaretki. Lisätietoja 
nettisivuilta ja sähköpostitse. 
30.6. Polkupyöräparkki Tammiran-
nassa. Vartioimme Puistobluesissa 
kävijöiden pyöriä. 
14.-21.7. Patikointimatka Irlantiin 
7.-16.9. Ruskavaellus Pallas-Yllästun-
turin kansallispuistoon. Tapaaminen 
Kolarin asemalla 8.9. josta tilausbussilla 
eteenpäin. Päivämatkalaisille mökit 
Rihmakurussa. Lisät.: Mikko, puh. 0400 
104102  ja nettisivut. 
Netti: www.jarvenpaanretkeilijat.com

n Kangasalan Retkeilijät (KangRet)
26.4. klo 10 lähdemme valloittamaan 
Kirvunlinnaa Pälkäneellä. Lähtö 
Kangasalan linja-autoasemalta kimppa-
kyydein. 
10.5. helatorstain ulkoilupäivä Torpal-
la klo 10 alk.
16.5. alkaa Torpan talkooillat, jatkuen 
kesäkauden parillisten viikkojen keski-
viikkoina.
20.6. klo 17 Yleiset onkikilpailut 
Matinsaaressa
14.7. Torronsuo - Nuuksio kansallis-
puistoretki
16.8. Iltapäivänvietto Pikku-Herityssä 
Valkeakoskella klo 15
8.9. Retki Ritajärven luonnonsuojelu-
alueelle Sastamalaan. Lähtö Kangasalan 
linja-autoasemalta kimppakyydein klo 8.
Tiedustelut: Risto Mäntylä, 040 828 9146 
tai mantylaristo@gmail.com 
Seuraa myös Kangasalan Sanomien 
Seurat toimii -palstaa.

n Karjalan Retkeilijät (KR) 
Linturetki Patvinsuolle toukokuulla, ks. 
seuran kotisivut 
16.6. Lähiliikuntapäivä Utranharjulle/
Kontioniemeen 
7.-11.7. 35-vuotisjuhlavaellus Susitai-
paleella Möhköstä Ukonjoelle  
Heinäkuussa laivaretki Pielisellä  
28.-29.7. Suomun pihapiirin heinätys 
ja lakkaretki  
25.8. Suomen luonnon päivä Patvin-
suon kansallispuistossa 
18.-25.8. Patikkaviikko Pallaksella  
Kaikista tapahtumista lisätietoja seu-
ran kotisivuilta: elisanet.fi/karjalan.
retkeilijat

n Kuopion Retkeilijät (KuRet)  
29.4. Koivula kesäkuntoon klo 12 - Ke-
vään ensimmäiset talkoot Koivulassa.
19.5. Villiinny keväästä Koivulassa 
klo 12-16. Opastetut kävelykierrokset 
Savisaaren luonnossa. Rantasauna läm-
penee, kuka heittää talviturkin? Puuhaa 
lapsille ja Pop-up -ravintola auki.  
16.6. Rakastu kesäyöhön klo 18-22. 
Rantasauna lämpenee, järvi odottaa 
uimareita. Pop-up -ravintola auki.
22.-24.6. Juhannus Koivulassa. Viete-
tään keskikesän juhlaa.
1.7. Lähiretki Karhonsaareen 
2.9. Lähiretki Kolmisoppi-Neulamäen 
luontopolulle 
8.9. Iloa ja valoa Savilahdessa. Savilah-
den toimijoiden yhteinen tapahtuma-
päivä. Koivulassa luvassa mm. opastusta 
geokätköilyn saloihin! 
Lisäksi keväällä ja kesällä luvassa kansal-
lispuistoretki, kesäteatteriretki, talkoita 
sekä kursseja. Katso tarkemmat tiedot: 
www.kuopionretkeilijat.fi
Lisätietoa: info@kuopionretkeilijat.fi

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
7.5. Sauvakävely, paikka ja aika avoin. 
16.5. Kesän avajaiset Sompasen 
rannassa klo 18.
Lisäksi toukokuussa linturetki ja syksyl-
lä pyöräretki sekä marja- ja sieniretki. 
Seuraa ilmoituksia: kuusankoskenretkei-
lijat.nettisivu.org

n Länsi-Karjalan Retkeilijät (L-K R) 
TRL.n tulevaisuusseminaarista 18.5. 
sekä Retkeilypäivistä Nurmijärven 
Kotorannassa 19.- 20.5. olette saaneet 
tietoa. ettehän unohda ilmoittautua 
viimeistään 24.4.! 
Kummiluokan luontoretki toukokuus-
sa, ilmoitellaan vielä tarkemmin 
Korvasieniretki kesäkuun alussa, 
tarkempi ajankohta myöh. 
25.8. Patikkaretki  
20.- 23.9. Ruskaretki Hossan kansallis-
puistoon. Ilmoitt. jo 30.4. menn. Heikille. 
Lisätietoa: heikki.haapea@pp.inet.fi puh. 
0400 210 011, 

n Riihimäen Retkeilijät (RiRet) 
13.5. Äitienpäiväpyöräily 
20.5. klo 13 Kesäkauden avajaiset 
30-vuotisjuhlan merkeissä Suonummen 
majalla 
26.5. Retki, Turun saariston Rengas-
kierros 
Toukokuussa osallistuminen kaupun-
gin siivoustalkoisiin 
7.-10.6. Erämessut. Talkoolaisia 
tarvitaan. 
23.8. Ulkoilupäivä Leporannassa 
8.-13.9. Puolukka- ja luontoretki 
Ukonjoelle 
Syyskuussa Ruskaretki evolle 
Lisätietoja: Raija puh. 040 7254898 ja 
Inkeri 040 8614463
riihimaenretkeilijat.yhdistysavain.fi

n Rovaniemen Retkeilijät (RoiRet)
3.5. Pyörät kuntoon

10.-13.5. Lapin Erämessut
Toukokuussa suunnistusviikonloppu
18.-20.5. TRL:n Retkeilypäivät, ks. ilm. 
s. 2.
15.6. Luonnon antimien käyttökurssi
2.-8.7. Ulkomaanmatka Andorraan. 
yhteys Hannuun 040 5881439.
Heinäkuun kesävaellus Kilpisjärven 
(Haltin) ympäristöön. yhteys Seppoon 
0400 23159.
Elokuussa päiväretki lähimaastoon ja 
vesistötapahtuma
Syyskuussa ruskavaellus
Netti: facebook.com/rovaniemenret-
keilijatry
http://rovaniemenretkeilijat.blogspot.fi/

n Salpausselän Samoojat (SalSa)  
Linturetki; osallistutaan huhtikuussa 
Päijät-Hämeen lintutiet.yhdistyksen 
retkille, ilm. suoraan järjestäjälle, netissä 
phly.fi/toiminta/tapahtumakalenteri. 
Hanhiretki bussilla, puh. 0400 972421. 
6.5. Pyöräretki 50-70 km, lähtö teatte-
ritorilta klo 10. yht.henkilö Helena Nur-
mio, p. 0400 432099, helena.nurmio@
gmail.com
12.5. Kairessuon-Mieliäissuon 
luontopolku Orimattilassa, lähtö klo 10 
Jokimaan p-paikalta. yht.henkilö: tarmo-
tikka1@gmail.com, puh. 040 8236625.
18.-20.5. TRL:n Retkeilypäivät Nurmi-
järven Kotorannassa. Ks. s. 2.
Osallistutaan Vesisamoilijoiden ti- ja 
to-melontoihin Kahvisaaressa kesällä.
12.6. Orilammen kotiseuturetki. 
Lähtö Lahden torin turistipysäkiltä klo 
8. Orilammella klo 11 laivaretki. yht.
henkilö: arvo.korkkinen@gmail.com, 044 
5817681.
7.7. Retki Helsingin saaristoon 
Vallisaari-Kuninkaansaari. 
yht.henkilö: tarmotikka1@gmail.com 
22.7. TRL:n pyöräilyretki Viroon länsi-
rannikolle. Ks. ilmoitus.
Retki Enonsaareen heinäkuussa
Ruskaretki Hossan kansallispuistoon 
elo-syyskuussa 
Lisätietoja: siht. hannele.vuorio@gmail.
com
Kotisivut: www.salpausselansamoojat.fi

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR) 
Su 13.5. klo 13 Kukanpäivänä Longin-
ojan lehdossa. Kokoontuminen Haaga-
Helian amm.korkeakoulun p-paikalla 
Malmilla, Latokartanontie 12.
Kesäkuussa Viro 100 v. Autoillen 
tutustumme Viron historiaan Tartton ja 
Peipsijärven ympäristöissä.  
7.-14.7. Savonlinnan Putretissa har-
joittelemme mobiililaitteiden käyttöä, 
uimme ja retkeilemme. Oopperaan 
halajavat, hankkikaa liput ajoissa!
La 18.8. TMMR 30 vuotta. Juhlitaan 
myös yhdessä niiden jäsentemme 
kanssa, joilla on tänä vuonna tasavuotis-
syntymäpäivät. Klo 13 juhlapatikka, klo 
15 kahvitilaisuus. Pihaohjelmaa, sauna, 
tanssilava. Hanikan virkistyskeskus 
Matasaarentie 1.

Elokuun lopulla kulttuuripitoinen 
matka Lappiin ja Norjan Nordkappiin.
Lähiretkiä 
luontoon ja tapahtumiin ”mennään 
yhdessä” -periaatteella. Seuraa tapio-
lanmmr.blogspot.fi, s-postiasi ja kysy: 
tuula.touru@gmail.com, puh. 040 502 
9399, kertturi.karonen@gmail.com, puh. 
050 565 8883 ellen.granholm@gmail.
com (Lapin matkasta)

n Turun seudun Retkeilijät
22.4. retki; kokoonnutaan klo 10 Raisi-
ossa 8-tien ABC-asemalla. Tutustutaan 
Maskussa luolaan ja Vehmaalla vanhan 
kivilouhimon luontopolkuun.
Tiedustelut: Klaus Vuorinen, 050 340 
3394.

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
18. – 20.5. TRL:n tulevaisuusseminaa-
ri, Retkeilypäivät ja ViRetin 30 v. juhlat 
Nurmijärven Kotorannassa
16.6. Lähiretkipäivä Porvoon Pirtti-
saareen
vko 31 tai 32 (la tai su) Päiväretki 
Jussarön majakkasaarelle
26.8. Suomen luonnon päivänä jokin 
tapahtuma 
15.9. Lähiretkipäivä Torronsuolle
22. – 23.9. Retkeilijän ensiapukurssi 
Lisätiedot retkistä ilmoitetaan lähempä-
nä ajankohtaa s-postilla, paikallislehdissä 
ja seuran nettisivuilla www.vihdin-
retkelijat.fi

n Nuuksion kansallispuisto- 
yhdistys NUUKA ry
1.5.alk. klo 11 Vappupäivänä Sten-
backasta retki Nuuksion vuokkorinteille. 
Omat eväät.
Kysy lisää Hilkalta: hilkka.laitinen@gmail.
com 
Kesällä pääsee niittämään ja hara-
voimaan Stenbackan pihaniityt sekä 
Purolan niityn.

Seuraava Retkeilijä-
lehti ilmestyy 

27. syyskuuta 2018.

Käenrieska on ponkaissut 
maasta käen kukunnan 
odotteluun. Kuva: Hilkka

Talven ja pimeyden kahleista pois! 
Aloitetaan klo 10 simalla ja juuri paistetuilla 
Stenbacka-munkeilla.Vappulauluja!
Työn iloa: puiden kaatoa ja klapihommia, lepakon- 
ja linnunpönttöjen puhdistusta sekä ympäristön 
haravointia ym. hyötyliikuntaa.   
Talkoosoppa (ilmainen), sauna.  
Vappu-illallinen (15,-/hlö, lapset 5,-), Vappuarpajaiset. 
Yöpyminen 10,-/2,-.
Kysy kimppakyytejä, Veikkolasta noudetaan bussilaiset 
(kysy aikat.)
Vappupäivänä klo 11 kevätretki vuokkorinteille. 
Nokipannukahvit. 
Lisät: hilkka.laitinen@gmail.com, puh. 0440 500354.

Alueella on erittäin runsas lintulajisto ja oletettavas-
ti pähkinäpensaiden kukinta.
Kokoontuminen Veikkolan Nesteen parkkipaikalla 
klo 10. Lisätietoja: armi.salenius@gmail.com puh. 
040 5098259.

Pohjanlepakko 
heräilee. Kuva: 
Pertti Mikkelä

Luonnon ja Työn juhlaa Vappuna 30.4.-1.5. 
Stenbackassa ja Nuuksion luonnossa

Opastettu TRL:n linturetki su 22.4.
Kirkkonummen Pähkinäpolulla

Joko pääsee 
pönttöön... 
Kuva: Reino 
Tuominen
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Akkojen rämpimisretken 10-vuo-
tis juhlavuoden v. 2003 kunniak-
si halusimme jotakin erityistä, jo-
ten päätimme hiihtää hameet pääl-
lä. Mielikuvissani kiisimme helmat 
hulmuten valkeilla hangilla, tyylik-
käin vedoin.

Mikä tahansa kolttu ei minul-
le kelvannut, vaan idealamppuuni 
kirkastui heti Telemark-hiihtoasu. 
No voi hitsin hitsi, mistähän sellai-
sen saisi? Koska en tällaista ihanaa 
hiihtoasua mistään löytänyt, pää-
tin tehdä sellaisen itse.

Joskus säästän joitakin tavaroita 
liian kauan ja turhaan. Eräs iän-
ikuisen vanha käsityölehti ei ol-
lutkaan turhaan tallessa, sillä juu-
ri siitä löysin Telemark-asun kaa-
vat. Mikä onnenkantamoinen! Sii-
tä sitten kaavoja piirtämään ja sar-
kaa hankkimaan. 

Hametta tehdessäni mietin, 
miksi minä teen tämän. Sarka 
oli kallista (olen saita) ja oma ai-
ka (käyn töissä) kortilla. Suuren 
juhlan kunniaksi asuun kuitenkin 
kannatti panostaa. Puku tuli ole-
maan jatkossakin akkojen retkien 
juhlava hiihtoasu – ja miksipä ei 
muutenkin.

Ajan puutteesta huolimatta hyl-
käsin vaihtoehdon teettää asun 
ompelijalla. Perusteluja hameen 
tekemiselle itse oli helppo keksiä. 
Pidän käsitöiden tekemisestä, kai-
kenlaisista aina neulomisesta lii-
maamiseen ja lakkaamiseen. Jos-
kus onnistun, joskus en. 

Tein hameen ohjeiden mukaan. 
Siitä ei tullut priimaa, mutta ha-
me kuitenkin. On palkitsevaa huo-
mata, kun saa jotain konkreettis-
ta aikaan. 

Hame oli valmis rämpimisen 
juhlaan.

Seuraavana vuonna hame kui-

tenkin näytti hieman ankealta 
tummassa kuosissaan. Kirjailin 
siihen muutaman koristenauhan 
ja kukkasen helmaan. Sitä seuraa-
vana vuonna jatkoin taas koriste-
nauhojen tekoa ja taisin kirjailla 
siihen myös muutaman köynnök-
sen ja lisää kukkia.

Ai että, miten ruokahalu kasvoi-
kaan syödessä! Päätin joka vuosi li-
sätä hameeseeni yhden uuden asi-
an: viimevuonna kurki, nyt on jo 
pöllö, hiiri, papukaija ja tammen-
lehti. Olipa ilo saada juuri sellainen 
kuin halusin!

Rapatessa roiskuu – vaikka ha-
me nyt miellyttääkin silmää, taisin 
muutaman kirosanan lausahtaa, 
kun kirjaillessa pistin neulalla sor-
meen, en kerran, vaan usein. Ym-
pärillä oli paljon lankakeriä, eriko-
koisia ja joka väriä. Langanpätkiä 
oli pitkin poikin olkkarin pöytää ja 
lattiaa, jolta sotku kulkeutui sukki-
en mukana pitkin huushollia.

Tällainen siitä tuli tänä vuonna, 

pöllö peffassa. Mitähän ensi vuon-
na, kenties orava, karhu tai vaik-
ka mörkö?

Mutta ajatelkaapa nyt oikeas-
ti, on yhtä helvettiä hiihtää ha-
me päällä rämpimismaastossa, ry-
teikössä ja sateessa, jolloin sarka 
imee itseensä kaiken veden ja pai-
naa monta kertaa enemmän kuin 
kuivat sifongit. Mutta se on kai-
ken arvoista.

Mitä kaikkea akkojen rämpimis-
retki onkaan! Käsitöitä, ulkoilua, 
urheilua, luontoa ja hyviä ystäviä.

Ensivuoteen helmat heiluen,
AnneAkka eli

Anne Linderoos Järvenpäästä

27. - 28.1. samanlaisessa säässä – 
satoi ja oli koleaa. Rämpimismaas-
tot olivat Nuuksion kansallispuis-
ton Tervalammen aluetta. Retken 
kantavana ideana oli ”Katajainen 
kansa” eli etsiä esiin ”se suuri ka-
taja”

Se vaan ei näyttäytynyt tällä ker-
taa, missä lie piilotellut. Porukka 
ei taipunut, vaan etsi muita luon-
non ihmeitä. Illansuussa pistettiin 
Stenbackan sauna lämpiämään ja 
istuttiin iltaa takan lämmössä maa-
ilmaa parantaen joten oli seuraava-
na päivänä parempi maailma  räm-
peilemiseen eikä taivuttu surkutte-
lemaan huonoa keliä. 

”Katajaisen kansan  akka ei tai-
vu eikä taitu”

HL

Leo Ketola kertoo siitä näin:

Jälleen vuoden kierto herätti ukot
availi retkeilyn lukot.
Monta oli reittiä kohteeseen
itärajan hankien hohteeseen.
Kutsu oli kohdannut  

17 ikämiestä
57-81 vuotta oli haitari  

ajanjakson.

Oli tämä tukkikämppä  
kuin palatsi:

4 sisäänkäyntiä porstuoineen
makuuhuoneita lukematon  

määrä
keittiö, seurustelusaleja 3
tulisijoja 14

Saatiin kahvit ja keitot
Kutsu kuului mieluinen: saunaan 

veikot!
Saunapuhtaana tarinat kulki
hiljaisemmankin veljen  

piiriinsä sulki.

Aamupuurolle! Pertsa huusi
olihan kello jo pitkälti yli kuusi!
Liikkeelle lähdettiin eri tavoin
Suksin, lumikengin,  

jaloin rajaa kohti
oli maisema mahtava, lumi hohti.

Kota kutsui, makkara tirisi,  
tarina kulki

hieno fiilis syliinsä sulki.
Illansuussa Pertsa kertoi kämpän 

ja alueen historiaa
kera hyvän kahvin ja kahvi-

juoman tuli hyvää tarinaa.
Ilta kului rattoisasti
ei sentään aamuun asti

Kiitosten kera isäntien isännäl-
le Pertti Salolle ja apupojalle Riku 
Roslingille toivotimme lutuisaa 
kotimatkaa toisillemme, tapaa-
misiin!

Lumikengillä tunturissa, taustalla 
Rihmakuru. Mikkosen Jussi 
ja Aune Ovaska kapuamassa 
Jäkäläkeron rinnettä. Kuva: Armi 
Salenius

Kutsu kuultiin. Iloisella mielel-
lä osallistuttiin hyvin ohjattuun 
kuntosaliharjoitteluun, lumiken-
käilyyn, perinnetansseihin, koti-
jumppaan, aivojumppaan, ravin-
to-ohjeisiin ym.
Kurssin järjesti TRL/pyöräily  puu-
hamiehenä Helena Nurmio.Tammikuun tylsyyteen auttoi siir-

tyminen muihin maisemiin.
Me siirryimme junalla kätevästi 

ja halvalla Tampereelle.
Majoituimme hostelliin, josta 

patikka Työväenmuseo Werstaal-
le. Sinne  oli avattu VAPAUDEN 
MUSEO juhlanäyttely 8-tuntisen 
työviikon täyttäessä sata vuotta.

Palasimme patikoiden  hostel-
liin, josta patikka Tampereen Työ-
väen Teatterin Salmelaisen näyttä-
mölle erittäin kauniisti valaistun, 
lumisen  kaupungin katuja. Näy-
telmä ”Tyttö ja Presidentti” sopi 
ikäryhmällemme erinomaisesti. 
Patikka hostelliin, jossa luin vie-

lä muutamia kauniita kirjeitä Syl-
vin ja Urhon kirjeenvaihdosta vv. 
1924-1945 (kirja ”Rakas häiskä”)

 Aamulla solmimme kengännau-
hat ja lähdimme patikoimaan koh-
ti Pispalanharjua.

Kohteena oli Lauri Viidan mu-
seo, Se oli kiinni, mutta lähellä oli 
Pispalan Pulteri-ravintola, jonne 
työnnyimme nälkäisinä. Sain elä-
mäni parhaat maksapihvit. Ravin-
tola pitää yllä mainettaan. Palasim-
me yli Hämeensillan, josta oli silta-
remontin myötä viety Wäinö Aal-
tosen tekemät patsaat ehostukseen. 

Patikkaa kertyi ainakin 15 km! 
Hilkka Laitinen

Vuoden hostelliksi 2018 valittiin Hostel Suomenlinna
Se sijaitsee Unescon maailmanperintökohteessa Suomenlinnassa. Va-
linnan teki Suomen Hostellijärjestön hallitus hotelliasiakkailta saatujen 
ehdotusten perusteella. Katso www.hostellit.fi tai www.hostelhelsinki.fi

Savonlinnan Tanhuvaarassa oli 
paljon lunta. Maasto oli sopivaa 
lumikenkäilyyn. Kuvassa vas. 
Armi Salenius, Kerttuli Karonen, 
Aune Kurki, Helena Nurmio.  
Kuva: Pertti Mikkelä, joka totesi 
”Olipa mukava viikonloppu”

Tanhuvaara kutsui kuntoilemaan!

Pallaksella, Rihmakurun kämpillä 
kutsuvat tunturit luokseen!
TRL:n loistavalla hiihtoviikolla sai 
elämäneliksiirejä ropisemalla. Nii-
tä tuli auringosta, kuusta, maise-
mista, liikunnasta ja vapauden tun-
teesta. 

Valmiita latuja on kymmeniä 
kilometrejä, tulipaikkoja runsaas-
ti, laavuja ja taukotupia tarpeek-
si. Työväen Retkeilyliitto osallis-
tuu latujen kunnossapitokustan-
nuksiin. Ladut kulkevat TRL:n 
kämppien kautta.

Rihmakurun sauna katsoo tun-
tureille, värileikki illoin ja aamuin 
tunturien yllä on elävää taidetta. 
Saunaan kipaistessa sai tänä vuon-
na ihailla täyskuuta ja tähtiä.

Viikon veti Armi Salenius.
HL

Akat rämpivät hameissa

”Onks tässä hirvi sarviaan hieronut, ei kyllä se on karhu” todettiin. 
Kuvassa vas. Anne Linderoos, Helena Nurmio, Sirpa Kaipiainen, Aune 
Ovaska ja Taina Härkälä. Kuva: Armi Salenius, retken vetäjä.

Tampere on mukava kaupunki 
– sen koimme patikoiden

Finlaysonin pihalle oli v. 2017 
nostettu Miina Äkkijyrkän 
peltiteos Hiace. Kuvassa: vas. 
Hilkka Laitinen, Sirpa ja Riku 
Rosling ja Armi Salenius. Kuvasta 
puuttuu Helena Nurmio, joka tuli 
jälkijunassa. Kuva: Pertti Mikkelä

Komea Ilajan tukkikämppä ja komea ukkojoukko. Luminen on 
Karjalan maisema. Kuva. Reino Tuominen

TRL:n Ukkojen luontoretken 2.-4.2. tukikohta oli tänä vuonna Ilo-
mantsin Ilajan vanha tukkikämppä.

Ukotkin tarpoivat

AnneAkka hamosessa. 
Kuva Paavo Ruutala.

Akat rämpivät tänäkin vuonna

Menneen talven lumilla...

Retkeilijä-

lehden 

lukijamatka


