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Sä lähde kanssain retkeilylle
metsän ääniä kuuntelemaan...
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Näin keväällä ja miksei syksylläkin huomaa sen, 
että Suomi on pitkä maa. Totesin sen, kun mat-
kustin Rovaniemeltä Helsinkiin 16.3. liiton hal-
lituksen kokoukseen. Helsingissä lumesta ei ollut 
kuin kasoja jäljellä, mutta Rovaniemellä lunta tu-
li viikonlopun aikana vielä 25 cm lisää. Suksia ei-
kä muitakaan talviurheiluvälineitä kannata lait-
taa vielä kesäteloille vaan käyttää kevään parhaat 
hetket liiton pohjoisen mökeillä. Varmaan myös 
Ukonjoen kämpällä on vielä talvisesonki. 

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin ns. juoksevi-
en asioiden lisäksi mm. liiton uuden järjestösihtee-
rin valintaa ja Janakkalassa 18.5. pidettävää liitto-
kokousta.

Järjestösihteerin paikkaa oli hakenut lähes 40 hen-
kilöä. Hallitus on valinnut joukostaan neljä jäsen-
tä, jotka käyvät hakemukset läpi, ja kutsuvat muu-
taman henkilön haastatteluun. Ja hallitus päättää 
10.4. kuka valitaan järjestösihteeriksi. Meidän Maija 
on lupautunut hoitamaan toimiston asioita ja opas-
tamaan uutta henkilöä tarvittaessa kesä-heinäkuul-
le asti.

Toinen tärkeä asia on liittokokous 18.5. Kokouk-
sessa tullaan valitsemaan puheenjohtajisto ja halli-

tus sekä toimikuntien puheenjohtajat. Muutama is-
tuvan hallituksen jäsen on luopumassa paikastaan, 
joten seurojen kannattaa esittää uusia jäseniä hal-
litukseen. Kutsu kokoukseen on lähtenyt ajallaan. 
Toivon, että mahdollisimman moni seura lähettää 
paikalle edustajansa ja voimme tehdä yhdessä hyviä, 
tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä, jotta liitto ja seu-
rat saisivat uutta lentoa toimintaansa.

Kokouksessa käsitellään myös uudet sääntöehdo-
tukset. Säännöt ovat jo käyneet Patentti- ja rekiste-
rihallituksen ennakkohyväksynnässä, joten ne ovat 
päässeet jo ensimmäisen portaan yli.

Seurojen toiminta on muuttumassa kuukauden 
ajanjaksolla talvitoiminnasta kesähyörinään. Seu-
rojen toimintasuunnitelmia seuratessa lähes kaikis-
sa seuroissa on mukavasti toimintaa. Toivottavasti 
suunnitelmat saadaan paperilta toteutetuksi. Olen 
huomannut, että mitä enemmän ja monipuolisem-
paa toimintaa on, sitä enemmän seura kiinnostaa ja 
jäseniä tulee lisää.

Tavataan Janakkalassa 18.5.

Hannu Puhalainen, puheenjohtaja
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TRL:n liittokokous 18.5.2019 
Viralan työväentalossa Janakkalassa

Viralan työväentalo. Kuva: Visa Tammi

Osoite: Siankärsäntie 12, Janakkala
Järjestävä seura: Pohjantähden Työväen Retkeilijät ry
Kokoonnutaan la 18.5. klo 9.45 Viralan työväentalolla. 
Sen jälkeen lähtö Torpparimuseolle, os. Hakoistentie 369, 
14240 Janakkala. Torpparimuseolle on Viralan työväentalolta  
matkaa n. 9 km. Museo sijaitsee Janakkalan kirkon vieressä.  
Museolle voi tulla myös suoraan. TRL maksaa museokäynnin. 
Opastettu museokierros alkaa klo 10.  
Museolta lähdetään n. klo 11.30 takaisin Viralan työväen- 
talolle, jossa keittoruokailu klo 12. Ilmoita allergioista.
Arpajaiset
Liittokokous alkaa klo 13.
Kokouksen päätteeksi lähtökahvit.
Lisätietoja: Anneli Koskinen, puh. 040 555 9927

Tämä uusikin Retkeilijä-

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

TRL:n 
majatalkoot 
10.-12.5. 
Ukonjoella
8.-15.6. 
Lapin majoilla 

Lisätietoja tässä lehdessä 
sivulla 5
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Heikki Haapea
Länsi-Karjalan Retkeilijöiden 
puheenjohtaja 

Avopuoliso 

Seija Pääkkönen
Länsi-Karjalan Retkeilijöiden 
sihteeri

kysymystä 
heille

1. Oletteko lapsena leikkineet 
Karjalan kunnailla, vai mistä sin-
ne tulleet?

Seija on leikkinyt Päijänteen ran-
tamilla Kuhmoisissa ja Heikki Pal-
las-Olostunturin maisemissa Muo-
niossa. Seija tuli Outokumpuun 
työn perässä perheensä kanssa v. 
1974 ja Heikki tuli Seijan  perässä 
v. 2006. Olimme molemmat jää-
neet leskiksi v. 2001.

2. Mikä on parasta kotiseudulla?
Outokumpu on sopivan kokoi-

nen kaupunki, jossa on hyvät pal-
velut, puhdas luonto, hieno kaivos-
historia ja rikas kulttuuritarjonta.

3. Koska Länsi-Karjalan Retkei-
lijät on perustettu? Paljonko teil-
lä on jäseniä?

Yhdistys on perustettu v. 1984, 
joten tänä vuonna tulee 35 vuot-
ta täyteen. Jäseniä on vähän yli 30.

4. Mitkä retkeilylajit ovat yhdis-
tyksenne toiminnassa tärkeitä?

Patikointi, melonta, marjastus ja 
sienestys ovat aina toiminnassam-
me mukana. Tärkeää on myös ret-

keilyn ja erätaitojen opastus nuoril-
le. Yhdistyksellämme on oma kum-
miluokka Kummun  koulussa.

5. Entä itsellänne, miksi? Mikä 
on muu mieleinen harrastus?

Hiihdämme molemmat. Heik-
ki harrastaa pyöräilyä ja pelaam-
me molemmat golfia. Retkeilem-
me matkailuautolla, jolla olem-
me tehneet useita matkoja ympäri 
Eurooppaa ja tietenkin myös ko-
timaassa. 

6. Siellä on hienoja retkeilykoh-
teita, esim. Valamon luostari ja 
muitakin, mitä?

Outokummussa on Erä- ja 
Luontokeskus 12 järven melon-
tareitteineen. Lasten Kalakeitaalle 
pääsevät lapset kalastamaan mak-
sutta ja siellä on käytävät ja laitu-
rit esteetöntä liikkumista varten. 
Kalastaa voi vaikka pyörätuolissa 

istuen. Samalla alueella sijaitseva 
Kolmikannan leirikeskus on hy-
vä tukikohta retkeilyyn. Siellä on 
mahtavat puitteet järjestää leirejä, 
juhlia ja monenlaisia tapahtumia. 
Outokummun Vanha Kaivos, Las-
ten Kaivos ja hieno Kaivosmuseo 
ovat tutustumisen arvoisia paikko-
ja. Kolin kansallispuisto on Outo-
kummusta vain noin 70 km päässä. 
40 kilometrin päässä Tuusniemellä 
sijaitsee Seinävuoren Rotkolaakso. 
Kasvitieteellinen ja perhospuutarha 
Botania Joensuussa on heräämässä 
uuteen kukoistukseen valotaiteilija 
Kari Kolan toimesta.

7. Mitkä tapahtumat ovat tänä 
vuonna etusijalla?

Meillä on nyt juhlavuosi. Yhdis-
tys täyttää 35 vuotta. Sen kunniaksi 
järjestämme juhlapatikoinnin kan-
sallismaisemaan Kolille 24.8.2019. 
Ruskaretkelle lähdemme kirjaimel-

lisesti Livohkaan. Aiomme herät-
tää henkiin kaupungissamme pit-
kään unohduksissa olleen suunnis-
tusharrastuksen järjestämällä kurs-
situsta ja sen jälkeen kuntosuunnis-
tusta. Teemme yhteistyötä Ensi- ja 
Turvakotien liittoon kuuluvan Per-
heidenpaikka ry:n kanssa järjestä-
mällä lapsiperheille erätaitojen ope-
tusta retkeilemällä luonnossa telt-
taretkineen. Tapahtumia suunni-
tellaan yhdessä perheiden kanssa.

8. Teillä siellä on rikas luonto 
ja lintukanta. Jos olisitte lintu-
ja – mitä lintuja haluaisitte ol-
la? Miksi?

Seija haluaisi olla koskikara, joka 
tuo mieleen rakkaita muistoja lap-
suuden kotipuron rannasta Kuh-
moisista. Samainen lintulaji näkyy 
viihtyvän myös Outokummun 
Erä- ja Luontokeskuksessa. Koski-
kara on selviytyjä ja sellainen Sei-
jakin haluaa olla. 

Heikki on mieluusti lapinpöllö, 
joka tarkkailee uteliaana silmiään 
pyöritellen ympäristöä metsän sii-
meksessä. Lintu tuo mieleen myös 
lapsuuden.

9. Joko karhu on jättänyt jälkiä 
luontoon tai susi?

Eipä ole näkynyt karhuja eikä 
susia näillä main. Lunta on vielä 
tätä kirjoitettaessa noin 70 cm.

+1 Mottonne – elämänohjeenne?
Seijan motto: ”Älä märehdi 

menneitä vaan suuntaa tulevai-
suuteen”

Heikin motto: ”Pidä luonto 
puhtaana”

Koulupoikana luontoharrastukse-
ni oli lähinnä metsästystä ja kalas-
tusta. Silloin vielä Muonionjoen 
vettä saattoi juoda suoraan joesta. 
Kalastusretkillä ei tarvinnut kul-
jettaa vettä mukana. 50-luvulla ti-
lanne alkoi muuttua. Venemoot-
torit yleistyivät ja merkkejä öljyn 
läsnäolosta ilmestyi jokien virtaa-
miin. Vettä oli ryhdyttävä kuljet-
tamaan mukana. 

Ensimmäinen todella huoles-
tuttava havainto tuli 60-luvun 
alussa kun kylän keskellä oleval-
ta sahalta lähti selvästi havaittava 
öljyvana, joka laski Muonionjo-
keen ja jatkoi matkaa kylän ete-
läpuolella oleviin koskiin. Selvit-

tämättä jäi oliko öljy peräisin sa-
haa pyörittävästä vanhasta moot-
torista vai oliko jäteöljyä tahallaan 
laskettu veteen. Vana oli näkyvissä 
useita päiviä vai liekö ollut viikko-
jakin. Kuitenkin se herätti minus-
sa ja monessa muussa kyläläisessä 
tietoisuuden ympäristön haavoit-
tuvuudesta. 

Aikuisiällä olen pahoittanut 
mieleni lukemattomia kertoja, 
kun olen nähnyt kaikkialla liik-
kuessani luontoon, teiden varsil-
le ja vesistöihin heitettyjä jätteitä. 
Siellä on juomatölkkejä ja -pullo-
ja, muovipakkauksia, tupakka-as-
keja ja vaikka mitä. Eivätkä kaik-
ki retkeilijätkään ole aivan syyt-

tömiä roskaamiseen. Kyllä hiih-
täjän ja patikoijan on jaksetta-
va kantaa tyhjä pakkaus takaisin, 
kun on jaksanut sen täytenä kul-
jettaa erämaahan.

Olin 90-luvulla käymässä Is-
lannissa. Siellä kiinnitti huomi-
ota tienvarsien puhtaus. Reykja-
vikissa oli tilaisuus jutella turisti-
oppaan kanssa, joka oli syntyjään 
suomalainen ja puhui äidinkiele-
nään suomea. Hän kertoi, että Is-
lannissa on koululaisille järjestet-
ty keväällä roskienkeruuviikko. 
Kullekin luokalle oli jaettu tiet-
ty alue, josta oli kerättävä roskat. 
Kun alue oli puhdas, saivat kou-
lulaiset pitää loppuviikon vapaata. 

Siitä seurasi se, että koululaiset pi-
tivät itse huolen, että roskia ei hei-
tetä maahan. Kun on nuorena op-
pinut mallin, käyttäytyminen säi-
lyy läpi elämän. 

Olen monesti pohtinut, mah-
dammeko tietää, mitä kaikkia 
murhenäytelmiä luontoon hei-
tetty pullo, tölkki, lasin siru tai 
muu luontoon kuulumaton esine 
voi aiheuttaa eläimille. Vai emme-
kö me välitä. Haluan uskoa, että 
me tosi retkeilijät tunnemme vas-
tuumme ja olemme esimerkkeinä 
siinä, miten luontoa kohdellaan. 
Esimerkillä on voimaa. 

Outokummussa 15.3.2019
Heikki Haapea

Kaksi meistä TRL:ssa

Pidä luonto puhtaana

9+1

Lesket  Porokämpällä Sammaltunturin rinteellä syksyllä 2013.
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Hämeenlinnan Retkeilijät, tutta-
vallisemmin HäRet, pääsee tänä 
vuonna juhlimaan tasavuosikym-
meniä, muistelemaan menneitä ja 
miettimään tulevaa. Menneisyy-
dessä on sikäli muisteltavaakin, et-
tä vaiheet ovat olleet välillä liiankin 
vauhdikkaat ja dramaattiset. Tule-
vaisuuden haaste taas lienee sama 
kuin muillakin sisarseuroilla; miten 
uudistua, parhaiten palvella jäseniä, 
pitää yllä aktiivisuutta ja löytää uu-
sia tekijöitä.

HäRetissä lisähaaste on kahden 
oman kämpän ja tukikohdan yllä-
pito. Sattumien saatossa ja koval-
la työllä seuralle on siunaantunut 
vanhempi kämppä Padasjoella Ta-
ruksen ja Evon retkeilyalueiden hy-
vien ulkoilumaastojen tuntumassa. 
Uudempi Vanajaniemessä Hattu-
lassa on sopivan lähellä Hämeen-
linnassa asuvia, sijainti Vanajanse-

län suojaisen lahden rannal-
la taas miellyttää kesäpäivän 

viettäjiä ja kalastajia. Kämppi-
en kiinteät kustannukset tietenkin 
ovat jatkuvassa nousussa, ja haas-
te seuran taloudelle on melkoinen. 
Vain riittävä ja mielellään kasvava 
jäsenkunta turvaa niiden ylläpidon.

Juhlavuonna  
tapahtuu
Juhlavuonna Hämeenlinnan Ret-
keilijöiden tapahtumakalenteri on 
hieman runsaampi kuin tavallisesti. 
Juhlan kunniaksi osa tapahtumis-
ta on avoinna kaikille halukkaille. 
Ne ovat samalla osa seuran pr-työ-
tä. Kesällä tarjoamme kolme ret-
keä hämäläisiin maastoihin. Lau-
antaina 8.6. Aulanko-patikka tu-
tustuu Aulangon kaksiin kasvoi-
hin, hoidettuihin puistometsiin 
ja luonnontilaisiin suojelumetsiin. 
Lauantaina 27.7. käymme Rengon 
Heinisuon reitillä. Polun näkymät 
vaihtelevat avoimesta suosta lähes 
aarnimaiseen metsään. Sunnun-
taina 15.9. teemme juhlavuoden 

luontoretken Evolle. Retkeilyalue 
on tunnettu pienten järvien, har-
jujen, purolaaksojen ja vanhojen 
metsien vaihtelevana mosaiikkina. 

Juhlavuoden kohokohdat ovat 
avoimet erätaitokisat 17.8. Padasjo-
en kämpän maastossa ja seuran var-
sinainen 40-vuotisjuhla illallisineen 
23.11. Hotelli Petäyksessä Hattu-
lassa. Erätaitokisat kunnioittavat 
seuran perinteitä. HäRetillä oli ta-
pana järjestää niitä jokunen vuosi-
kymmen sitten, mutta perinne ehti 
välillä katketa. Kisat ovat avoimet 
oman liiton naapuri- ja sisarseuro-
jen lisäksi muillekin hämeenlinna-
laisille luonnon ja liikunnan har-
rastajille. Kisakutsu ohjeineen le-
viää viimeistään kesällä. Näiden li-
säksi härettiläiset tietenkin tekevät 
lähiretkiä, käyvät Lapissa tai Liek-
sassa sekä muutenkin nauttivat yh-
dessäolosta ja luonnosta.

Paloja HäRetin  
historiasta
Joulukuussa 1979 perustetun Hä-
meenlinnan Retkeilijät ry:n alulle 

laittajat olivat omaa seuraa kaipaa-
via innokkaita retkeilijöitä, jotka jo 
perustamisvaiheessa halusivat myös 
Työväen Retkeilyliiton jäseniksi. 
Alkuvuosien intoa kuvaa hyvin, et-
tä heti perustamisensa jälkeen Hä-
Ret oli jo järjestämässä liiton valta-
kunnallisia retkeilypäiviä ja erilaisia 
erätaitokisoja. Seura oli myös aut-
tamassa maakunnallisen retkeily-
verkoston luomisessa. Alkuvuosil-
ta periytyvät myös vuotuiset retket 
Lapin Varkhanmukkaan ja Rih-
makuruun sekä Lieksan Ukonjoel-
le. Kamppeet olivat toista kuin ny-
kyään, mutta luonnossa pärjättiin 
ja viihdyttiin.

Usean vuoden ajan seura teki ret-
kiään lähiseuduilla ja kaipasi itsel-
leen omaa tukikohtaa. Toive toteu-
tui monen vuoden kovan talkoo-
työn jälkeen, kun omin voimin 
rakennettu hirsikämppä valmis-
tui vuonna 1987 Padasjoelle Ha-
kostenjärven rantaan, Hämeenlin-
nan kaupungin maalle. Jälkikäteen 
työ tuntuu uskomattomalta. Pieni 
joukko purki Hämeenlinnasta van-

Hämeenlinnan Retkeilijät 
juhlii 40 vuottaan

Kesäpäivän viettoa Vanajaniemen kämpän rannassa. Kuva: Markku Karvonen
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han hirsitalon, puhdisti rakennus-
tarpeet, kuskasi ne Padasjoelle, rai-
vasi tontin ja pisti pystyyn raken-
nuksen. Isku olikin sitä kovem-
pi, kun salaman iskusta syttynyt 
kämppä paloi maan tasalle vuon-
na 1994.

Onneksi kämppä oli kunnolla 
vakuutettu. Vakuutusrahojen tur-
vin seura pystyi rakennuttamaan 
uuden kämpän Padasjoelle. Ny-
kyinen kämppä valmistui palaneen 
tilalle vuonna 1995. Onnekkaas-
ti seura sai myös vuokrattua Hä-
meenlinnan kaupungin käytöstä 
poistaman huonokuntoisen mö-
kin ja saunan Hattulasta Vanaja-
niemestä. Niiden kunnostuksen 
jälkeen käytössä oli jo kaksi tuki-
kohtaa. Nykyinen seuran Vanaja-
niemen kämppä valmistui vuon-

na 1998, jälleen talkootyönä. Jo-
takin seuran veteraanien tarmosta 
ja uhosta kertoo silloin käytetty sa-
nonta: Muut tekevät mitä osaavat, 
härettiläiset mitä tykkäävät. Nyt 
härettiläiset tykkäisivät pitää yl-
lä seuran parhaita perinteitä, että 
oikein osaisivat vastata tulevaisuu-
denkin haasteisiin.

Seuran kuulumisia voi seura-
ta Facebookissa sivulla Hämeen-
linnan Retkeilijät. Omat kotisivut 
ovat tauon jälkeen taas työn alla. 
Lisätietoja antaa HäRetin puheen-
johtaja Teemu Roisko, 050 413 
3315, roisko@gmail.com. Seuran 
tavoittaa myös sähköpostilla ha-
meenlinnanretkeilijat@gmail.com.

Markku Karvonen, 
Hämeenlinnan Retkeilijät

”Ensi sauhut” talkoilla tehdyllä Padasjoen kämpällä. Etualalla seuran 
pitkäaikainen sihteeri Molli  Matikainen ja puheenjohtaja Pepe 
Laaksonen. Kuva on Mollin albumista.

Kevättalkoot Vanajaniemessä. Kottarin kahvoissa Jouni Kononow. 
Kuva: Markku Karvonen

Työväen Retkeilyliiton liittokokous lähestyy vinhaa vauhtia. Koko-
uksessa valitaan kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja ja uusi halli-
tus nimeää sitten aikanaan toimikunnan jäsenet. Viimeistään nyt on 
aika etsiä seuroista rakentamisesta ja majojen huollosta kiinnostu-
neita henkilöitä.

Kesän majatalkoot pidetään Ukonjoella 10.–12.5. 
ja Lapin majoilla 8.–15.6.
Ukonjoella tehdään siivous- ja huoltohommia kuten puuhuoltoa ja 
korjaillaan rapistuneita paikkoja.

Lapinmajoilla rakennellaan pitkospuita, korjataan Rihman pump-
pu, täytetään puuliiterit, siivotaan ym. Käkkälöllä keskitytään tontin 
siistimiseen, raivataan pusikoita ja kaadetaan puita. Saunaa ja majoi-
tuspuolta korjataan. Toki paljon muutakin tekemistä riittää, ja voi-
daanpa tehdä pikku retkikin lähimaastoon.

Matkat korvataan sovitusti, siis jos autossa on kolme tai useampi 
matkaaja korvataan matka kilometriperusteisesti ja julkisilla kulku-
välineillä tulevat saavat korvauksen kuitteja vastaan. Lämmin ruoka 
toki tarjotaan päivittäin ja pientä aamu- ja iltapalastakin on tarjolla. 

Ilmoittaudu talkoisiin toimistolle joko puhelimella tai sähköpos-
tilla toukokuun loppuun mennessä, jotta osaan varata tarpeeksi elin-
tarvikkeita. 

Pauli T Komonen

Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja pa-
rannuksia. Haluamme pitää majamme sel-
laisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä 
viettää omatoimista, liikunnallista vapaa-ai-
kaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT -lah-
joituskampanjalla kartutetaan TRL:n majo-
jen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillem-
me olet mukana kämppätalkoissa omal-
la “hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituk-
sia voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilille 
Nordeaan FI66 1521 3007 1194 58. Viite-
numero on 11633. 

TRL:n kiinteistö-
toimikunnan  
näkökulmasta 

Käkkälön kämppä kalaisan Käkkälöjoen mutkassa. Kuva: Kaija 
Halme.

Hyvän
mielen
keräys
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Kansainväliset 
luonnonystävät (NFI, 
Naturefriends International) 
kuuluu Euroopassa 
toimivien suurimpien 
ympäristöjärjestöjen 
Green 10 -ryhmään. 
Green 10 on asettanut 
tavoitteita kevään 2019 
EU-vaaleja varten. Ryhmän 
toiveena on uudistunut, 
oikeudenmukainen 
ja demokraattinen 
Euroopan Unioni, joka 
pystyy muuttamaan EU:n 
toimintaa YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja 
Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaiseksi. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa monilla alu-
eilla jo nyt dramaattisesti ekosysteemiin 
ja biologiseen monimuotoisuuteen, ja 
sitä kautta ihmisten elämään. Voimak-
kain vaikutus kohdistuu maapallon ete-
läosiin, jonka väestö itse tuottaa erit-
täin vähän esimerkiksi lentoliikenteen 
päästöjä.

Luonnonystävien ilmastorahasto tar-
joaa kaikille luonnonystäville mahdol-
lisuuden kompensoida omien lento- ja 
automatkojen päästöjä ja tukea samal-
la Afrikan luonnonystäviä ja sitä kaut-
ta ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Tuki 
menee lyhentämättömänä paikallisille 
projekteille, jotka lievittävät ilmaston-
muutoksen seurauksia tai tukevat il-
mastonsuojelua. 

Ensimmäinen projekti Afrikassa oli 
hedelmäpuiden istuttaminen. Projekti 
oli erittäin onnistunut ja puiden istu-
tukseen osallistui retkeilijöitä Suomes-
takin. Toinen tärkeä hanke on Mount 
Nimban vuoristoalue Guinean, Liberi-
an ja Norsunluurannikon rajalla. Alue 
on monimuotoisen ekosysteeminsä an-
siosta Unescon maailmanperintökoh-
de, joka on nyt luokiteltu uhanalai-
seksi. 

Alueen ongelmana on puiden ke-
ruun aiheuttama metsien häviäminen 
ja aavikoituminen. Puu on kotitalo-
uksien tärkein energialähde ja suurin 

osa siitä käytetään ruoanlaittoon avo-
tulella. Paremmat, puita säästävät ja 
vähemmän savuttavat keittopaikat ja 
keittimet ovat tarpeen. Projektiin on 
valittu kolme kylää, joiden asukkail-
le annetaan tietoa ympäristöasioista ja 
autetaan rakentamaan energiatehok-
kaita tulipaikkoja ja keittimiä paikal-
lisista materiaaleista. 

Lahjoita haluamasi summa kansain-
välisten luonnonystävien ilmastorahas-

toon. Tilitiedot: Naturfreunde Inter-
nationale, IBAN: AT88 14000 05610 
665 499, BIC: BAWAATWW. Viite: 
Naturefreunde Klimafonds. 

Lisätietoja: NFI, Katrin Karschat, 
katrin.karschat@nf-int.org tai

TRL, Hannele Pöllä, hannele.pol-
la@kolumbus.fi, puh. 040 504 8296.

Lue lisää ilmastorahastosta: www.cli-
matefund.nf-int.org

Tue Luonnonystävien ilmastorahastoa

Jukka Pöllän istuttama puuntaimi ja siitä huolehtiva kyläläinen Senegalissa. Kuva JP

10 tavoitetta ihmisten ja maapallon hyväksi:
1. EU on globaali johtaja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa 
2. Euroopassa on terveet ekosysteemit
3. Puhdasta ilmaa riittää kaikille
4. EU on globaali johtaja puhtaassa liikenteessä
5. EU-budjetti vastaa globaaleihin ja Euroopan-laajuisiin ympä-
ristöhaasteisiin
6. Euroopan tulevaisuus on myrkytön 
7. Euroopassa on puhdas kiertotalous: käytämme vähemmän re-
sursseja ja harmonisoimme kemikaali-, tuote- ja jätelakeja 
8. EU:n toiminta on läpinäkyvää, demokraattista ja vastuullista 
9. Kauppasopimukset laaditaan ihmisten, ei suuryritysten hyväksi
10. Kestävän kehityksen Eurooppa kunnioittaa maapallon rajoja

Green 10
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Kansallispuistojen lisäksi Suomessa on 27 
kansallismaisemaa. Yksi niistä on Lapinlah-
della sijaitseva Väisälänmäki. Mäki kohoaa 
220 metriä merenpinnasta ja 135 metriä 
läheisen Okiveden pinnasta. Mäki kertoo 
muinaisesta kaskiviljelystä ja pohjoissavo-
laisesta mäkiasutuksesta. Karja on kulke-
nut metsälaitumilla paimenten vartioima-
na ja kalunnut puhtaaksi puiden alustat. 
Kun mäen laelle kapuaa, sieltä avautuu 
mahtavat maisemat joka suuntaan. Sin-
ne on rakennettu näkötorni ja sieltä nä-
kyy hyvällä säällä jopa Puijontorni. Kii-
karit kannattaa mukana pitää.

Tämä maisema on kiehtonut myös suo-
malaisia taiteilijoita 1800-1900-lukujen 
vaihteessa. Eero Järnefelt viimeisteli siel-
lä suurta Kaski-teostaan, tunnetaan myös 
nimeltä Raatajat rahanalaiset ja senhän 
voi nähdä Ateneumissa.

Lapinlahdella syntynyt Pekka Halo-
nen oli luonnon ystävä ja viettäessään 
kesää sukulaisissa kotikonnuilla, käve-
li maalausvehkeineen Väisälänmäelle. 
Siellä syntyi teos Lehmiä Väisälänmä-
ellä. Taulun voi nähdä Kuopion Taide-
museossa ja myös YouTubessa taidevart-
ti, lehmiä Väisälänmäellä.

Kuopion Retkeilijät tekevät retken Väisälän-
mäelle la 25.5. Nautitaan keväisestä luonnosta, 
upeasta maisemasta ja erinomaisten paikallisop-
paiden opastuksesta Väisälänmäkeen ja Lapin-
lahden kulttuuriin vuosisatojen ajalta.

Lapinlahdelta on lähtöisin Halosten lisäksi 
myös Juhani Aho.

Jos haluat mukaan retkelle, ota yhteyttä He-
lena Snellmaniin, helena.s-k@hotmail.com tai 
p.044 5040382 viimeistään 18.5. 

Kokoonnutaan Lapinlahdella Matin ja Liisan 
asemalla klo 11. Omakustanteiset kahvit Kar-
ja-majalla.

Liisa Niskanen,
Kuopion Retkeilijät

lähes satavuotias huvila Savisaaressa, nelisen kilo-
metriä Kuopion torilta. Saaren luonto on kaunis 
ja monipuolinen. Pohjoispäässä on jylhät kalliot 
ja komeat männyt. Koivula on ollut alun perin 
Hackmanin puutarhurin huvila kaupungin puu-
tarhoineen, josta syystä siellä on myös jalopui-
ta. Huviloiden herrasväet ovat aikoinaan levittä-
neet sini- ja valkovuokot saareen. Käki kukkuu 
tuoden kesän ja satakielikin soinnuttelee. Tänä 
talvena huuhkaja levähti saunarannan männys-
sä. Liito-oravalle on varattu oma reviiri. Tutki-
jat löysivät ullakoilta lepakoita.

Koivula on Kuopion Retkeilijöiden 
keskeinen toimipaikka kesäisin
Ison huvilan alakerrassa on kuisti, keittiö, tu-
pa, kamari ja tampuuri, Yläkerrassa on kaksi ka-
maria ja kolme pömpeliä, joita entisajan huvi-
la-asukkaat käyttivät nukkumapaikkoina kuten 
mekin nyt. 

Koivulan sauna on kuuluisa leppoisista löy-
lyistään, Kallaveteen pääsee pulahtamaan ja te-
rassilta voi ihailla auringonlaskua Neulaniemen 
taa. Soutelu ja melontakin on mahdollista.

Koivula on oman jäsenistön käytössä su 

klo 12 – ti klo 12, muulloin se on vuokrat-
tavissa ulkopuolisille. TRL:n jäsenet voivat 
varata huvilaa jäsenhintaan. Varaukset: Annu 
Koistinen, koistinenannu@gmail.com p. 044 
3648393.

KUOPIOSSA ON PALJON KOETTAVAA: Pui-
jo polkuineen ja torneineen, Kallavesi, Kuopio 
tanssii ja soi -tapahtuma sekä Minna Canth 175 
vuotta -tapahtumat mm. Korttelimuseon näyt-
tely: Minna Canthin Kuopio alk. 9.5. 

Tervetuloa viihtymään Kuopioon ja Koi-
vulaan!

Aurinko paistoi ja kala söi kun kuopio-
laiset olivat pilkillä Koivulan rannassa.
Kohta kuusivuotiaan Aadan ensim-
mäinen kala oli pienen pieni ahven, 
jota hän ylpeänä esittelee. Kuvat: Liisa 
Niskanen

Tervetuloa Väisälänmäelle,
pohjoissavolaiseen kansallismaisemaan

Kallaveden rannalla on komea Koivula

”Kallavesj, Kallavesj,
kaonis kalarantonesj!
Siellä paesto sären kylyk,
poeka kuv vua onkeen sylyk…”

Kuva Ilpo Rossi
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Hankikanto – mikä se on? Onko 
se puun kanto, joka on hangella? 
Kysyi lapsi.

Kiva kysymys. No, se tarkoittaa 
sitä, että sinä ja sun kaveris voitte 
kävellä lumen päällä niin ettei sin-
ne uppoa. Ai – mennään sinne ko-
keilemaan!

Mentiin oikein porukalla, otet-
tiin sauvat käteen ja tallusteltiin 
metsässä ja kiivettiin mäen päälle. 
Eikä kukaan uponnut matkalla! 
Jollekin se oli uusi kokemus. Jotkut 
kuulemma ajelevat pyörillä hanki-
kannolla, eritoten läskipyörillä.

Flädäri – mikä se on? No, se taas 
on lentävä lettu! Jossain päin maa-
ilmaa harrastetaan flädäri-kilpai-
luja. Niin ainakin Pyry-päivillä! Se 
oli kuuma kisa, koska flädäri saattoi 
mustua, tai asettua ilmassa kaksin 
kerroin, tai lentää maahan, jossa sai 
neulaskuorrutuksen. Voi samperi! 
Pitäis vielä saada hillo sinne kak-
sikerroksisen flädärin väliin siellä 
ilmassa – sitähän mestarit aina 
harjoittelevat. Flädäri-kisaan osal-
listui viisi melko tasaväkistä jouk-
kuetta, mutta kukaan ei onnistu-
nut hillottamaan lentävää flädäriä.
Kaikki palkittiin joten flädäristit 
olivat tyytyväisiä tuomareihin Hi-
luun ja Ronjaan. 

Nyt tehtiin niin, että ensin syö-
tiin flädärit ja sitten vasta rokka, jo-
ka oli hautunut luomuisista sian-
potkista ja melkein luomuherneis-
tä rehevän makoisaksi. Perintei-
tä pitää silloin tällöin vaalia kuten 
saunomista erinomaisessa Stenarin 
saunassa. Tiukan kisan jälkeen saa-
tiin flädärin heittokäsi kuntoon 
leppoisissa löylyissä.

Nuuksion kansallispuisto 
täytti 25 vuotta
Vuosijuhlaa on vietetty vuodes-
ta 1994 lähtien. Kauniin juhlapu-
heen piti tällä kertaa Sirpa Kaipi-
ainen muistellen aikaa, kun hän 
siirtyi kotiseudltaan Ilomantsista 
Helsinkiin ja kaipasi luontoon, jo-
ka löytyi Nuuksiosta. Kauaskuu-
luvat 25 eläköön-huutoa kajahti-
vat Stenarin mäellä ja juhlamaljat 
kohotettiin. Juhlijoita ilahdutti 
paikalle pyrähtänyt kirjoverkko 
– perhosneito, joka vuosia oli 
odotellut siipien trimmaamista. 
Edellisiltana Kaarina-mummi sai 

siivet kuntoon. Siipiä sai lainata-
kin ja Marianne jo tanssahteli ke-
väisesti hangella siipien hennosti 
värähdellen.  

Nokipannukahvit ja Nuukapu-
rilaiset sekä Armin luoma «totaa-
liluomujuhlakakku» maistui juhla-
väelle, jota oli runsaasti.

Vuoden 2019 Nuuksio-olioksi 
oli valittu Isoviiksisiippa, lepak-
kolaji, joka elelee kosteissa metsis-
sä vesistöjen äärellä. Sellaistahan 
luontoa Nuuksiossa on. Puisto-
mestari Teemu Laine kertoi lepa-
koista. Nuuksiossa on meneillään 
Turun Yliopiston lepakkotutki-
mus. Lepakoita seurataan laitteil-
la, jotka tallentavat ohikiitävien 
lepakoiden ääniä. Nuuksiossa lait-
teita on viisi. Viime kesän tulosten 
perusteella kaksi Nuuksion laitetta 
oli tallennettujen lepakkohavainto-
jen kärkipäässä. Erilajisia lepakko-
havaintoja kertyi kumpaankin lait-
teeseen yli 8000! 

Stenbackassa on lepakkopönttö 
vanhan aitan seinässä. Jos iltahämä-
rässä malttaa istua pihakeinussa voi 
havaita lepakkoryhmän kiitävän 
sulavasti hyönteismetsästyksessä 
kostean niityn yllä. Seuraavista la-
jeista on Nuuksiossa eniten havain-
toja: Pohjanlepakko, viiksisiippa, 
vesisiippa, ja ”vuoden olio” isoviik-
sisiippa. Huhti-toukokuussa alka-
vat lepakot heräillä horroksestaan 
liitereissä ja vinteillä ja suojaavis-
sa kallion koloissa. Nuuksion kan-
sallispuiston huoltopisteessä Hög-
backassa nukkuu vintillä korvayök-
kö korvat kainaloissa, kertoi Tee-
mu. Isoja korvia se tarvitsee saaliin 
paikantamiseen, toisin kuin muut 
lepakkolajit, jotka saalistavat kaiku-
luotaimellaaan.

Lepakoista voi lukea lisää lepak-
koharrastajien raamatusta Mirka 
Lappalaisen Lepakot-kirjasta. 

Huhti-toukokuussa lepakot al-
kavat oikoa siipiään, hyvinkin lii-
terin klapipinossa voi sellainen ol-
la heräilemässä. 

Pyry-päivillä oli runsaasti väkeä, 
reilusti kolmekymmentä.

Tulkaa ensi vuonnakin.
Sitä toivoo Espoon Retkeilijät ja 

Nuukalaiset.

Hilkka Laitinen

Hankikanto ja isoviiksisiippa  
23.-24.2. Stenbackan pyrypäivillä!

Mia Neuvosen flädäri lensi komeasti ja tarkkailijoina Daisy Mikkelä 
ja Olavi Mattila.

Isoviiksisiipalla on terävä purukalusto, mutta noin isot viikset ovat 
taiteilijan, Vappu Ormion keventävää vapautta. 

Hankikantokävelyä pääsee harvoin harrastamaan. Tänä keväänä se 
on onnistunut mukavasti. Kuvassa Gitta Holmborg, Kaarina ja Ronja 
Nummela.  Kuvat Petri Mikkelä
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Tarkastusretki Hiidenveden Papin-
saareen onnistui parin viikon vii-
veellä.

Edellisen päivän tarkastusret-
ki Nummelan venerannasta kan-
natti. Pikaviestinä kerrottiin jäse-
nille, että huomenna 2.3. on men-
tävä tarkastuskierrokselle tai se jää 
tekemättä. 

Kolmetoista + Nipsu-koira läh-
tivät innolla matkaan. Mukana oli 
Sepon tekemä, juuri viimeistel-
ty, uusi telkänpönttö. Mieliala oli 

korkealla, kun näimme merikotkan 
liidelllen ottavan korkeutta  tuules-
sa kohti Papinsaarta.

Ensimmäinen pönttö todettiin 
kännykkäkamertarkastuksessa asu-
tuksi. Seuraavassa ei vielä. 

Uusi pönttö saatiin miesvoimal-

la kiinni rantakuuseen. 
Kuudennessa oli asuttu!
Hyvillä mielin evästelimme ja 

palatessa huomasimme kahden 
joutsenen lentävän ohitsemmme 
kohti kirkonkylää.

Mia Neuvonen

Jos hyvin käy, voi päästä seuraa-
maan rantakäärmeiden keväthur-
miota huhti-toukokuussa. Kaari-
na Nummela onnistui kuvaamaan 
tapahtumaa viime keväänä Kirk-
konummen Kopparnäsissä Uu-
denmaan virkistysalueyhdistyksen 
alueella.

Käärmeet olivat heränneet hor-
roksesta kevätauringon lämmössä. 
Jopa kuusitoista käärmettä karke-
loi parhaimmillaan, talviasunnon, 
louhikkoisen kivikasan päällä. 

Rantakäärmettä on aikoinaan 
kutsuttu vesikäärmeeksi, eikä suot-
ta. Se pyydystää rantavesistä kaloja, 
sammakoita, jopa rottia ja linnun 
poikasia, jotka  se nielee elävinä. Se 
kiipeilee ja ui taitavasti. Naaras mu-
nii melkoisen läjän munia lämpöi-
seen ja kosteaan paikkaan. Siellä ne 
saavat  muhia rauhassa kunnes niis-
tä syksyllä putkahtaa 15-18 cm pit-
kiä poikasia. Yleensä munia on 10, 
jopa 40 kpl. 

Rantakäärme on myrkytön ja 
rauhallinen. Sen voi kohdata met-
säisellä polullakin, sen erottaa kyys-

tä hyvin havaittavista keltaisista 
niskalaikuista.

Ahdistettuna se saattaa heittäy-
tyä  selälleen, sihisee ja ruiskaut-
taa pahan hajuista nestettä kulki-
jan punteille. 

Kopparnäs, Inkoossa sijaitseva 
komea merenrantakohde, on kiin-

nostava retkeilyalue, jossa on met-
säisiä polkuja, tulipaikkoja ja ko-
meat kalliot meren äärellä. Kat-
so netistä Uudenmaan virkistys-
alueyhdistys, heillä on hyvät net-
tisivut.

Hilkka Laitinen

Luonto herää!

Virettiläiset tarkastivat telkänpöntöt

Rantakäärmeiden kevätkarkelot

Persoonallisuus 
peliin ja muita  
ohjaustaitoja
Erilaisten retkiryhmien ohjaus-
taitojen lisäämistä, ohjaajan/jär-
jestäjän velvollisuuksien tiedos-
tamista sekä turvallisuuden pa-
rantamista opiskeltiin Vihdin 
Retkeilijät ry:n kurssilla Num-
melan Rientolassa la 16.2. 
Kurssilaisia osallistui 32, joista 
pitkämatkalaisimpia oli Kan-
gasalta ja Järvenpäästä. Kurssin 
kouluttaja toimi erä - ja luonto-
opas Keijo West Nurmijärveltä. 
Kurssilla käsiteltiin mm. ohjaa-
jana toimimista, joka piti sisäl-
lään ryhmänlukutaidon ja oh-
jaamisen. Ryhmänkäsittelyssä 
keskusteltiin ryhmän koosta ja 
miten huomioida joukosta erot-
tuvat yksilöt.

Tärkeänä kokonaisuutena 
oli myös turvallisuusasiat: Oh-
jaajan/järjestäjän velvollisuudet 
ja vastuut sekä turvallisuusasia-
kirjat huomioiden Kuluttaja-
turvallisuuslaki 22.7.2011/920. 
Kyseisen lain pykälässä seitse-
män (7§ )sanotaan, että pal-
velutarjoajan, joka tarjoaa esi-
merkiksi seikkailu-, elämys-, ja 
luontopalveluja sekä niihin rin-
nastavaa muuta ohjelmapalve-
lua, jollei siihen sisältyvää ris-
kiä voida arvioida vähäiseksi, 
tulee tehdä turvallisuussuunni-
telma. Asiakirjan sisällön muo-
to on vapaa ja neuvoja saa Tur-
vallisuus – ja kemikaalivirastos-
ta (tukes).

Mia Neuvonen ViRet

Viretin nuorimmat retkellä, Max 
4v ja Mikael kohta 6v. 

Kuvaushetkellä käärmeitä oli vain seitsemän, parhaimmillaan 
kuusitoista. Kuva: Kaarina Nummela  

Kari Neuvonen, Seppo Hanhikorpi ja Olavi Mattila tarkastavat 
pöntön sisällä otettuja kännykkäkuvia todeten, että siellä on asuttu. 
Kuvat: Mia Neuvonen

Retkiohjaajakurssin vetäjä 
Keijo West Nummelan 
Rientolassa 16.2. Kuva: Niina 
Helle
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Mitä tulee mieleen, kun kuulee sa-
nan Japani? Maa, joka on kauka-
na, sumo-paini, geishat ja samurait, 
sushi ja sake, sipsuttavat kimono-
pukuiset, pienet, tummat, hymyi-
levät naiset, tai tuo otsikossa nau-
kuva kissa.  

Elikkä vaikka mitä. Japani oli 
ensimäisiä Euroopan ulkopuolisia 
maita, jonka kanssa Suomi solmi 
diplomaattiyhteydet. Tänä vuonna 
siitä tulee 100 vuotta. Joten juh-
laan on aihetta luonnon, musiikin, 
taiteen, teknologian ja ties`minkä 
tiimoilta.

Mutta nyt ruohonjuuritasolle. 

Vajaa vuosi sitten sain puhelin-
soiton. ”Lähepä, Annukka, suaren 
neito, Elohopea-kuoron kanssa Ja-
paniin ens`syksynä.” ”Että mitä?” 
minä kiljaisin ”lähen, lähen!” Sa-
vonlinnassa toimiva varttuneiden 
sekakuoro oli saanut kutsun Japa-
nista Naritan kaupungin kuorofes-
tivaaleille. Ja minäkin pääsisin mu-
kaan. Fantastista!

Kun 10 tuntia lennettiin, oltiin 
pallon toisella puolella. Koitti se 
suuri päivä. Oli 18 kuoroa, me eka-
na. Laulettiin kolme kansan lau-
lua, sitten Shieco lauloi Finlandi-
an  japaniksi, me perässä suomeksi. 

Kohta koko monisatapäinen katso-
mo, siis kuorot ja yleisö on pystys-
sä ja laulaa FINLANDIAA SUO-
MEKSI! Kuin sähköisku olisi kiitä-
nyt kropan läpi, eikä kuivaa silmää 
ollut, kun sitä lavalla kuunneltiin. 
Näin  upeasti  huomioitiin Suoma-
lainen kuoro. Sinne oli eri kuoroille 
lähetetty nuotit ja sanat aiemmin. 
Koko organisaation takana oli oop-
peralaulaja Shieco Ogabe-Silvasti, 
Savonlinnassa asuva Japanin tyttö, 
joka oli myös matkaoppaamme. 
Halu esittää juuri Finlandia, tuli 
Japanista. Kas, Sibelius tunnetaan.  

Viikko vierähti, kun meitä vie-

tiin 1000-vuotisista temppeleis-
tä miekkavalastarhaan, sushipöy-
dästä toiseen ja teeseremonioihin. 
Unescon naisten toimintapäivänä 
pantiin pystyyn pikkujoulu riisi-
puuroineen, lahjoineen ja pukkei-
neen. Paikallinen kansanedusta-
ja siellä totesi, kuinka naaapureilla 
tulee olla hyvät välit. Suomi ja Ja-
pani ovat naapureita, välissä vain 
pieni Venäjä. 

On siellä Japanissa Muumi-kylä-
kin. Minkähänlaista siellä on, kun 
on kevät ja kirsikkapuut kukkivat...

Teksti ja kuvat Annukka Mattila
Savonlinnan Työväen Retkeilijät

...ja  kun  se  naukui,  
niin  se  kuului  Jaappaniin...

Japanin pikkuneiti parhaimmillaan Naritan kadulla.

Ikivanhaa kulttuuria läheltä nähtynä.

Kanteleen sukulainen koto ja soittaja sekä oppilas Annukka.

Pilvenpiirtäjämerta.
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Ennakoiva kutsu juhlimaan!

“Minä olen pikkukarhu – minä 
olen pikkukarhu” – toisteli har-
jastukkainen Bunima-sherpa suo-
malaista lausetta, jonka olin hä-
nelle opettanut. Pojan käsi puris-
ti kynää, ruutupaperille syntyi au-
ringon, kissan ja koiran kuvat. Ne-
nän alus oli räässä niin kuin kaikil-
la nepalilaislapsilla vuoristoalueella. 
Hentoa vartaloa verhosi tukevasta 
kankaasta ommmeltu mekko. Toi-
sessa korvassa kiilteli rengas, paljaat 
jalanpohjat olivat kovettuneet rin-
teillä juoksemisesta. 

Istuin rahilla pienen nepalilais-
kylän pihamaalla. Aurinko helot-
ti korkealla sinisen taivaan kaa-
rella, riisi- ja hirssiviljelmien hela-
kanvihreät penkereet laskeutuivat 
kohti laakson pohjaa, jossa kuohu-
va koski virtasi varjoisten ikimet-
sien halki.

Pihan toista laitaa reunustivat 
paikallisiin oloihin nähden vau-
raan kylän puuleikkauksin koris-
tellut talot. Kukot, komeimmat ja 
värikkäimmät koskaan näkemistä-
ni, astelivat ovista sisään ja ulos, vä-
lillä kanoja ja toisiaan ahdistellen. 

Kylän naiset värikylläisissä asuis-
sa riensivät askareisiinsa kankaa-
seen kiedottu lapsi selässään.  Kylä 
eli heidän käsiensä työllä. Auringon 
noustessa he lähtevät sirppi vyöllä  
pelloille – palaten juuri ennen au-
ringon laskua.

Naisten taitavista käsistä synty-
vät myös kudonnaiset ja nauhat, 
joita vaeltajille riennetään kaupit-
telemaan. 

Rinteeltä kuului sahan rytmi-
käs ääni. Kylään olivat tulleet kir-
vesmiehet korjaamaan buddhalais-
temppeliä.

Paikalle pyrähti lapsiparvi. He 
kantoivat keppien nokassa saa-
miinsa  papereille piirrettyä Budd-
han kuvaa. Lapset kumartuivat ot-

sallaan koskettamaan rapistuneen 
kivialttarin kylkeä ja jatkoivat kul-
kueena melskeistä menoaan  häipy-
en kulman taakse. Vanhojen pelti-
purkkien ääni tehosti seremonian 
voimaa kuuluen pitkälle.

Pikku Bunima pyytää lisää pa-
peria. Repäisen vielä tyhjän leh-
den päiväkirjastani. Bunima piir-
tää. Paperia on harvoin, nyt hän 
saa piirtää.

Paperille syntyy laman, pyhän 
miehen kuva. Hän osaa myös muo-
vailla savesta Buddha-patsaan. Sen 
hän teki aamulla ensitöikseen. 

Bunima huudetaan äidin luok-
se. Selkään sidotaan huivilla pikku 
sisar, enää ei Bunimalla ole aikaa 
piirtämiseen. Äiti menee pelloille 
töihin. Kuitenkin, kun leikkikave-

rit pelaavat nappikuoppaa kivialt-
tarin seinustalla, ei Bunima malta 
pysyä poissa leikeistä. Pikkusisko 
nauraa, kun pää keikkuu puolel-
ta toiselle.

Kylä on 2200 metrin korkeudes-
sa, jonne olemme tulleet hämyis-
ten rhodo-metsien läpi. Samaa tie-
tä ovat vaeltaneet  riisinkantajat  60 
kilon säkit selässään. Hennot kan-
tajat ovat iloisia, kun on lepohetki. 
He keittävät zampa-puuroa ja jut-
televat vilkkaasti kylän väen kans-
sa. Rupattelu sekaantuu palaavien 
lasten kimeisiiin huutoihin. 

Tartun teekuppiini, huitaisen 
kärpäset sen reunalta lentoon. Ne 
siirtyvät laumana sokeriastian reu-
noille. Hyvä niiden on siinä istus-
kella kuten minunkin Nepalin au-

ringon alla. Jään tuijottelemaan 
lumihuippuisia vuoria, jotka jat-
kuvat silmänkantamattomiin ko-
hoten Tiibetin ylängöksi. Me jat-
kamme uusiin kyliin, nekin jäävät 
ja nousemme kapeita vuoristopol-
kuja 5000 metriin saakka.

Langtang-vaellukseen osallistui-
vat 1987: Juha Vilenius, Juha Saa-
rinen, Hilkka  Laitinen, Sami Laiti-
nen, Anne Laitinen, Jaana Saarinen 
ja Pertti Mikkelä Espoon Retkeili-
jöistä sekä Liisa Niskanen Kuopi-
on Retkeilijöistä.

Olimme käyneet NFI:n alppikii-
peilyopiston kurssit Mooserbode-
nissa,  Itävallassa  ja siellä  innostu-
neet vuoristovaelluksiin. 

Teksti ja kuva
Hilkka Laitinen

Tuokio Nepalista vuodelta 1987
Langtang-laakson pikkukarhu

Bunima piirtää. “Pen ja peipper” olivat  nepalilaislapsille kaikkein mieluisimpia. Heidän silmänsä ja 
suunsa nauroi, kun ojentuneeseen käteen sai lisää paperia.Tämä kylä voi hyvin, paremmin kuin monet 
muut, mutta koulua ei ollut, koulua piti kyliä kiertävä lääkäri.

Kiitän ystäviäni, jotka muistivat minua merk-
kipäiväni johdosta 9.3.2019. Kiitän retkika-
vereita aina vuodesta 1974 lähtien tähän päi-
vään asti jatkuneista monista mieleenjääneistä 
yhteisistä kokemuksista metsissä, tuntureilla, 

merillä, joilla, vuoristoissa, huipuilla, alamais-
sa, ylämäissä... 

Te retkikaverit  olette  tervetulleita “Kepei-
siin kesäjuhliin”  Nuuksion Stenbackaan, kun 
ruoho nousee suhisten,  käki kukkuu “sulho-

ansa ylistäin” puro solisee, pihapihlaja kukkii, 
syreenit tuoksuvat, tango soi, kansa karkeloi...

Pidän yllä yhteyttä, voikaa hyvin
Hilkka Laitinen 80 vuotta
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TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

Tervetuloa! 
Retket ja TRL-majat:

www.tyovaenretkeilyliitto.com   puh. 045 1369 744

Ilo oli pinnassa Kisiksessä!
Tammikuun harmaina päivinä 9.–11.1. ryöpsähti TUL:n Urheiluopis-
to Kisakeskukseen  (Kisis) Raaseporissa pyöräilijöiden  iki-ihana joukko,  
vetreitä  retkeilijöitä  TRL:n eri seuroista, HTR:stä, SalSasta,  ER:stä, Sa-
vonlinnasta...

Kisiksen hurmaavat vetäjät saivat meidän mukaansa mm. joogaan, ren-
toutumiseen, tasapainoharjoitteluun, geokätkeilyyn, avantouintiin sekä 
mielenkiintoisiin luentoihin ja vaikka mihin. Kaikkiin osallistuimme in-
nokkaasti!

Kiitokset Helena Nurmiolle järjestelyistä ja  Kisiksen väelle hyvästä oh-
jelmasta  sekä  terveiset mukanaolleille! Nähdään taas.

T. Hilkka Laitinen

Kuvassa tyytyväistä joukkoa Kisiksessä vas. Jussi Mikkonen, Helena 
Nurmio, Matti Huttunen, Ritva Taivaskallio, Hilkka Laitinen, Armi 
Salenius, Pertti Mikkelä, Aune Kurki, Tarmo Tikka, Jukka ja Marianne 
Tarulinna-Öberg, Leo Ketola, Hilkka Tikka ja Ritva Sipinen. Kuvan 
otti Kisiksen jumppavetäjä. 

27.4.TRL- opastettu linturetki Porkkalanniemelle.  
Läh. armi.salenius@gmail.com  p. 040 5098259

30.4.-1.5. Luonnon ja työn juhlaa Stenbackan mäellä
Läh. hilkka.laitinen@gmail.com  p. 0440 500354

4.6. klo 18 käynnistyvät tiistaimelonnat Laajalahden 
venesataman rannasta
Läh. Pertti Mikkelä  p. 0400 475254  pertti.mikkelä@gmail.com

la 6.7.- la 13.7. Melontaviikko merellä.  
Läh. Pertti.

TRL:n Pyöräretki 20. - 26.7. suuntautuu tänä  kesänä 
Satakuntaan!
Helena suunnittelee reittiä paraikaa, ottakaa yhteys:  
helena.nurmio@gmail.com, puh. 0400 432 099

La 17.- Su 18.8. Merellinen perheleiri “Tyrsky” Espoon 
saaristossa
Läh. Petri Mikkelä pejomi@gmail.com ja hilkka.laitinen@gmail.com 
p. 0440 500354.

La 14.- la  21.9. Ruskaviikko Kuusamossa. 
Läh. armi.salenius@gmail.com

La 5.10.- su 6.10. Ruskapatikka Etelä-Suomessa. 
Läh. Armi

Joka kevät luonto paljastuu yllätyk-
seksemme. Itse kukin havahdum-
me ja virkoamme. Olo tuntuu kii-
hottavan herättävältä, liikuttaval-
ta. Kalenteri kaipaa merkintöjä, 
vaikkapa reilusti Suomea kiertäen, 
lentojen nieluja vähentäen. Sekä le-
vähtäen että piristyen. 

Missä kiertäisinkään, minne su-
keltaisin tai samoaisin? Suositte-
len viittani osoittavan ilman muu-
ta luontoa arvostavan seikkailijan 
näköalapaikoille: niin tuntureil-
le, selkosille, ulapoille kuin salon 
sydänsijoille: tai kirjan nautintoi-
hin ja kansan kulttuurin ravitta-
vaksi näyttelyihin, messuihin kuin 
museoihin; niin sukulaisia ja luo-
vaa omaehtoista kulttuuria katsas-
tamaan … Riemukkaita hetkiä on 
tarjolla sopivin annein. Prof. Ai-
mo Tukiainen pystytti Orivedel-
le Purnunjärven rannalle eli ” joka 
niemeen, notkohon, saarelmaan” 
vuonna 1967 elinvoimaisen mal-
lin taiteen kesänäyttelyksi. Suo-
men Tasavallan kanssa heillä oli 
yhteinen puolenvuosisadan histo-
ria. Malli oli oiva. 

Kuvituk-
seksi sain tä-
män kesän 
2019 kesä-
näyttelystä 
(18.5.-15.8. 
klo 10-19) Ser-
gei Arhipovin 
tapahtumarik-
kaan taulun 
Naivistit Iitta-
lassa säätiön lä-
hes 100-vuoti-
aasta puukou-
lusta. Elämyksiä 
riittää. Vetonau-
loja ja hengästys-
hetkiä merkit-
sevät myös kan-
sankulttuurituo-
kiot paikallisi-
ne teatteriesityk-
sineen, monen-
tasoisine musiikkilysteineen ja su-
kulaiskohtaamisineen.

Kesän kukoistavia kestäviä ku-
kintoja ovat myös postikortit. joi-
ta vanhan vitsin mukaan ”Kusti 
polkee” niin kauan kuin digi sallii. 

Kehotankin lähettämään paikallis-
kohteista kulttuuritallennuksia tai 
taiteilijoiden lämpimien tunteiden 
tulkintoja ja omakohtaisia terveh-
dyksiä. Se on sitä meidän itse kun-
kin kaipaamaamme välittämistä ys-

tävästä ja kylänmiehestä. Olkoon 
suvi suloinen ja uintivedet virkis-
tävät!

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Kevättä rinnoissa
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Flambeerattu jälkiruoka
Akkojen rämpimisretkellä herkutellaan. Anne Linderoos kertoo: 
”Lämmitin kaurakeksejä, joihin lisäsin kohmeisia puolukoita 
lämpiämään. Sitten viinaa loraus, jonka tuikkasin tuleen, siis pol-
tin alkoholin pois. Liekitetyn annoksen päälle lorautin kinuski-
kastiketta. Olihan se taivaallista!”

Kaunis, sipoolainen talvinen met-
sä sulki akat syleilyynsä tammi-
kuun viimeisenä viikonloppu-
na 26.-27.1. Teltassa tarkeni, kun 
oli hyvät varusteet, pakkasta yöllä 
20°. Tulenteko oli helppoa ja oi-
keaoppista, kun kuivia koivuhal-
koja oli tarjolla. Metsän eloa tut-
kailtiin hiihtäen ja lumikenkäillen. 

Herkkuja syötiin aina, kun oli so-
piva hetki. Akkoja oli Järvenpäästä, 
Helsingistä, Lahdesta, Kirkkonum-
melta, Nurmijärveltä ja Espoosta. 
Edellisen kerran akat rämpivät Si-
poonkorvessa  ennen sen kansallis-
puistoaikaa.  

Armi Salenius
Kuvat Anne Linderoos

Akat Sipoonkorven 
kansallispuistossa

Retkeilijän gourmettia

1.-3.2. ukkojen luontoretki suun-
tautui Kotkan Kaarniemeen Säh-
köliiton Lomakeitaalle. Toimen 
mies Ilmo Nousiainen oli loihti-
nut meille vähintään neljän tähden 
viikonlopun. Ohjelmassa oli mm. 
tutustuminen paikan historiaan ja 
Kotkan merimuseoon sekä totta-
kait pilkkimistä merellä ja hiihtoa.

Lumesta ei ollut puutetta, mutta 
luontoäiti tahditti ohjelman. Anka-
ra tuuli puhalsi mereltä raivokkaas-
ti pyöritellen ukkojen karvahattuja 
pitkin rantaa, jos ulos uskalsi. Joku 
meistä erotti jäällä pilkkijän, mutta 
arveli sen olevan ei ukko! 

Keskityttiin siis kulttuuriin sisä-
tilossa. Isäntäväkeä edustava peh-
toori Tapio Haikka kertoi rannan 
historiaa monelta kantilta erit-
täin osuvasti. Jotkut rakennuksis-
ta olivat yli satavuotiaita. Eräs Ei-
no Leinon muusista oli asunut tääl-
lä. Rinki pöydän ympärillä tiivis-

tyi Tapion levittäessä eteemme kar-
tan Ruotsinsalmen meritaisteluista. 
Asia tuli selväksi, vain katse merel-
le,  varsinkin kun taistelut käytiin 
juuri Kaarniemen edustan salmissa. 

Niin, sitten syötiin Ilmon ruoka-
listan mukaiset herkut  höystettynä 
Jari Penttisen ja Tuomas Kettusen 
taidoilla ja  Seppo Savolaisen erin-
omaisilla piirakoilla. 

Piste iin päälle oli retki Kot-
kan merimuseoon. Moderni mu-
seo antoi hyvän kuvan menneestä 
merenkulkuajasta sekä Ruotsinsal-
men taisteluissa käytetyistä aluksis-
ta. Lopputapahtumassa kiiteltiin 
järjestäjiä hienosta tapahtumasta, 
muisteltiin menneitä ja mietittiin 
tulevaa Ukkojen retkeä. Salon Pert-
salla Järvenpäästä olikin ehdotus 
valmiina. Paikka ja ajankohta kui-
tenkin varmistuvat myöhemmin. 

Ukoille terveiset lähettää
Eki Laitila Riihimäeltä 

TRL-Ukot Ruotsinsalmen meritaistelussa

Maasto oli ihanteellista rämpimiseen.

Ukkoja oli parikymmentä eri TRL:n jäsenseuroista. Mielenkiintoa 
herätti Tapio Haikan selvitykset merikarttoineen Ruotsinsalmen 
meritaisteluista vv. 1789-90. Kuva: Mikael Minkkinen
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Tapahtumakalenteri

n Espoon  
Retkeilijät (ER) 
19.4. Pitkäperjantai Pääsiäismu-
nien maalausta retkeilyn ohessa. 
Läh. Armi 
La 27.4. TRL:n Opastettu lintu-
retki Porkkalanniemelle. Läh. 
Armi.
30.4. - 1.5. Vappu, eli luonnon 
ja työn-juhlaa Nuuksion Sten-
backassa. Läh. Hilkka.
La 25.5. Pyöräillen Bembölen 
kahvituvalta Lasilaakson maise-
miin. Läh. Armi
30.4. Helatorstain heleyttä 
Nuuksion metsälammilla. Läh. 
Armi
Resiinaretki Jokioisten Museo-
rautatiellä, pvm. ilm. myöh. Läh. 
Hilkka
Ti 4.6. Iltamelonnat alkavat klo 
18 Laajalahden kanoottitelineel-
tä. Seura lainaa kajakkeja. Läh. 
Pertti.
La 6.-13.7. TRL-melontaviikko 
merellä. Läh. Pertti.
La-su 17.-18.8. TRL-Merellinen 
perheleiri Espoon saaristossa. 
Läh. Petri.
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com p. 040 
5098259; hilkka.laitinen@gmail.
com p.0440 500354; pertti.mik-
kelä@gmail.com p.0400 475254; 
Petri Mikkelä, pejomi@gmail.com; 
Juha Saarinen, jpt@kolumbus.fi p. 
050 5430067; 
Nettisivu www.trekkari.fi Seuran 
tukikohta: Stenbacka Nuuksios-
sa. Vuokrat jäsenille 10,-/2,-/vrk 
ulkop. 15,-/5,-. Hilkalla tilauska-
lenteri.
Seuran koko vuoden tapahtu-
mat Satakieli-tiedotteessa, joka 
ilmestyy huhtikuussa ER:n nettiin 
www.trekkari.fi ja tipahtaa posti-
luukustakin.

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)
la 25.5. Retki Isosaareen klo10 
Kauppatorin rannasta. Jatketaan 
teemaa ”Helsingin saaret tutuksi”. 
Lisätiedot lähempänä ao. aikaa. 
Kaikki mukaan, tervetuloa!
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Matti Huttunen 0408324302 
mk.huttunen(at)pp.inet.fi
Eila Oranen 0407344913 oranen.
eila(at)gmail.com 

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet)
La 4.5. klo 10 alk. HäRetin 
kämppätalkoot Vanajaniemessä 
Hattulassa ja  
La 25.5. klo 10 alk. Padasjoella. 
La 8.6. Aulanko-patikka, 
lähtö Aulangon retkeilymajan 
p-paikalta klo 10.
La 27.7. Heinisuon retki, lähtö 
Rengon Heinisuon p-paikalta klo 
10.

Su 15.9. luontoretki Evolle, 
lähtö Evo-keskuksen p-paikalta 
klo 10. 
Pe 21.6. juhannusaaton nyyttä-
rijuhla Vanajaniemessä 
La 6.7. klo 10 mato-ongintaki-
sat Vanajaniemessä 
La 17.8. klo 10 alk. juhlavuoden 
avoimet erätaitokisat Padasjoen 
kämpän maastossa. Mukaan voi 
tulla sekä joukkueita että yksittäi-
siä kilpailijoita. 
La 23.11. klo 14 HäRetin 
40-vuotisjuhla Hotelli Petäyk-
sessä Hattulassa. Juhlaillallinen 
maksaa 27 e/henk, ilmoittautu-
miset 15.10. mennessä. Juhlaa 
edeltää HäRetin syyskokous. 
Lisätiedot: hameenlinnanretkeili-
jat@gmail.com
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tiedustelut: Teemu Roisko, 
roisko(at)gmail.com, 050 413 
3315.

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry (JyKuLuLi)
Netti: kuntoluontoliikkujat.sport-
tisaitti.com

n Järvenpään  
Retkeilijät (JäRet)
27.4. Linturetki Porkkalannie-
meen (TRL:n retki). Järjestämme 
kimppakyydin Järvenpäästä, 
ilmoittaudu Sirkka Savonteelle, 
puh. 040 482 9138.
8.5. klo 18 Tammirannan 
keskiviikko, kevättalkoot ja ret-
kivarusteiden kirpputori. Tarjolla 
talkookeittoa.
19.5. Pyöräretki Halkiankos-
kelle Pornaisiin. Lähtö klo 9 linja-
autoasemalta. Lisätietoja: Erkki 
Sivula, puh.0400 614 899.
2.6. Puistokävely Helsingissä. 
Tapaamme klo 10 Helsingin 
rautatieaseman pääoven edessä, 
josta lähdemme Anne Linde-
roosin johdolla tutustumaan 
keskusta-alueen puistoihin. Omat 

eväät mukaan. Lisätietoja: Hanne-
le Pöllä, puh. 040 504 8296. 
5.6. klo 18 Tammirannan kes-
kiviikko 
8.-9.6. melontaviikonloppu 
Kymijoella. Lisätietoja: Rikhard 
Rosling, puh. 050 408 1158. 
3.7. klo 19 Kesäteatteri ”Tankki 
täyteen 2” Krapilla. Peruslippu 30 
e, eläkeläiset ja työttömät 28 e, 
opiskelijat 20 e. Ilmoittaudu viim. 
14.6. Hannelelle.
3.8. Melontaretki. Lähdemme 
Tammirannan pihasta klo 10 
melomaan leppoisasti Tuusulan-
järven rantoja pitkin. Lisätietoja: 
Mikko Järvinen, puh.0400 104 
102.
7.8. ja 4.9. Tammirannan keski-
viikot klo 18
1.9. Sieniretki Lemmenlaak-
soon. Lisätietoja: Erkki Sivula, 
puh.0400 614 899.
6.-15.9. Ruskavaellus Pyhä-
Luoston alueelle. Lisätietoja: 
Mikko Järvinen, puh.0400 104 
102
Yhdistyksen nettisivut: www.
jarvenpaanretkeilijat.com. Käy 
tykkäämässä myös yhdistyksen 
Facebook-sivusta!

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet) 
25.4. to. Iltapäivä Pikku-Heri-
tyssä klo 15 alkaen
8.5. ke. Päiväretki Kintulammin 

retkeilyalueelle. Lähtö kimppa-
kyydein jäähallilta klo 9. Retkipäi-
vä muuttunut.
15.5. ke Siivouspäivä Torpalla. 
Aloitetaan 10 maissa.
30.5. to Helatorstain ulkoilupäi-
vä Torpalla klo 10 alk.
19.6. ke Kaikille avoimet 
onkikilpailut Matinsaaressa. 
Kilpailuaika 17 – 20, osallistumis-
maksu 8€.
12.7. pe Päiväretki Evon 
retkeilyalueelle kimppakyydein 
jäähallilta klo 9.
22.8. to Iltapäivä Pikku-Heritys-
sä klo 15 alkaen
6.9. pe Päiväretki Hörtsänän 
arboretumiin, eli puulajipuis-
toon Orivedelle. Kimppakyydein 
jäähallilta klo 9.
28.9. la Kesäkauden päättäjäi-
set Torpalla klo 12.
Yhteyshenkilö Risto Mäntylä, 
040 8289 146.

n Karjalan  
Retkeilijät (KR) 
Toukokuussa linturetki Pit-
kärantaan, ks. seuran kotisivut 
elisanet.fi/karjalan.retkeilijat
10.-12.5. liiton talkoot Ukon-
joella
30.5.-2.6. kummiseuraretki 
Savonlinnaan, ilm. Ilmolle (ilmo. 
nousiainen@gmail.com)
Kesäkuussa lähiliikuntapäivä, 
ks. seuran kotisivut
vko 24 Oulangan retkiviikko, 
ilm. Ilmolle
25.6.-4.7. Alppiretki (täynnä)
Heinäkuussa kesäteatteriretki, 
ks. seuran kotisivut
la 27.7. Suomun niittotalkoot, 
ilm. Juhalle
su 28.7. lakkaretki ja onkikil-
pailu, ilm. Juhalle
17.-24.8. rinkkavaellus Käsivar-
ren välituntureille, ilm. Ilmolle
la 31.8. Suomen luonnon päi-
vän retki Patvinsuon kansallis-
puistoon, ilm. Juhalle
(juha.hamalainen@kotiportti.fi)

n Kuopion  
Retkeilijät (KuRet)
La 20.4. Pääsiäistulet Koivulas-
sa alkaen klo 14. Pääsiäistapoja 
ulkoilun lomassa, Liisa tietää.Soutaen järviä – saaria – salmia ... Kuva HL
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Ma 1.4. Aprillipäivänä alkaa 
remontti Koivulan tuvassa. 
Ilmoittaudu Palille. Remontin jäl-
keen laitetaan talo kesäkuntoon.
La 25.5. Retki Väisälänmäelle, 
Lapinlahdelle, lähtö klo 9.30 
l-autoasemalta. Ilm. Helenalle ja 
Annulle 18.5. mennessä. 
6.-9.6. Kansallispuistoretki Hos-
saan. Ilm. Pertille 15.5. mennessä.
21.-23.6. Juhannus Koivulassa.
Kesäteatteria.
Suunnitteilla kulttuuriretki Tuusu-
lan rantatielle. Ilm. kiinnostuksesi 
Liisalle.
Elokuussa tutustutaan yhdes-
säviljelijöiden ja Puijon Ladun 
toimintaan Pilpassa. Annu ja 
Helena tietävät.
Marja- ja sieniretkiä
Tarkemmin nettisivuilla ja jäsen-
kirjeessä.
Yhdyshenkilöt: 
pj. Pauli,paulitkomonen@gmail.
com; vpj. Liisa, lm.niskanen@
gmail.com, p, 040 7516143; 
Helena,helena.s-k@hotmail.
com,p. 044 5040382; Pertti, pertti.
taskinen@hotmail.com, p. 040 
8678638;  Koivulan varaukset: 
Annu, koistinenannu@gmail.com, 
p. 044 364 8393

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
25.5. Retki Kotkaniemi - Lap-
peenranta  
2.-4.8. Viron Leigo, konserttimat-
kalle ilmoittautumiset Taunolle.
Toukokuussa kesäkauden ava-
jaiset Sompasella 
Kesän sauvakävelyistä, pyöräi-
lystä ja lentopallosta ilmoitetaan 
PK:n järjestöpalstalla ja seuran 
nettisivuilla. 
Lisätiedot: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpelai-
nen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan  
Retkeilijät (L-K R)
30.5.- 2.6. Kummiseuratapaa-
minen Putretissa KR:n ja ViRet:n 
kanssa
Suunnistuskurssi toukokuussa 
kahdessa osassa ja kuntorastit 
kesällä kurssin jälkeen
Lapsiperheiden retki luontoon 
ja yöpyminen teltoissa kesäkuus-
sa yhteistyössä Perheidenpaikka 
ry:n kanssa
Vesilläliikkumispäivä esim. 
Itkonsalolta Laitasaareen 
35-vuotisen toiminnan juhlapa-
tikointi 24.8.2019 Kolilla
Ruskaretki 18.- 22.9.2019 
majoituspaikkana JHL:n Livohkan 
lomakeskus 
Suppilovahvero- ja karpaloret-
ket syksymmällä
Kaikista tapahtumista lähete-

tään tarkempaa tietoa jäsenille 
myöhemmin ja sitä voi kysyä 
myös Heikki Haapealta, puh. 0400 
210011, heikki.haapea@pp.inet.fi

n Riihimäen  
Retkeilijät (RiRet) 
Tiistaikerho klo 9 Suonummen 
majalla 
to 2.5. Kylmänkukkaretki Lep-
päkoskelle 
la 11.5. Äitienpäiväpyöräily 
la 18.5. Retki Seilin saarelle 
Osallistuminen kaupungin sii-
voustalkoisiin toukokuussa, päivä 
ilm. myöh. 
Kesäkauden avajaiset touko-
kesäkuussa 
Ulkoilupäivä elokuussa 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautu-
miset: 
Raija Peltonen, puh. 040 7254898

 
n Rovaniemen  
Retkeilijät (RoiRet)
Retkeilyn peruskurssi huhti-
kuussa. Tiedustelut: Hannu p. 
040 588 1439 
Suunnistuskurssi osana Retkei-
lyn peruskurssia toukokuussa; 
Hannu
Pyörät kuntoon-tapahtuma 
toukokuussa; Hannu
TRL majatalkoot Lapin majoilla 
8.-15.6. 
Kolin retki – Kansallispuistot tu-
tuksi 27.-30.6.  Tied. Hannulta. 
Kesävaellus Karhunkierros vko 
30; Seppo p. 0400 231594, iltaisin
Päiväretki lähimaastoon/ Geo-
kätköilykurssi elokuussa; Jaana p. 
040 140 8444
Vesistötapahtuma elokuussa; 
Hannu
Ruskavaellus syyskuussa
RoiRetillä on aktiivinen VAPEPA:n 
hälytysryhmä. Osallistumme 
koulutuksiin ja poliisin johtamiin 
harjoituksiin.  
Netti: facebook.com/rovaniemen-
retkeilijatry

n Salpausselän  
Samoojat (SalSa) 
Hiljaisuuden polku ja Lepakko-
laavu, ajankohta myöh., yhteys-
henk. Leo Ketola, 0407568444.
5.5. Pyöräretki Kymijärven ja 
Alasenjärven ympäri. Lähtö 
Lahden kaup.teatterin edestä 
klo 10. Omat eväät ja juomat, 
yhteyshenk. Helena Nurmio, @
gmail.com
25.5. Lapakisto, kokooont. 
Möysän rannan p-paikalla klo 10; 
Jouni Vuorio, 050 5280075.
Nuotioiltoja touko- ja kesäkuus-
sa Kahvisaaressa, samalla talkoita 
ja raivausta.
Salonsaaren retki heinäkuussa; 
Hannele Vuorio @gmail.com
Retki Enonsaareen heinäkuussa 
meloen ja laivalla
31.8. Suomen Luonnonpäivänä 
Merrasjärven ympärikävely ja 
Aamula
14.9. Syystapahtuma Kahvi-
saaressa klo 11  
www.salpausselansamoojat.fi

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
Pe-su 26.-28.4. Kevättä vastaan 
Tarttoon 
La 18.5. Silmäys Janakkalan 
kartanoihin ja muihin historialli-
siin kohteisiin.
Su 16.6. Raaseporin rantalehto-
ja Keisarinnan kaivolta Elisaareen.
5.-7.7. Tallinnan laulujuhlat.
Muuta kesäohjelmaa: Panda-
matka Ähtäriin, kesäteatteri, 
rantasauna. 
Seuraa sähköpostiasi tai puhelin-
viestejäsi.
Lisätietoja: Tuula, tuula.touru@
gmail.com, puh 040 502 9399; 
Kerttuli, kerttuli.karonen@gmail.
com, puh. 050 565 8883

n Turun seudun  
Retkeilijät
28.4. Kevätkokous Kaarinassa 
Kuusistonlinnan raunioilla. Tutus-

tutaan raunioihin ja kierretään 
luontopolkureitti.
Osallistutaan ViRetin järjestämiin 
tapahtumiin.
Tiedustelut: Klaus Vuorinen, 
050 340 3394.

n Vihdin  
Retkeilijät (ViRet)
su 28.4. Linturetki Porkkalannie-
men uudelle reitille
la-ilta 11.5. Yölaulajien retki 
Espoon Tarvaspäähän tai Keila-
niemeen
pe-su 17.-19.5. TRL:n liittoko-
kous ja retkeilyä Janakkalan 
maisemissa
to-su 30.5.-2.6. Kummiseuraret-
ki Savonlinnaan
la 3.8. Söderskärin majakkasaa-
ri, Porvoo
ke 14.8. Iltaretkeilyä Nurmijär-
ven Seitsemän veljeksen reitillä
la 31.8. Suomen luonnon päivä 
/ Nuku yö ulkona, paikka tarken-
tuu myöh.
pe-su 27.-29.9. Teijon kansal-
lispuisto
Lisätietoja idman.helena@gmail.
com ja miaviret88@gmail.com. 
Tarkemmat tiedot retkistä lähem-
pänä ajankohtaa seuran fb- ja 
nettisivuilla (vihdin-retkeilijat.
fi), paikallislehtien järjestöpals-
toilla sekä jäsenille lähetettävällä 
sähköpostilla.

n Nuuksion kansallispuisto- 
yhdistys NUUKA ry
Kesän kypsyessä otetaan viikat-
teet ja haravat esiin Nuuksion 
Stenbackassa ja harjoitellaan 
niittoa. Samalla tutustutaan 
ketokasveihin ja yrtteihin. Talo 
tarjoaa perinteiset niittoeväät. 
Kysy lisää: Hilkka Laitinen, puh. 
0440 500 354. Mahdollisista 
metsähallituksen niittotalkoista 
annan myös tietoja.

Koskikara. Kuva Kari Neuvonen
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Tammi-helmikuun vaihteessa tuli 
täyteen kaksikymmentä vuotta toi-
mintaa Pohjantähden Työväen Ret-
keilijät ry:n osalta. Seuran perusta-
miskokouksessa oli läsnä viisi hen-
kilöä, jotka kaikki ovat vielä muka-
na seuran toiminnassa. Perustamis-
ta ja alkuaikaa voisi kuvata hyvin 
perinteisenä Työväenliikkeen pai-
kallisyhdistyksen alkutaipaleena. 
Eli ensin perustettiin yhdistys ja 
sitten hankittiin punalippu. Näin 
tapahtui myös Pohjantähden Työ-
väen Retkeilijöissä eli perustamisen 
jälkeen saatiin lahjoituksena lippu-
kangas, josta sitten seuramme jä-
senet Eila Tammi ja Airi Pajarinen 
ompelivat seuramme komean li-
pun valmiiksi vapuksi. Lippu on-
kin vihkimisen jälkeen sitten ollut 
mukana monissa tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa kertomassa seuras-
ta, sekä Työväenliikkeen retkeily-
toiminnasta. 

Alkuun kun oli päästy niin seu-
ratoiminta vilkastui niin, että mu-
kana on ollut noin 30-50 jäsentä 
läpi vuosien. Tosin välillä on jäse-
niä poistettu jäsenmaksujen mak-
samattomuuden takia ja välillä on 
tullut uusia jäseniä mukaan innok-
kaina.  

Seuran päästessä vuoden ikään 
niin hankittiin ensimmäinen ret-
keilykohde seuran hallintaan. Siis 
ostimme Asunnan Työväentalon 
Keuruulta ja nyt seuramme oli to-
della velkainen, sekä todella huo-
nokuntoisen Työväentalon omis-
taja. Nyt piti pistää hihat heilu-
maan, että saataisiin rahoitusta 
talon kunnostukseen ja lainan ly-
hennyksiin. Kuvaan tulivat mo-
net perinteiset rahan hommaus-
konstit. Niitä olivat  kirpputo-
rit, myyjäiset, huutokaupat, huu-
tokauppojen kahviot, talkootyöt, 
pullonkeräys, lahjoitukset, arpa-
jaiset jne… Yhtenä merkittävänä 
tulon lähteenä oli Kesä-kirpputo-
ri Asunnan Työväentalolla, joka 
tuotti todella hyvin. Hienosti on-
nistui rahanhankinta talkoilla ja 
velka tuli maksettua ennätysajas-
sa. Samalla tehtiin myös kesäisin 
suuria korjaustöitä Työväentalol-
la talkoilla. Asunnan kesätalkoista 
on sitten tullut jokavuotinen ta-

pahtuma heinäkuussa johon osal-
listuu vuosittain 2-12 henkilöä.  
Asunnan Työväentalolla on tehty 
paljon, esimerkkinä talo on maa-
lattu useaan kertaan, ikkunoita 
vaihdettu, yläkerta kunnostettu, 
sali kunnostettu, kahvio kunnos-
tettu, katto kunnostettu, tulisijat 
uusittu jne… Myös sauna on ra-
kennettu tontille, puustoa raivat-
tu tontilta, uimarantaa kunnos-
tettu, jossa käyttöoikeus. Talo ja 
ympäristö on nyt hyvässä kunnos-
sa. Se on myös paikallisten yhdis-
tyksien käytössä jne.

Asunnan Työväentalon kaivon 
puute toi eteen sitten sen, että os-
tettiin naapurista Sivulan tila, jos-
sa oli muutamia rakennuksia ja 
kaivo. Sivulan tilan ostoon seu-
ra ei ottanut lainaa vaan kauppa-
summa maksettiin heti pois. Nyt 
oli seuramme kahden tontin ja sau-
nan omistaja. 

2014 tuli seurastamme toisen 
Työväentalon omistaja. Ostimme 
Hämeestä Janakkalasta Viralan 
Työväentalon, joten velkaa jou-
duimme taasen ottamaan. Samal-
la alkoivat jälleen kunnostustyöt 
Viralassa  ensin maalaus- ja viemä-
rijärjestelmän korjaus jne… töitä 

riitti ja riittää. Viralan Työväenta-
loa olemme sitten myös vuokran-
neet perhejuhliin ja tapahtumiin.  
Nytkin keväällä toukokuussa myös 
Työväen Retkeilyliiton liittokokous 
on tulossa tutustumaan paikkaan.

Molemmissa Työväentaloissa on 
myös perinteinen majoitusmah-
dollisuus. Asunnassa yläkerrassa 
on  kahdeksan sänkyä ja alakerras-
sa neljä. Viralassa on yläkerran ta-
lonmiehen asunnossa viisi sänkyä.

Tänä keväänä seuramme selvisi 
maaliskuun alussa veloistaan Vira-
lan Työväentalon osalta viisi vuotta 
etuajassa, joten tästä on hyvä jatkaa 
talojen ylläpitoa ja myöskin retkei-
lytoimintaa. 

Seuramme viralliset 20-vuotis-
juhlat pidetään sitten loppuvuo-
desta, johon kutsutaan ystäviä, to-
vereita ja yhteistyökumppaneita.

Teksti ja kuvat Visa Tammi

Kaksikymmentä vuotta tuli täyteen

Asunnan saunassa kelpaa kylpijän nautiskella.

Asunnan Työväentalo Keuruulla on remontoitu vuosien saatossa upeaan kuntoon.


