
1

 TRL – 49 vuotta toimintaa Nro 2       17.12.2020

Työväen Retkeilyliiton majat 
ovat hiihto- ja patikkaretkien 
mainiot tukikohdat 
Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas –  
kansallispuiston kupeilla:
Varkhanmukka, jossa ovat tilava Kelokämppä,  
Tiirakämppä, Liiterikämppä ja Suaskummun kammi  
Rihmakuru, jossa neljä kämppää, joista maisema  
Pallaksen tuntureille
Pohjois-Karjalassa on tilava Ukonjoen kämppä, jonka 
pihapiirissä Einari-kämppä
Tutustu nettisivuihin www.tyovaenretkeilyliitto.com
Varaa ajoissa kämppä parhaille hiihtoviikoille.  
Soita liiton toimistoon puh. 045 1369 744 tai  
sähköp. tyovaenretkeilyliitto@gmail.com

Joki meanderoi, eli etsii alati uutta uomaa itselleen.  Kuva: Pertti Mikkelä.

Riitta Jalkanen

Hulmuavat
vilistävät 
taivaantulet 
riehuvat
kohoilevat
kasvit
nousevat, nousevat
Osa Nils-Aslak Valkeapään
runosta teoksessa 
Beaivi ahcazan
Aurinko, isäni.
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Vuosi 2021 on TRL:n 50-vuotisjuhlavuosi. 
50-vuotisjuhla ohjelmineen ja juhlapäiväl-
lisineen pidetään Kotorannassa 22.5. -23.5. 
2021. Samana viikonloppuna pidetään myös 
liittokokous. Lisätietoja lähikuukausina.

Vuosi 2020 lähestyy loppuaan ja on aika katsoa mi-
ten tämä vuosi on mennyt ja mitä tulevalta vuodel-
ta odotetaan. Tämän vuoden helmikuussa kuultiin 
Kiinasta hälyttäviä uutisia tarttuvasta viruksesta Ko-
rona nimeltään. Virus lähti valloittamaan maailmaa 
tullen meillekin kevään aikana. Seuroissa peruttiin 
paljon tapahtumia kevään ja kesän aikana. Sama jat-
kui syksyllä. Seurat olivat ihmeissään, miten suunni-
tella tulevan vuoden toimintaa. Suunnitellaan kui-
tenkin ensi vuosi aivan normaalisti ja edetään vuo-
den aikana tilanteen mukaan.

Viime liittokokouksessa keskusteltiin liiton ni-
men muuttamisesta. Päätettiin, että liiton hallitus 
valmistelee asiaa seuraavaan liittokokoukseen men-

nessä ja palataan asiaan keväällä -21 . Hallitus on 
päättänyt lähestyä liiton seuroja ja pyytänyt niitä 
syyskokouksissaan keskustelemaan asiasta ja palaut-
tamaan mielipiteensä asiasta 31.12.2020 mennessä 
liiton toimistoon. Vastausten pohjalta hallitus kä-
sittelee asiaa ja tekee esityksen tulevaan liittokoko-
ukseen.

Retkeily ja vaeltaminen luonnossa ja kansallis-
puistoissa on metsähallitukselta saatujen tietojen 
mukaan lisääntynyt valtavasti. Vaeltajia on ollut 
reiteillä jopa jonoihin asti. Uusia puistoja on pää-
tetty perustaa Sallaan v. -21 ja Evolle -22. Muuta-
ma muukin puisto odottaa päätöstä. Luonto kiin-
nostaa ja on tärkeää kehittää seurojemme toimin-
taa siten, että mahdollisimman moni retkeilijä tu-
lisi mukaan toimintaamme ja uusia jäseniä  sataisi 
myös meidän ”laariin”.

Hyvää Joulua kaikille lehden lukijoille ja aina 
vaan parempaa uutta vuotta toivottaa täältä joulu-
pukin maasta Hannu Puhalainen TRL:n puheen-
johtaja.
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hilkka.laitinen@gmail.com
ISSN 0783-165X
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Puheenjohtajan palsta

Kiinteistötoimikunnan kuulumisia

Tämä uusikin Retkeilijä-

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

TRL:n 
majatalkoot 
Ukonjoen talkoot  
13.5.-16.5.2021.

Lapin talkoot  
12.6.-18.6.2021. 

TRL:n majahinnat löytyvät  
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut
sekä tämän lehden sivulta 3.

Kiinteistöjemme huolto Lapin majoilla alkoi helmi-
kuussa lumien pudottamisella majojemme katoilta. 
Rihmakurussa tyhjennettiin katot useampaan ker-
taan. Lunta oli niin kuin muistanette mukavasti yli 
metrin, joten kaikille kävijöille sitä riitti niin ettei-
vät kävyt raapineet suksen pohjaa. 

Keväällä sitten iski covid 19 aiheuttaen melkoisia 
pohdintoja talkooviikon ja viikonlopun pitämisel-
le Lapissa ja Ukonjoella. Neuvottelujen jälkeen saa-
tiin osallistujille järjestettyä turvalliset majoitukset 
ja ruokailut. Työt porrastettiin ja lopulta korjauk-
set ja huoltotoimet saatiin tehtyä. Tiettävästi kukaan 
talkoolainen ei sairastunut joten suojatoimet liene-
vät olleet riittävät. Kiitokset ahkerille talkoolaisille.

Majoillamme on kauden aikana vieraillut todella 
paljon retkeilijöitä kuka mitenkin aikaansa viettä-
en. Käkkälöjoki yllätti positiivisesti. Käyttö lisään-
tyi todella paljon. Lieneekö uusittu sauna houku-
tellut vai kämpän hieno maisema kosken rannalla.

Hallitus ja kiinteis-
tötoimikunta aloittivat 
esiselvityksen Varkhan-
mukan uuden saunan 
rakentamiseksi. Tar-
jouksia on katseltu ja 
alustavia suunnitelmia hahmoteltu. Hyvänmielen 
tilille ei kuitenkaan ole kovin montaa euroa tipah-
dellut. Mietitään vielä rahoitusvaihtoehtoja.

Nyt kaikilla majoillamme on tallentavat valvon-
takamerat, jotka ovat toimineet hienosti. Kamerat 
kuvaavat VAIN pysäköintipaikkaa ei esim majoi-
tustiloja tai saunoja. ”Sauno ja häivy”- matkalaisia 
ei ole nyt näkynyt joten hyöty valvonnasta lienee 
suurempi kuin haitta.

Ensi vuosi on liittokokousvuosi. Kiinteistötoimi-
kuntaan tarvitaan innokkaita ”timpureita”

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!
Pauli Komonen 

Terve retkeilijät 

Majamme kaipaavat joka vuosi huoltoa 
ja parannuksia. Haluamme pitää majat 
sellaisessa kunnossa, että niissä on miel-
lyttävää viettää omatoimista, liikunnal-
lista vapaa-aikaa.

NYT ON lisäksi ”Pikkusaunan” ai-
ka! Kukapa ei haluaisi kylpeä kotoises-
sa Varkhanmukkan pikkusaunassa! Se 
lämpiää nopsasti pienellä määrällä pui-
ta, antaa hyvät löylyt ja on oiva naapuri 
isolle saunalle silloin kun pienellä poru-
kalla kylvetään. Mitään ei saa ilmaisek-
si, ei pikkusaunaakaan. Siksi keräämme 
nyt eritoten pikkusaunaa varten varoja.

Lahjoittamalla sopivan summan ti-
lillemme olet mukana ”Hyvän mielen 
pikkusaunakeräyksessä”. Lahjoituksia 
voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilil-

le Nordeaan  FI66 1521 3007 1194 58. 
Viitenumero on 11633.

Keräykseen osallistuneet: Jukka-Pek-
ka Tarkkala, Marko Ijäs, Tauno Hellsten, 
Pertti Taskinen, Riitta ja Reino Tuomi-
nen, Esko Kajamäki, Rovaniemen Ret-
keilijät ry, Anna Ylitalo, Vihdin Retkeili-
jät ry, Espoon Retkeilijät ry, Hilkka Lai-
tinen.

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla! 

Saunaviisauksia Lopelta ja Turun seu-
dulta:

”Tuli tuusasta tuiskuaa, 
ihmiset sinne ilolla juoksee”  
”Saun Suome lääke o”

Hyvän
mielen
keräys

Pali fundeeraa.
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Aune Kurki
Salpausselän Samoojien 
puheenjohtaja, 
TRL:n hallituksen jäsen.

kysymystä 
Aunelle

1. Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Uudeltamaalta, Por-
naisista. Vietin siellä lapsuuden ja 
nuoruuden maalaistalossa. Van-
hempani olivat siirtolaisia Karja-
lan kannakselta.

2. Miten löysit meidät?
Muutin Lahteen kymmenen vuotta 
sitten ja uusien lahtelaisten ystävien 
kautta lähdin mukaan Salpausselän 
Samoojien retkille.

3. Minkä ”sortin” retkeilijä olet? 
Mikä laji on retkeilyssä parasta?
Olen monen sortin retkeilijä. Yk-
sin metsissä samoilu on joskus pai-
kallaan, mutta muiden retkeilijöi-
den kanssa retkiltä saa enemmän. 
Yhteiset luontokokemukset uusis-
sa paikoissa ovat retkeilyn parasta 
antia. Saaristomeri ja Lappi ovat 
mielestäni upeimmat osat Suomea.

4. Mitä muuta harrastat?
Talvisin harrastan avantouintia. 
Kymmenisen vuotta olen monena 
aamuna viikossa pulahtanut virkis-
tävää veteen. Olen taitanut jäädä 
koukkuun talviuintiin. Avantoko-
pilla tapaa mukavia uimakaverei-
ta, joiden kanssa jutellaan milloin 
mistäkin. Kesällä aamurutiineihin 

kuuluu vesijuoksu lammessa. Olen 
kevään lapsi ja sormeni alkavat syy-
hytä, on päästävä puutarhahom-
miin. Metsässä samoillessa mar-
janpoiminta ja sienestys ovat mie-
luista puuhaa. Vietän kesät Poh-
jois-Karjalan Kesäkodissa ja maini-
ot marja- ja sienimetsät ovat mel-
kein nurkan takana. Karhut käyvät 
myös samoilla apajilla. Talkoo- ja 
vapaaehtoistyö on ollut ja on edel-
leen sydäntä lähellä. Noin 25-vuo-
tiaana lähdimme opiskelukaverei-
den kanssa maatalousopiskelijoi-
den kansanväliseen kongressiin Is-
raeliin ja samalla tarjoutui mahdol-
lisuus jää kibbutsille maataloustöi-
hin. Se avarsi katsantokantaa mo-
niin asioihin. Myöhemmin Turun 
saaristossa asuessa olin monia ker-
toja Jurmossa kalastajaperheen tal-
koissa ennen saaren sähköistämistä.

5. Oletko lukutoukka, tai muu-

ten vaan lukemisesta kiinnostu-
nut?
En tainnut opiskeluaikana olla lu-
kutoukka. Monenlaisissa riennois-
sa oli kiva olla mukana. Koulu-
aikana olin tunnollinen oppilas. 
Minua viehättää erityisesti vähän 
vanhemmat kirjat ja niiden van-
hahtava sisältö sekä rikas suomen 
kieli. Mitäs sanotte? Esimerkiksi 
kirja Pienviljelyksen mallitalo Ug-
glehult, vuodelta 1913, kirjoittaja 
C.M. Peterson kuvaa siinä kanan-
hoitoa seuraavin otsikoin: Oma 
asunto kanoille, Kanalan seitse-
män huonekalua jne

6. Mielikirjailijasi? 
Ei ole yhtä tiettyä. Monia vuosi 
sitten syvennyin Kirkegaardin aja-
tuksiin.

7. Musiikki, tanssi, muu liikun-
ta?

Beatles oli nuorena ykkönen. Kerä-
sin niitä ihania purkkakuvia. Kyl-
lä vanha suomalainen tanssimusiik-
ki on upeata. Olavi Virta ja Laila 
Kinnunen ovat ikikuninkaalliset. 
Myös latinomusiikki vetää puo-
leensa.Tanssiaskeleet eivät tosin ole 
hyvin hallussa. Ainakin salsaa pi-
täisi opetella paremmin.Toisinaan 
klassinen musiikki vie mukanaan 
ja antaa voimia lisää.

8. Jos olisit lintu, mikä lintu oli-
sit, miksi?
Olen muuttolintu, Grus grus! Osa 
suvusta vaihtoi aikoinaan nimensä. 
Kurjesta tuli Grusander.

9. Miten olet kokenut korona-
ajan?
Koronan takia keväällä sukulaisen 
syntymäpäiväjuhlat peruuntuivat. 
Niitä vietettiin sitten pienimuo-
toisena kesällä. Perinteisiin kevään 
polttopuutalkoisiin en voinut osal-
listua kun Uudenmaan raja oli sul-
jettu. Vietin kesän puolierakkona 
Pohjois-Karjalassa tavalliseen ta-
paan. Ei korona elämään siellä oi-
keastaan paljon vaikuttanut. Muu-
tin marraskuun alussa Heinolaan. 
Syksy onkin mennyt paljolti muut-
topuuhissa. Nyt toistaiseksi jump-
pa- ja kuntosaliharrastukset ovat 
tauolla.

10. Entä elämänohjeesi?
Ilo pintaa vaik syvän märkänis

Kiitos Aune haastattelusta ja oi-
kein hyvää vointia ja iloisia tans-
sihetkiä.

T. Hilkka

Yksi meistä TRL:ssa
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Varkhanmukkassa  
(Enontekiöllä)
jäsen aikuinen  8 e    
alle 12-vuotiaat  4 e 
ei-jäsen aikuinen  12 e    
alle 12-vuotiaat  7 e

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

Maksut majavuokrauksesta 
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458
Viitenumerot:  
Varkhanmukka + Suaskumpu 11222,  
Rihmakuru 24442,  
Ukonjoki 11277,  Käkkälö 12331

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut

Majoja voi varata vuodepaikka-
maksulla tai viikko/vrk-hinnalla. 
Tarkemmat hintatiedot netissä www.
tyovaenretkeilyliitto.com sivulta Majat 
/ Majamaksut.

Rihmakurun peloton ja utelias kuukkeli uskaltaa syödä kädestä. 
Kuva: Mikko Lehto.

Aune TRL:n pyöräretkellä.
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Nuoret jäsenemme Eveliina Vir-
ta ja Odeya Toivanen osallistuivat 
IYNF:n järjestämään valmennuk-
seen Prahassa maaliskuussa 2020 ja 
heidän tavoitteenaan on käynnistää 
IYNF:n toimintaa Suomessa. Mo-
lemmat opiskelevat Turussa, josta 
toiminnan on tarkoitus lähteä liik-
keelle. Eveliina ja Odeya ovat esitel-
leet tavoitteitaan TRL:n hallituk-
selle, joka antoi toiminnan käyn-
nistämiselle vahvan tukensa.

Olemme päässeet hyvin mukaan 
myös IYNF:n kansainväliseen toi-
mintaan, sillä Odeya Toivanen va-
littiin elokuussa 2020 IYNF:n joh-
tokunnan jäseneksi. Samassa koko-
uksessa meille myönnettiin myös 
äänioikeus IYNF:n virallisissa ko-
kouksissa.

Ensi vuonna IYNF järjestää ta-
pahtumia eri puolilla Eurooppaa 
ja yksi niistä on Lahdessa, joka on 
vuonna 2021 Euroopan ympäristö-
kaupunki (European Green Capi-
tal). Lahden tapahtuman teemana 
on ”Kuinka tehdään kestävä kau-
punki”. IYNF on hakenut tapah-
tumaan Erasmus +-tukea ja olem-
me yksi projektin kumppaneista. 
Kumppanina voimme lähettää ta-
pahtumiin omat edustajamme, jo-
ten saamme lisää nuoria IYNF:n 
piiriin. 

Eveliina osallistui IYNF:n pi-
dempikestoiseen etävalmennuk-
seen ”Youth leader qualification” 
keväällä 2020, josta hän kertoo 
kokemuksiaan:

IYNF (International Young Na-
turefriends) järjesti kesän alussa kou-
lutuksen aiheena ”nuoriso-ohjaajan 
pätevyys”. Halusin syventää parti-
osta opittuja taitoja nuorten johta-

misesta, sillä kokemusta oli lähinnä 
alle 15-vuotiaiden kanssa toimimi-
sesta, joten hain innoissani mukaan 
kurssille. Aikeissani on myös aloit-
taa IYNF:n toiminta Suomessa, jo-
ten ajattelin uusien tietojen ja taito-
jen helpottavan tätä tavoitetta. Mi-
nut valittiin mukaan koulutukseen, 
joka osoittautui miellyttäväksi ja on-
nistuneeksi kokemukseksi etäyhteyk-
sien tuomista haasteista huolimatta.

Osallistujia kurssilla oli ympäri 
maailmaa, muun muassa Zambia, 
Baku, Azerbaijan, Ecuador, Saksa 
ja Pohjois-Makedonia olivat edustet-
tuina. Suurin osa osallistujista asui 
kurssin aikana kuitenkin Keski-Eu-
roopassa opiskelujen tai työn vuok-
si. Oli mukava huomata, kuinka 
samanhenkisiä kaikki kurssilaiset 
olivat: kansainvälisiä nuoria, joita 
kiinnosti johtaminen.

Yhdessä pääsimme opettelemaan 
jo ennestään tuttuja ja toisaalta myös 
täysin uusia taitoja, joita nuoriso-oh-
jaaja tarvitsee. Kuukauden ajan ta-
pasimme kaksi kertaa viikossa, joka 
kerta uuden aiheen parissa. Kävim-
me läpi muun muassa erilaisia joh-
tamistapoja, ryhmädynamiikkaa, 
avustusten hakemista, nuorisotyön 
tarpeellisuutta nyky-yhteiskunnassa 
sekä konfliktien selvittämistä. Oppi-

minen tapahtui muun muassa kuun-
telemalla kurssin järjestäjien lyhyitä 
luentoja, pelaamalla Kahoot-tietovi-
soja, keskustelemalla, leikkimällä se-
kä ratkaisemalla kuvitteellisia ongel-
mia yhteistyöllä. Vaikka kolmen tun-
nin oppimistuokio tietokoneen ääres-
sä kuulostaa puuduttavalta, oli kou-
lutus aivan päinvastoin piristävä ja 
inspiroiva kokemus. 

Mielestäni kurssilla parasta eivät 
olleet vain mielenkiintoiset aiheet, 
vaan myös kurssin toisen valmenta-
jan, Sina Franzin, vankka kokemus 
nuorisotyöstä. Hän muistutti kerran 
ohimennen eräästä tärkeästä asias-
ta, joka luo mielestäni pohjan ko-
ko nuorisotyölle: ”Älä koskaan ali-
arvioi itseäsi nuorempaa. Hänellä 
voi olla kokemusta enemmän kuin 
arvaatkaan.” 

Hannele Pöllä

Nuoret Luonnonystävät (IYNF) 
toimivat aktiivisesti

Jääperhonen. 
Kuva: HL

Iki-ihana
Akkojen rämpimisretki  
30.-31.1.2021
Pääjärven retkeilyalueella
Majoittuminen teltassa, maastossa liikkuminen turvavälein 
ja veden olomuodon mukaisesti suksilla tai ilman. 
Lisätietoja: Armi Salenius,
armi.salenius(at)gmail.com

Olemme Odeya Toivanen ja Eveliina Virta.
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Hämeenlinnan Evon ystävät saivat 
jännityksellä odottamansa ilouuti-
sen, Evosta on tulossa toinen uusis-
ta kansallispuistoista. Tällä hetkel-
lä Evo on suuri ja suosittu valtion 
retkeilyalue. Joukko luonnonsuo-
jelujärjestöjä jätti kesällä aloitteen 
tiedekansallispuiston perustami-
seksi Evolle, lisäksi Suomen luon-
nonsuojeluliiton kaksi piiriä te-
ki oman kansallispuistoesityksen-
sä. Esitysten tavoitteina ovat mm. 
suojellun alan lisääminen ja suoje-
lutason nosto, reitistöjen ja raken-
teiden kehittäminen ja tutkimuk-
sen turvaaminen.

Evolla on useammankin päivän 
retkeen kymmeniä kilometrejä pa-
tikkareittejä, useita luontopolkuja, 
hyvä laavuverkosto sekä majoitus- 
ja virkistyskalastuspalveluja. Joku 
tuntee Evon sen pitkästä metsä-
alan koulutuksesta, joku on ehkä 
ollut mukana Evon suurilla partio-
leireillä. Viime vuonna Evo-käyn-
tejä kertyi yli 85 000. Evon mer-
kitystä vielä korostaa, että se on 
maisemiltaan pirstoutuneessa Ete-
lä-Suomessa poikkeuksellisen suu-
ri yhtenäinen metsäalue. Lisäksi 
Evon lähes 5 000 hehtaarin retkei-
lyalue rajautuu suoraan pohjoises-

sa Padasjoella Taruksen retkeily-
alueeseen.

Retkeilyalueen pinta-alasta on 
suojeltu noin 1 300 hehtaaria. Ko-
tisten ja Sudenpesänkankaan aar-
niometsät ovat Etelä-Suomen hie-
noimpia. Myös Haarajärven-Eva-
järven-Hakojärven suojelualue on 
upeaa luontoa vanhoine metsi-
neen. Samoin Hautjärven harju-
lehto. Evo on jääkauden muokkaa-
maa vaihtelevaa harjujen ja pienten 
vesistöjen pirstomaa vedenjakaja-
aluetta. Kulkija saa varautua poluil-
laan nousuihin ja laskuihin, kostei-
siin notkelmiin ja jopa kivikkoihin.

Majava on ehdottomasti osa 
Evon viehätystä. Maallikkokin 
huomaa kekopesiä, hienoja pato-
rakennelmia, tulvanotkoja, syömä-
paikkoja ja maihinnousupolkuja. 
Lähes kaikkiin vesistöihin puurta-
ja on jättänyt jälkensä. Toinen vie-
hätys on mainittu maaston jatkuva 
vaihtelevuus. Siksi Evo tarjoaa aina 
uudelleen uusia elämyksiä. Oikein 
iso peukku kansallispuiston valmis-
telutyölle.

Markku Karvonen
Hämeenlinnan Retkeilijät

Evosta maan ensimmäinen 
tiedekansallispuisto

Asuttu majavanpesä.
Kuvat Markku Karvonen

Ilvesreitin polkua Evolla.

Majavan jälkiä Haarajärvellä.

Syksyinen 
kotisten 
aarnialue.
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Tämän pyöräretkemme suunnit-
telija, Jukka Öberg on kouluvuo-
tensa asunut Vaasassa, joten tun-
tee hyvin nämä seudut. Jo edeltä-
käsin hän  muisteli haikeana lap-
suutensa ja nuoruutensa myytyä 
”kalamajaa”.

Nyt kuitenkin kirjaan omat mie-
luisat kokemukseni retkeltä.

Kokkolan kaupunki viettää tä-
nä vuonna 400-vuotisjuhlavuot-
taan. Lauantaina 18.7. siellä vie-
tettin myöskin Ykspihlaja-päivää, 
jonne meitä suositeltiin: ”Men-
kää mukaan”  Emme kuitenkaan  
pyörälenkillämme löytäneet juhla-
paikkaa, mutta näimmepä kuiten-
kin kuuluisan Vanhankaupungin. 

Sunnuntaina saimme ihailla 
maisemia seitsemän sillan saaristo-
tiellä, (seututie 749).  Pietarsaares-
sa Roselundin pappilan Aspergenin 
puutarha kukoisti ja Arctic Muse-
um Nanoq esitteli arktisten aluei-
den kulttuureja ja tapoja. Uudes-
sakaarlepyyssä tutustuimme  Tope-
liuksen kartanon, Kudnäsin, ym-
päristöön.

Maanantaina matkamme pysäh-
dytti Oravaisten valtavat Suomen 
sodan  taistelukentät ja muisto-
merkit.  Majoitus Wästinn-maja-
talossaVesterössä Maksamaalla oli 
elämys isäntänsä Cristianin iloisen 
vastaanoton ja vaimonsa ”Pukpu-
kin” valmistaman illallisen ja aamu-
palan ansiosta. 

Ennen illallista ehdimme Jukan 

kanssa jatkaa matkaa vielä pidem-
mälle, koska siellä sijaitsi se ”ka-
lamaja”, joka osoittautui kesämö-
kiksi. Itselleni maisema mökin ran-
nasta oli elämys, koska horisontis-
sa siintivät  Mikkelin saaret, joiden 
sokkeloissa joskus olemme poiken-
neet TRL-melontarekellä.

Tiistaina pyöräilimme Suomen 
pisimmän sillan, Raippaluodon yli 
oikeastaan pääkohteeseen, Meren-
kurkun puolelle ja siellä Björkö-
byn kylään. 

Keskiviikkona pyöräiltiin vain 
satamaan, jossa meitä odotti vene-
kyyti Valassaarille, jossa on paljon 
historiaa. Paluumatkalla merikot-
ka lehahti lentoon läheiseltä ranta-
kiveltä. Kivikkoihin  saimme tutus-
tua taitavan veneenkuljettajamme 
armoilla, kun hän pujoitteli saarten 
välistä elämänsä vaiheita esitellen.

Torstaina palasimme Raippaluo-
dosta voimakkaassa myötätuulessa. 
Ennen Vaasaa meitä ilahdutti suo-
jelusenkelimme Strömsö. Myötä-
tuuli kuljetti vielä Vanhan Vaasan 
linnan raunioille. Åminnen loma-
kylään, Maalahdelle, pyöräiltiinkin 
sitten sateessa ja vastatuulessa.

Perjantaina ihailimme Åmin-
nen satamaa ja venemuseonkin 
olisimme tutkineet, jos se olisi ol-
lut avoinna. Vaasaa kohti pyöräi-
lessämme kohtasimme Söderfjär-
denin laajat peltoaukeamat, jotka 
ovat meteoriitin aiheuttama tör-
mäyskraateri (n. 560 milj.vuotta 
sitten). Nykyisin paikka on lintu-
harrastajien paratiisi. Tutustuim-

me vielä  Sundomin kotiseutumu-
seoonkin.

Lauantaina järjesteltiin paluu-
kuljetuksia.

Pyöräretkelle kertyi kilometrejä 
noin 400. 

Loppukaronkka pidettiin Top 

Campingissä Vaasassa, mutta har-
ras toiveeni on, että tapaamme Pa-
julahden TRL-kuntotapahtumassa 
tammikuussa 2021. 

Hienoa pyöräretkeä muisteli  
Helena Nurmio.

TRL:n pyöräretki 18.-25.7.
Kokkolasta Merenkurkun kautta Vaasaan
sujui kuin Strömsössä

Lepohetki Raippaluodon sillalla. Kuva Helena Nurmio.

Länsi-Grönlantilainen kajakki Pietarsaaren arktisessa museossa. 
Kuva: Tarmo Tikka

Retkeläiset Strömsössä vas. Tarmo Tikka, Armi Salenius, Ritva 
Sipinen, Jukka Öberg, Heikki Haapea, Ritva Taivassalo, Aune Kurki, 
Helena Nurmio, Inkeri Untamala. Kuva: Helena Nurmio
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Niinhän se on, kaikki Suomen ran-
nikot ovat melojalle omalla taval-
laan kutsuvia. Mikkelän Pertti, jo-
ka on luotsannut kymmeniä joka-
kesäisiä TRL:n melontavaelluksia 
rannikoillamme Virolahdelta Tor-
nioon asti, lähti viime kesänä ”ylei-
sön pyynnöstä” vetämään retkeä 
Loviisasta Haminaan 14. - 19.7.

Mielenkiintoinen melontakohde 
oli ”Punainen Rankki”.

Jykevä linnake on venäläisten 
rakentama. Se on näytellyt mer-
kittävää osaa mm. kansalaissodas-
sa 1918. Saaressa on kaksi  muse-
oitua tykkiasemaa, joissa voi jo-
pa yöpyä. Siellä on myös hostelli 
Rankin Kassu. Sapuskaa saa Ran-
kin Sotkusta ja saunoa voi mie-
histösaunassa tai  tynnyrisaunas-
sa. Saareen kulkee vesibussi. Kun 
kuuntelemme säätiedotuksia, 
kuulemme tiedot ihan varmasti 
myös Kotka-Rankista. 

Saaristoa elävöittää pysyvä asutus 
toisin kuin länsirannikolla. Punai-
set asuintalot vilkkuivat rantakoi-
vikon välistä. Kalastus on edelleen 
elinkeino. 

Telttapaikat löytyivät mukavasti, 
vaikka rannat olivat kivisiä ja kalli-
oisia. Melontakilometrejä kertyi n. 
85, sää oli aurinkoinen ja sopivan 
tuulinen. Melanheilutukseen osal-

listui tällä kertaa 4 melojaa: Sir-
pa Kaipiainen, Paula Pulkki, Aki 
Kattelus ja Pera. Melontakonka-
reita kaikki. 

Retki päättyi Haminaan, josta 
saatiin pientä itämaista purtavaa. 

Paikallisbussi on paras bussi, jol-
la näpsäkästi  Kotkaan, josta onni-
bussilla joutuisasti Loviisaan. Siel-
tä taksilla Hästholmenin rantaan, 
jossa omat autot odottivat.

Kajakkien nouto Haminasta ja 

kotimatkalle. Logistiikka pelasi 
joustavasti.

Perttiä melontavaelluksesta haas-
tatteli Hilkka Laitinen, joka ran-
nalla ruikutti.

TRL:n järjestämät jokakesäiset melontaretket aloitettiin 1986.
Melottiin sisävesillä ja merellä. 1987 aloitettiin Suomen rannikon 

melonnat, viimeinen etappi melottiin 2002 Haukipudas – Tornio. 
Kaikki melonnat  on vetänyt, ansiokkaasti karttoja lukien intohi-

moisesti melontaa ja merellä kulkua rakastava Pertti Mikkelä. Kii-
tos siitä.

Eiköhän ensi kesänä taas melat heilu! Evästaukoon osallistui myös Liro. Pieni kahlaajalintu  etsi ruokaa 
rantavedestä.  Kuva: Sirpa Kaipiainen

Mela heiluu ja matka taittuu. Meloissa Pertti Mikkelä. Kuva: Paula Pulkki

Kohti Haminaa. Kuva: Paula Pulkki

”Kyl meri ain meri o” sanoi raumalainen 
ja lähti itäiselle Suomenlahdelle!
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Iloista Joulua ja reipasta 
retkimieltä v. 2021!
Ylös, ulos ja lenkille!
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja 
voimia ja terveyttä alkavalle 
Uudelle Vuodelle 2021!
Laajasalon Reippailijat ry Lare

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
Vihdin Retkeilijät ry.  
Toivoo Mia, Riitta, Helena, Niina ja Raili

Rauhaisaa Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2021!
Riihimäen Retkeilijät ry

Hilipakkata joulua ja
uutta vuotta!
Toivottavat  Kuopion Retkeilijät ry

Iloista Joulua ja 
Rauhaa maailmaan!
Espoon Retkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Salpausselän Samoojat ry

Iloista Joulun aikaa ja
Onnellista uutta vuotta 2021!
Karjalan Retkeilijät ry

Välitämme toisistamme, 
turvavälit huomioiden. 
Kangasalan Retkeilijät ry

❤❤    GOD JUL!  GOD JUL!  ❤❤   BUORRI JOULLUO!   BUORRI JOULLUO!  ❤❤  
❤❤    HÄID JÕULE!  HÄID JÕULE!  ❤❤   MERRY CHRISTMAS!   MERRY CHRISTMAS!  ❤❤    

❤❤   FROHE  WEIHNACHTEN!   FROHE  WEIHNACHTEN!  ❤❤    
❤❤    MEILLEURS VOEUX DE NOËL!  MEILLEURS VOEUX DE NOËL!  ❤❤

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja ja Onnellista Onnellista 
Uutta Uutta Vuotta!Vuotta!

Joulurauhaa 
ja onnistuvia 
retkiä v. 2021
Tiurahovin Ystävät ry

Jokos muoriseni 
mentäis keittämään

kahvia?

Ihan kohta. 
Katsotaan vielä sopiva 

joulukuusi meille.

Tonttukuvat Hilkka Laitinen.
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Iloa, rauhaa 
ja luonnosta joulun taikaa!
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

Tervetuloa Tapanin 
taaperrukselle 26.12.
Nuuksion kuusten tuoksuun!
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

Hyvää Joulua ja Onnellista, 
tervettä retkeilyvuotta 2021
Helsingin Työväen Retkeilijät/ 
Helsingin Luonnonystävät

Kuusankosken Retkeilijät ry 
toivottaa kaikille retkeilijöille  
Rauhaisaa Joulua ja 
Reipasta Uutta Vuotta!

Lämmintä Joulumieltä kaikille 
Retkeilijöille ja mukavia ja mieleen-
painuvia retkiä tulevalle vuodelle 2021!
Rovaniemen Retkeilijät

Rauhaisaa Joulua ja
riemukasta Uutta Vuotta!

Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Toivotamme raikasta,
lumista joulua kaikille !

Länsi-Karjalan Retkeilijät

Lämpimät jouluterveiset 
Uudenmaan maakuntajärven rannalta!

Järvenpään retkeilijät ry

HYVIÄ VESI-
RETKIÄ 2021!

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, Puh. (09) 879 8886
e-mail: info@welhonpesa.fi   www.welhonpesa.fi

Kyselkää talvihintaisia kanootteja,
sekä uusia että käytettyjä.
OAC-liukulumikengät
Laaja valikoima  
tunturi- ja eräsuksia

Myynnissä Tubbs-,  
TSL-  ja MSR-
lumikengät!

Lahjavinkki! 
Welhonpesän lahjakortti

Rattoisia retkiä 
ja kahvihetkiä  
sekä luovaa 

Uutta Vuotta 2021
kaikille Retkeilijä-
lehden ystäville!

Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus 

Stenbackan hyvät haltijat
toivottavat kaikille 
joulurauhaa. Keisarin-

viitta

Retkeilijä-lehti kiittää kaikkia kirjoittajia ja kuvaajia 
sekä tiedottajia, jotka omalla panoksellaan ovat 

osallistuneet lehden syntyyn.

Hyvää Joulua ja 
menestystä v. 2021
toivottavat Penedon Retkeilijät
Ellen Granholm, Hannele Leppäneva, Marja-Leena Nori

Rauhallista Joulun odotusta
ja Riemullista Retkivuotta 2021

t. Liisa Uusitalo

Tuolla se muori nyt 
katselee kuusia ja minä 

jään ilman kahvia.
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Kesä Koronavirustaudin varjosta 
huolimatta sujui Vihdin Retkeili-
jöiltä yllättävän hyvin.

 Suunnitellut retket toteutuivat, 
ainoastaan  Länsi-Karjalan Retkei-

lijöiden järjestämä kummiseuraret-
ki Rokualle jäi väliin.

Retket Kirkkonummen Mei-
koon 13.6, Ulko -Tammioon 4.7. 
ja vuoden odotetuin retki Utöseen 

toteutettiin 27.- 30.8. loistavassa 
säässä. Liesjärven kansallispuistos-
sa kävimme 26.9. kymmenen jä-
senen voimin. Viimeisenä Vihdin 
Bowlingin keilailuillassa samat 
kymmenen jäsentä. Aina muistet-
tiin kasvomaski, käsienpesu ja kä-
sidesin käyttö. 

Toivotaan, että vuosi 2021 olisi 
retkeilyn osalta helpompi, eikä hy-
vin suunniteltuja retkiä jouduttaisi 
perumaan, eikä kukaan sairastuisi.

Onnea  TRL 50v juhlavuoden 
tapahtumiin tammikuussa  ja tu-
levalle Liittokokoukselle varsinais-
ten juhlallisuuksien ohella touko-
kuussa.  

Toiminnallista vuotta 2021 kai-
kille jäsenseuroille ja TRL:n  tule-
ville vuosille. Tästä on hyvä jatkaa 
hienosti alkanutta matkaa. 

Mia ViRet

Odotettu  ja tarkoin suunniteltu 
ruskaretki Tiurajärven Tiurahoviin 
– kolmetoista kilometriä Äkäslom-
polosta – alkoi lauantaina 5.9. Hel-
singistä. Perillä olimme lähempänä 
puoltayötä. Emäntä Ritva Aheinen 
oli laittanut iltapalan valmiiksi ja 
sitten nukkumaan pitkän linja-au-
tomatkan jälkeen. 

Seuraavana päivänä alkoi minun 
työurakkani Tiurahovin keittiössä. 
Aamupalalle kutsuttiin retkeläi-
set klo 8 ja ensimmäisen retkipäi-
vän  linja-autokuljetus lähti reiteil-
le klo 9, kun eväät ja varusteet oli 
saatu valmiiksi. Paluu päivälliselle 
oli kello 17. 

Tiurahovi sijaitsee kauniin 
Tiurajärven rannassa. Sauna ihan 
rannan tuntumassa. Ennen emän-
nät vastasivat myös saunan lämmi-
tyksestä hyvissä ajoin ennen päiväl-
listä, mutta nykyisin talon ” isäntä” 
Markku Lindgren hoitaa sen mui-

den huoltohommien lisäksi. Hän 
oli myös virallinen matkanjohtaja, 
minä vain Helsingistä Tampereel-
le asti. Tällä matkalla hän oli myös 
yhden ryhmän vetäjänä kahtena 
päivänä monitaitokuljettajamme 
Seppo Pylkkäsen kanssa. Varsinai-
sena vetäjänä oli Juha Väisänen.

Retkiviikollamme saapui ruska 
pikku hiljaa ja puolestavälistä viik-
koa se oli jo kirkkaissa ruskaväreissä 
rannan puissa ja tuntureilla. Keitti-
ön terassilta ja saunapolulta pääsi-
vät emännätkin ihastelemaan kau-
nista syksyistä maisemaa. Pari jout-
senta lensi järveltä kohti Äkäslom-
poloa isokoskeloiden uidessa ryh-
mänä järven keskellä. Illan sau-
na oli emännillekin päivän päätös 
kellon käydessä kahtakymmentä-
kolmea.

Retkeläiset saapuivat aina sovi-
tusti päivälliselle ja ruoka tuntui 
maittavan. Kiitokset hyvästä ruu-

asta lämmittivät myös emäntien 
mieltä. Sitten olikin jo saunavuoro-
jen aika. Iltaohjelmana retkiviikolla 
oli ensimmäisen varsinaisen retki-
päivän tutustumishetki ja infotilai-
suus seuraavan päivän retkistä, sekä 
viimeisen illan illanvietto. Jokainen 
huonekunta valmisteli oman ohjel-
mansa. Monet illanvietot kokenee-

na tämäkin oli piristävä ja hauska.
Lopuksi laulettiin laulu: Ilta 

Tiurajärvellä. Löytyy muuten You-
Tubesta.

Perjantaina olikin sitten kotiin 
lähdön aika. Joulukuussa  28.12.- 
2.1. tavataan jälleen.

Mia ViRet ja TiurYst

ViRetin kesään ei Korona vaikuttanut!

Saaren opas, syntyperäinen utööläinen Hanna Kovanen kertoi 
saaren ja majakan historiaa. Kuva: Kari Neuvonen

Suomen ensimmäinen 
valomajakka rakennettiin 
Utöhön v.1753. Se räjäytettiin 
Suomen sodan aikana 1808-09. 
Nykyinen majakka valmistui 
samalle paikalle 1814. Kuva: Kari 
Neuvonen.

Ennen majakan valmistumista tuli sytytettiin rautaiseen koriin rannalle. Kuva: Mia Neuvonen

Viikon ruskaretki Tiurahovissa 
keittiön näkökulmasta

Keittiön ikkunasta näkyy rantamaisema. Kuva Mia Neuvonen.
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Karjalan Retkeilijät kokoon-
tuivat Ukonjoelle syyskokouk-
seen 14.11.2020. Kokouksessa va-
littiin hallituksen puheenjohtajak-
si Else Nevalainen ja hallituksen 
muiksi jäseniksi Toivo Raassina, 
joka valittiin varapuheenjohtajak-
si, sekä Liisi Juvonen, Ritva Lievo-
nen, Leila Pursiainen, Arvo Åke, 
Juha Hämäläinen, Valde Piiroinen 
ja Heikki Aaltonen. 

Käsittelimme toimintasuun-
nitelman ja talousarvion vuodel-
le 2021. Työväen Retkeilyliitto 
oli pyytänyt jäsenyhdistysten kan-
nanottoa nimen muutokseen. Ni-
men muutoksesta oli tehty neuvoa 
antava tiedustelu jäsenistölle. Ko-
kous päätti neuvoa antavan jäsen-
tiedustelun perusteella ja selvällä 
enemmistöllä ehdottaa liitolle ni-
men muuttamista ja uudeksi ni-
meksi suositeltiin Suomen Retkei-
lijät -nimeä, jota useat jäsenet oli-
vat esittäneet. Kokoukseen osallis-
tui 21 jäsentä. 

Kokouksen jälkeen pesimme ku-
luneen vuoden retkipölyt saunan 
maittavissa löylyissä ja rohkeam-
mat pulahteli joessa useamman-
kin kerran. 

Joulujuhlaa vietimme tuvassa ja 
herkuttelimme Ukonjoen uunis-
sa valmistettuja jouluherkkuja. Ja 
kaikkien suureksi ihmeeksi saimme 
joulupukin vieraaksemme, vaikka 

laulaminen oli ehdottomasti kiel-
letty!

Sunnuntai-aamuna suunnistim-
me kauniille Ukonsärkälle ja py-
rähdimme Ukonlammen laavul-
lakin ihastelemassa valkoista lam-

menpintaa, jonka lumihiutaleet 
olivat kattaneet kauniiksi ja valoi-
saksi jouluntulon merkiksi. Tällä 
retkellä nähtiin aivan uusia mai-
semia Pohjois-Karjalan kauniista 
luonnosta. Retkioppaana toimi Esa 

Parviainen, paljasjalkainen lieksa-
lainen, jolle maisemat ovat tuttuja 
jo lapsuudesta lähtien. Kiitos ret-
kestä kaikille!

 
Liisi Juvonen

Karjalan Retkeilijöitä lähdössä kiipeämään Ukonsärkälle. Huomatkaa kahden retkeilijät uudet, pitkät 
vaellussauvat. Kuva Timo Päivinen. Kuvassa vas. Raisa Simola, Airi Syri, Esa Parviainen, Leila Lähteen-
korva, Liisi Juvonen, Leila Pursiainen, Else Nevalainen, Eeva Raassina ja Toivo Raassina. Kuvaajana toimi 
Timo Päivinen.

Kouvolan kaupunki on panosta-
nut viime vuosina Kymijoen ranto-
ja seuraileviin luontopolkutyyppi-
siin ulkoilureitteihin, joista viimei-
sin valmistui tänä syksynä Kuusan-
kosken Niskalaan. 

Kuusankosken Retkeilijät teki-
vät tämän vuoden viimeisen ko-
tiseutukävelyn marraskuun puoli-
välissä ja tutustuivat tähän uuteen, 
noin neljän kilometrin pituiseen 
ulkoilureittiin. Aikaisemmin pai-
kalla oli ollut metsää ja ryteikköä, 
joten meistä useimmat näkivät nä-
mä maisemat ensi kertaa. Kaunis 
reitti, kuten muutkin uudet Ky-
mijoen rantareitit, joten kannattaa 
tulla tutustumaan niihin. 

 Koronasta sekä sateisesta ja tuu-
lisesta säästä huolimatta vapaaeh-
toistyö houkutti jäseniämme mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. 
Olemme viimeisen reilun kuukau-
den aikana osallistuneet neljä ker-

taa haravointitalkoisiin kahdella eri 
hautausmaalla. Osallistujia on kul-
lakin kerralla ollut noin 15 henkeä. 
Joukolla totesimme, yhdessä hara-

vointi on hyvää kuntoilua raittiissa 
ulkoilmassa ja tarjoaa lisäksi mah-
dollisuuden iloiseen rupatteluun 
muiden jäsenten kanssa tai yksin 

hiljentymiseen. Koska seurakun-
ta tarjosi vielä keittoa ja pullakah-
vit, niin talkoista jäi iloinen mieli 
ja täysi vatsa.

Reipasta ulkoilua ja iloista talkoilua Kuusankoskella!

Syyskokous Ukonjoella ja retki Ukonlammenlaavulle

Miikka 
Rikala, Meeri 
Aaltonen, 
Hannele 
Littman, 
Helena 
Kattelus, 
Raija Mattila, 
Maija Niilola, 
Helena Arola, 
Irma Ratas-
vuori, Ritva 
Janhunen, 
Mirja Sorsa, 
Sirkka 
Kokkonen. 
Kuva Pirjo 
Mattila. 
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Epätavallisia aikoja eletään. Seu-
rojen toimintaa on siihen yritetty 
sovittaa.

Suuremmat  tapahtumat on pi-

tänyt unohtaa, mutta pienempiä 
lähiretkiä on uudella tavalla jär-
jestelty. 

Kuvat ja teksti: Liisa Niskanen

Kuopiossa ulkoiltiin haasteista huolimatta

Soudettiin kirkkoveneellä Kallavettä suvisena sunnuntaina. Järvenpään Retkeilijät retkeilivät Kuopion vierailullaan Puijolla.

Koivula on ollut elintärkeä henkireikä jäsenille kuluneena kesänä.

Mäyrän kotikolo 
Siellä on  hauskannäköinen viirunaama, mäyrä talviunil-
laan. Näin väittää asiantuntija. Mäyrä on löytänyt erin-
omaisen paikan pesälleen. Kaivuri on aikoinaan kasannut 
ojaa tehdessään mäyrälle sopivan keon. Käymme useinkin 
suurenevaa koloa tarkkailemassa.

Mäyrä on yöeläin, joskus olen nähnyt tumman hahmon 
iltahämärissä hiippailemasa saunamme takana. Se nukkuu 
nyt ja näkee unia huhtikuuhun saakka. Sitten jatkamme 
taas tarkkailua, jospa sieltä ilmestyy myös mäyrävauvoja? 
Jos näin onnellisesti on, mäyrä imettää poikasiaan monta 
kuukautta, jolloin niistä kehittyy somia pullukoita.

Teksti ja kuva: Hilkka Laitinen 

Mukurakuusi 
Jouluna taatto kuusen tupaan 
kantaa. Mikä on perheväen re-
aktio, jos taatto toikin muku-
rakuusen? Sitä on vaikea joulu-
kuuseksi hyväksyä, sillä sen run-
gossa on yksi tai useampia gee-
nivirheen aiheuttamia muku-
roita. Puijon ikimetsässä tällai-
sia kuusia voi löytää paljonkin. 

Teksti ja kuva  
Liisa Niskanen

Luonnon ihmeitä
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Marraskuun luminen maisema 
Kittilässä ja Enontekiöllä virkisti 
mieltä vesisateisen pääkaupunki-
seudun jälkeen. Lunta oli juuri so-
pivasti valaisemaan maisemaa päi-
vällä ja luomaan sinistä hämärää il-
lan tullen.

Vierailumme Yrjö Kokon lin-
tutornilla Enontekiön Hetassa oli 
hieno kokemus. Näkymät lintutor-
nista olivat upeat. Näkymät avau-
tuivat Ounastunturin Pyhäkerolle 
ja Ounasjoelle, joka virtaa Ounas-
järveltä ja levenee tässä kohtaa jär-
vimäiseksi. Joen rannalla näimme 
kaksi isoa porolaumaa käyskente-
lemässä ja ruokailemassa.

Lintutornin kupeessa on laavu, 
jossa paistoimme nuotiomakkarat. 
Kuukkelit tulivat heti tervehtimään 
meitä ja halusivat osansa makka-
roista. Pilkoimme makkarasta jo-
kusen pienen palasen ja kun ojen-
simme käden niin kuukkelit tulivat 
kämmeneltä noutamaan herkkupa-
lan. Linnut jäivät jopa hetkeksi kä-
delle poseeraamaan, jotta varmasti 
ehdimme kuvata näitä hauskoja ja 
kesyjä lintuja.

Kun makkarat olivat tehneet 
kauppansa, saimme myös poro-
seuraa. Alhaalla joen rannalla ol-
leet porot olivat lähteneet liikkeel-

le ja tulivat valmista polkua pitkin 
melkein laavulle asti. Parikym-
mentä poroa kulki jonossa ohit-
semme muutaman metrin päästä 

ja saimme niistäkin hienoja valo-
kuvia.

Tiina Sinervo

Kaamoksen tunnelmaa Rihmakurussa

Työväen Retkeilyliitto ry:n
juhlavuoden kuntostartti 
liikuntakeskus Pajulahdessa 
13.–15.1.2021
Tule viettämään liikunnallinen KUNTOSTARTTI 
Työväen Retkeilyliitto ry:n 50-v juhlavuoden aloitukseksi.
Ohjelmassa mm. kehonhallintaa,sisäcurlingia, vesijumppaa ja nautinnollinen pulahdus  
Pajulahden rantasaunasta  Iso-Kukkasen viileään veteen, unohtamatta illanviettoa parilaavulla.
Perjantaina päivien huipennuksena vietetään PajuOlympialaiset.

Majoitus 2hh huoneessa ja ruokailut (aamupala, lounas ja päivällinen)
Torstain iltauinti on maksullinen (Uimahalli).
Opistolta on mahdollisuus saada edullisia hierontoja oppilastyönä.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.12.-20 mennessä TRL:n tsto Tiina Sinervolle puh. 045-1369744  
tai sähköpostilla tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
Kuntostartin koko paketti 150 €, joka maksetaan TRL:n tilille 
FI66 1521 3007 1194 58  VIITE 13123 viimeistään 31.12.-20  

Lisätietoja ohjelmasta saat Mia Neuvoselta 045-1319128 tai
sähköpostilla miaviret88@gmail.com.

Kuva: Mikko Lehto

TRL 50 vuotta
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Tapahtumakalenteri
n Espoon 
Retkeilijät (ER)
26.12. Tapanin taaperrus klo 
11 Metsäpirtiltä
12.-15.1. Pajulahti kunto-
käynnistys (TRL).
30.-31.1. Akkojen rämpimis-
retki (TRL).
6.-7.2. Ukkojen luontoretki 
(TRL).
23.2. klo 18 vuosikokous 
Espoon kulttuurikeskus, Kult-
tuuriaukio 2, Espoo.
27.2.-28.2. Pyry-päivät Ste-
narissa.
13.-14.3. Jää/suohiihto.
27.3.-3.4. Hiihtoviikko (TRL).
24.4. Linturetki TRL).
30.4.-1.5. Työn, kevään ja 
luonnon juhlaa Stenarissa.
1.6. Iltamelonnat käynnisty-
vät klo 18 Laajalahdessa.
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com p. 040 
5098259; hilkka.laitinen@gmail.
com p. 0440 500354;
pertti.mikkelä@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 
Nuuksiossa. Vuokrat jäsenille 
10,-/2,-/vrk ulkop. 15,-/5,-. Hil-
kalla tilauskalenteri.

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)/Helsingin 
Luonnonystävät
13.2. Ulkoilu- ja pilkkipäivä 
Espoon Oittaalla klo10 alkaen.
10.4.-24.4. Hiihto- ja pilkkivii-
kot Raattaman Rihmakurussa 
(viikot 15-16).
Pidämme yhdistyslain 
mukaiset kevät- ja syyskoko-
ukset jäsenistölle (huomioiden 
koronatilanteet vaatimukset).
Järjestämme kotiseutu-käve-
lyretkiä keväällä ja syksyllä.
14.8. retki Isosaareen, 
jatketaan perinteistä teemaa 
”Helsingin saaret tutuksi”.
11.9.-25.9. Ruskatapahtuma 
Rihmakurunmajoilla (viikot 
37-38).
Tapahtumien yhteyshen-
kilöt: oranen.eila(at)gmail.
com  puh. 0407344913                       
mk.huttunen(at)pp.inet.fi  puh. 
0408324302

n Hämeenlinnan 
Retkeilijät (HäRet) 
Vuosi alkaa vapaamuotoisella 
uuden vuoden vastaanotolla 
Vanajanniemessä ja Padas-
joella.
Helmikuussa seura viettää 
ulkoilupäivää. Jos keli sallii, 
teemme hiihtoretken. 
Maaliskuussa seura järjestää 
pilkkikisat Vanajaveden jäällä, 

yhteislähtö on Vanajanniemen 
mökin rannasta. Kisan jälkeen 
pidetään seuran kevätkokous.
Maalis-huhtikuussa Lapin 
hiihtoretket, tukikohtina Rih-
makuru ja Harrisaajo.
Huhti-toukokuu on kevättal-
koiden aikaa seuran mö-
keillä. Paikkoja kunnostetaan, 
siivotaan ja tehdään polttopuut 
kesää varten.
Huhti-toukokuussa Kukka- ja 
Untularetki.
Kesäkuussa tehdään luonto- 
ja kulttuuriretki.
Kesäkuussa järjestetään 
molemmille kämpille jäsenis-
tön kesäpäivä-/tutustumis-/
esittely-/lähiretki-/perheta-
pahtuma.
Juhannuksena vietämme 
omatoimiset juhannusjuhlat 
seuran mökeillä, saunomme ja 
kokko palaa sään salliessa.
Lisätiedot: hameenlinnanretkei-
lijat@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)
Keväällä järjestetään lintu-
bongaus- ja pöllönkuuntelu-
reissut.
Syksyllä järjestetään ruska-
marja-sieniretki.
Lisäksi järjestetään erilaisia 
lumikenkä-, hiihto-, pyöräily-, 
kalastus- tai sieniretkiä.
Netti: kuntoluontoliikkujat.
sporttisaitti.com

n Järvenpään 
Retkeilijät (JäRet) 
20.1.2021 klo 17.30 Retki-
muistoja kuvina Myllytien 
toimintakeskuksen salissa, 
Myllytie 11.
20.2.2021 Kulttuurihiihto/
kävely, teema ja muut tiedot 
ilmoitetaan myöhemmin.
18.3.-17.4.2021 Retkeilykurssi 
Järvenpään Opistolla, koulutta-
ja Mikko Järvinen, ilmoittautu-
miset www.jarvenpaanopisto.fi. 
7.-14.6.2021 Patikointimatka 
Montenegroon, lisätiedot han-
nele.polla@kolumbus.fi.

11.-18.8.2021 Syysvaellus 
Saariselällä, lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset mikkojarv@live.com.
Katso ajankohtaiset tiedot: 
www.jarvenpaanretkeilijat.
com. Seuraa myös FB-sivuja @
JarvenpaaRetkeilijat

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
6.2. klo 10 Lumikenkäilyä 
Torpalta.
23.2. klo 10 Kaupunkikävelyä 
jäähallilta.
Viikko 11 Kevätkokous.
22.4. klo 15 Pikku-Heritty.
8.5. klo 9 Siivouspäivä Tor-
palla.
13.5. klo 10 Helatorstai Tor-
palla.
23.5. Melontaa Vääräjoel-
la. Lähtö kimppakyydein 
jäähallilta klo 9.
Kesäkuussa onkikilpailut.
11.7. Retki Vesilahden 
Narvaan. Kotakahvit kot-
kanpesällä. Kimppakyydein 
jäähallilta klo 9.
Yhteyshenkilönä  Risto 
Mäntylä, 040 8289 146, 

n Karjalan 
Retkeilijät (KR)
28.1. Kuutamohiihto  (tai 
myöhemmin).
6.-7.2. Ukkojen luontoretki,  
paikka avoin.
20.-27.3. vko 12 Hiihtoviikko, 
Konttainen.
10.-11.4. Kevätkokous ja pilk-
kitapahtuma, Ukonjoki.
22.-23.5. TRL 50v ja liittoko-
kous, Kotoranta.
13.-16.5. Liiton talkoot Ukon-
joella (TRL).
Kesäkuussa Kummiseuraret-
ki/Länsi-Karjalan Retkeilijät, 
Rokua?
Kesäkuussa Caibma -tunturi-
vaellus Enontekiöllä.
Kesäkuussa lähiretki, aika 
tarkentuu myöhemmin.
12.-18.6.2021 TRL Lapin 
talkoot.

Tiedustelut juha.hamalainen@
kotiportti.fi
 
n Kuopion 
Retkeilijät (KuRet) 
Tapahtumien päivämäärät tar-
kentuvat myöhemmin, löytyvät 
nettisivuilta.
Tammikuu
TRL:n kuntostartti Pajulah-
dessa, Nastolassa.
Helmikuu
Talvirieha koko perheelle 
Koivulassa.
Koivulan 100v juhlat.
Maaliskuu
Hiihtoretki Kaijan laavulle.
Lasten pilkkipäivä Koivulassa.
Huhtikuu
Koivulan kesäkunnostus.
Toukokuu
Kevätseuranta Koivulassa.
Koivula jäsenten käytössä su 
klo 12 – ti klo 12.
TRL:n 50v juhlat, retkeilypäi-
vät ja liittokokous Kotoran-
nassa.
Kesäkuu
Norppa- tai kansallispuisto-
retki.
Heinäkuu
TRL:n pyöräretki Savossa.
Yhdyshenkilöt: 
pj. Pauli,paulitkomonen@gmail.
com, puh. 0400 350 515.

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
Helmikuu
Matkailu- ja retkeilyilta, Kuu-
sankosken seurakuntatalo.
Maaliskuu
Ulkoilu- ja pilkkipäivä, Som-
panen, Voikkaa.
Kuutamohiihto.
Kevätkokous.
Huhtikuu
Lapin hiihtoviikko.
Toukokuu
Linturetki sauvakävellen.
Kesän avajaiset, Sompanen, 
Voikkaa.
TRL:n liittokokous ja 50-vuo-
tisjuhla.

MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA 

KORONAVIRUKSEN 
TAKIA!

Kaikkien tapahtumien 
osalta seurataan koronavi-
rustilanteen kehittymistä ja 

toimitaan sen mukaan.  
Metsähallitus: Säilytä turva-

väli ja hoida hygienia!

Suaskummun kammi ja sauna katsoo tuntureille niin kuin löylyistä 
vilvoittelijakin. Kuva: Hilkka Laitinen.
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Tiedustelut: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpe-
lainen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan 
Retkeilijät (L-K R)
13.-15.1.2021 TRL kuntokäyn-
nistys Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, Nastolassa.
Helmikuussa Latukahvio Mus-
tantammen laavulla.
Hiihtolenkkejä porukalla 
hyvien säiden aikaan lähila-
duilla.
Kummiluokan talvitapahtu-
ma laskiaisen tienoilla viikolla 
6 tai 7.
14.3.2021 Kevätkokous klo 18 
Kokous & Galleria Maritassa.
27.3.-3.4.2021 TRL Hiihtoviik-
ko Rihmakurussa. 
22.-23.5.2021 TRL:n liittoko-
kous ja 50-vuotisjuhlaviikon-
loppu Lomakoti Kotorannas-
sa, Nurmijärvellä.
Lisätietoa tapahtumista antaa 
Heikki Haapea, puh. 0400 210 
011 heikki.haapea@pp.inet.fi. 
Muutoksia saattaa tulla ja niistä 
tiedotetaan jäsenille.

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet)
Talvella yhteisiä hiihtoretkiä.
Hiihtomajan pitoa Kiista-
Veikkojen kanssa Suonummen 
majalla lumitilanteen mukaan.
Maaliskuussa Kevätkokous.
12.3.-20.3.2021 Hiihtoretki 
lappiin Enontekiön Vuontispir-
tin maisemiin (vko 11).
Toukokuun alkupuolella seuran 
osuus kaupungin siivoustal-
koisiin. 
8.5.2021 Äitienpäiväpyöräily. 

Kesäkuussa kesäkauden ava-
jaiset. 
12.6.2021 Kesäretki esim. Por-
vooseen, jossa Saaristoristeily 
ja grillipicnic Mäntysaareen.
Tiistaiset kokoontumiset 
Kiista-Veikkojen Suonummen 
majalla. 
Tarkempia tietoja puh. 040 
7254898 Raija

n Rovaniemen 
Retkeilijät (RoiRet)
Talviulkoilutapahtuma tammi-
kuussa (hiihtoa, lumikenkäilyä).
Kevätkokous helmikuussa.
28.3. Kuutamohiihto.
27.3.-3.4.2021 TRL:n hiihtovii-
kolle osallistuminen.
Pilkki / ulkoilutapahtuma 
huhtikuussa.
Retkeilyn peruskurssi (huhti-
toukokuu).
Pyörät kuntoon tapahtuma 
toukokuussa.
Rinkan pakkaus –kurssi tou-
kokuussa.
Kurssivaellus toukokuussa.
12.-18.6.2021 TRL:n majatal-
koisiin osallistuminen Lapin 
majoilla. 
19.-20.6. 2021 Jukolan viestis-
sä talkoileminen liikenteeno-
hjauksessa.
Tiedustelut: Hannu p. 040 588 
1439.
Netti: facebook.com/rovanie-
menretkeilijatry

n Salpausselän  
Samoojat (SalSa)
1.1.2021 Uudenvuoden retki.  
Vuoden alkajaisiksi Soltinjärven 
kierros. Lähtö klo 11.00 Pesäkal-
lion tanssipaikan luota. 
Helmikuussa kuutamoretki 
täyden kuun aikaan. Sää rat-

kaisee liikuntamuodon ja reitin.
14.3.2021 Kymijärvihiihto 
alkaa klo 10.00 Karisman park-
kipaikalta, yhdyshenkilönä Leo 
Ketola gsm 0407568444. 
14.3.2021 Kevätkokous klo 17 
pidetään Kahvisaaressa.
Huhtikuussa polkupyörän-
huoltopäivä ja uusien liiken-
nesääntöjen kertaus. Kurssi. 
Paikka: Nastola, Asevelikylä, 
Pyöräkorjaamo Saari, Pitkätie 
53, 15560 Nastola.
Linturetket. Osallistutaan huh-
tikuussa yhdessä Päijät-Hämeen 
lintutieteellisen yhdistyksen 
järjestämille retkille, ilmoittau-
dutaan suoraan järjestäjälle 
katso netistä phly.fi/toiminta/
tapahtumakalenteri. 
Toukokuussa osallistutaan 
valtakunnalliseen pyöräilyvii-
kon pyöräretkeen.
Nuotioiltoja Kahvisaaressa. 
Kesäretki Soltinjärvelle, 
ongintaa. Ajankohta ilmoite-
taan myöhemmin. Vetäjinä Leo 
Ketola ja Juhani Vuorela.
Kesäkuussa NFI:n nuorisojär-
jestö IYNF (International 
Young Naturfriends) järjestää 
tapahtuman Lahdessa, Euroo-
pan 2021 ympäristöpääkaupun-
gissa. Mahdollisesti retkeilyä 
tapahtuman yhteydessä.
 
n Tiurahovin 
Ystävät
28.12.2020-2.1.2021 Kaamos-
matka Tiurahoviin.
22.3.-28.3.2021 Hiihtomatka 
Tiurahoviin.
30.3.-5.4.2021 Hiihtomatka 2 
Tiurahoviin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
sähköpostilla tiurahovi@gmail.
com tai puh. Markku Lindgren 

045 1235 370. Nettisivut www.
tiurahovi.fi .

n Vihdin 
Retkeilijät (ViRet)
Tammikuu
13.-15.1. Pajulahden kuntos-
tartti (TRL).
12.-15.1. Huom! Viret aloit-
taa kuntoetkoilla päivää 
aikaisemmin eli 12.1. (ViRet)
30.-31.1. Akkojen rämpimis-
retki (TRL).
sov. myöh. Saarilammen 
pönttöjen tarkastus (ViRet)
28.1. Jäsenilta (ViRet).
Helmikuu
sov. myöh. Papinsaaren 
pönttöjen tarkastus (huom! 
jäätilanne).
6.-7.2. Ukkojen luontoretki 
(TRL).
20.2. Kuutamohiihto, -lumi-
kenkäily, -kävely (ViRet).
Maaliskuu
22.-28.3. Tiurahovin hiihto-
matka Tiurajärvelle (TiurYst).
27.3.-3.4. TRL:n hiihtoviikko 
Rihmakurussa (TRL).
30.3.-5.4. Tiurahovin hiihto-
matka 2 (TiurYst).
14.3. Ex-tempore-retki 
Märkiö, Vaakkoi tai Suolikas 
(ViRet).
18.3. Kevätkokous.
Huhtikuu 
sov. myöh. Ei eksytä metsään 
–suunnistuskurssi (ViRet).
24.4. TRL:n Linturetki (TRL).
sov. myöh. Retki Saaren luon-
nonpuistoon (ViRet).
Toukokuu
13.-16.5. Ukonjoen talkoot 
(TRL(KR).
22.-23.5. TRL:n 50v juhlat ja 
liittokokous Kotoranta (TRL).
sov. myöh. Mahdollinen kum-
miseuraretki Rokua tai joku 
muu (L-KR tai KR).
sov. myöh. Majakka tai saa-
ristoretki (ViRet) vaihtoehtona 
elokuussa.
Lisätietoja miaviret88@gmail.
com. 

n Tapiolan Maa-ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
Lähiretkiä ja yhteisiä kult-
tuuritapahtumia jatketaan 
koronatilanteen salliessa. Läh. 
tuula.touru@gmail.com puh. 
040 502 9399

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
Kansallispuiston 27-vuotis-
juhla sunn. 28.2.klo 12
Iloinen juhla Stenbackan 
pihamaalla, jonne  kaikki ovat 
tervetulleita. Huom. Vuoden 
olion julkistaminen. 
Läh. hilkka.laitinen@gmail.com 
p. 0440 500354

Tikli saattaa viihtyä Etelä-Suomessa koko talven, kun löytää ruokaa pihapiireistä. Kuva Reino Tuominen.
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30.-31.1. Akkojen rämpimisretki. Kts. ilm. s. 4

27.3.-3.4. Lapin Hiihtoviikko Rihmakurussa.
Lisätiedot: armi.salenius(at)gmail.com

24.4. La   Linturetki.
11.-18.7.  Melontaviikko merellä. 
Lisätiedot: pertti.mikkela@gmail.com

17.-24.7.  Pyöräretki Pohjois-Savossa
Lisätiedot: helena.nurmio@gmail.com

18.-26.9.  Ruskaviikko Ukonjoella.
Lisätiedot: armi.salenius(at)gmail.com

TRL:n nettisivuille päivittyvät tapahtumista tuoreimmat tiedot.

TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

Tervetuloa mukaan! 
Retket ja TRL-majat:

www.tyovaenretkeilyliitto.com   puh. 045 1369 744

Espoon Retkeilijöiden syksyiset Hiisivalkeat roihusivat jälleen työn ja ret-
keilyn merkeissä. Kuvassa Mikkosen Jussi sekä Valtteri ja Teo sahasivat, 
halkoivat ja pinosivat polttopuita kuivamaan. Tahti oli kova!

Pojat tuumasivat, että ”kyllä sen huomaa mitkä ovat naisten töitä ja 
mitkä miesten” Niin, naiset haravoivat ympäristön siistiksi ja kantoivat 
hiisikokkoa varten risuja yms. ”naisten töitä”. Kokosta tulikin komea 
ja ”hiidet” lensivät taivaan tuuliin! Aika kekrimäinen päivä! Kiitos siitä.

Seuraavana päivänä suunnistettiin seutukunnan suurimmalle katajalle 
ja kerättiin suppilovahveroita, joita tänä vuonna oli enemmän kuin mies-
muistiin. Teksti ja kuva: Hilkka Laitinen

Hiisivalkeilla oli 
miesten työt ja naisten työt

Tässä savotassa ei vitkasteltu. 

Kokko roihusi jälleen komeasti Kuva: Kirsti Myllyniemi

Ruskaviikko Pallastunturin  
maisemissa 5.-12.9.2020
Työväen Retkeilyliiton ruskaviikko käynnistyi retkellä Montellin majal-
le, keli keikahteli useamman kerran – poutaa, sadetta, poutaa sadetta…

Keimiötunturille noustessa luikerteleva ja reilusti nouseva polku pal-
kitsi, kun pääsimme tunturin laelle – 360 astetta esteetöntä maiseman 
ihailua auringon paistaessa paljaalta taivaalta.  

Hietaärven retkellä pääsimme tunnistamaan Outtakkan, Tappurin, 
Pippokeron, Hannukurun, Kellostapulit. Seiposen suuntaan mennessä 
Pallaksen koko tunturirivistö avautui, kun vain malttoi kulkiessa kat-
soa myös taakse jäävää maisemaa. Taivaskerolle vievää polkua kuljettiin 
seuraavana päivänä, sitä oli kunnostettu, ja huipulla tuuli. 

Särkitunturille noustessa Pallastunturit nousivat saarena esiin! Pala-
tessa poikkesimme Kalakirjastolle – kannatti poiketa.

Perjantai ja pari vetistä kohtaa tekivät isosaappaisista miehistä her-
rasmiesretkeilijöitä. Me, joilla oli jalassamme patikkakengät saimme 
lainaksi isot saappaat ja niin selvisimme ylityksestä kuivin jaloin – kii-
tos Timo, Seppo, Ilmo!  

Retkeläisiä oli kaikkiaan yksitoista – kiitokset mukavasta retkiseuras-
ta. Seuraavia retkiä odotellen, viruksia vältellen Armi Salenius.

Särkitunturille nousu avasi mielenkiintoisen maiseman: 
Pallasjono pilvien ympäröimänä. Kuva Armi Salenius.


