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Korona-pandemiasta on selvitty nipin napin, mutta 
heti perään tuli tämä Ukrainan sota. Sota, joka ra-
vistelee maailmaa kovin ottein. Liitto ja seurat ovat 
kuitenkin tehneet tälle vuodelle omat toimintasuun-
nitelmat ja pyrkivät toteuttamaan ne tapahtumat, 
jotka on ajateltu. 

Liiton ylimääräinen liittokokous järjestettiin 
19.02 Helsingissä. Kuten viime kirjeessä kirjoitin, 
jouduttiin uuteen kokoukseen syksyn -21 kokouk-
sen kutsussa olleen muotovirheen takia. Kokouksen 
ainoana asiana oli liiton nimen muuttaminen. Ko-
koukseen oli saapunut paikalle 9 valtuutettua liitto-
kokousedustajaa, joilla oli yhteensä 17 ääntä. Ääni-
määrän suuruus johtui siitä, että monella oli seuran-
sa valtuutus edustaa useampaa edustajaa. Kokouk-
sessa esitettiin Liiton nimen muuttamista Suomen 
Retkeilyliitto ry:ksi. Yksi kokousedustaja esitti, että 
pysytään entisessä nimessä, mutta se kannattamat-
tomana raukesi. Joten liiton uusi nimi on Suomen 
Retkeilyliitto ry. Asia on sääntöjenmuutos joten se 
on lähetetty Patentti- ja Rekisterihallituksen käsi-
teltäväksi, ja sieltä on ilmoitettu, että asian käsit-
tely kestää n. 30 päivää, joten tätä kirjoitettaessa ei 
ole vielä päätöstä lainvoimaisuudesta. Mutta odotel-

laan. Mitä tämä sitten mahdollisesti vaikuttaa seuro-
jen sääntöihin? Jokainen seura joutuu käymään läpi 
omat sääntönsä ja korjaamaan liiton nimen oikein, 
ja samalla myös käymään omat sääntönsä läpi onko 
sillä mitään korjattavaa ja vastaako ne tätä päivää.  
Asiasta ilmoitetaan seuroille heti, kun olemme saa-
neet vastauksen PRH:lta.

Mutta suunnitelmiin. Toukokuun 21.-22. päivi-
nä vietetään liittomme 50-vuotisjuhlia Vähäjärvellä 
Hämeenlinnan Alvettulassa. Tästä on tullut seuroille 
kutsu, jossa selvitetään juhlien ohjelma. Tervetuloa 
kaikki paikalle muistelemaan liiton pitkää taivalta, 
ja suunnittelemaan tulevaisuutta. 

Toinen iso asia tulevana kesänä on Varhanmu-
kan pienen saunan rakentaminen. Sauna on jo ti-
lattu, mutta paikalle tarvitaan riuskoja talkoolaisia, 
jotta saamme rakennettua saunan kylpykuntoon. 
Talkoot järjestetään kesäkuun alussa. Talkoolaiset 
voivat ilmoittautua Pauli Komoselle. Ps. omat va-
sarat mukaan. 

Lopuksi vaan kaikille jäsenille hyvää kevään jat-
koa ja retkiriemukasta tulevaa kesää.

T. Hannu Puhalainen, puheenjohtaja

Kämppätalkoot: Ukonjoki 14.5. – 18.5.-22 ja la-
pinmajat 2.6. – 18.6.-22 välisenä aikana

Ilmoittautumiset poikkeuksellisesti Paulille pu-
helimella 0400 350 515 tai sähköpostilla paulitko-
monen@gmail.com, koska Tiina on tällä hetkel-
lä ylityöllistetty juhlien ynnä muiden vuoksi. On 
TÄRKEÄÄ ilmoittautua ennakkoon ruokailujen 
ym. vuoksi. 

Tarkemmin talkoista: Varkhanmukassa aloite-
taan saunan rakentaminen heti kesäkuun alussa, 
jolloin sinne menee rakennusporukka. Muille on 
tarjolla puuhuoltoa ym. Talkoisiin voi tulla jo ke-
säkuun alussa.

Ukonjoella tehdään siivoukset ja tarpeelliset kor-
jaus- ja huoltotyöt.

Kämpistä: Ukonjoelle on ollut vaikeaa saada polt-
topuuta koska puun toimittajat ovat siirtyneet viet-
tämään ”viimeistä siestaa”. Uskon että asia saadaan 

korjattua  ja tilanne normalisoituu. Puita säästellen 
pärjännemme.

Rihmakurun puuvarasto on osoittautunut liian 
pieneksi nykyiseen käyttöön nähden. Liiteri on tyhjä 
mutta kuivaa puuta on pinossa. Keväällä kaivon vesi 
on matalalla. Tilanne korjautuu kevättä kohti men-
nessä. Suosittelenkin saunaveden ottamista joesta.

Varkhanmukassa ei ole kovinkaan paljon kuivaa 
puuta, sitä on syystä tai toisesta kulunut ennustet-
tua enemmän. Ulkona on parikymmentä kuutiota 
puuta, joka pinotaan talkooviikolla ja nakellaan syk-
syllä liiteriin. Kesän alussa ajetaan puita Rihmasta 
jotta pärjätään eteenpäin. Korsulla puutilanne on 
parempi joten siellä voi käydä saunassa.

Hyvää kevättä ja kesää ja tulkaahan talkoisiin 
kimppakyydeillä.  

Pauli Komonen

Puheenjohtajan palsta
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Aikaisemmin on tiedotettu, että juhla pidetään Petäyksessä, 
mutta paikka jouduttiin vaihtamaan. Vähäjärven Lomakoti 
on viihtyisä paikka puhdasvetisen Vähäjärven rannalla 
Hämeenlinnan Hauholla 12-tien varrella, Lahdesta 75 km, 
Tampereelta 54 km, Helsingistä 150 km, Hämeenlinnasta 
32 km.

Alustava ohjelma:

LAUANTAI 21.5.2022
12.00- Saapuminen ja majoittuminen Vähäjärven  
 Lomakotiin, Tervetuloa!
12.00-15.00 Saunat lämpiminä miehille sekä naisille  
 ja Vähäjärvi vilpoisana
16.00-18.00 Juhlaillallinen (juhlabuffet)
18.00 50-vuotisjuhla, ohjelmallinen illanvietto 
 (tervehdykset, puheet, ansiomerkkien jako jne.) 
Hämyt -harrastelijateatterin esitys – aika tarkentuu 
Sananjalka esiintyy – aika tarkentuu
n. klo 19.00- Torpparin tuvan baari aukeaa
01.30 Viimeistään pää Vähäjärven pehmeään tyynyyn

SUNNUNTAI 22.5.2022
09.00-10.00 Buffet-aamiainen
Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 

MAJOITUS
1 hlö kahden hengen huoneessa 45,00 € sis. saunan
1 hlö yhden hengen huoneessa 65,00 € sis. saunan
SAUNA ilman yöpymistä 8,00 €/hlö sis.pyyhkeen

Jäsenyhdistykset vastaavat osallistujien matka- ja 
majoituskustannuksista. 

TILAA ON VIELÄ, Ilmoittautumiset 15.4.2022 mennessä 
Tiina Sinervolle TRL:n toimistoon 
sähköpostilla tyovaenretkeilyliitto@gmail.com tai 
puhelimitse 045 1369744. 

Työväen Retkeilyliiton 50-vuotisjuhla 
Vähäjärven Lomakeskuksessa 21.–22.5.2022

Sen sanat teki HTR:n SirkkaMaija Jo-
ki TRL:n 25-vuotisjuhliin, jotka pidettiin 
sen aikaisessa Elohovissa ja läheisessä Sten-

backassa 25.5. Hän teki sanat pyynnöstäni 
viikossa ja vielä itse juhlissa säkeistön pyöräi-
lystä, joka oli jäänyt huomiotta. Lauletaan 

se jälleen TRL:n 50-vuotisjuhlissa ”tyttö-
stretsetin” vetämänä! Sävel: Vanha merimies 
muistelee. Harjoitelkaapa! Toivoo Hilkka

Sä lähde kanssain retkeilylle
metsän ääniä kuuntelemaan.
Soi suloinen konsertti meille
palokärkikin taas rummuttaa.
Mä pitkospolkua
kanssasi kuljen,
kaikki arkinen pois häviää.
Elon harmin ja huolen
pois mielestä suljen
on vain hetki tää.

Sä lähde Lappiin, tunturille
poron polkuja samoamaan
Se lempeä ystävä sille,
joka luontoa rakastaa.
Siellä kuukkeli
kuusesta tuosta 
tulee eväitä sun jakamaan.
Ja maailman kirkkaimman
purosen vuosta 
voit janosi sammuttaa.

Sä lähde hiihtäen retkelle sinne,
missä tuulet sua tuivertaa.
Sinut luminen kuru ja rinne
tervetulleeksi toivottaa.
Saat keväthankien
kimaltaessa
 vauhdin huumassa viilettää.
Anna suksien luistaa – 
ja yön saapuessa
voit kämpässä levähtää.

Sä lähde polkemaan pyöräteille
kilometrejä ahmaisemaan.
Kun aurinko paistaa, ja helle
saa otsasi hikoamaan.
Ei patikoitsija koskaan voi tietää
miten ihana fillari on.
Heität repun vain selkään
– älä vauhtia pelkää
ja meno on verraton.

Työväen Retkeilyliiton tunnuslaulu vuodelta 1996
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Vuonna 1948 Luonnonystävien liike keksi aja-
tuksen Luonnonystävien päivästä, jota vietettäi-
siin lähellä liikkeen perustamisen päivää, joka on 
16. syyskuuta. Syy erityisen päivän viettämiseen 
oli, että useissa Euroopan maissa Luonnonystä-
vien liike selviytyi fasismin ajan yli ainoastaan 
muiden maiden kuten Sveitsin ja Yhdysvaltojen 
Luonnonystävien avulla.

Luonnonystävien päivän viettämisen perinne 
ei koskaan kadonnut ja monet jäsenorganisaa-
tiot juhlivat Luonnonystävien päivää syyskuus-
sa. Päivän kansainvälinen luonne jäi kuitenkin 
vähitellen taka-alalle.

NFI:n vuosikokous päätti vuonna 2018 el-
vyttää ajatuksen Luonnonystävien kansainväli-
sestä päivästä, jonka teema keskittyisi kansain-
välisyyteen, solidaarisuuteen ja luontoon. Pan-
demiarajoituksista huolimatta ensimmäiset kan-
sainväliset päivät toteutettiin onnistuneesti vuo-
sina 2020 ja 2021. Niistä saatujen kokemus-
ten perusteella vuoden 2021 vuosikokouksessa 
keskusteltiin tämän vuoden päivien teemasta ja 
aktiviteettien yleisteemaksi valittiin ”Luonto ja 
solidaarisuus”. Yleisteema antaa kansallisille or-
ganisaatioille ja paikallisyhdistyksille riittävästi 
liikkumavaraa heidän omiin tapahtumiinsa ja 
viestii samalla Luonnonystävien liikkeen ydin-
arvoista.

Päivän tavoitteet
 Viestiä Luonnonystävien järjestön moni-

muotoisuudesta ja kansainvälisestä ulottu-
vuudesta

 Tarjota parhaita käytäntöjä ja kokemusten 
vaihtoa. 

Kolme parasta  
tapahtumaa palkitaan
Eri järjestöissä pidettyjen tapahtumien joukos-
ta palkitaan kolme parasta 500 euron palkkiol-
la ja arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:
  Tapahtuman/toiminnan laajuus
 Haemme tapahtumia, joissa on mahdolli-

suus saada uusia jäseniä, solmia kontakteja 
muihin järjestöihin, viettää mukavasti aikaa 
yhdessä, välittää osallistujille Luonnonystä-
vien arvoja sekä saada uusia ideoita ja ajatuk-
sia.

  Teemat ja sisällöt, joiden pääpaino on kes-
tävä kehitys

 Haemme tapahtumia tai kampanjoita, jot-
ka inspiroivat jatkuvaan, kestävää kehitystä 
edistävään toimintaan ympäristön, yhteisön 
tai talouden näkökulmasta.

  Tapahtuman näkyvyys ja kansainvälisyys
 Tervehdimme ilolla yli rajojen tapahtuvia ja/

tai kansainvälisiä tapahtumia, joissa toimi-
taan yhteisten tavoitteiden hyväksi ja edis-
tetään Luonnonystävien verkoston yhteisiä 
arvoja ja näkyvyyttä.

Osallistuminen kannattaa!
Luonnonystävien kansainvälisen päivän tapah-
tuma voi olla vaikkapa ohjattu kävely tai pa-
tikointi, kiinnostava luento tai puiden istutus-
projekti. Paikallisyhdistys voi järjestää retken lä-
heiselle luonnonsuojelualueelle tai kansallispuis-
toon. Jos mahdollista, hyödyntäkää myös yhdis-
tysten ja liiton omia majoja.

Tapahtuman yhteydessä voi mainostaa NFI:n 
ilmastorahastoa ja vaikkapa kerätä varoja NFI:n 
ilmastorahastoon (lisäinfoa www.climatefund.
nf-int.org).

Mitä enemmän ryhmiä osallistuu, sitä onnis-
tuneempi Luonnonystävien kansainvälinen päi-
vä on ja sitä enemmän saamme asiallemme nä-
kyvyyttä!

Lyhyt kuvaus ja valokuvat tapahtumasta riit-
tävät, ja niitä käytetään NFI:n eri somekanavis-
sa. Kolme parasta projektia palkitaan 500 euron 
palkkiolla NFI:n vuosikokouksessa 15.10.2022.

Lisätietoja
Jos yhdistyksesi haluaa osallistua kampanjaan, 
lähetä kuvaus ja valokuvat tapahtumasta Tiinal-
le TRL:n toimistoon. Hannele kääntää tekstin 
englanniksi ja toimittaa sen edelleen NFI:lle jul-
kaisua ja kilpailuun osallistumista varten.

Tiina Sinervo  Hannele Pöllä
puh. 0400 188 342  puh. 040 504 8296

tyovaenretkeilyliitto@gmail.com

LUONNONYSTÄVIEN 
KANSAINVÄLINEN PÄIVÄ

“LUONTO JA SOLIDAARISUUS” 
9.-18. SYYSKUUTA 2022
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NFI:n 
julkilausuma 
Ukrainan 
tilanteesta
NFI:n hallitus on 14.3.2022 otta-
nut kantaa Venäjän hyökkäykseen 
seuraavasti (ote julkilausumasta): 

”NFI tuomitsee jyrkästi Venäjän 
tunkeutumisen Ukrainaan. Hyök-
käys rikkoo kansainvälisiä lakeja 
ja loukkaa YK:n peruskirjaa, jon-
ka mukaan jäsenvaltioiden on pi-
dättäydyttävä väkivallan käytöstä 
minkään valtion alueellista koske-
mattomuutta ja poliittista riippu-
mattomuutta vastaan. Hyökkäys 
on perusteeton ja vailla oikeutus-
ta. NFI tuomitsee myös aiheetto-
mat hyökkäykset siviilejä ja siviili-
kohteita vastaan. 

Luonnonystävien liikkeen perus-
tamisesta lähtien me olemme työs-
kennelleet sellaisen maailman puo-
lesta, jossa tasa-arvoiset, oikeuden-
mukaiset, rauhanomaiset ja demo-
kraattiset yhteiskunnat voivat ke-
hittyä ja kukoistaa kaikkien kansa-
laisten parhaaksi. Rauha ja solidaa-
risuus ovat ydinarvojamme. NFI 
osoittaa solidaarisuutensa kaikkia 
Ukrainassa eläviä ihmisiä ja naapuri-
maista turvaa etsiviä pakolaisia koh-
taan. Kannatamme EU:n jäsenvalti-
oiden päätöstä myöntää nopea pää-
sy EU:n alueelle. Kannustamme yk-
sittäisiä jäseniämme tukemaan so-
dasta kärsiviä kaikilla mahdollisilla 
tavoilla. Lisäksi kehotamme omia 
jäsenorganisaatioitamme tarkista-
maan, voivatko ne tarjota Luonnon-
ystävien majoissa tilapäistä suojaa. 

Luonnonystävät ovat osa rau-
hanliikettä ja osallistuvat lukuisiin 
mielenosoituksiin kaikkialla maail-
massa. Me kannustamme ja tuem-
me kaikkia niitä Venäjän kansalai-
sia, jotka vastustavat tätä epäreilua 
sotaa ja osoittavat mieltään rauhan 
puolesta uhmaten painostusta ja pi-
dätyksiä. 

Käynnissä on merkittävin poliit-
tinen ja sotilaallinen kriisi Euroo-
passa vuosikymmeniin. Ydinsodan 
riski ei ole koskaan kylmän sodan 
päättymisen jälkeen ollut suurem-
pi. Vetoamme Venäjään, jotta se lo-
pettaisi sotatoimet, vetäisi joukkon-
sa ja käyttäisi diplomaattisia ja rau-
hanomaisia keinoja pyrkiessään ta-
voitteisiinsa.”
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Ohoh-hoh, jo kahdenkymmenen-
yhdeksännen kerran! Mäntsälän 
Kotojärvi on mielenkiintoinen jär-
vi. Sen tunnistaa vielä selkeästi jär-
veksi, vaikka sen vedenpinnan ta-
so on laskettu jo 100 vuotta sitten, 
mutta sitä ei ole kokonaan kuivat-
tu. Se on kostea ja vähän upottavaa, 
mutta se ei ole oikeaa suota. Keski-
alueella on muutama avoimen ve-
den lampare. Suurelta osin pohja-
kasvillisuus on heinäturvetta, osas-
sa on jo suokasvillisuus päässyt val-
lalle, järviruokoa on laajasti sangen 
tiiviinä ja korkeana kasvustona, sa-
moin osmankäämiä kasvaa laajasti. 
Paikoitellen kasvaa muutamamet-
ristä tiivistä lähes läpipääsemätöntä 
pajupusikkoa ja osalla alueesta kas-
vaa koivikkoa.

Järven rannalla on alun perin 
Mäntsälän Luonnonsuojeluyh-
distyksen rakentama laavu, joka 
on nyt kunnan hoidossa. Järven-
pään retkeilijät kävivät siellä mar-
raskuussa 2021 Kaamosherkuilla ja 
sinne akatkin menivät rämpimään 
tammikuun lopun lumipyryvii-
konloppuna 2022.

Akat tekivät laajan kierroksen 
järvellä. Ensiksi rämmimme Kol-
jansaareen järven itärannalle. Saa-
ri on pyöreä, noin 100 metriä hal-
kaisijaltaan, korkea, lehtomainen, 
vanhojen lahoavien lehtipuiden 
valtaama. Pitihän sinne kiivetä, 
alaspäin olikin sitten aika vaikeaa 
suksia kaatuneita runkoja kierrel-
len. Halusimme nähdä myös avo-
vesilampareita.  Suuntasimme lä-
himmälle ohi osmankäämipellon 
ja pajupuskia kierrellen. Sitten ha-
lusimme nähdä suurimman avove-
sialueen pohjoislaidalla. Pahimpia 
pusikoita kierrellen pääsimme ai-
ka helposti sen lähelle. Lamparet-

ta ympäröi kuitenkin leveä, tiivis 
ja korkea järviruokokasvusto. Sen 
läpi pääseminen meinasi olla kai-
kenlaisiin rämpimisiin harjaantu-
neille akoillekin ylivoimaista. Lä-
pi kuitenkin puskettiin ja nähtiin 
jäässä oleva avonainen vesialue. Vä-
hän helpomman ruovikon kaut-
ta päästiin lätäköltä pois ja sitten 
edessä oli akoillekin läpipääsemät-
tömiä monimetrisiä pajukoita. Nii-
tä kierrellen löydettiin ensimmäi-
selle lätäkölle ja siitä olikin suh-
teellisen helppo suunnistaa takai-
sin laavulle. Se on vielä mainitta-
va, että hirvet tykkäävät Kotojär-

vestä, jälkiä oli ristiin rastiin paljon.
Koko ilta odotettiin luvattua 

suurta lumimyräkkää, varustettiin 
makuusijat laavuun niin, ettei lumi 
peittäisi meitä kokonaan. Aamul-
la olimme vähän pettyneitä mie-
lestämme aika vaatimattomiin ki-
noksiin. Laavu kyllä sijaitsi myrä-

kän suhteen hyvin suojaisessa pai-
kassa. Aamulla kävimme vielä län-
nen suunnalla rantapolkua pitkin 
ja katselemassa lintuja Mäntsälän 
Luonnonsuojeluyhdistyksen ruo-
kintapaikalla. 

Riitta Sairinen

Akat rämpivät Mäntsälän Kotojärvellä

Rämpijäakkoja ei myräkät pelota. Kuvassa Anne Fridel, Armi Salenius, Riitta Sairinen. Kuvat: Sirpa Kaipi-
ainen.

Lumimyräkän pelossa survouduttiin telttoineen laavuun. Riitta johtaa porukan oikeaan suuntaan.
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Järvenpään retkeilijöiden perintei-
nen kulttuurikävely sunnuntaina 
12.2.2022 houkutti 27 jäsentäm-
me naapurikuntaan Tuusulan Kel-
lokoskelle.

Oppaamme Hannu Helasvuo 
kertoi mielenkiintoisia tarinoita 
Kellokosken sairaalan ja ruukki-
alueen historiasta. Piipahdimme 
myös Ruukin museossa, jossa oli 
esillä ruukissa valmistettuja tuot-
teita. Kierroksemme päättyi kah-
vila Kinuskillaan, jonka kakut ovat 

niittäneet mainetta laajemmaltikin.
Vuonna 1795 perustettu Kello-

kosken eli Marieforsin ruukki oli 
Tuusulan ensimmäinen teollisuus-
laitos, jossa valmistettiin erilaisia 
maatalouden työvälineitä. Tehtaan 
valmistamat maitotonkat ja muut 
meijeriastiat samoin kuin kellove-
neet olivat tunnettuja eri puolilla 
Suomea.

Kellokosken kartanon pääraken-
nus ja sen ympärillä oleva puisto 
olivat vuonna 1915 perustetun 

Kellokosken sairaalan käytössä ai-
na viime vuosiin saakka. Sairaala 
on monelle tuttu elokuvasta ”Kel-
lokosken prinsessa”, jonka päähen-
kilö on 50 vuotta mielisairaalassa 
viettänyt Anna Lappalainen.

Ruukin alueen asukkaat muo-
dostivat kiinteän yhteisön, jos-
sa asui parhaimmillaan lähes 400 
henkeä. Työpaikan ohella työnte-
kijöille ja heidän perheilleen tar-
jottiin erilaisia palveluja koulusta ja 
kaupasta alkaen. Alueella oli myös 
oma kirjasto, palokunta, kirkko, 
hautausmaa, sauna ja pyykkitupa. 
Tehdas ylläpiti myös erilaisia har-
rastusmahdollisuuksia ja urheilu-
seuratkin syntyivät ruukin myötä.

Monta tarinaa jäi käynnilläm-
me vielä kertomatta ja seuraavan 
retken kohteeksi suunniteltiin jo 
sairaalan puistoa ja sairaalamuseo-
ta. Oli mukava tutustua historial-
liseen ruukkialueeseen aivan naa-
purissamme.

Toivoa sopii, että rapistunutta 
aluetta kunnostetaan edelleen niin, 
että se tulisi suosituksi turistikoh-
teeksi muiden ruukkien tavoin.

Hannele Pöllä

Kulttuuria Kellokoskella
Kellokosken komea kartano. Kuva Sinikka Ranta

Retkeilijät kulttuurikävelyllä. Kuva Erkki Sivula
Kellokosken ruukkialuetta. 
Kuva Erkki Sivula
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Stenbacka oli hukkumassa lumeen. 
Nuuksion ylängölle oli tupruttanut 
lunta muistini mukaan enemmän 
kuin koskaan. Saatiin joukot  lu-
mitöihin. Espoon Retkeilijöiden 
Pyry-päivät olivatkin sopivasti oh-
jelmassa. 

Tapahtumaa on vietetty monella 
tavalla vuosien varrella. On lasket-
tu kanooteilla  mäkeä, on raken-
nettu lumilinnoja, tanssittu rum-
pujen tahdissa, istuttu räntäsatees-
sa pressujen alla,  marssittu jonossa 
kuten yhdet pienet elefantit, jotka 
aina ottivat mukaan yhden tove-
rin...

Nyt luotiin polkuja, joista osa 
johti taloon, osa tulipaikalle, sau-
naan, huussiin, osa ei minnekään!

Mitä paikalla teki Ilkka ja Jesper?
He saapuivat kutsuttuina luen-

noitsijoina. Paremminkin oivalli-
sina kertojina. Ilkka Taivassalo on 
sopimuspalokuntalainen (VPK). 
Hän ja tomera poikansa Jesper  
opastivat varautumisesta, kodin 
paloturvallisuudesta. Kummalla-
kin oli sana hallussa ja asiat tulivat 
kaikille selviksi. 

Tarjolla oli rokkaa ja lentäviä let-
tuja. Sauna oli suloisen lämmin ja 
avanto hykerryttävän kylmä.

Seuraava päivä oli aurinkoinen,  
Nuuksion kansallispuiston 28. 
syntymäpäivä. Rituaaleihin kuu-
luu juhlapuhe, jonka piti Mark-
ku Kuusela, entinen perusstadilai-
nen, joka nyt viihtyy kansallispuis-
ton naapurina erinomaisesti. Seu-
rasi  Nuuksio-olion julkistaminen, 
28-kertainen eläköön-huuto puis-
tolle sekä nuukapurilaisten ja juh-
lakakun nautiskelu. 

Tämän vuoden ”Nuuksio-oli-
oksi” paljastui uhanalainen kal-
liokaulussammal, joka viihtyy tut-
kimusten mukaan erinomaisesti 
Nuuksion kansallispuistossa, sen 
kalliorinteillä muiden sammalien 
kaverina. Viime vuoden Nuuksio-
olio oli kekomuurahainen. Oli-
oita on joka vuodelle omansa, eli 
28 oliota! 

Kun jättimäiset hanget sulavat ja 
haihtuvat taivaan tuuliin, teemme 
tutkimusretken lähirinteille. Siellä 
ehkä kalliokaulussammal odottaa 
ihailijoitaan. Me tiedämme, että 
se on rauhoitettu!

Iloista väkeä oli runsaasti joten: 
Tervetuloa Stenbackaan – siellä on 

aina hyvä ilmapiiri – iskulause  pi-
ti jälleen paikkansa. 

Tapahtuman järjesti Espoon 
Retkeilijät ry  ja Nuuksion kansal-
lispuistoyhdistys NUUKA ry

Hilkka Laitinen

Pyry-päivät 
pyryttä!

Lunta-lunta-lunta vain. Kuva: Armi Salenius

Ilkka Taivassalo ja 
Jasper tulivat pyry-
päiville kertomaan 

paloturvallisuudesta. 
Kuva: Pertti Mikkelä
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Kauniaisten kaupungissa Kasavuoren ulkoilu-
alueella on soma laavu tulipaikkoineen. Poltto-
puutkin ovat  valmiina. Komeiden puiden peit-
tämillä rinteillä  kiertelee hiihtolatu, kesäisin 
luontopolkuja. 17.3. meitä oli muutama retkei-
lijä kokoontunut viettämään rupatteluhetkeä ja 
Kerttuli Karosen nimipäivää kahvien kera laa-
vun suojaan. Iltapäiväaurinko valaisi komeiden 
puiden lomitse ja tunnelma oli mitä parhain. 

Huomio kiinnittyi jykevään tolppaan laavun 
edustalla. Se vaikutti hiljattain sinne pystytetyl-
tä. Runkoon oli taitavasti kaiverrettu mm. ke-
tun, karhun, ilveksen, kauriin ja ylimpänä Kau-
niaisten vaakunaeläimen oravan hahmot ja nii-
hin liittyvät tekstit. Hyvä idea, jota voisi muu-
allakin toteuttaa ympäröivän luonnon mukai-
seksi. Saaristossa tolppaan vaikkapa kyrmynis-
ka-ahven, hauki, silakka, sorsa, haahka ja mui-
takin meren eläviä...

Toivoo Hilkka Laitinen ja kumppanit
Kuva: Pertti Mikkelä

Pohjois-Karjalassa on ollut myös lunta tarpeeksi. Vihdin Retkeilijät näyttävät viihtyvän 
lumitöissä. Ensin avattiin polku pääkämpälle  ja oltiin tyytyväisiä. Hetken päästä polku 
umpeutui, kun katolta tullut lumi sulki polun ja taas luotiin lunta. Kunto kohoaa! 
Lumitöissä Petteri Lilja, Kari Eerola ja Kari Neuvonen. Kuva: Mia Neuvonen.

IltapäiväretkelläUkonjoen kämpillä 
on tehty myös lumitöitä!
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Iloinen joukko Vihdin retkeili-
jöitä sekä vahvistukset Hämeestä, 
Pohjois-Karjalasta, Keski-Uudel-
tamaalta ja Espoosta suuntasivat 
tammikuun toisella viikolla Kun-
tostarttiin Pajulahden liikuntakes-
kukseen Nastolaan. Nelipäiväinen 
kunnonkohotus sai alkunsa kipa-
kassa pakkasessa, kun mittari näyt-
ti yli -20 astetta.

Koronan vuoksi perinteinen si-
säliikunta oli korvattu ulkoliikun-
nalla. Myös vesiliikunta oli avan-
touintia lukuunottamatta pois oh-
jelmasta. Tunkkaisten salien sijaan 
olikin hyvä haukata happea ulko-
na, ja hyvin onnistuivat kehonhal-
lintaharjoitukset, venytykset ja pe-
lit hangessakin, ohjaajinaan Paju-
lahden liikunnanohjaajat ja fysio-
terapeutit.

Riemastuttavia hetkiä koet-
tiin myös järven jäällä modernien 
potkukelkkojen sarvissa ja lumi-
kenkäreissuilla sekä hiihtolenkeil-
lä. Iltanuotiolla grillattiin makka-
raa ja arvailtiin levyraadissa bii-
sien nimiä. Myös Skipolle jäi oma 
aikansa.

Neljä päivää kuluivat vaihtelevis-
sa tunnelmissa, ja joukko pieneni 
viikon edetessä, kun joukossa ko-
ettiin sairastuminen ja kotoa saa-
tiin suru-uutisia. Viimeisenä päivä-
nä ulkoliikunta kovettuneella han-
gella tuotti vielä yhden murtuneen 
nilkan.

Pajulahdessa on kaikesta huo-
limatta kerrassaan liiankin hyvät 
ruoat, sillä puntari näytti kotiin-
tuessa kilon enemmän kun mat-
kaan lähtiessä. Vai oliko se sitten-
kin liikunnan aiheuttamaa turvo-
tusta? Kannattaa lähteä kuntostar-

tille heti alkuvuodesta niin on ko-
ko loppuvuosi aikaa ottaa käyttöön 
hyvät opitut jutut. Ensi vuonna ta-
vataan taas!

Mari Aalto-Ahola

Timo Teerikangas ja Helena 
Nurmio saivat sykkeet 

koholle pyrkiessään 
läpsimään toisiaan.

Iltanuotiolla nauttivat 
yhdessä olosta muun 

muassa Liisa Uusitalo (vas.), 
Aune Kärkkäinen, Kari 

Eerola, Heikki Haapea ja 
Mia Neuvonen.

Kunto kohosi Pajulahdessa

Näin jälkeenpäin ajateltuna ko-
ronapandemian aikana emme 
juurikaan ole joutuneet jättämään 
suunniteltuja tapahtumia tai retkiä 
väliin. Ainoina ovat olleet sääntö-
määräiset kokoukset, jotka täl-
lä hetkellä on saatu pidettyä ja tä-
män vuoden kevätkokous on oi-
kealla ajalla. Toki päivämääriä on 
jouduttu siirtämään kulloistenkin 
rajoitusten mukaan.   

Olemme jatkaneet hyvin alka-
nutta Majakat tutuiksi – kurssisar-

jaa Utön majakkasaarella, tutustu-
en mm Hanna Nuoringon opasta-
mana saaren ainutlaatuiseen kasvil-
lisuuteen. Retkestä olemme myös 
tehneet videon. Muita kursseja jär-
jestimme mm kaksi kertaa Pajulah-
den Kuntostartin, joista toinen oli 
TRL:n, retki EA- kurssin,  suunnis-
tus- ja retkimelontakurssin.  Tutus-
tuimme myös Liesjärven kansallis-
puiston  luontoon sekä Kortenie-
men perinnetilaan, jossa saunoim-
me oikeassa savusaunassa. Metsä-

mieliharjoitus- ja yrttikurssin oh-
jasi myös Hanna Nuorinko. Lin-
nunpönttöjen tarkistusretket ovat 
toteutuneet, jos ei heti ensimmäi-
sillä sopivilla ajoilla, niin ainakin 
seuraavilla. Olemme olleet ahkeria 
retkeilemään ja osallistumaan.

Yksi suuri voimavaramme on ol-
lut  ”verkostoituminen” vihtiläisten 
yhdistysten kanssa puhumattakaan 
perinteisestä kummiseuratoimin-
nasta. Nummelan Eläkkeensaajien 
kanssa aloitimme Hyvän Mielen 

Maalauskurssin, jossa meitä viret-
tiläisiä on neljä ja Enäjärven Jäähi-
leiden kanssa käydään avannossa ja 
heistä moni on myös ViRetin jäsen. 

Kurssien ja muiden retkien on-
nistumisesta saamme kiittää aktii-
visia jäseniämme sekä muita kurs-
seille ja retkille osallistuneita ko-
ronavuosista huolimatta. 

Näillä mennään, 
sano Mia, ViRet

ViRetin johtokunta toteaa:
”Toiminnallisesti koronavuodet menivät yllättävän hyvin”
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Sinikka Ranta
Espoon Retkeilijöiden pitkä-
aikainen jäsen sekä innokas 
meloja ja sinnikäs vaeltaja 

kysymystä
Sinikalle

1. Oletko uusmaalainen? Mistä 
kotoisin?

Synnyin Helsingissä olympia-
vuonna 1952. Asuimme Manner-
heimintiellä vastapäätä Keskus-
puistoa. Kansakoulun kävin Uu-
dessakaupungissa ja myöhemmin 
muutimme Tikkurilaan.  

Oman perheeni kanssa asuimme 
30 vuotta Espoossa lähellä työpaik-
kaani Otaniemessä. Sieltä muutim-
me Tuusulaan isäni rakentamaan 
omakotitaloon. Ehkä kuitenkin 
tunnen olevani enemmän pääkau-
punkilainen kuin uusimaalainen.   
Juuria on myös Pohjanmaalla.

2. Paras muisto lapsuudesta ja 
nuoruudesta?

 Olin päivisin leikkipuistos-
sa, kun äitini teki kampaamotöi-
tä kotona. Opin pelaamaan koro-
naa, josta on ollut hyötyä myöhem-
minkin.  Hiihtelimme Laaksossa ja 
kävimme katsomassa heppoja Rus-
keasuolla.

Sittemmin olin mukana Nuoris-
sa Kotkissa ja vedin kotkakerhoja  
parhaimmillaan kahtenakin iltana 
viikossa. Leireiltyä tuli niin paljon, 
ettei enää kiinnosta nukkua teltassa 
kuin hätätilanteessa. 

3.  Olet tainnut olla ER:n jäsen 
pitkän aikaa?

Olen liittynyt niin kauan sitten, 
etten muista vuotta. Silloin kanoo-
tit olivat Keilaniemessä.  

4. Mikä on retkeilyssä parasta? 
Mielilaji?

Parasta on vaeltaminen kivan 
porukan kanssa. Puhdas, raitis ilma 
ja luonnon maisemat antavat ener-

giaa ja virkeyttä. Ja parasta tieten-
kin olisi, jos ruoka olisi valmiina, 
ettei tarttis itse miettiä aterioita.

5. Ikimuistoinen kokemus ret-
kiltä?

Mukavia retkiä on paljon. Ka-
nootti-illat ovat mahtavia. Mai-
sema merellä on niin ihastuttava.  
Yksi viikonloppu Hilkan ja Per-
tin kanssa oli siitä ikävä, että just 
silloin tuli kaurapuuro-levää eikä 
päästy uimaan.  

Gotlannin pyöräretki oli hieno 
kokemus. Siinä yhdistyi pyöräily ja 
uudet maisemat ja kesäinen ilma.

Ollaan oltu myös mieheni Karin 
kanssa Kuopion retkeilijöiden vii-
konloppuretkillä. On hienoa tutus-
tua uusiin retkikohteisiin.  Kuopio-
laiset olivat myös Tuusulassa kult-
tuuriretkellä vastavuoroisesti. 

6. Valokuvaat paljon, mikä on 
jäänyt parhaana/vaikeimpana 
kokemuksena siitä?

Kanootista kuvaaminen ei on-
nistu. Heiluu. Melat meinaa pu-
dota. – Retkikuvia on kiva katsel-
la jälkeenpäin. Uusi kamerani on-
nistuu ottamaan hyviä kuvia hämä-
rässäkin, Stenarin joulukuvat  ilah-
duttivat.     

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

Lintu on kyllä vaikea.  En kyl 
jaksa niitä pitkiä muuttomatkoja.  
Mustarastas on hauska ja viihdyt-
tävä pihalla. Siis mustarastas. 

8. Mielilaulu/runo/ kirja?
Tämä Dagfin Rimestadin lau-

lu (suom. Ilpo Rossi)  on yksi par-
haimmista. 

On tässä käsi ystävän, me luomme 
piirin kestävän.

Tovereina toimikaamme ja yhdes 
kulkekaamme nyt kaikkialle maail-
maan.  

On toive kaikkein kansojen: Ystä-
vyyttä yli rajojen.

Tovereina toimikaamme ja yhdes 
kulkekaamme nyt kaikkialle maail-
maan. 

Tää viesti menköön eteenpäin 
niin, että kaikki kertoo näin: 

Tovereina toimikaamme ja yhdes 
kulkekaamme nyt kaikkialle maail-
maan. 

9. Minne tekee mieli matkustaa, 
miksi?

Ensi kesänä tai syksynä olisi ki-
va tehdä Lapin majakierros rauhal-
liseen tahtiin.  

Otan mielelläni vastaan vinkkejä 
parhaista elämyksistä ja paikoista.

10. Elämänohjeesi?
Nyt ystävät ovat tulleet tär-

keämmiksi, kun työelämä on jää-
nyt taakse. 

”Pidetään yhteyttä ja nautitaan 
pienistäkin hetkistä  ja reissuista .”

Kyseli Hilkka Laitinen

Yksi meistä TRL:ssa
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Majamme kaipaavat joka vuosi huol-
toa ja parannuksia. Haluamme pitää 
majat sellaisessa kunnossa, että niissä 
on miellyttävää viettää omatoimista, 
liikunnallista 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 naa-
puri isolle saunalle silloin kun pienel-
lä porukalla kylvetään. Mitään ei saa 
ilmaiseksi, ei pikkusaunaakaan. Siksi 
keräämme nyt eritoten pikkusaunaa 
varten varoja.

Lahjoittamalla sopivan summan ti-
lillemme olet mukana ”Hyvän mielen 
pikkusaunakeräyksessä”. Lahjoituksia 

voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton ti-
lille Nordeaan  FI66 1521 3007 1194 
58. Viitenumero on 11633.

Keräykseen ovat osallistuneet: An-
neli Koskinen, Sauli ja Mirja Leh-
timäki. 

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla!

Hyvän
mielen
keräys

Petkeljärvellä 2016 Kuopiolaisten kanssa. Taitaa olla selfie. Vasemmalla mieheni Kari selailee lintukirjaa.
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Niin sanoo sananlasku, se kyllä mi-
nun kohdallani pitää melkein paik-
kansa. Jos käyttäisin muuhun asiaan 
yhtä paljon mietintää, olisin aika nero. 
Olen harrastanut kalastusta 13 v saak-
ka, yli kuusikymmentä vuotta, eikä se 
mietintä näytä loppuvan. Mietin illalla 
viimeisenä aamun kalapaikkaa ja että 
millainen viehe siellä pelaa ja mitä ka-
loja siellä yleensä on. En koskaan ajat-
tele kalastustarvikekaupassa, mitä jo-
ku maksaa, ostan sen mikä tuntuu sil-
tä, että tuosta kalat tykkäävät. Yleensä 
myös hyödynnän kaikki saamani ka-
lat, valmistamalla jollain lailla ja aika 
moni on päässyt nauttimaan saamis-
tamme kaloista esim. lapinmajoilla, 
tunnen antamisen iloa! Luonnonka-
lat ovat nousemassa arvostukseen pik-
kuhiljaa, se on hyvä asia, kaloja riittää 
järvissä, pyytäjiä vain puuttuu. Olen 
muutaman kerran pitänyt myös lapis-
sa pilkinnän alkeiskursseja nuorille ja 
vähän varttuneillekin.

Kohta lähdemme taas kolmenvii-
kon lapinseudun kalavesille Enonte-
kiön/Inarin alueelle. Pilkillä tavataan!

Eila Oranen, HTR

Vihdin Retkeilijöiden miljoo-
na linnunpönttöä vuonna 2017 
viedyt linnunpöntöt tarkistettiin 
Nuuksion kansallispuiston reunas-
sa, lähellä Saarilampea 29. tammi-
kuuta, juuri sopivasti ennen Valt-
teri-myrskyä. Monessa pöntössä oli 
asuttu, yhdessä jopa kahdet pesin-
tätarpeet päällekkäin. Yhdessä oli 
asunut ampiaisia. Pesimämateri-
aalista päätellen pesän oli raken-
tanut talitiainen tai ehkä sinitiai-
nen. Pönttöjä on viety yhdeksän ja 
nyt vietiin vielä yksi. Retkellä oli 
11 osanottajaa.

Hiidenvedellä Papinsaaressa 
käytiin sunnuntaina 13.3.2022 
kauniissa auringonpaisteessa ihan 
ex tempore. Myös telkänpöntöis-
sä oli asuttu yhtä lukuun ottamat-
ta. Yhdessä oli hautomiset syystä 
tai toisesta jäänyt kesken. Kolme 
munaa oli jäänyt kuoriutumatta. 
Mietimme mahdollisia syitä. Oli-
siko Hiidenvedellä lentelevä meri-
kotka käynyt nappaamassa naaraan 
tai pöntön läheisyydessä on ollut 
muita häiriötekijöitä. Ihmettelim-
me miksei tikka ollut huomannut 
pönttöä ja siellä olevia munia il-

man hautojaa. Nytkin tikka nakut-
teli pöntön läheisyydessä. Tälläkin 
kertaa jätimme yhden varpuspöllö-

pöntön sisempään metsään toivoen 
sinnekin asukasta. Lopuksi kävim-
me vielä evästelemässä Hannansaa-

ren tulipaikalla. Mukana oli 8 osan-
ottajaa. 

Kevättä odotellessa, Mia ViRet

Leo Ketola on oiva kahvinkeittäjä ja sanailija.
”Kun nuotio syttyi tunnetuin taidoin
ja pakki täynnä kahvia täysin laidoin.”
Leo sai komean diplomin kahvinkeittotai-
doistaan Salpausselän Samoojilta.

ViRettiläiset toivovat:
”Pöntöt ovat tarkistettu, tulkaa jo kotiin!”

”Kaikki muu, paitsi kalastus on turhaa!”

Kuvassa 750 g harri ja pilkkireppuni, aarre, 
jossa on tärkeimmät SM-pilkin tarrat ja 
pari Kalamiestenkeskusliiton myöntämää 
suurkalamerkkiä.

Nyt on munat jäänyt hautomatta. Kuvat Kari 
Neuvonen

Kännykän kamera on oiva väline pesien sisäku-
vauksessa.  Kuvassa Kari Neuvonen ja Seppo 
Hanhikorpi.
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Aira syntyi kauppiasperheeseen Nurmijärven 
Perttulassa, hän sai jo äidinmaidossa koske-
tuksen rahaan ja sen voimaan ja hallintaan. 
Vanhemmilla oli iso sekatavarakauppa. Myö-
hemmin avioiduttuaan Veikon kanssa he pe-
rustivat kaupan Lopen Jokiniemeen, nimellä 
Vuorion Kauppa. Airan ystävällisyys, rauhal-
linen puhetyyli, kuuntelu ja ymmärtäminen 
vastapuhujaa oli ainutlaatuista. Hänen teks-
tinsä, kirjoitustyyli ja puhtaus oli ihailtavaa, 

hän halusi tehdä kirjanpidolliset tehtävät tar-
kasti käsin vielä 2000 luvulla, tilikirja on sii-
tä todisteena. 

Helsingin Työväen Retkeilijöihin hän liit-
tyi 1990-luvun alussa, hän oli taloudenhoita-
jana HTR:n hallituksessa ja monessa muussa 
”oikeana kätenä” tiliasioiden hoidossa. 2007 
hän luopui taloudenhoitajan tehtävistä olles-
saan 82vuotias. Hän opetti allekirjoittaneen 
hoitamaan tehtävää. Aira oli myös Työväen-

opiston opistolaisyhdistyksen kirjanpitäjä. 
Aira ja Veikko olivat innokkaita kotiseutu-
retkeilijöitä ja miellyttävää retkiseuraa. 

Aira oli Malmin Syystien palvelukodis-
sa, jossa korona oli kurittanut Airaakin, elä-
mänlanka katkesi 96-vuotiaana.  Veikko jat-
kaa siellä muutamaa vuotta nuorempana.

Eila Oranen 

Aira Vuorio 22.12.1925 - 21.1.2022
Kauppiaan tytär, vahva taloudenhoitaja!

Karjalan Retkeilijöiden hallituksen 
ja TRL:n kiinteistötoimikunnan jä-
sen Heikki Aaltonen (1951-2021) 
kuoli Joensuussa 10.12.2021. Pit-
käaikainen vakava sairaus ärhäköi-
tyi syksyllä ja Heikki oli valmis 
lähtemään. Retkeilyväki menetti 
osaavan ja vastuuntuntoisen tove-
rin, jonka monenlaiset keksinnöt 
ja viritykset tulivat tutuiksi eten-
kin Ukonjoen kävijöille. Viimei-
nen suurtyö kesällä 2021 oli käm-
pän vesi- ja jätevesihuollon kun-
toon saattaminen. Rakensipa hän 
myös komean lipputangon käm-
pän pihaan. Pimeinä syys- ja tal-
vi-iltoina saimme nauttia Heikin 
mielikuvituksellisista valaistuslait-
teista ja iltaa istuttaessa kotitekoi-
sesta mustikkaviinistä. Heikille lä-
heinen työtoveri- ja ystäväporukka 
kokoontui vuosien ajan heinäkuus-
sa Ukonjoella.

Ukonjoen kämpän ohella Hei-
kille tärkeä oli yhdessä veljen kans-
sa rakennettu mökki Enontekiön 
Hetassa. Mökillä rakentelu ja Ou-
nasjärvellä kalastelu kuului Lapin-
lomiin. Pakettiautosta itse muokat-

tu ekologinen asuntoauto palveli 
pitkillä marjastus- ja muilla mat-
koilla hyvin. Koottava retkisauna 
oli joskus mukana peräkärryssä. 

Heikki opiskeli nuorena kemiaa 
ja biologiaa. Työelämässä yliopis-
tolla ja geologian tutkimuslaitok-
sella hän kehitteli mittauslaitteita 
suo- ja metsämaan ja vesien tutki-
miseen.  Sama tekninen kekseliäi-
syys tuotti retkille hyviä apuvälinei-
tä, kuten aurinkogrillin.

Heikin sisko oli aikanaan muut-
tanut Australian Bilpiniin, ja vierai-
luista sinne riitti hauskoja tarinoi-
ta. Seikkailuistaan Australian viran-
omaisten kanssa Heikki piti ystävät 
ajan tasalla vuosien saatossa. 

Avuliasta ja ystävällistä Heik-
kiä jäivät ikävöimään kolme lasta 
ja kolme lastenlasta sekä lukuisat 
ystävät ja retkitoverit.

 Heikki Aaltoselle oli ansioistaan 
myönnetty liiton kultainen ansio-
merkki.

Heli Itkonen
Juha Hämäläinen

Hessu Peloton 
on poissa

Kuva: Aki Kattelus.
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Tapahtumakalenteri
n Espoon  
Retkeilijät (ER)
La-Su 30.4.-1.5. Luonnon ja 
työn juhlaa Stenbackassa. Läh. 
Hilkka.
La 14.5. Pyöräretki Espoon 
rantaraitilla. Läh. Armi.
7.6. Tiistaiset iltamelonnat 
alkavat Laajalahdessa klo 18. 
Läh. Pertti.
La-Su 13.-14.8. Merellinen 
perheleiri Espoon saaristossa. 
Läh Hilkka.
La-La 17.-24.9. TRL:n ruskaviik-
ko Lapissa, Varkhanmukkan 
kämpillä. Läh. TRL:n toimisto.
La-Su 1.-2.10. TRL:n viikonlop-
pupatikka Inkoossa. Läh. TRL:n 
toimisto.
La-Su 5.-6.11. Hiisivalkeat Ste-
narissa. Läh Hilkka.
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com 
p. 040 5098259; hilkka.laitinen@
gmail.com p.0440 500354;
pertti.mikkelä@gmail.com p. 
0400 475254; 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.

n Helsingin Työväen  
Retkeilijät (HTR)/ 
Helsingin Luonnonystävät
La-La 9.-23.4. Hiihto- ja pilkki-
viikot Rihmakurun majoilla. 
La 13.8. Retki Isosaareen, lähtö 
klo 10 Kauppatorin rannasta. 
Ilmoita viim. 10.8.
La-La 17.9.-24.9. TRL:n ruska-
retki lapinmajoille.
To 20.10. Syyskokous, paikka 
vielä avoin.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Eila Oranen 0407344913 oranen.
eila@(at)gmail.com 
Matti Huttunen 0408324302 
mk.huttunen@(at)pp.inet.fi

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet) 
La 30.4. Vuokkoretki Tuulok-
seen, lähtö klo 10, ellei takatalvi 
siirrä vuokkojen kukintaa. Ko-
koontuminen Idänpään S-Marke-
tin parkkipaikalla.
La 7.5. Kevättalkoot Vanajanie-
men kämpällä alkaen klo 10.
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50-vuo-
tisjuhlat Vähäjärven Lomako-
dissa.
La 4.6. Kevättalkoot Padasjoen 
kämpällä alkaen klo 10, samalla 
koko perheen tutustumistapah-
tuma Padasjoen kämppään ja 
lähiympäristöön.
Kesäkuuksi suunnittelemme ret-
keä Järvenpään Retkeilijöiden 
vieraaksi Tammirantaan, Tuusu-
lanjärven kulttuurimaisemiin.
Pe 24.6. vapaamuotoiset 

juhannusjuhlat Vanajaniemen ja 
Padasjoen kämpillä.
Su 10.7. lähiseuturetki, kohde ja 
lähtöpaikka sekä -aika ilmoite-
taan myöhemmin.
La 23.7. mato-ongintakisat Va-
najaniemen kämpällä klo 10-13.
La 20.8. luontoretki Evolle, 
kimppakyytilähtö Idänpään S-
Marketin parkkipaikalta klo 10.
La 27.8. kesäkauden päättäjäi-
set Vanajaniemen kämpällä klo 
10, lettujen paisto alk. klo 11:30.
La 17.9. ruskaretki Aulangolle, 
lähtö klo 10 Joutsenlammen 
parkkipaikalta.
La 11.9. seuran syyskokous 
Vanajaniemen kämpällä klo 12. 
Kokouksen jälkeen perinteinen 
puurojuhla.
Lisätiedot: hameenlinnanretkeili-
jat@gmail.com
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tied: Teemu Roisko, roisko(at)
gmail.com, 050 413 3315.

n Järvenpään  
Retkeilijät (JäRet) 
La 23.4.2022 Tammirannan 
kevättalkoot klo 10 
Omat työhanskat mukaan. Tarjol-
la talkookeitto. 
Keskiviikkotapaamiset 
4.5.2022, 1.6.2022, 6.7.2022, 
3.8.2022, 7.9.2022 
Kokoonnumme Tammirantaan 
alkaen klo 18. Teemat vaihtelevat. 
Tarjolla kahvia/teetä - tuo omat 
eväät ja nuotiomakkarat. Tervetu-
loa mukaan!
La 14.5.2022 Lyhyt retkeily-
kurssi Tammirannassa alkaen 
klo 10-13 
Mikko Järvinen ja Erkki Sivula 
antavat pikaperehdytyksen mm. 
yöpymisvarusteista, vaatetukses-
ta, eväistä. Ei ilmoittautumista. 
Su 15.5.2022 klo 11-16 Vipinää 
Vanhankylänniemessä  
Kartanon ympäristössä koko 
perheen ohjelmaa. Tammirannas-
sa myynnissä nokipannukahvia 
ja tuoreita munkkeja. Jos olet 

innostunut toimimaan järjeste-
lytehtävissä 1-2 tuntia, otathan 
yhteyttä Erkkiin (puh. 0400 
614 899) tai Hanneleen 
(puh. 040 504 8296).
Su 22.5.2022 Pyöräretki Sykä-
rinjärvelle 
Pyöräilemme Hyvinkään Kaitanie-
meen. Lähtö klo 9 Nummenkylän 
St1:ltä. Päivämatka noin 55 km. 
Omat eväät ja nuotiomakkarat. 
Ei ilmoittautumista. Lisätietoja: 
Erkki, puh. 0400 614 899.
La-su 28.-29.5.2022 Yhden yön 
retki Lopelle 
Kokoontuminen Lopen S-mar-
ketin pihalla klo 10. Yöpyminen 
teltoissa tai laavulla. Kuljetukset 
kimppakyydein. Ilmoittautumiset: 
Erkki (puh. 0400 614 899) 15.5. 
mennessä.
La-su 11.-12.6.2022 Melonta-
retki Someronjoelle 
Retken vetäjänä Richard Rosling. 
Lisätietoja myöhemmin.
15.-22.6.2022 Montenegron 
patikointimatka 
Matkalle on ilmoittautunut nyt 18 
henkilöä ja mukaan mahtuu vielä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Hannele, puh. 040 504 8296.
Ma 4.7.2022 klo 19 Krapin kesä-
teatteri ”Voi veljet” 
Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: 
hannele.polla(at)kolumbus.fi tai 
040 504 8296. 
13.-14.8.2022 Retki Kotkaan 
Kohteina Langinkoski ja Kotkan 
maineikkaat kaupunkipuistot 
(Isopuisto, Sibeliuksenpuisto, 
veistospromenadi, Sapokan ve-
sipuisto, Maretarium, Katariinan 
meripuisto). Kuljetukset kimp-
pakyydein, majoitus vanhalla 
merivartioasemalla. Tiedustelut: 
Hannele, puh. 040 504 8296. 
9.-18.9.2022 Syysvaellus 
Kohde on vielä päättämättä. 
Matkaamme junalla pohjoiseen 
ja sieltä eteenpäin tilausbussilla 
päämäärään. Omia toiveita voi 
ehdottaa Mikolle (mikkojarv(at)
live.com). 
La 8.10.2022 klo 10 Tammi-

rannan syystalkoot 
Tarjolla talkookeitto.
www.jarvenpaanretkeilijat.com 
FB:  @JarvenpaaRetkeilijat

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
To 21.4. Pikku-Herityn iltapäivä 
klo 15 Valkeakoskella.
Ke 7.5. Siivouspäivä Torpalla 
klo 9.
La 21.5. Melontaa Vääräjoella 
jos kanoottivuokra onnistuu. Läh-
tö jäähallilta kimpassa klo 9.
To 26.5. Helatorstain ulkoilu-
päivä Torpalla klo 10.
To 9.6. lähiretki Leila ja Erkki 
arboretumiin Liuksialaan. Seura 
maksaa opastusmaksun. Vierailija 
maksaa henkilömaksun 5€, joka 
hoidetaan netin kautta. Osallis-
tujia vähintään 15, että opastus 
voidaan suorittaa. Ostan liput 
halukkaille, karhuan myöhemmin. 
Ilmoita lähdöstäsi toukokuun 
aikana.
Pe 15.7. Päiväretki Visavuoreen 
klo 10 kimppakyydein jäähallilta. 
Sivistyksen jälkeen valloitamme 
Hattulan linnavuoren.
To 18.8. Pikku-Herityn iltapäivä 
klo 15 Valkeakoskella.
La 24.9. Kesäkauden päättäjäi-
set Torpalla klo 11.
Marraskuussa syyskokous.
Su 27.11. Pikkujoulu Torpalla 
klo 11.
Yhteyshenkilönä  Risto Mäntylä, 
040 8289 146, mantylaristo@
gmail.com

n Karjalan
Retkeilijät (KR)
Ke 11.5. Linturetki, kohde vielä 
auki.
Ma-To 16.-19.5. Ukonjoen 
talkoot (TRL:n suunnitelman 
mukaan). Ukonjoen vastaava 
Karjalan Retkeilijöiden jäsen Kari 
Kipponen, kippokar@gmail.com.
La-Su 21.-22.5. TRL:N 50v juhla 
Vähäjärven Lomakodissa.
To-Su 26.-29.5 Liesjärven ja 
Torronsuon kansallispuistojen 
kummiseuraretki (ilmoittau-
tumiset Mia Neuvoselle e-mail 
miaviret88@gmail.com).
Su 5.6. Lähiretki Pamilonkos-
kelle. 
La-Su 11.-21.6. Kilpisjärvi- 
Lyngenin vuonon alueen retki 
(täynnä).
La-Su 23.-24.7. Suomun niit-
tyjen heinätys ja lakkaretki/
onkikisa.
Ti-Pe 26.-29.7. Karelia-soutu.
La-Su 6.-7.8. Pyöräretki Lieksa-
Ukonjoki. Samaan aikaan TRL 
Elotreffit Ukonjoella.
To-Su 25.-28.8. Suomen Luon-
non Päivän retki: Örö.
La-La 10.-17.9. Syyspatikka 
Varkhanmukkaan/Hossaan/
Kotkan seudulle?

Kuva Virpi Pekkala.
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Syyskuussa kansainvälinen 
retkeilyviikko. Mahdollinen 
puolukkaretki samalla. Ajankohta 
avoin.
Lokakuussa paikallinen retki.
La-Su 19.-20.11. Syyskokous ja 
pikkujoulu Ukonjoella. Alustava 
suunnitelma.
Lisätietoa saa KR:n puheenjoh-
tajalta Else Nevalaiselta, else.
nevalainen@gmail.com  
 
n Kuopion  
Retkeilijät (KuRet) 
La-Su 23.-24.4. viritellään Koi-
vula kesäkuntoon. Talkooväelle 
soppaa ja kahvia.
Toukokuussa seurataan Koivu-
lassa kevään etenemistä. Tästä 
tarkemmin kotisivuilla.
Su-To 29.5.-2.6. riemukas retki 
Ukonjoelle. Tutustutaan Ukonjo-
en historiaan ja käydään tutustu-
massa paikallisiin nähtävyyksiin. 
Oppaana Ilmo Nousiainen. Ilmoit-
taudu Liisalle 23.5. mennessä 
puh 040 7516134 tai sähköisesti 
lm.niskanen@gmail.com 
Heinäkuussa vierailemme Han-
kasalmella katsomassa kesäteat-
teriesitystä. Ajankohta varmistuu 
myöhemmin.
Elokuussa teemme retken joko 
Repoveden tai Teijon kansallis-
puistoon. Tästäkin ilmoitamme 
myöhemmin.
Avoimet ovet Koivulassa kesän 
aikana.
Muu ohjelma tarkentuu kevään 
aikana. Seuraa kotisivujamme. 
Tiedustelut Pali p.0400 350 515, 
paulitkomonen@gmail.com

n Kuusankosken 
Retkeilijät (KuuRet)
Huhtikuussa Lapin hiihtoviikko. 
Toukokuussa linturetki sauva-
kävellen. 
Kesän avajaiset, Sompanen, 
Voikkaa. 
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50-vuo-
tisjuhla.
Elokuussa Iltapyöräretki.
Syyskuussa Marja- ja sieniretki.
Luontoretki syyskuussa.
Ruskaretki Lappiin syyskuussa.
Lokakuussa Tuikkukävely.
Tiedustelut: Simo Korpelainen p. 
040 7617368 tai simo.korpelai-
nen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan 
Retkeilijät (L-K R)
Toukokuussa Päiväpatikka ja 
nuotiohetki Outokummun Erä- 
ja Luontokeskuksessa.
La-Su 21.–22.5. TRL:n 50-vuo-
tisjuhla Vähäjärven Lomakodissa.
To-Su 26.–29.5. kummiseura-
retki kohteina mm.Torronsuon 
kp, Liesjärven kp, Saaren luon-
nonpuisto ja Korteniemen perin-

netila, järjestävät KR ja ViRet.
Kanavaristeily kesäkuun lopulla 
Heinävedellä + Valamon luostari, 
jossa ruokailu.
Melontapäivä heinäkuussa, 12 
järven reitti Erä- ja Luontokeskuk-
sessa.
Ke-Ke 20.-27.7. TRL:n pyöräret-
ki. Retken tiedot löytyvät tästä 
lehdestä.
Elokuussa päiväpatikka Tiilik-
kajärven kansallispuistossa.
La 27.8. Nuku yö ulkona -tapah-
tuma Suomen luonnonpäivänä 
kaikille avoimena.
La-La 17.-24.9. TRL:n ruskaviik-
ko Varkhanmukkassa.
Syksyllä suppilovahveero- ja 
karpaloretket.
Lisätietoja tapahtumista antaa 
Anne Kuokkanen, puh. 
044 7559 445 anne.kuokkanen@
outokummunkaupunki.fi. Tapah-
tumista ja mahdollisista muutok-
sista tiedotetaan vielä jäsenille.

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet)
Toukokuun alkupuolella seuran 
osuus kaupungin siivoustal-
koisiin.
La 7.5. Äitienpäiväpyöräily. 
Kesäkauden avajaiset 
Kesäkuussa Kesäretki Kotka-
Langinkoski. 
Teatteriretki.
Elokuussa perinteinen virkis-
tyspäivä.
Kansallispuistoretki.
Lokakuussa syyskauden ava-
jaiset. 
Tarkempia tietoja puh. 
040 7254898 Raija

n Rovaniemen 
Retkeilijät (RoiRet)
Huhti-toukokuussa Retkeilyn 
peruskurssi.
Toukokuussa Pyörät kuntoon 
tapahtuma.
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50 (51) 
-vuotisjuhliin osallistuminen, 
Vähäjärven Lomakoti.

Pe-Su 13.-15.5 Erämessut Rova-
niemellä, talkoilua.
Kesäkuussa TRL:n majatalkoi-
siin osallistumien Lapin majoilla.
La-Su 18.-19.6. Kurssivaellus 
(avoin kaikille jäsenille).
Laivaretki Tornion edustalle.
Heinäkuussa Kesävaellus vko 
31 (lähtö 31.7.) Sokosti – Paratiisi-
kuru 75 km.
Elokuussa Linja-autoreissu 
(suuntaa ei vielä valittu).
Geokätköilyretki.
Syyskuussa Ruskaretki.
Lokakuussa Kaamospatikka.
Tied: Hannu p. 040 588 1439.
Netti: facebook.com/rovaniemen-
retkeilijatry

n Salpausselän  
Samoojat (SalSa)
Huhtikuussa Opastettu tutustu-
minen geokätköilyyn. Ohjaajana 
Anja Kontto.
Osallistumme yhdessä Päijät-Hä-
meen lintutieteellisen yhdistyk-
sen järjestämille retkille.
Toukokuussa Osallistutaan 
valtakunnallisen pyöräilyviikon 
retkille. 
Kesäkuussa Enonsaaren tapah-
tumapäivä erilaisin aihein ja 
maastossa samoillen.
Suomen luonnonpäivän 
tapahtuma elokuun viimeisellä 
viikonlopulla. 
Syys-loka-marraskuussa Nuotio- 
ja talkootapahtumia Kahvi-
saareen. 
Spontaaneja maastoretkiä lähi-
ympäristöön säiden mukaan.
Retkien päivämäärät ja ajat 
tarkentuvat sekä tiedotetaan jäse-
nille myöhemmin. 

n Tapiolan Maa- 
ja Meriretkeilijät (TMMR)
TEATTERIKERHO. Kerttuli välittää 
edelleen lippuja valittuihin 
näytelmiin.
Pitäkää yhteyttä!
Tuula Touru, p. 040 502 9399, 
tuula.touru@gmail.com

Kerttuli Karonen, p. 050 565 8883, 
kerttuli.karonen@gmail.com

n Tiurahovin 
Ystävät
Markku Lindgren puh. 
045 1235370, sähköposti markku-
lindgren.1515@gmail.com 

n Vihdin 
Retkeilijät (ViRet)
La 23.4. TRL:n linturetki. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.
La-Su 21.-22.5. TRL:n 50v päivät 
Vähäjärven Lomakodissa. 
Katso lisätietoja tästä Retkeilijä-
lehdestä.
Ma-To 16.-19.5. Ukonjoen 
talkoot TRL/KR.
To-Su 26.-29.5. Perinteinen 
Kummiseuraretki Tammelan 
ympäristön kansallispuistoihin. 
Retken majoituspaikkoja 2 jäljellä. 
Tiedustelut Mialle 045 1319128 
tai miaviret88@gmail.com.
Su 19.6. Suomen Luonnonkuk-
kapäivän retki sovitaan lähem-
pänä. Siitä tietoa myöhemmin 
s-postilla ja fb.
Kesäkuussa Ex-tempore -retki 
johonkin lähietäisyydelle. 
Siitäkin ilmoitetaan heti, kun 
keksitään mihin mentäisi. Vaihto-
ehtoja Luutalammi tai päivän 
majakkaretki.
Ke-Ke 20.-27.7. Suomen Retkei-
lyliiton (ent. TRL) perinteinen 
pyöräretki. Retken tiedot löyty-
vät tästä Retkeilijä-lehdestä.
Pe-Su 22.-24.7. ViRetin retki 
Ukonjoelle ja Patvinsuon 
kp heinästystalkoisiin, jotka 
järjestää kummiseuramme KR. 
Lisätietoja lähempänä Mialta. Kat-
so toimintakalenterista kohdasta 
Karjalan Retkeilijät.
Ti-Pe 26.-29.7. Karelia-soutu. 
Katso kohdasta Karjalan Retkei-
lijät.
Pe-Su 5.-7.8. Suomen Retkei-
lyliiton (ent. TRL) kolmannet 
Elotreffit Ukonjoella alkaen klo 
18. Elotreffeistä vielä lisää heinä-
kuun aikana.
Elokuussa mahdollinen retki 
Loviisan retkeilyreiteille ja mui-
hin nähtävyyksiin. Ilmoitetaan 
myöhemmin.
To-Pe 25.8.-3.9. ViRetin Sallan 
kansallispuistoretki toteutetaan 
juna-linja-auto-juna -retkenä. 
Matka on tällä hetkellä täysi eli 18 
henkeä ja 9 mökkiä. Varapaikkoja 
voi tiedustella Mialta.
Syyskuussa suunnitelmissa ret-
ki Karkkilan koskille tai Nuuk-
sion uusille reiteille. Ilmoitetaan 
myöhemmin.
Lisätietoja ViRetin retkistä Mialta 
miaviret88@gmail.com. 

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
Läh. hilkka.laitinen@gmail.comKuva Virpi Pekkala.
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TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

Lisätietoja: www. tyovaenretkeilyliitto.com  puh. 045 1369 744.
TRL:n nettisivuille päivittyvät tapahtumista tuoreimmat tiedot. 

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan!

23.4. la TRL:n linturetki Espoon Villa Elfvikin lintu-
torniin. Samalla tutustutaan luontotaloon ja kävellään luontopolku. 
Läh. Mia Neuvonen miaviret88@gmail.com tai p. 045 1319 128.

21.–22. 5 la-su TRL:n 50-vuotisjuhla Hämeenlinnan 
Alvettulassa.
19.6. su Luonnonkukkapäiväretkiä. Toivomus on, että TRL:n 
jäsenseurat huomioivat päivän toimintasuunnitelmassaan ja järjestävät 
paikkakunnallaan oman retken ja lähettävät juttuja retkestä seuraavaa 
Retkeilijä-lehteä varten.

Valkovuokkojen aikaan. Kuva: Hilkka Laitinen.

Melontakausi 
alkaa ihan 
kohta. Kuva: 
Pertti Mikkelä.

9.–16.7.  Merellinen melontavaellus. Kajakkeja ym. varusteita 
lainataan. Läh. pertti.mikkela@gmail.com puh. 0400 475 254

20.–27.7. ke-ke TRL:n pyöräretki Turun seudulla. Vielä 
mahtuu mukaan! Läh. Helena Nurmio, p. 0400 432 099.

5.–7.8. pe-su TRL:n ELOTREFFIT Ukonjoella. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pientä perinteistä askaretta savottahengessä.  
Läh. Mia Neuvonen miaviret88@gmail.com  tai p. 045 1319 128. 

13.–14.8. la-su Merellinen perheleiri Espoon saaris-
tossa, jonne venekuljetus. Läh. hilkka.laitinen@gmail.com  tai  
p. 0440 500 354.  

17.–24.9. la-la TRL:n ruskaretki Varkhanmukkaan.  
Läh. Mia Neuvonen miaviret88@gmail.com tai p. 045 1319 128.

1.–2.10. la-su TRL:n viikonloppupatikka Inkoon 
Barösundiin ja Fagervikiin. Läh. Mia Neuvonen miaviret88@
gmail.com

Luonnon ihmeitä

Katoavaa kauneutta?
Hiihtoretkelläni Lahdessa nousen Vesijärveltä Enonsaareen. 
Vastassani on kaunis kalliopahta, josta jää valuu pitkin vuo-
ren seinämää. Jään ihailemaan luonnon ihmettä ja samalla 
mietin myös maiseman vaihtuvuutta. Kesällä, melontamat-
kalla, samainen jyrkänne esiintyy aivan toisenlaisessa asus-
sa sammaleen ja kallioimarteen peittämänä. Sitten syksyn 
tullen löytyvät ruskan sävyt saaren rannasta.  Tämän kaiken 
luonto tarjoaa meille aistittavaksi täysin ilmaiseksi. Vaikka 
jäävuoret sulavat ja kukat kuihtuvat, ei kauneus kuitenkaan 
katoa, vaan uusiutuu aina hieman erilaisena vuosi vuodel-
ta. Nautitaan siitä! 
Hyvää retkimieltä toivottaa Hilkka Tikka, SalSa


