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Puheenjohtajan palsta

Jos kotiladut käyvät liian tutuiksi hiih-
tämiseen, on hyvä vaihtoehto suunna-
ta lapin majoillemme. Siellä hiihto- ja 
pilkkikelit ovat parhaimmillaan.

Kuopio tunnetaan Partasen kalaku-
koista, saaristokaupungista ja tieten-
kin Puijosta. Kaupunki julkisti taan-
noin tarkennetun suunnitelman Pui-
jon alueen kehittämiseksi. Alueen ke-
hittäminen on vähintäänkin tarpeel-
lista sillä Puijo on nukkunut ruususen 
unta liiankin kauan. Aika tuntuu jä-
mähtäneen paikoilleen. Luontoihmi-
set vastustavat viimeiseen saakka yli-
päätään kaikkea muutosta alueella. 
Toinen puolisko taas haluaisi liiankin 
paljon muutoksia. 

On hyvä että asioista ollaan mon-
taa mieltä. Totuus löytyy jostakin siel-
tä välimaastosta. Puijon vetovoimaa 
on tavalla tai toisella lisättävä. Hyö-
dyn korjaisivat niin paikalliset yrittäjät 
kuin luonnossa liikkujatkin. 

Yhtenä uudistuksena on esitetty 
golfkentän laajentamista yhdeksän-
reikäiseksi. Mikäpä siinä, jos se voi-
daan tehdä luontoa mahdollisimman 
paljon säästäen. Puita ja pensaita tie-
tenkin jouduttaisiin poistamaan, mut-
ta samalla avautuisivat maisemat Kal-
lavedelle. 

Toinen keskustelua herättävä kohde 
on Antikkalan laskettelurinne. Hissi-
linjaa pitäisi ilmeisemmin turvalli-

suussyistä leventää. Kun siellä kerran 
on laskettelurinne, niin tehtäköön sii-
tä entistä vetovoimaisempi ja käyttä-
jilleen turvallisempi. Tuskin maisema 
paljon pilaantuu jos sieltä muutaman 
puun poistaa. Sitä paitsi Puijolla on 
aikanaan harrastettu moottoriurhei-
luakin eikä alueen arvo siitä kärsinyt. 

Repoveden kansallispuisto on valit-
tu vuoden 2012 valtakunnalliseksi ret-
kikohteeksi. Kymmenet tuhannet kä-
vijät ovat todenneet alueen luonnon ja 
palvelut käymisen arvoiseksi. Onnea 
ja menestystä.! Täytynee käydä tuleva-
na suvena itsekin katsastamassa paikat. 

Pauli T. Komonen

TRL-Retket
www.tyovaenretkeilyliitto.com

Meidän 
majat

Kokoontuminen sunnuntaina klo 11 Puijon tornilla.
Tule toteamaan, minkä aarteen Puijo luonnonmet-

sineen tarjoaa retkeilijälle aivan kaupungin sydämessä. 
Patikan jälkeen saunaan ja sopalle Koivulaan. 

Ilmoittaudu Maija Leivolle, 050 493 9992.

TRL-retkiä ja tapahtumia v. 2012 
Retket ovat kaikille avoimia ja 
kokeneiden retkeilijöiden vetämiä.

Haastepatikka 22.4.  Ks. ilm.
Luonnon ja työn juhlaa Stenbackassa 30.4. – 1.5. Järjestäjät Espoon 
Retkeilijät ja Nuuksion kansallispuistoyhdistys.
Linturetki Höytiäisen kanavan suistoon 3.5. Järj. Karjalan Retkeilijät, 
ks. s. 7.
Linturetki Hangon seudulla 4. – 5.5. Järj. TRL-retkeilytmk  ja Vihdin 
Retkeilijät. Ks. ilm. s. 8.
Kuopion Retkeilijöiden 35-vuotispatikka 6.5. Puijolla

Sunnuntairetki Lemmenlaaksoon 6.5. Järvenpäässä. Ks. s. 7 JäRet.
Retki Pihlajasaareen 27.5. Helsingissä. Ks. s. 7 HTR
Varttuneet vaeltajat Kallioniemessä Sipoossa 28.5. – 1.6. Ks. s. 7. 
Yrttikurssi 2.6. Tietoa luonnonyrteistä Stenbackassa. Järj. Espoon Retk.
Erämessut Riihimäellä 7. – 10.6. Osasto TRL+RiRet.
Melontaretki Rutalahti – Lahti 30.6. – 4.7. Ks. SalSa, s. 7
TRL-Melontavaellus merellä 7. – 14.7.  Järj. TRL-vesiretkeilyjaosto.
”Taikayön tien” pyöräilyviikko 21. – 28.7. Järj. TRL-pyöräilyjaosto.
TRL:n merellinen perheleiri 11. – 12.8.

Sienikurssi Stenbackassa syyskuun alkupuolella
TRL-syysvaellus 6. – 7.10.

Haastepatikka
Espoon rantaraitilla 

Tapiolasta luontotalo 
Villa Elfvikiin

sunnuntaina 22.4.
Lähtö Kino Tapiolan edestä klo 10

(Mäntyviita 2)
Matkalla saat retkikahvit tai mehut ja 
pullat viidellä eurolla.

Raha menee Kansan Sivistysrahas-
ton hyväksi, jossa Erkki Wiksten rahas-
to. Se tukee nuorten retkeily- ja julkai-
sutoimintaa. 

Reitti kulkee seuraillen Laajalahden 
rantoja, osin pitkospuita pitkin. Reit-
ti ja luontotalo sopii myös lapsiperheil-
le hyvin. 

Voit katsoa netistä lisätietoja Villa Elf-
vikistä. 

Järj. TRL/Espoon Retkeilijät, läh. 
Gitta Holmborg, puh. 0445 543 638 
tai hilkka.laitinen@gmail.com

Talkoot TRL:n majoilla kesällä 2012  
Lapin majoilla 9.-17.6.
Suunnitelma tehtävistä töistä:
LÄTÄSKURKKIO: 
Katon ja kämpän oikaisu, veneiden korjaus ja venepaikan vuokrien sopiminen
KÄKKÄLÖ: 
Ovien korjaus, tuuletusikkunan laitto, piipun tiivistäminen ja maalaus
VARKHANMUKKA
Tiira: Muutetaan 6 hlö:n kämpäksi 
Liiteri: Maalataan sisältä vaaleaksi
Sauna: Piipun juuressa vuoto, korjataan. Hajulukon korjaus, lattiaritilöiden huolto.
SUASKUMPU: 
Terassin uusiminen, levy kiukaan taakse, liiterin oven korjaus, puuhuolto 
RIHMAKURU 
Kaivon teko 
Rihma I : Oven lasin korjaus
Rihma III korjataan lattia
Sauna: Seinä korjataan
Talkoissa töitä riittää isommallekin porukalle. Matkat korvataan sovitusti. Siis vä-
hintään kolme samalla kyydillä. Jos joku tulee junalla tai linja-autolla, niin järjestel-
lään hakureissu viittatieltä kämpille. Talkooruoat tarjoaa liitto. 
Ilmoittautumiset Palille, puh. 0400 350 515, e-mail paulit54@msn.com  
tai TRL:n toimistolle, puh. 045 1369 744, e-mail tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
Ukonjoella 17.- 20.5.
viimeistellään uudisrakennusta, avajaiset 19.5. talkoitten lomassa.
Hankitaan polttopuita. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Ilmo Nousiainen, 050 5431954, ilmo.nousiainen@elisanet.fi

Rihmakurun kämppäalue on suosittu saavutettavuutensa ja vaikuttavan maisemansa 
vuoksi. Alueelle on suunnitelmissa tehdä kaivo tulevana kesänä. Sitä onkin toivottu 
pitkään.  Kuva: Kai Kivelä

Hyvän mielen keräys Rihmakurun kaivon hyväksi
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää majamme sel-
laisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimista, liikunnallista va-
paa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT –lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n 
majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätalkoissa omal-
la ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton ti-
lille Nordeaan 152130-7119458, 

Tänä vuonna varoja kerätään Rihmakurun kaivoa varten.
Hyvän mielen talkoitten viitenumero on 11633. Kiitokset lahjoittajille.

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuorokausimaksut  
Varkhanmukkassa, Käkkälössä, Lätäskurkkiossa ja Ukonjoella

• jäsen  aikuinen  8 e    alle 12-vuotiaat  4 e 
• ei-jäsen   aikuinen  12 e    alle 12-vuotiaat  7 e

Rihmakurussa
• jäsen aikuinen 10 e alle 12-vuotiaat 5 e
• ei-jäsen aikuinen 14 e  alle 12-vuotiaat 8 e

Lisäksi Rihmakurussa talvella auton pito sähkötolpassa 4 e/vrk.
Majoja voi varata vuorokausimaksulla (vuodepaikkoja) tai viikko/vrk-vuokralla 
omaan käyttöön.

Aurinkoista kevättä retkeilijät!

Kevät 
tulee keikkuen ja sen mukana aurinko - linnut - kukat - 
keveä mieli

Hanki TRL:n mielenkiintoinen 
40-vuotishistoriakatsaus 
– tilaa CD-romppu 
”On ympärilläin erämaa...” 
hintaan 25 e + postikulut.
Tilaukset Työväen Retkeilyliitosta, e-mail tyovaenretkeilyliit-
to@gmail.com tai puh. 045 1369 744.

Lumikelloja. Kuva Hilkka Laitinen


