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Kysy TRL:sta vapaita kämppiä ja tilaa Kämppäopas, 
                      puh. 045 1369 744.

Puheenjohtajan palsta

Muuttolintuja on nähty jo Savonkin 
korkeudella. Laulujoutsenet, töyhtöhyy-
pät, kurjet sekä joitain hanhia on näh-
ty ruokailemassa osittain veden peittä-
millä pelloilla. 

Kuovit käyvät omaa soidinrituaali-
aan kiivaasti. Nämä paluumuuttajat ei-
vät säiky edes Pappatunturin äänen soin-
tuja. Mopon satulassa istuen on voinut 
seurata lintujen kevätpuuhia muutaman 
metrin etäisyydeltä.

 Ei kevättä etteikö taas yritetty kieltää 
jotain. Tällä kertaa kieltäjien hampais-
sa olivat korvasienet. Pohjoismainen sie-
nityöryhmä, johon kuuluu edustus kai-
kista Pohjoismaista, oli päättänyt, että 
korvasienten kaupallinen keräys/myyn-
ti on kiellettävä kaiketi sienten myrkyl-
lisyyden takia. Niin kuin ei Suomessa 
olisi asiantuntemusta korvasienten kä-

sittelyyn. Taas aijottiin viedä sienten 
keräilijöiltä ansiot. Milloinkas  pienten 
marginaaliryhmien, joihin lasken myös 
sienten poimijat, asioita on huomioitu? 
Lisäksi tällaiset työryhmät ovat - yleen-
sä - neuvoa-antavia, eivät päättäviä ko-
koonpanoja. Päätökset kuuluvat minis-
teriölle tai muille virkamiehille. Evi-
ran ylitarkastaja Sanna Viljakainen ker-
too ettei näe mitään syytä korvasienten 
myyntikieltoon Suomessa (Savon Sa-
nomat 26.4.12) Siis korvasienimetsään 
nauttimaan keväisestä luonnosta ja eh-
käpä sieltä saa pientä tuloakin liikun-
nan lisäksi. 

 Liiton seuroilla on jälleen kalenterit 
täynnä tapahtumia. On patikkaa, me-
lontaa, kotiseuturetkiä, pyöräilyä ja kai-
kenlaista retkeilyyn liittyvää tarjontaa. 
Osallistuminen johonkin naapuriseuran 

retkeen tuo uusia ystäviä ja onnistumi-
sen riemua. Tietenkin oman seuran ta-
pahtumat täytyy pitää kalenterissa ykkö-
senä. Eipäs unohdeta liiton talkoita La-
pin majoilla. Sinne tarvitaan vielä osaa-
via käsiä. Joukolla saamme enemmän ai-
kaan. Tulkaapa mukaan! 

Helatorstaiviikonloppuna on syytä 
suunnata Ukonjoelle. Siellä on uuden 
kämpän avajaiset. Karjalan kukkujat ja 
monet muut retkeilijät eri puolelta Suo-
mea ovat tehneet erinomaista työtä tal-
koillessaan vanhan varaston asuinkäyt-
töön.

Retkeillään, liikutaan ja nautitaan 
luonnosta.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille retkei-
lijöille. 

  Pauli T. Komonen

Meidän 
majatKevään ja kesän merkkejä ilmassa

Nyt luontoon 
kokemaan kevään tulo
Majamme Länsi-Lapissa ja Pohjois-Karjalassa sekä yhdistysten majat eri 
puolilla Suomea ovat edullisesti käytettävissä omatoimisille retkeilijöille, 
matkailijoille, yhdistyksille ja luonnonläheiseen leiritoimintaan. 

Tilaa Kämppäopas
liiton toimistosta, puh. 045 1369 744, e-mail tyovaenretkeilyliitto@gmail.com.
Siinä tiedot TRL-majoista ja yhdistysten majoista. Hinta 6 e + postitusmaksu.

Mitä kauneimpana kevätpäivänä 22.4. 
patikoitiin Espoon rantaraittia TRL:n 
Haastepatikan merkeissä Tapiolasta Es-
poon Luontokeskus Villa Elfvikiin. 

Laajalahdelle oli saapunut runsaasti 
kevätmuuttajia aina uivelosta suokuk-
koon. 

Kelpasi niiden soidinta ihailla Laaja-
lahden perukalla olevasta lintutornista. 
Matkalla keitettiin retkikahvit, joiden 
tuotto meni KSR:n Erkki Wiksten ra-
haston hyväksi.

Kuvassa ryhmä kahvien odottelussa: 
Pertti Mikkelä (kahvin keittäjä), Armi 

Salenius, Camilla v. Bonsdorff, Pirk-
ko Kelasalmi, Gitta Holmborg, Sirpa 
Kaipiainen, Kerttuli Karonen, Tuula 
Touru ja lapsenlapset Viveka ja Fio-
na Wigell. 

Retken järjesti Espoon Retkeilijät ja 
kuvan otti Hilkka Laitinen

 Hyötyliikuntaa ja yhteishenkeä!
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 maa-
laus
VARKHANMUKKA 
Tiira: Muutetaan 6 hlö:n kämpäksi 
Liiteri: Maalataan sisältä vaaleaksi
Sauna: Piipun juuressa vuoto, korjataan. Hajulukon korjaus, lattiaritilöiden huol-
to. 
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 järjes-
tellään 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.nousiai-
nen@elisanet.fi

Hyvän mielen keräys Rihmakurun kaivon hyväksi
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pi-
tää majamme sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viet-
tää omatoimista, liikunnallista vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN 
TALKOOT – lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n majojen 
hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana 
kämppätalkoissa omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lah-
joituksia voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilille Norde-
aan 152130-7119458, 

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

lahjoittajille.

TRL:N MAJAVUOKRAT
Majoja voi varata vuorokausimaksulla (vuodepaikkoja) tai viikko/vrk-vuokralla 
omaan käyttöön.
Varkhanmukkassa, Käkkälössä, Lätäskurkkiossa ja Ukonjoella 
vuodepaikkahinta on

jäseneltä 8 euroa ja ei-jäseneltä 12 euroa/vrk
Rihmakurussa

jäseneltä 10 euroa ja ei-jäseneltä 14 euroa/vrk

Vuokrat majoittain 
 Hinta /viikko vrk-hinta viitenumero
Varkhanmukka:
Kelokämppä (12 hengen)    500 e 80 e 11222
Tiira  (8 hengen) 336 e 52 e 11222
Liiteri  (4 hengen) 170 e 26 e 11222
Suaskumpu (korsu) (6 h.)   350 e 50 e 11222

Rihmakuru
1-, 2- ja 3-majat (6 hengen)   310 e 48 e 24442
Jalasmökki  (4 hengen) 220 e 32 e 24442

Käkkälö (4 hengen) 170 e 26 e 12331

Lätäskurkkio (6 hengen)   220 e 38 e 12344
Lätäskurkkioon menevät saavat lisätietoja toimistolta.

Ukonjoki Lieksassa (20 henk.) 850 e  140 e 11277
Pitkäjärvi (10 henk.) 500 e 80 e 11277
Teräväpää (4 henk.)  170 e 26 e 11277
Tohli (4 henk.)  170 e 26 e 11277
Piilo (2 henk.) 100 e 15 e 11277
Uusi maja (4-6 henk.) 250 e 40 e 11277

Meidän majoille retkeilemään, marjaan ja sieneen. 
Varaa ajoissa sopiva maja

Kevätpatikkaa haastellen

LÄTÄSKURKKIO

KÄKKÄLÖ

KOIVULA

UKONJOKI

ASUNTA

PUTRETTI

STENBACKA

KANGASALAN
TORPPA

VARKHAMMUKKA
RIHMAKURU

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.

Retkeilijä-lehdet nrot 1 ja 2 /2012 ovat 

luettavissa TRL:n nettisivuilla näköissivuina.

www.tyovaenretkeilyliitto.com
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