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Menneen talven lumillaMenneen talven lumilla

Sen taustalla vaihtuvat värit vuoden- 
ja vuorokauden aikojen mukaan. Jos-
kus näkymä peittyy harmaaseen satee-
seen tai sumuun.  Ohikulkijoita ei ole. 
Saattaa kuitenkin poro tai kettu askeltaa 

verkkaan ohitse. Taivaalla kuljeksivat pil-
vilampaat, joita mustanpuhuva ukkos-
pilvi nousee uhkaamaan tunturin takaa. 

Terassin ohi vilahtelevat kuukkelit, ke-
säkuussa nousee kuovi kuuseen soimaan. 

Terassi on ympäri vuorokauden auki. 
Tähtitaivasta, kuutamoa ja revontulten 
leikkiä, sateenkaarta ja auringon hitaas-
ti kultaamaa suomaisemaa voi imeä sie-
luunsa kellon ympäri. 

Missä on tämä terassi, joka NFI:n 
pohjoisimpia majoja.

Vastauksen arvaat kuvien perusteella.
Teksti ja kuvat: 

Hilkka Laitinen

Karjalan Retkeilijöiden SUPER hiihto-
viikko vietettiin Kuusamossa, Konttai-
sen kupeessa TUL-majoilla, jonka osak-
kaaksi TRL on liittynyt viime vuonna.  
KIITETTÄVÄ joukko oli saatu liikkeelle 
Karjalan -, Kuopion-  ja Vihdin Retkeili-
jöistä, joista viimeksi mainittu on järjes-
täjien kummiseura. Viikon aloitti seitse-
mäntoista retkeilijää, mutta viikon ede-
tessä ryhmä lisääntyi kahdella. ERÄMAI-
NEN tunnelma, AURINKOINEN sää ja 
LUMISET, VALKOISET hanget suosivat 
viikkoamme. VAIHTELEVASSA maas-
tossa latuja kierrettiin oikein urakalla. 
Illalla saunottiin ja laulettiin karaokea 
unohtamatta lettukestejä ja köyhiärita-
reita. Parina iltana tanssahdeltiin myös 
Rukan parketeilla.

MIELEENPAINUVA päivä vietettiin 

Riisitunturissa kävellen huipulle lumes-
sa tarpoen. Maisema oli RAUHOITTA-
VA ja kaunis. Pienen ajomatkan jälkeen 
saavuimme Juuman kylään, jossa Kitka-
joen riippusillat Niskakosken ja Mylly-
kosken päällä saivat aikaan VINKEEN 
tunteen vatsanpohjassa. HAUSKA oli 
seurata VIEHÄTTÄVÄN koskikaran su-
kelluksia kosken kuohuissa. Hyviä ku-
via tulikin tallennettua monen retkeili-
jän kameraan. Makkarakin maistui nuo-
tiotulilla teen ja kahvin kera. Jokunen 
vielä malttoi käydä Jyrävän putousta kat-
somassa. TAIVAALLINEN tunne päivän 
päätteeksi syntyi saunan lämmössä, jossa 
piti väliin aina huokaista:” IHANAA! ”.

YLLÄTYKSELLINEN viimeinen il-
ta vietettiin yhdessä muistellen men-
nyttä viikkoa ja suunnitellen tulevia ret-

kiä. Huipennukseksi Topi ja Seppo an-
toivat munat (suklaiset) kaikille naisille 
toivottaen munarikasta pääsiäistä. KA-
NAEMON lailla ryhmästä huolta pitä-
nyt Ilmo toivotti kaikki retkellä mukana 
olleet tervetulleeksi Ukonjoen kämpälle, 
uuden majoitustilan vihkiäisiin touko-
kuussa. Sekä tietysti Joensuun Hopea-
lahteen TRL Retkeilypäiville elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna.

REIPPAALLE retkiporukalle SYDÄ-
MELLINEN kiitos mukana olosta ja jäl-
leen näkemisiin ensi vuonna Pallas-Ou-
nastuntureiden maisemissa.

Mukana olleiden adjektiiveista kokoon 
kyhännyt

Mia, ViRet 

LOMARUNO
Tultiin tänne taas 
kas täällä kun on rauha maas. 
Lumella meitä siunattiin 
niinpä suksia paljon kiusattiin. 
Keroilta kun palattiin, 
reput naulaan nakattiin 
ja hiihtoa vielä jatkettiin 
kun hyvältä se tuntui niin. 
Latuja kun avattiin 
niin tuttujakin tavattiin, 
väliin mieliin tuli vanha aika, 
jossa oli tekemisen taika. 
Rihmakurun nousu roima, 
sieltä Nammalkuruun lasku loiva, 
sitten vähän naurettiin 
kun Nammalaa alas aurattiin. 
Takakautta Pallakseen 
pisteltiin me harvakseen, 
takaisin alas Palkaskurua 
tällä kertaa ilman surua. 
Jussin puotiin hiihtäen mentiin, 
siellä eväitä täydennettiin. 
Teki mieli hotelliin, 
niinpä noustiin Montelliin. 
Kun etelässä vettä saavat, 
meille aukee tunturit aavat. 
Kettukin pihaan piipahti 
silloin kamerat liikahti. 
Lappi tarjos parastaan 
vaan etelään taas palataan.  

Paula, Päivi ja Molli (Hannua ja 
Pekkaakaan unohtamatta)

Kun sujuttelemme alas Sarvijärven laa-
vulle, jonka kaikki Rihman ystävät tie-
tävät, tervehtii meitä kuukkelin lisäksi 
Molli. Siis Hämeenlinnan Molli Mati-
kainen. Juttu alkaa luistaa, olemme van-
hat tutut. Mollin joukkue on jo ehtinyt 
hankkia kokemuksia laduilta, me vasta 
tunnustelemme. He lähtevät, me tuliste-
lemme ja narraamme kuukkelia, vai me-
nikö se päinvastoin? 

Kämpällä selailen kämppäkirjaa, hä-
meenlinnalaisten lomarunoja löydän 
monelta vuodelta. 

Sovin Mollin kanssa, että tänäkin 
vuonna lomaruno pitää saada. Siinä se 
on, olkaa hyvä! Terveisin Hilkka.

Savonlinnan seudulla nautittiin pääsiäi-
senä vielä loistavista hiihto- ja luisteluke-
leistä, mutta tätä lukiessa ovat Saimaan 
lumet ja jäät jo sulaneet.

Putretti on kaivettu talviteloilta ja 
oman joukon voimin on pidetty jo yksi 
saunailtakin maaliskuun lopulla kevät-
kokouksen merkeissä. Ihan mukavas-
ti väkeäkin paikalla, parisenkymmentä 
jäsentä kaikkiaan. Uusia jäseniäkin on 
alkuvuoden aikana tullut kymmenisen 
henkeä, joten elossa ollaan.

Kevätkokouspäivänä teimme myös 
porukalla luistelu- ja kelkkailuretken 
Oravista Linnansaareen ja takaisin. Us-
kotte varmaan, että tuon rupeaman jäl-
keen Putretin sauna maistui.

Tämän lehden ilmestymisen aikaan 
olemme juuri käyneet linturetkellä Pa-
rikkalan Siikalahdella ja alamme valmis-
tautumaan loppukevään ja kesän tapah-
tumiin.

Putretin siivouslauantai järjestetään 
19. päivä kuluvaa kuuta. Tuolloin pis-
tämme paikat kuntoon kesää varten ja 
lopuksi saunomme siivouspölyt kehos-
tamme Putretin loistavassa saunassa.

Seuraava tapahtumamme onkin heti 
seuraavana lauantaina eli 26. 5. Savon-
linnan kauppatorilla, jossa järjestetään 
sekä Mahdollisuuksien Tori-tapahtuma 
että paikallinen Kansalaistoiminnan to-
ritapahtuma. Savonlinnan Työväen Ret-

keilijät ovat tapahtumassa esittelemässä 
omaa toimintaansa.

Kesäkuun puolivälissä, tarkemmin sa-
noen 15. - 17. päivinä järjestämme kirk-
koveneretken Haukivedelle. Lähdemme 
kirkkoveneellä soutaen perjantaina Sa-
vonlinnan keskustasta, yövymme kaksi 
yötä Putretissa, soutelemme Haukivedel-
lä ja palaamme kaupunkiin sunnuntaina 
kädet ja persaus rakoilla.

Elokuussa tulemme tapaamaan teitä 
muita reippaita retkeilijöitä liiton retkei-
lypäiville Joensuuhun, järjestämme Put-
retissa rantakalan 14. elokuuta ja sienes-
tyslauantain 25. elokuuta. Vuoden kol-
mannen Retkeilijän ilmestyessä syys-
kuun alkupuolella olemme bussilla Suo-
men Lapissa ja Norjan Pykeijassa. Kan-
nattaa muuten kysyä nyt toukokuussa, 
josko Pykeijan reisulle 8. - 15. syyskuuta 
olisi vielä paikkoja vapaana.

Käykääpä muuten sivuillamme osoit-
teessa www.putretti.fi, vierailkaa fb-ryh-
mässämme, joka sekin löytyy Putretin 
nimellä tai lähetelkää vaikka sähköpos-
tia osoitteeseen putretti@meininki.net

Savolaisin terveisin eli vastuu on lu-
kijalla,

Kimmo Käärmelahti
puheenjohtaja 

Savonlinnan Työväen Retkeilijät 

Retkijoukko  Riisitunturin rinteessä.  Kuva: Ilmo Nousiainen

Elämyksellinen - hiihtoviikko 
Konttaisen kupeessa  24. – 30.3. 2012

Säpinää Savonlinnassa

Kohtaaminen 
Sarvijärven laa-

vulla, kuvassa 
Mollin joukku-
etta: Pekka Ve-

kama, Hannu 
Ansa, Molli Ma-

tikainen, Paula 
Nuotio ja Päivi 

Tuominen. Kuva: 
Hilkka Laitinen.

Missä on Suomen paras terassi?
Iltarusko Jäkäläkeron takana.

Viitta terassille.

Terassivieras kuukkeli.

Aamuaurinko saunan 
seinällä.

Kohtaamisia


