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Metsät notkuvat marjoja ja kaiketi sie-
niäkin löytyy. Saalis odottaa vain nouta-
jaansa.  Mennään metsään nauttimaan 
alkusyksyn luonnosta ja sen antimista. 
Lapin majamme samoin kuin yhteis-
työkumppaneiden majoitukset odotta-
vat syksyn vaelluksille. 

Ensi vuonna on jälleen liittokokous. 
Seurojen on syytä huomioida tämä syys-
kokouksissaan. Liiton johtoon ja toimi-
kuntiin sekä jaostoihin valitaan lukui-
sa joukko toimijoita. Liittokokous lin-
jaa liiton toiminnan seuraavalle toimin-
takaudelle. On syytä miettiä esimerkik-
si kiinteistöjemme määrää. Riittävätkö 
rahkeemme ylläpitämään kaikkia majo-
jamme? Tulkoon tässä ja nyt sanotuk-

si etten ole myymässä mitään kämp-
pää, mutta keskustelu seuroissa on syy-
tä avata. 

Kesän talkoot Lapin majoillamme 
onnistuivat hienosti.  Lähes kaikki mi-
tä suunniteltiin saatiin tehdyksi. ”Itä-
maan tietäjät” eli kolme viisasta mies-
tä, apunaan” Karjalan Kuljetus” nikka-
roivat Korsulle vallan mainion terassin. 
Kelpaa siellä istuskella ja maisemia ihail-
la. Muutakin tärkeää tehtiin mutta siitä 
toisaalla tässä lehdessä. Valitettavasti ai-
kaa ei jäänyt yhteiseen patikointiin mut-
ta ehkä sitten toiste. 

JHL:n Kivetyn kämppä on historiaa. 
Kämppä paloi elokuun puolivälin jäl-
keen melkoisen pahoin. Tuli lienee saa-

nut alkunsa ullakolta kun joku tai jotkut 
olivat menneet vintille ja leikkineet tulel-
la. Olisi ollut kämpän edustalla puutar-
hakalusteet pöytineen ja polttopuineen. 
Olisi siinä kelvannut tuppiikkia vedel-
lä ennemmin kuin pölyisellä ullakolla. 
Harvoinpa toivon, mutta nyt kuiten-
kin: Muistuttakoon omatunto pitkään 
ja hartaasti.  Toisaalta, onhan olemassa 
mahdollisuus että salama on iskenyt ra-
kennukseen ja palo on jäänyt kytemään. 
Tosin en ole kuullut että salama siirte-
lee tikkaita. 

Hyvää ja retkeilyrikasta syksyä kai-
kille!

Pauli T. Komonen

Syksyn merkkejä ilmassa

Ukonjoella 
talkoiltiin 
kesän 
korvalla 
Talkoissa ahersi 17.- 20.5. vä-
keä viidestä seurasta ympäri Suo-
men, parhaimmillaan 35 hen-
keä. Tehtiin uuden majan Eina-
rin (kuvassa) viimeistelyä ja maa-
lattiin se punamultamaalilla. 
Koekäytettiin lahjoituksena saa-
tua pulsaattoripesukonetta ja pes-
tiin verhot, pyyhkeet, tyyny-
jen päälliset ja lakanat. Siivottiin 
kämppä ja sauna lattiasta kattoon, 
pestiin ikkunat sisältä ja ulkoa. 
Rekkakuorma polttopuurankaa 
muutti muotoa metrin pätkiksi ja 
on nyt pinottuna saunan luona. 
Huussit tyhjennettiin, pihamaa sii-
vottiin ja paikkoja järjesteltiin uu-
den majan avajaisia varten. 

Ilmo Nousiainen

Varkhanmukkasta ja Rihmakurusta on vallan mukavaa tehdä päiväpatikoita autiokämpille, laavuille ja nuotiotulille. Klassinen 
kahvitteluhetki ja makkaranpaisto raikkaassa tunturi-ilmassa on retken kohokohta. Kuvassa espoolaiset vas. Camilla v. Bonsdorff 
ja Sinikka Ratia. Kuva: Helena Isomursu.

Retket ovat kaikille avoimia ja kokeneiden 
retkeilijöiden vetämiä. Lisää retkiä sivulla 7.

Jokamiehen SIENIKURSSI
la 15.9. klo 10 Nuuksion Stenbackassa
Sieninäyttely, opastettu sieniretki ja käsittely.
Kaksi sieniateriaa. Osallistumismaksu 15,- (sis. ateriat)
Tervetuloa sienten ihmeelliseen maailmaan!
Ilmoitt. 13.9. menn. sekä lisätiedot hilkka.laitinen@gmail.com  
puh. 0440 500354. Järj. Espoon Retkeilijät ry

Opastettu vaellus Nuuksion 
kansallispuistossa 16.9. su klo 10
Nuotiopullakahvit/teet, kahvimaksu 5,-
Lähtö Stenbackan pihamaalta Kurjolammentie 2. Sienikori mukaan. 
Miel. ilmoitt. ja lisätiedot Hilkalta. 
Järj. Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

TRL:n viikonloppupatikka 6.-7.10.2012 
Pirkanmaan suurimmalle luonnontilaiselle 
suoalueelle Ruoveden Siikanevalle 
joten pääsemme saapasjalkapatikalle. 
Tapaaminen alueen itäisellä info-parkkipaikalla lauantaina 6.10. klo10. 
Parkkipaikalta yöpymäalueelle eli laavupaikalle vähän reilut kaksi kilometriä. Suo-
alueen polkureitti on pituudeltaan n. kuusi kilometriä, pääsemme kaikessa rauhas-
sa tutustumaan alueeseen. Sunnuntaina jatketaan retkeilyä.
Netistä löytyy www.ruovesi.fi/matkailu Siikanevatietoa ja kartta, toinen yhteys www.
luontoon.fi 
Retken osallistumismaksu 15 euroa. Maksu TRL:n tilille, IBAN FI66 1521 3007 
119458, viitenumero 12072. Tulokahvit/teet tarjotaan. 
Ilmoittautumiset: TRL:n toimisto, puh. 045 1369 744, s-posti tyovaenretkeilyliit-
to@gmail.com
Lisätietoja: puh. 040 509 8259, s-posti armi.salenius@gmail.com 
Kysy myös kimppakyydeistä.

HIISIVALKEAT STENBACKASSA
3.-4.11. la-su (pyhäinpäivänä) klo 10
Lauantaina hyötyliikuntaa kaikenikäisille ympäristötalkoillen ruokapalkalla! Talkoo-
sauna + kahvit.
Ohjelmalliset iltamat + illallinen alk. klo 19. 

LUONTORETKI Nuuksiossa su 4.11.  
alk. klo 10. Tutustutaan luontokeskus Haltian maisemiin.  Järj. Nuuka/ER

Kummastakin tapahtumasta lisätiedot:
hilkka.laitinen@gmail.com  puh.0440 500354
KYSY KIMPPAKYYTEJÄ!

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 vapaa-
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, IBAN FI66 1521 3007 119458. Hyvän mielen talkoitten viitenu-
mero on 11633. 

Kiitokset lahjoittajille.

Meidän 
majat

TRL:N MAJAVUOKRAT 
1.7.2012 alkaen
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. Alle 12 v halvemmat hinnat.

Vuokrat majoittain 
 Hinta /viikko vrk-hinta viitenumero
Varkhanmukka:
Kelokämppä (12 hengen)    500 e 80 e 11222
Tiira  (8 hengen) 280 e 42 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) 200 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.) 750 e  140 e 11277
Pitkäjärvi (10 henk.) 450 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
Einari (5 henk.) 250 e 40 e 11277
koko alue (sis. Einarin) 900 e 180 e 11277
Ei-jäsenille hinnat +20 %, esim. Teräväpää ja Tohli 204 e/vk ja 31 e/vrk, Piilo 120 
e/vk ja 18 e/vrk.

Rihmakurun kämppäalueen kaivo valmistui
– Viimeiset renkaat pantiin juuri paikalleen ja vettäkin on alkanut tulla, kertoi 

puhelimessa Pauli Komonen 4.9. tyytyväisenä. 
– Joudumme vielä pariin kertaan pumppaamaan veden pois jotta kaivoon jää lo-

pulta puhdas vesi. Rihmakurun alueelle on pitkään toivottu kunnollista kaivoa. Nyt 
uskomme sen olevan sellaisen, toteaa Pauli.

HL


