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TULOKSET 
Luontopolku  
1. Hilkka Laitinen ja Sinikka Ranta ER, 15p.  
2. Jari Karppanen ja Kari Salonen KR, 15p.  
3. Anneli Koskinen PTR ja Olavi Mattila Viret 
Pihakisa 
1. Arvo Åke KR, 40p.   
2. Pauli Vaittinen, Vipeltäjät Kotka, 38p.  
3. Juha Saarinen ER, 34p. 
Lajien parhaat:  tikun heitto Arvo Åke 12.90 m,  
kävyn heitto varpailla Juri Podkopayev 12,24 m,
alumiinisen 10 pennin rahan tiputus Sakari Tahvanainen 4/5.
Erätaitokisa 
1. Espoon Retkeilijät, Hilkka Laitinen, Pertti Mikkelä, Juha Saarinen
2. Karjalan Retkeilijät, Else Nevalainen, Heikki Aaltonen, Tuomas Kettunen 
3. Salpausselän Samoojat, Tarmo Tikka, Hilkka Tikka, Leo Ketola 

NIMITYKSET 2012 TRL:N RETKEILYPÄIVILLÄ
Vuoden retkeilijä:  Kerttuli Karonen, TMMR
Vuoden retkivalokuvaaja:  Pekka Koski, Rovaniemen R.
Vuoden retkenjohtaja:  Helena Storhammar, Rovaniemen R.
Vuoden nuori retkeilijä:  Waltter Kärkkäinen, Rovaniemen R.
Vuoden pyöräretkeilijät:  Nina Pendikainen, Kuopion Retkeilijät ja
Kaarina Kähkönen ja Kyösti Kähkönen, Kangasalan R.

ANSIOMERKIT 
Karin Kinnunen kultainen merkki Vihdin Retkeilijät
Väinö Kinnunen kultainen merkki Vihdin Retkeilijät
Jaakko Petäjistö pronssimerkki Kangasalan R.
Sauli Lehtimäki pronssimerkki Kangasalan R.
Jorma Ekholm pronssimerkki Riihimäen R.
Rovaniemen Retkeilijät olivat jakaneet seuran jäsenille myönnetyt ansiomerkit 
heinäkuun alussa seuran 35-v-juhlaretkellä Varkhanmukkassa:
Osmo Kilpivaaralle kultainen ansiomerkki, Arvo Fräkille hopeamerkki sekä 
pronssimerkit Olavi Hiltuselle, Hannu Puhalaiselle, Leila Pähtille, Kaija Ruo-
kaselle, Rainer Sjömanille ja Leena Vesalle.
Varkhanmukka-palkinto ojennettiin Matti Naakalle, joka on monitaitoinen 
ja työteliäs tekijä Karjalan Retkeilijöistä ja TRL:n kiinteistötoimikunnasta.

Työväen Retkeilyliiton 36.retkeilypäi-
vät vietettiin luonnonkauniilla paikal-
la, Joensuun Hopealahdessa, Pyhäse-
län rannalla 3.- 5.8. Kun Suomen lip-
pu nousi salkoon virallisissa avajaisis-
sa lauantaiaamuna, ei paljon voinut 
muuta ennustaa kuin parempaa sää-
tä, sillä taivaallisesta saavista tuli vet-
tä kaatamalla. Tunnelma oli kuiten-
kin hyvä ja toiveikas. Kansanedustaja 
Riitta Myller ja kaupunginjohtaja Ka-
ri Karjalainen esittivät tervehdyksen-
sä, Ilmo Nousiainen järjestävän seuran 
puolesta avasi päivät, jotka saattoivat 
alkaa ja monenlaiset kisat käynnistyä. 

Erätaitokisassa oli tällä kertaa vain 
kolme kovaa joukkuetta. Pelottiko? Ki-
sa on kuitenkin mielekästä ja hauskaa 
liikuntaa luonnossa. Sade hellitti, mut-
ta metsä oli märkä eikä maasto niitä 

helpoimpia suunnistaa. Ekalta rastil-
ta jäi järjestäjille mukavat linnunpön-
töt puihin ripustettaviksi, yksi kuulem-
ma, espoolaisten tuote, täydellisen mal-
likelpoinen. 

Pihakisa keräsi runsaasti osanottajia. 
Kisa käytiin Hilupilttuun yläkerrassa, 
jossa riitti tilaa jopa varvaskävyn ja sti-
din heittoon. Paikka oli suosittu monel-
la tapaa, sillä illalla oli tilaa esittää myös 
tanssillisia kuvioita, jotka eivät olleet 
ihan niitä perinteisiä. 

Lentopallo pyöri vaihtelevin jouk-
kuein. Mukaan pääsi katsomokin. Hy-
vä niin.

Mahdottoman hyvät saunat savul-
la ja ilman. Saunajoukkueista ei ollut 
pulaa, vaikka ei lajista ei ollut kisaa jär-
jestetty. Pyhäselän vesi oli korkeammal-
la kuin miesmuistiin, kertoivat järjestä-
jät. Järveen pulahdeltiin aamuin illoin. 

Luontopolkukisa oli suosittu. Se 
kierteli mukavasti lähimaastossa ja sa-
malla esitteli Hopealahden luontoa. 
Voittajat saivat paikan henkeen sopivan 
palkinnon: kirjan valkoselkätikasta, te-
kijöinä Kimmo Martiskainen ja Kim-
mo Taskinen.

Pienimuotoiselle yrttikurssillekin 
kerääntyi kiinnostuneiden joukko. 

Tuttujen bongaaminen on varmasti 
tapahtuman päälaji. Retkeilypäivät pan-
naan pystyyn myös sen vuoksi, että tu-

tut läheltä ja kaukaa tapaisivat toisensa, 
eikös vain?

Jo avajaisissa silmäilee porukkaa ja 
huolestuu, missä Erkki tai Ulla? Ai niin, 
he ovat vaihtaneet tukan värin tyylikkää-
seen harmaaseen kuten minäkin. Tuol-
lahan he seisovat ihan niin kuin ennen-
kin. Masa haluaa olla inkognito, kun ei 
ole tukkaa ollenkaan. Täytyy kuitenkin 
mennä morjestamaan ”Moi Masa pitkäs-
tä aikaa, mihis tupee on jäänyt?”

Väkeä oli mukavasti viidestätoista eri 
seurasta liki 100 henkilöä.

Lauantai-iltana, kun vielä jaksettiin 
mennä rantakotaan tulen äärelle istu-
maan ja lauleskelemaan huomasin, että 
täyskuu möllötti taivaalla eikä meitäkään 
nukuttanut ennen kuin oli laulettu reip-
paasti ”Hei Karjalasta heilin minä löysin” 
ja tunteella ”Jo Karjalan kunnailla lehtii 
puu” ja muut Joensuun Ellit.

Lämpimät kiitokset Karjalan retkeili-
jöille järjestelyistä. Ja kun on hyvät suh-
teet niin yläkerran isäntään kuin emän-
täänkin, pääsimme jälleen kokemaan to-
siasian ”Joka sää on retkeilysää”. 

Erityisesti kiitokset ruokahuollolle, 
olitte oivaltaneet sen, että retkeilijätkin 
kulkevat vatsallaan. Vielä kuljettiinkin, 
sunnuntaina aamupäivän patikka ja il-
tapäivällä kotiin ihan etelärannikolle 
saakka.

Hilkka Laitinen

Kyllä oli mukavaa, 
kun tuli mentyä Retkeilypäiville 
ja vielä oikein Hopealahteen!

Terveiset Ossilta 
Kuusankoskelta
Ajatuksia Hopealahden 
Retkeilypäiviltä 
Kiitos Karjalan Retkeilijät erinomai-
sista järjestelyistä. Te suurella talkoo-
joukolla piditte huolen, että jokai-
nen nautti päivistä lauantain satees-
ta huolimatta.

Ajattelin, että ei olis uskonut pie-
nenä kuinka hauska on olla suure-
na niin kuin minä. Olen 83- vuotias, 
mutta ei päivillä ikää kyselty, kaikki 
olivat samanarvoisia.

Katselin varhain sunnuntaiaamu-
na PIIKA-nimisen rakennuksen ik-
kunasta ja näin kuinka Nousiaisen 
Ilmo touhusi pihalla pitkin askelin. 
Lähdettyämme isäntäväki vielä siivo-
si paikat ja 

sen jälkeen varmaan nauttivat le-
vosta suuren urakan jälkeen. 

Kiitos kaikille retkeilyn ystäville. 
Ensi vuonna tavataan taas Retkeily-
päivillä, eiks vaan!

Ossi Söderström, 
Kuusankosken Retkeilijät

Hopealahden saunoilta näkymä Pyhäselälle. 

Kuka meitä naurattaa Luhti-Aitan terassilla? Taitaa olla Hämäläisen Juha. Terassilla 
vas. Seija, Pauli, Tarmo, Petri, Elsa, Katri, Tuomas, Raimo; takana Hilkka, Maija, Pert-
ti, Hannu ja Olavi; Camilla, Kerttuli, Else, Heikki, Väinö, Mia, Karin, Helena ja Hilkka.

Erätaitokilvan 1. tehtävä oli linnunpöntön teko. Sitä tuumailemassa Tarmo Tikka ja 
Leo Ketola Salpauselän Samoojista. 

Pihakisan tehtävät olivat hilpeitä. Ne voitiin suorittaa valtavassa Hilupilttuussa sateel-
lakin. Järvenpääläisen Silva Lehtosen tyylinäyte varvaskävyn heitossa. 

Varkhanmukka-palkinnon sai Matti Naakka, joka on ahkeroinut vuosien varrella 
kämppätalkoissa. Sen ojensivat Pauli Komonen ja Maija Koponen. 

TRL-erätaitokiertopalkinnon voittivat Espoon Retkeilijöiden joukkue Juha Saarinen, 
Hilkka Laitinen, Pertti Mikkelä. Taustalla Ilmo Nousiainen. Kuva: ER:n kuva-arkisto.

Kansanedustaja Riitta Myller toivotti 
retkeilyväen tervetulleeksi kertoen sään 
kohta paranevan. 

Kuvat Juri Podkopayev


