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Auki vain kesällä
Auki ympäri vuoden 
Telttailumahdollisuus

Sähköt
Komposti
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Invalidiystävällinen
Kahvila
Oleskelutilat

Soveltuu kokouskäyttöön
Keittomahdollisuus
Oma vesi

Soveltuu perheille
Kalastusmahdollisuus
Retkeilijöille

Sauna
Savusauna
Luontopolku

Puhelin

Luonnonläheistä retkeilyä ja 
maltillista matkailua 
Työväen Retkeilyliitto on maltillisen matkailun ja luon-
tevan lomailun järjestö, joka välittää tietoa sekä omista, 
jäsenjärjestöjensä että liiton kanssa yhteistoimintaa har-
rastavista luontevan lomailun kohteista. Tässä esiteltävä 
ruudukko on kooste maltillisen matkailun kohteistamme. 
Sitä täydennetään ja päivitetään sitä mukaa kuin halua ja 
harrastusta löytyy. TRL:n majavuokrat löytyvät netistä.

Siikaranta,
Kirkkonummi

Puh: +3589867971
www.hotellisiikaranta.fi

TRL:n ja retkeilyseurojen 
majat ja yhteistyökumppanit

Varkhanmukkan Kelo-, Tiira- ja Liiteri-
kämpiltä on tukeva suon ylitys pitkos-
siltaa pitkin kauniille harjulle ja suo-
situlle Suaskummun kammille. Kuva: 
Hilkka Tikka.

Tuulettumaan 
tuntureille! 
Majamme ovat luonnonkauniilla paikoilla Ylläs-Pallastunturin 
kansallispuiston polkuverkoston äärellä. Majoja vuokrataan edul-
lisesti ryhmille ja yksityisille.
Värikkäät, ruskan koristamat, rauhaiset tunturimaisemat tekevät 
lomasta virkistävän. Tutustu nettisivuillamme www.tyovaenretkei-
lyliitto.com ja varaa ajoissa maja liiton toimistosta. 
Huomioi Loistava retkiviikko majoillamme Varkhanmukkan lei-
rikeskuksessa 13.-20.9. Lisätietoja sivulla 3.

Majoiltamme marjaan ja sieneen, lähistöllä mm. Vuontisjärvi. Kuva: Hilkka Tikka.

Sivuilla
2, 3 ja 7TRL-Retket

www.tyovaenretkeilyliitto.com
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Puheenjohtajan palsta

Mennyt kesä jäänee kaikkien mieleen 
pitkistä helteistä. Vuodet eivät ole vel-
jiä keskenään. Muistamme kesän 2012 
joka oli sateinen kuin mikä. Lapin ma-
joilla polttopuut eivät kuivuneet sitten 
millään ja siitähän sitten porua piisasi 
kun kuivia polttopuita ei ollut. Siitäpä 
saadaankin aasinsilta kiinteistöihimme. 
Pieni mutta sitäkin tekevämpi talkoo-
porukka kävi kesäkuussa huoltamassa 
majojamme pohjoisessa. Varkhanmuk-
kaan rakenneltiin kiinteät portaat kaik-
kien kämppien katoille. Nyt pääsee nuo-
hooja ilman hissiä turvallisesti yläilmoi-
hin työtään tekemään. Yhteen huussiin 
tehtiin kulkua helpottava luiska, kaiteet 
ja kahvoja jotta vähän huonomminkin 
liikkuvat pääsevät vaivattomasti asioi-
maan. Tontilta raivattiin puita jotta ter-
veet puut mahtuvat kasvamaan ja ilma 
kulkisi esteettömämmin. Ajakaisen Eki 
veteli korealaisella monitoimikoneel-
laan risuja kodalle niin että tanner pöl-
lysi. Rihmakurussa laiteltiin saunaan tu-
lensuojalevyjä ja paikkoja kohenneltiin. 

Kaikkea muutakin pienempää hommaa 
tehtiin niin paljon kuin aika antoi myö-
tä. Lapin majamme ovat valmiita otta-
maan vastaan syksyn vaeltajat ja ruska-
retkeläiset. 

Kun junan tuoma savolaistunut ja 
eloisat karjalaiset kohtaavat niin sitä voi 
luonnehtia vain hyvien ystävieni Hala-
vatun Pappojen laulun sanoin ”Huumo-
ripoijaat tulloo…kyllä huumori herkäs-
sä on”. Läppä lensi kuin sydänkirurgi-
en urakkatöissä. Asennettiin Ukonjoen 
kämpälle sähköt. Mikäs oli asennellessa 
kun kolme ammattitaitoista sähkömies-
tä paiski hommia aamusta iltaan. Mei-
keläisellekin löytyi oma pikku homma, 
olin kuulemma vastuksena koko vii-
konlopun. Tiedän että sähköistäminen 
ei kaikkia miellytä, mutta kaiketi mei-
dän on katsottava tulevaisuuteen ja aja-
teltava nuorempia käyttäjiä. Haluaisin-
kin saada palautetta sähköjen toimi-
vuudesta. Miten akuissa riittää virtaa ja 
toimivatko valot niin kuin kuuluukin. 
Arvioisin että marras – helmikuun vä-

linen aika on kaikkein hankalinta. Au-
rinko paistaa matalalta ja akkujen latau-
tuminen on vähäistä. Ulkovalojen ajas-
timiin ei liene syytä koskea. Muutellaan 
niitä sitten saatujen kokemusten mu-
kaan. Tuomas Kettunen kilkutteli apu-
reineen grillikatoksen viereen uudet ka-
lusteet. Oikein massiivipuusta. Nyt pi-
täisi kestää vähän rajummatkin illanis-
tujaiset. Ikätakuuta annetaan varovaisen 
arvion mukaan kymmenen vuotta. Polt-
topuita tehtiin useamman miehen voi-
min. Liiteri on täynnä ja ulkonakin mel-
koiset pinot. Melkein unohdin tärkeim-
män. Hilkka varmisti mainioilla aterioil-
la että porukka jaksoi ahkeroida piden-
netyn viikonlopun. Ukonjoki on valmis 
ottamaan vastaan syksyn marjastajat, sie-
nestäjät, ruskasta nauttijat sekä tietysti 
joukkoon mahtuu mehtuuimmeisiäkin. 
Hyvää alkavaa syksyä teille retkeilevät ih-
miset ja tietysti muillekin. Nautitaan toi-
vottavasti värikylläisestä ruskasta.

Pauli T. Komonen

Syksy saapuu

Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää majamme 
sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimista, liikunnallis-
ta vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT – lahjoituskampanjalla kartute-
taan TRL:n majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätalkoissa 
omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työväen Retkei-
lyliiton tilille Nordeaan, FI66 1521 3007 119458. Hyvän mielen talkoitten vii-
tenumero on 11633. 

Kiitokset lahjoittajille.  Lapin vuokko. Kuva Reino Tuominen

Valoa ja 
lämpöä 
kansalle!
Kuten huomaamme, pidetään majois-
tamme hyvää huolta. Siitä suurkiitok-
set talkoolaisille.

Ukonjoen valo- ja lämpötalkoissa ah-
keroivat:

Heikki Aaltonen, Erkki Ajakainen, 
Tuomas Kettunen, Pauli Komonen, Rai-
mo Latja, Mikko Ruoppa, Ilmo Nousiai-
nen, Tarmo Tikka, Arvo Åke. Emännän 
tehtävät hoiti Hilkka Tikka.

TRL:n perinteinen syyspatikka 
kolutaan tänä vuonna Lapakistossa Nastolassa 4.- 5.10.
Kokoontuminen Pajulahden urheiluopiston parkkipaikalla lauantaina klo 10. 
Osallistumismaksu 15€, sisältää opastuksen, kartan alueesta ja tulokahvit. 
Telttayöpyminen. 
Lisätietoja: armi.salenius@gmail.com, puh. 040-5098 259. 
Tervetuloa syysretkelle!  

TRL-retkeilytoimikunta

Karjalan retkeilijät vahvistettuna kolmel-
la eteläsuomalaisella kiiruhtivat kevätvii-
konlopuksi 16.-18.5. Ukonjoelle. Päivä 
olikin sopivasti kansallinen yhdessä teke-
misen päivä eli talkoopäivä. Tavoitteena 
oli saada aikaan puhtautta ja kauneutta.

Luettelimme tehtäviä: saunan kuura-
us, ikkunoiden puhdistus, mattojen, ik-
kunaverhojen, liinavaatteiden ja patalap-
pujen pesu; pölyt piti imuroida ja lattiat 
luututa, varastot inventoida ja hyllyt ja 
kaapit puhdistaa. Puiden sahaus, pilkko-
minen, pinoaminen ja liiteriin kantami-
nen oli myös listalla. Pihamaata haravoi-
tiin, isoimmat oksat ja risut kerättiin ja 
kasvimaa kitkettiin. Kaivo piti tyhjen-
tää, koska Ukonjoen vesi oli taas nous-
sut ja sekoittanut uinti- ja juomaveden. 
Komposti ja puuseet laitettiin kuntoon. 
Jokainen löysi luettelosta oman talkoo-
työnsä. Erinomaista ruokaa oli tarjol-
la, kun taitajat huolehtivat talkooväen 
muonituksesta.

Samalla saimme reipasta liikuntaa 
ja nautimme luonnon keväisestä kau-
neudesta ja lämmöstä. Joku näki maa-
kotkan ja useimmat kuulivat käen ku-
kunnan ensi kertaa. Kyykäärmeet lui-
kertelivat talvipiiloistaan, perhoset len-
telivät siivet kevyesti lepattaen. Näim-

me myös kesän ensimmäisen pääskysen. 
Ihastelimme majavan hampaanjälkiä jo-
en puukepeissä. Majavat olivat tehneet 
padon Ukonjokeen ja vesi lainehti mel-
kein tielle saakka. Luonto heräsi henkiin 
todenteolla!

Oppiakin otimme: Lieksan palokunta 
tuli opettamaan meille alkusammutus-
ta. Harjoittelimme tulipalon alkusam-
mutusta kuumassa kevätsäässä. Mielee-
ni jäi alkusammutusvälineet: sammutus-
peitto, vesi ja painesammutin. Saimme 
tulen kyllä sammumaan, mutta tulityö-
kortti jäi saamatta. Onneksi muutamalla 
retkeilijällä se on vielä voimassa!

Viihtyvyyden takuu on aina myös ah-
kerat ja mukavat talkoolaiset, joista ka-
uimpaa tulivat Vihdistä ja Längelmäel-
tä. Runsas osallistujajoukko pääsikin tal-
kootavoitteeseensa. Lähtiessämme kaste-
limme viime syksynä istutetut tyrnimar-
japensaat. Tavoitteena olisi saada marjat 
ja yrtit paikanpäältä. Lämpimästi kiitän 
kaikkia mukana olleita energisiä puur-
tajia, tervetuloa ensivuonnakin! Näin 
voimme hyvillä mielin toivottaa itsem-
me ja vieraamme viihtymään Ukonjo-
en kämpälle osoitteeseen Kitsintie 208, 
Lieksa.

Liisi Juvonen/KR

Grillikatos ja uusi Karjalan Retkeilijöitten lahjoittama pöytä. 

Työssä Pauli ja Tarmo.

Köökin keittiönurkka, valo palaa!

Uuden grillipöydän harjannostajaiset. Harjaa nostamassa Erkki Ajakainen ja Tuomas 
Kettunen. Ukonjoen kuvat: Hilkka Tikka

Ukonjoen luonnossa on 
taikaa talkoolaisillekin

Huom. 
Ukonjoen kävijät!
Harmiksemme jollekin tarpeetonta tava-
raa on varastoitu Ukonjoen vintille. Aja-
tus käyttökelpoisten tavaroiden säilyttä-
misestä on hyvä mutta paikka ei. 

Olemme tyhjentäneet vinttiä palo-
kuorman vähentämiseksi. Jos sinulla on 
varaston rakentamiseen tarvittavaa puu-
tavaraa tai muuta, jonka haluat lahjoit-
taa, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen 
tai Ilmo Nousiaiseen (p. 050 5431954) 
niin neuvotellaan miten olisi paras me-
netellä. 

Valaistuksesta. Muistakaa sammuttaa 
huoneista poistuessanne valot. Aurinkoa 
riittää lyhyemmäksi aikaa kuin kesällä, 
joten akut eivät lataudu hetkessä. Kaasu-
valot on poistettu käytöstä, virran loppu-
essa täytyy olla lyhdyn tai kynttilän va-
lossa. Tervetuloa Ukonjoelle! 

Pauli T Komonen 
Kiinteistötoimikunnan vt. puheen-

johtaja, puh. 0400 350515

Hilkka Laitinen
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Yksi meistä TRL:ssa
Hilkka Tikka,
Salpausselän Samoojien 
rahastonhoitaja

10+1 kysymystä Hilkalle:
 

1. Oletko alkuperäinen lahtelainen, 
”Suomen Chicagon” paljasjalkainen? 
(Taitaa olla vanha lempinimitys Lahden 
kauniille kaupungille, mistä lie johtu-
neekin) 

Tunnen olevani karjalainen. Olen 
syntynyt Parikkalassa ja kulkeutunut 
Lahteen v. 1967 Joensuun, Pankakos-
ken, Oulun ja Kokkolan kautta. Lahti 
on kaikkea muuta kuin Chicago - vireä, 
kaunis kaupunki.

2. Mikä Lahdessa viehättää? Olet teh-
nyt kotikaupungistasi kuvateoksen-
kin, mistä siihen syntyi idea?

Lahti on hieno kaupunki. On hyvät 
ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaat. 

”Lahti kuvin ja sanoin”-kirja syntyi, 
kun olisimme halunneet viedä Ruotsiin 
tuliaisiksi Lahti-aiheisen kirjan, mutta 
sellaista ei kaupoista löytynyt. Niinpä 
päätin tehdä kirjan itse. Kuvausmatkoil-
la kuljin paikasta riippuen polkupyöräl-
lä, hiihtäen, meloen tai kävellen. Oma-
kustannuskirjoja tilasin 350 kpl. Niitä ei 
ole enää jäljellä. 

 
3. Lahdessa luonto on lähellä - mel-
keinpä iskulause, joka pitää paikkan-
sa.Mutta Lahdessa on myös kulttuu-
ri lähellä. On Mukkulaa, Sibelius-talo 
jne.Mikä on kotimainen mielikirjaili-
jasi, entä musiikkisi?

Luonto on tosiaan lähellä. Pääsemme 
kotiovelta ladulle. Pyörätiet ovat myös 
aivan vieressä. Kanootti on säilössä Kah-
visaaressa, sieltä voi lähteä melomaan Ve-
sijärvelle.

Teatteri oli työpaikkanani 26 vuotta, 
joten sitä kautta kulttuuri tuli tutuksi. 

Ehdoton kotimainen mielikirjailijani 
on Mika Waltari – Sinuhe egyptiläinen 
on tullut luettua useampaan kertaan. 

Musiikki ei ole minulle tärkeää -  jotain 
rauhallista sen on oltava.  

4. Minne mieli palaa Salpausselän har-
juilta? Paras kotimainen retkikohde 
mielestäsi?

Kyllä se on vain yksi suunta, minne 
mielin mennä: Lappi. Useimmin tu-
lee käytyä omalla mökillä, Enontekiöl-
lä, mutta paljon on muitakin kohteita 
koluttu ja tunturissa rinkkaa kannettu.

5. Mikä maailmalla viehättää, mikä on 
jäänyt vaikuttavana mieleen?

Maailmalta on jäänyt paljonkin mie-
leen. Kenian safari oli vaikuttava. Myös 

maailmanympärimatkalta tuli monen-
laista mietittävää. erikoisesti ihmetytti 
Pääsiäissaari mahtavine kivipatsaineen.

6. Paras retkeilylaji? Miksi?
Kävellen ehtii parhaiten havaita luon-

non ihmeitä.

7. Muistoihin jäänyt retkielämys?
Niitä on aika paljon. Tunturinlaella 

tunnen oman pienuuteni ja siellä tulee 
asiat laitettua uuteen järjestykseen.

8. Jos olisit lintu, mikä lintu olisit? 
Miksi? 

Tikkana on hyvä olla!

9. Mielisieni? Paras sienireseptisi? 
Tatit ovat parhaita. Myös suppilovah-

vero ja kanttarelli maistuvat, ja rouskut 
suolattuna ovat verrattomia. 

10. Mottosi?
Kohtele kanssaihmisiäsi niin kuin tah-

toisit itseäsi kohdeltavan.

+1 Mitä toivot talvelta?
Paljon lunta ja pakkasta.

Kiitos haastattelusta! 
Hilkka Laitinen

Olen ollut Saanalla täyttäessäni 40, 50, ja 60 vuotta. Olihan se 70-vuotiskuvakin käytävä ottamassa samassa maisemassa. Kuva 
on otettu 5.6.2014. Ilma oli lämmin, mutta maisema talvinen. Kuva: Tarmo Tikka.

Suppilovahveropiirakka
(Hilkan mieliresepti) 
100 g voita, 2,5 dl jauhoja, n. 2 keitettyä 
perunaa, 1tl leivinjauhetta, 1,5 dl kermaa 
Täyte
2 dl suppilovahveroita (tatit ja kantta-
rellit käy myös), 2 dl juustoraastetta, 1 
prk kermaviiliä, 1 muna, 1 dl hienon-
nettua sipulia, 1 dl purjorenkaita, suolaa. 
Sekoita pohja ja painele pyöreään tort-
tuvuokaan. Pistele pohja haarukal-
la ja esipaista 8 min. Kuullota suppi-
lovahverot ja sipulit voissa – älä rus-
kista. Sekoita täyte, kaada vuokaan 
ja paista 30-40 min. 200 asteessa. 
Piirakkaan voi lisätä myös pieniksi kuu-
tioitua kylmäsavuporoa, timjamia ja 
mustapippuria. Erittäin hyvää! (sieniä 
voi kyllä laittaa runsaammin)

Vielä ehtii Lapin ruskaan! 

TRL:n loistava 
retkiviikko  
13.-20.9.2014
Enontekiön Varkhanmukka 
tukikohtana 
Viikon aikana tutustutaan porukan toi-
veiden mukaan esim. Pallas-, Hieta- ja 
Vuontisjärven maisemiin sekä Lumi-, 
Vuontis-, Saivo-, Jäkälä- ja Taivaskeroon. 

Tutuiksi tulevat myös Pyhä-, Namma-
la-, Hannu- ja Ruotakurut sekä Särki-, 
Keimiö-, Sammal- ja Lommoltunturit. 
Tutustutaan myös Keimiöjärven kala-
majoihin ja Torassiepin Lapinkylään ym. 

Osallistumismaksu 15€ maksetaan lii-
ton tilille FI66 1521 3007 1194 58, vii-
tenumero 12852.

Ilmoittaudu TRL:n toimistolle, 
puh. 045 1369 744 tai Ilmo Nousiaisel-
le, jolta lisätietoja, puh. 050 543 1954. 

Olavin kiinnostus retkeilyyn alkoi jo 
1960-luvun lopulla, kun ”veturin pääl-
lä” oli mahdollisuus keskustella työkave-
rin, veturinkuljettaja Arvo Kerovuoren 
kanssa hänen ja hänen perheensä har-
rastuksista. 

Olimme käyneet jo aikaisemmin La-
pissa, mutta 1972 miehet keksivät, et-
tä olisi mukavaa lähteä porukalla VR:n 
Pyhätunturin mökkiin jouluksi. Niinpä 
meitä lähti neljä perhettä. Me lähdimme 
Riihimäeltä, Heikkisen perhe Kuopios-
ta jaVauhkosen perhe Lopelta, kaikki-
aan 16 henkeä.

Elämyksiä ja kokemuksia kertyi pal-
jon ja lapset viihtyivät yhdessä. Mieleen 
jäi Heikkisen Niken valmistama maukas 
madekeitto. Kovista pakkaskokemuk-
sista huolimatta reissu uusittiin kahden 
vuoden päästä.

Liityimme Hyvinkään Retkeilijöihin, 
meitä olikin jo melko monta riihimäke-
läistä siellä jäsenenä, kun Erkki Wiksten 
otti yhteyttä ja kannusti oman seuran pe-
rustamiseen.  Seura perustettiin Erkin 
avustuksella 1988. Olavi alkoi puheen-
johtajaksi, Matti Hyytiäinen sihteeriksi 
ja Juhani Luhti taloudenhoitajaksi. 

Vuoden 1984 kevättalvella lähdin 
Olavin kanssa minulle suureen tun-
temattomaan yleisillä kulkuneuvoilla. 
Majoituspaikka oli TRL:n  Rihmaku-
run maja. Upea retkiviikko, jonka ai-
kana tutustuimme myös Leo Laaksoon, 
joka pistäytyi meitä katsomassa samal-
la avaten ladun tienvarteen, jossa sitten 
postiautoa odottelimme.

Emme silloin aavistaneet, että palai-
simme samoihin maisemiin joka vuosi 
uusien kavereitten kanssa.

Viimeisen lapinmatkan Olavi teki 
kaksi vuotta sitten keväällä. Ilman ret-
kikaverin, Saarisen Ollin mukana oloa 
ei matka olisi onnistunut. Siitä Ollille 
kiitokset.

Retkeily Lapissa on ollut koko per-
heen harrastus. Sinne veimme myös 
kaikki viisi pojanpoikaakin. Ukonjoen 
maja on myös tullut monen puolukka-
retken  tukikohtana tutuksi.

Muistelemisen arvoisia ovat ol-
leet myös Kilpisjärven, Kebnekaisen ja 
Huippuvuorten retket.

Haasteellinen matka tehtiin matkai-
luautolla TRL:n puheenjohtajan Erk-
ki Wikstenin opastuksella v. 1990. Tu-
tustuimme NFI-majoihin: Aloitimme 
Tanskasta, jatkoimme Saksaan, Itäval-
taan ja Unkariin – ”löysimme” 13 ma-
jaa.

Viime aikoina, kun käveleminen oli 
mahdotonta nivelrikon takia, pyörätuoli 
oli Olavin kulkupeli. Olin tammikuusta 
2013 hänen omaishoitajansa.

En toki hoitanut häntä yksin, kotona 
meillä kävi kotipalvelusta ihania ihmi-
siä häntä katsomassa ja löysimme hänel-

le miellyttävän ja osaavan henkilökohtai-
sen avustajan.

Olavi kärsi kun ei päässyt kävelemään, 
vaan tarvitsi kaikessa toisen apua. Tär-
keimpiä henkilöitä olivat poika ja pojan-
poikansa, sekä heidän lapsensa, joiden 
työ-, opiskelu-, ja arkiset asiat kiinnos-
tivat. Poika toi tabletin, jota oli helppo 
pitää sylissä ja olla Skypellä yhteydessä.

Olli Saarinen oli viimeinen meistä, 
jonka kanssa sunnuntaina 20.7.Olavi 
keskusteli. Hän oli sanonut, että kun 
ruoka ei maistu, hän nostaa kädet pys-
tyyn. Hän oli pyytänyt Ollia vielä jää-
mään luokseen.

Olavi täytti 76 vuotta 2.7.2014.
Alli Luhti

Työväen Retkeilyliitto ry kunnioittaa 
pitkäaikaisen jäsenensä ja aktiivin, tal-
koolaisen Olavi Luhdin muistoa sekä 
esittää surunvalittelut omaisille.

Missä pitkokset päättyvät …
tapasin Niilon ensimmäisen kerran 

kevätkesällä vuonna 1991. Kangasalan 
Retkeilijät oli perustettu vuoden lopulla 
1990 ja Niilo oli seuran perustajajäsen. 
Ensimmäiset kosketukset seuran toimin-
taan ja seuran jäseniin sain seuran järjes-
tämillä retkillä. Niiloon oli helppo tutus-
tua, rauhallinen, myhäilevä olemus, hyvä 
huumorintaju ja usein kuultu ystävälli-
nen neuvo ”kato nääs”, näin se on, oli 
Nitsun tapana sanoa.

Kun rakentajaa jossakin tarvittiin, 
niin Niilo oli aina ensimmäisten joukos-
sa. Vuokrakämppämme Torpan kunnos-
tuksessa Niilon työpanos on ollut mer-
kittävä. Niilo on aina ollut mukana kun 
jotakin on kunnostettu tai rakennettu 
Torpalla, hänen kädenjälkensä näkyy 
ja säilyy.

Kangasalan Retkeilijöiden ja Riihimä-
en Retkeilijöiden yhteisestä suuresta ura-
kasta, Suaskummun saunan rakentami-
sesta vuonna 1997, alkoi Niilon moni-
vuotinen talkoorupeama TRL:n majoil-
la Lapissa. 

Vuoden 2005 talkoot olivat ikimuis-
toiset, rakennettiinhan silloin Telaojan 
ylittävä kaksoispitkos. Pitkos, joka on tä-

näkin päivänä luja ja kaunis kuin synty-
essään. Kun pitkos valmistui, huolehti 
Niilo ainakin viiden vuoden ajan pitkos-
ten tervauksesta, se oli erikoistyö jonka 
rakennuspäällikkö Jaska uskoi vain hä-
nelle monien muiden töiden ohessa. Jo-
kainen Lapin majatalkoissa Niilon kans-
sa ollut muistaa varmasti Niilon ystäväl-
lisen, myhäilevän olemuksen, ahkeran ja 
taitavan talkoolaisen.

Haikeana muistelen niitä lukuisia tal-
kooretkiä Lappiin, jotka Niilon kanssa 
teimme. Pitkä vaikea sairaus mursi lo-
pulta mukavan ystävän, ahkeran puurta-
jan, perheen isän, rehdin retkeilijän elä-
män. Niilo nukkui pois kesäkuun 27. 
pnä ja sain olla, suuren saattojoukon 
mukana, saattamassa häntä viimeisen 
pitkoksen päähän kauniina, aurinkoise-
na perjantaipäivänä 11.7.2014.

Lukuisa joukko sukulaisia, naapurei-
ta, Lappikavereita ja 60 vuotta rinnalla 
kulkenut puoliso Helvi ja pojan, Heikin 
perhe jäivät kaipaamaan Nitsua.

Olen polkuni päässä, tuhansista erään –
ja niitä on täynnä maa.
On viileä ilta, eräs päivä on mennyt,
on painunut metsien taa. 

                                    Aila Meriluoto

Nitsua lämmöllä muistaen 
Luostarisen Pena

Niilo ”Nitsu” Siirtosen muistolle
29.8.1931 – 27.6.2014

Suruviestit

Olavi Luhti 
on poissa 

Vaimo Alli muistelee yhteisiä retkiä

Olavi ja Alli Luhti Riihimäen Retkeilijöiden 25-vuotisjuhlassa Heiskan majalla 
9.6.2013. Taustalla seuran puheenjohtaja Anneli Hakala ja Ellen Granholm. Kuva: 
Hilkka Laitinen
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Lähtiessämme Barösundiin keväiselle 
lintu- ja luontoretkelle emme voineet 
aavistaa mitä kaikkea kokisimme sillä 
retkellä.

Saareen tulimme lossilla ja majoituim-
me Bjursin Vaunuilijoiden Valkoiseen 
taloon perj. 2.5. Olimme ensimmäinen 
ryhmä, joka sain ”korkata” siistin, va-
loisan ja hyvin varustetun majapaikan. 
Kaikki tarvittava ruuanlaittoon ja tarjoi-
luun löytyy talon keittiöstä.

Nukkumapaikkojakin oli tarpeeksi 
yhdeksänhenkiselle ryhmällemme. Eril-
linen saunarakennus tuli myös testattua 
ja hyväksi koettua. 

Viikonlopun aikana kuljimme Bjur-
sin luontopolun, joka oli hyvin moni-
muotoinen maastoltaan ja maisemal-
taan. Lintuja bongasimme 48. Käkikin 
kukkui jossain kauempana, tarkkakor-
vaiset kuulivat senkin.

Retkemme kohokohdaksi ja mielen-
painuvaksi kokemukseksi nousi Ola-
vi Mattilan ja Väinö Kinnusen löytämä 
kuollut merikotka. Kotka oli rengastet-
tu, joten otimme renkaat talteen ja Neu-
vosen Kari toimitti ne ensimmäisenä ar-
kipäivänä Eläintieteellisen keskusmuse-
on rengastustoimistoon. Rengastustoi-
mistosta saimme viestin, josko voisimme 
toimittaa linnun Oulun Eviraan tutkit-
tavaksi. Museolla ja Eviralla on menos-
sa projekti, jossa pyritään selvittämään 
merikotkien kuolinsyitä. Soitin Bjursin 
Vaunuilijoiden päivystävälle henkilölle, 
voisivatko he hakea kotkan maastosta, 
laittaa mustaan jätesäkkiin turvalliseen 
paikkaan, josta voisimme sen samana 

päivänä hakea. Näin toimittiin. Kotka 
haettiin, pakattiin ja lähetettiin Ouluun. 

Vielä ollessamme retkellä, löytöiltana 
Valkoisen talon kohdalla taivaalla liiteli 
kolme merikotkaa ja seuraavana aamu-
na kaksi, kuin jättäen hyvästit kuolleel-
le toverille. 

Tänään tiedämme, että kyseessä oli 
naaras merikotka, joka oli rengastettu 
27.5.2004 Varsinais- Suomessa pesäpoi-
kasena, jossa se oli liidellyt koko elämän-
sä. Kuolinsyy epäillään olevan reviiritais-
telu, koska niinä aikoina Bjursin väki oli 
kuullut vahvoja ääniä taivaalla Valkoisen 
talon kohdalla.  Kuollessaan kotka oli 
joitakin päiviä vaille 10v. 

Syyskuun 18. iltana klo 18 jäsenillassa 
tutustumme saamiimme dokumenttei-
hin Evirasta ja Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon rengastustoimistosta. Iltaan 
ovat tervetulleita myös muiden seuro-
jen jäsenet. 

Mia Neuvonen, ViRet

Arvo Korkkisen lämpöiset 
kiitokset retkeilypäivien 
osanottajille: 
Lyhyellä varoitusajalla niin päivien 
järjestäjät kuin osanottajatkin joutui-
vat toimimaan nopealla aikataulul-
la. Osanottajia oli yhdeksästä seuras-
ta ja osanottajia yllättävän mukavas-
ti. Suunnitellut tapahtumat, erätai-
tokisat, pihagolf, 3-ottelu, onginta-
kisa sekä saarisuunnistus onnistuivat 
hienosti. Aikaa jäi jopa tutustua Me-
lontamuseoon sekä Moottoripyörä-
museoonkin. Ennen illanviettoa mo-
ni otti vielä kunnon löylyt paikal-
le tuodussa retkisaunassa. Illanviet-
toon saimme vieraaksi saunatuoreen 
morsiamen, jolle laulettiin ”sä kas-
voit neito kaunoinen”.

Oli mieltä ylentävää seurata tosi-
retkeilijöiden toimintaa, ei siinä pur-
nattu, hoppuiltu eikä hätäilty!

Tyttöstretsetti innostui laulattamaan. 
Laulettiin TRL:n tunnuslaulu ”Houku-
tus” ja järjestäjien kehulaulu. Vas. Leena 
Korkkinen, Helena Nurmio ja Hilkka Lai-
tinen. Kuva: Pertti Mikkelä

Viileän kesäkuun viimeinen viikonlop-
pu valkeni aurinkoisena, kun Länsi-
Karjalan Retkeilijät kokoontuivat 28.- 
29.6.2014 Outokummun Kolmikan-
nan leirikeskukseen teemansa ja nimensä 
mukaisesti viettämään rentoa retkeilyvii-
konloppua. Saimme vieraiksemme Kar-
jalan Retkeilijöiden puheenjohtajan Il-

mo Nousiaisen ja viisi jäsentä. Osa poru-
kasta pyöräili Outokummun keskustasta 
leirikeskukseen. Tulokahvin jälkeen läh-
dettiin patikoimaan kohti Erä- ja Luon-
tokeskusta kauniissa metsä-, järvi- ja har-
jumaisemissa. Pari joensuulaista osallis-
tujaa lähti matkaan melomalla. Heistä 
toinen oli Anne-Leena Toivanen, jonka 

mielestä melontareitti oli mukava ja jär-
vet sopivan kokoisia. Perillä Lasten Kala-
keitaalla odotti Anne Kuokkasen keittä-
mä nuotiopannukahvi. Paluumatkan jo-
kainen suunnisti itse valitsemaansa reit-
tiä kartan mukaan. 

Kolmikannassa nautittiin Raisa Piiroi-
sen valmistamaa poronkäristystä, johon 
olimme saaneet lihat 30-vuotislahjaksi 
Karjalan Retkeilijöiltä. Ruuan jälkeen 
nautittiin puheenjohtajamme Heikki 
Haapean ja Viljo Kaariahon lämmit-
tämästä saunasta. Ennen iltaa ehti vie-
lä meloa, soudella ja onkia. Saalistakin 
tarttui poikien onkeen. Illan suussa ko-
koonnuimme kuuntelemaan puheen-
johtajan katsausta seuran menneeseen ja 
tulevaan toimintaan. Juhlavuoden kun-
niaksi jaettiin Toivo ja Suoma Rissaselle 
liiton pronssiset ansiomerkit. 

Kolmikannan keittokatoksessa päivän 
viimeisinä tunteina täytimme vielä vat-
samme muurinpohjaletuilla, joita Anne 
Kuokkanen jaksoi paistaa tuntikaupal-
la. Osa retkeläisistä yöpyi Kolmikannas-
sa ja melonnasta innostuneet Joensuun 
”tytöt” tekivät vielä seuraavana aamuna 
kierroksen ennen kotiin lähtöä. 

Kiitämme mukana olleita Karjalan 
Retkeilijöitä ja omia jäseniämme. Juh-
laviikonloppumme toivottavasti innos-
taa meitä kehittämään toimintaamme si-
ten, että saamme mukaan uusia, etenkin 
nuoria idearikkaita toimijoita. 

Teksti ja kuvat: 
Seija Pääkkönen

Kisatuloksia:
Erätaitokilpailu:
1. Vihdin Retkeilijät Olavi Mattila, He-
lena Idman, Kari Neuvonen. 
2. Kuusankosken ja Pohjantähden T. 
Retkeilijät 
3. Kuopion Retkeilijät ja Espoon Ret-
keilijät (tasatulos)

Kenttäpeli 3-ottelu:
1. Raimo Patronen, SalSa  
2. Seija Räsänen, RiRet  
3. Timo Vilja, SalSa 

Pihagolf: 
1. Leo Ketola, SalSa 
2. Harri Järvenpää, KuuRet  
3. Anneli Koskinen, PTR

Ongintakisa: 
1. Olavi Mattila, ViRet, 117 cm  
2. Arne Wahlström, HTR, 86 cm.Olipa hauskaa ja mieltä lämmittävää siellä Vesijärven rantamilla telttailla, lauleskella, eräretkeillä, palloa iskeä, onkia, saunoa 

ja molskahtaa Vesijärven aaltoihin. Kiitokset SalSan emännille ja isännille.  Kuva retkisaunan edustalta Vesijärvelle. Kuva: Pertti 
Mikkelä

Länsi-Karjalan Retkeilijät 30 vuotta

Sirkka-Liisa Tölli kiinnittää ansiomerkkiä Toivo Rissaselle.

Vahvoja luontokokemuksia Inkoon Barösundissa

Vihdin Retkeilijöiden lintu- ja 
luontoretki 2.- 4.5.2014

Kotkan rengastusrenkaat. Kuva: Mia 
Neuvonen

Barösundin lintu- ja luontoretkelle osallistuneita , vasemmalta Väinö ja Karin Kin-
nunen, Jatta Andersin, Mia Neuvonen, Seppo ja Maria Hanhikorpi, Kari Neuvonen 
ja Olavi Mattila.

Osallistujat Kolmikannan päärakennuksen edessä.

Karjalan Retkeilijöiden ”tytöt” melo-
massa.

Lahden Kahvisaaressa vietettiin oikein mukavat 
SalSan järjestämät TRL:n 37. Retkeilypäivät 1.-3.8.14

Osa ansiomerkkien saajista – Leena Korkkinen, Tarmo Tikka, Pentti Luostarinen, Mark-
ku Pohjola ja Leo Ketola – sekä edessä liiton vpj. Anneli Koskinen ja pj. Pauli T Komo-
nen. Kuva: Jouko Koskinen  

Erätaitokisan voittajajoukkue vas. Olavi Mattila, Helena Idman ja Kari Neuvonen. Ku-
va: Jouko Koskinen
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Luonnon

ihmeitä

Raumanmerestä on sitten tullut Selkä-
meri ja oikein Selkämeren kansallispuis-
to, joka on perustettu 2011. Pinta-ala on 
913 km, josta 98% on merta. Siksi ka-
nootti ei ole ollenkaan hassumpi kulku-
peli niillä vesillä. 

Kajakit laskettiin täyteen lastattuina 
vesille Uudessakaupungissa, kun heinä-
kuun helteet porottivat kuumimmillaan. 
Kauankos melaa heiluttaa, kun on jo tut-
kimassa Iso-Haidus-saaren kivilouhok-
sia, joihin viritelty unohtuneita kiipei-
lyseiniä ja rautarakennelmia. 

Seuraavana päivänä oltiin jo pitämässä 
virsilaulutuokiota ukkosen jytinässä Put-
saaren pikkuruisessa piilokirkossa, jonne 
isonvihan (1714-21) aikana paettiin raa-
kaa vihollista.

Joukossa oli mainio onkimies, joka 
kaikki kalapaikat hyvin ties. Seuraava-
na päivänä paisteltiin ahvenfileet Nur-
minen-saaren rantakivillä.

Puhtaat rakkoleväkasvustot ovat ny-
kyään harvinaisuuksia ja ilmaisevat ve-
den laadun. Komeiden, puhtaiden levi-
en seassa nautiskelimme niiden kutitte-
lusta lämpimässä merivedessä. Hoitoa ei 
ole kylpylässä saatavilla.

Aikamoisessa vastatuulessa meloimme 
sitten pitkän selän ylitse yhtämittaises-
ti muutaman tunnin kohti Lyökin poo-
kia, joka taivaanrannalla kutsui luok-
seen. Entisten merenkulkijain tärkeä me-
rimerkki oli nyt maailman tärkein meil-
le, jotka iltamyöhäisellä ponnistelimme 
sitä kohti. Pääkohde saavutettiin n. klo 
21. Rohkea sulka oli pysynyt reippaasta 
tuulesta huolimatta hatussa.

Aamun lähtölauluna oli ”Kapteeni 
katsoi horisonttihin” ja niin Pooki jäi 
taivaanrannalle, kun navigoimme ison 
selän ylitse Laitakarille.

Merikotka liiteli yllämme ja jou-
tui lokkien ahdistelemaksi. Pari kurkea 
suuntasi myös Laitakarille, jossa on pie-
niä lettoja niiden pesimäpaikoiksi. Ilta-
ohjelmana seurattiin pikku hinaajan hi-
dasta ponnistelua valtavan tukkikuor-
man vetämiseksi määränpäähän.

”Paljonko on kullakin kuppikunnal-
la juomavettä?” kyseli Pertti-kapu. Oli 
täydennyksen aika. Meri-Ihamosta saa 
ehkä kalaakin, tuumattiin. Lähtölau-
lu ”Kalastaja-Eemeli” ja laineille kau-
niiseen aamuun. Meri-Ihamo -satama 
tuotti pettymyksen, kraanasta saatiin 
vettä, mutta särjet onki ranskalainen 
kalamiehemme.

Löysimme kuitenkin kalastajatilan, 
ja emäntä kiireiltään ehti myydä meille 
juuri savustetut silakat ja siiat. Meloim-
me rivakasti Pikku-Pöllään ja rantapusi-
kon varjossa evästellen silakoista jäi vain 
nahkat lokeille. Taas mela pyörii!

Rihtniemen kierto on pitkä veto ja lei-
ripaikan haku kivijärkäleitten joukosta 

oli hyvin työlästä. Kivikon takaa avautui 
leiripaikka, kaunis mäntykangas. Näytät 
inkkarilta, sanoi Aki. Tarkoitti, että nah-
kani oli punainen ja sulka tallella.

Aamulla tutkittiin kivikehärakenne 
”Vihityn maan rinki.” Siitä kerrotaan ta-
rinaa haaksirikkoutuneesta piispa Hen-
rikistä, jota kolme paimenta lähti autta-
maan ja hukkuivat. Piispa heidät siuna-
si ja hautasi, mutta kuka kantoi valtavat 
kivimäärät?

Päivän melontaurakan kohteina oli-
vat tälle päivälle vielä Santakarin pooki, 
Kylmäpihlajan majakkasaari ja Kuuska-
jaskarikin. Lähtölaulu oli valssi ”aallok-
ko kutsuu” (emme osanneet Kylmäpih-
lajan valssia).

Aallokko kutsui ja Santakarin pooki 
läheni taivaanrannalla. ”Saaren ukoksi” 
nimetty Saarisen Jussi, tiedustelija, ehät-
ti edellä ja löysi rannalta kuolleen hyl-
keen. Vesi oli kirkasta, niin mekin lei-
kimme hylkeitä liukuessamme vihreän 
ahdinparran yli veteen. Pookia ympäröi-
kin hieno, vedenalainen luonto, jossa ei 
muualla nähtyä sinilevää ollut.

Pooki on rakennettu keisari Aleksan-
terin aikana 1857 ja korjattu viimek-
si 2010. Sen korkeus on 21,5 m ja sei-
soo saaren korkeimmalla kohdalla. Sieltä 
tähystelimme Kylmäpihlajan majakkaa, 
joka näkyi selvästi.

Kylmäpihlajan saari on uloin Rau-
man edustan isoista saarista. Siellä on 
ollut majakka- ja luotsiasema vuodes-
ta 1953. Nykyään majakkatorni toimii 
myös hotellina. Sinne kulkee vesibussi 
useita kertoja päivässä kuten Kuuskajas-
karillekin. Majakan torniin voi kiivetä 
vaikuttumaan avomerimaisemasta. Ra-
vintolassa sekä rantakahvilassa riittää 
ruokaa, juomia ja leivonnaisia. Siellä on 
myös kansallispuiston infopiste, sauna-
kin ja kylpypalju!

Kuuskajaskari on entinen puolustus-
voimien saari, jossa armeijan tunnelma 
on yhä vahvasti aistittavissa. Saari on ny-
kyään matkailu- ja retkeilysaari ravinto-
loineen ja majoituksineen. Opaspolkua 
pitkin voi tutustua saaren luontoon se-
kä sotahistoriaan tykkeineen. Vietimme 
luppopäivän saunoen ja tutustuen saa-
reen ja ravintolan maukkaaseen pitsaan. 
Melontaviikon päätteeksi paistettiin le-
tut Kylmäpihlajan majakan valon ystä-
vällisesti tuikkiessa horisontissa. Hyvin 
rauhanomaisesti laulettiin kalamiehelle 
synttärilaulu: Vit ĺ amour – vit en com-
pagnie! (Eläköön rakkaus - eläköön 
kumppanit)

Intiaanien kanoottilaulu oli viimei-
sen aamun lähtölaulu. Rauhaisasti me-
lottiin Rauman venesatamaan, jossa Per-
tin nuoruusvuosien seilauskaverit odot-
telivat. Rauma vietti pitsiviikkoa; pitsin 
nypläys on jälleen suuressa huudossa, 

sitä harrastavat nuoret naiset, jotka so-
mistavat asusteensa itse nyplätyllä pitsil-
lä. Menin sulkahattuineni Dannyn ilta-
konserttiin puutalojen pihapiiriin. Olipa 
hauskaa laulaa porukassa Dannyn kanssa 
vanhoja 60-70-luvun hittejä (mm. Tuu-
liviiri) erittäin hyvän bändin säestyksellä!

TRL-melontaviikko 19. - 26.7. oli 
ER.n järjestämä ja siihen osallistui 12 
melojaa: Anne Laitinen-Soulagnet, Pas-
cal Soulagnet, Sirpa Kaipiainen, Juha 
Saarinen, Camilla v. Bonsdorff, Raija 
Pahlman, Aki Kattelus, Heli Korhonen, 
Anna ja Sasha Laneva, Pertti Mikkelä ja 
allekirjoittanut.

Kiitokset hyvästä seurasta ja erityiskii-
tos Pertille reitin suunnittelusta ja opas-
tuksesta sekä logistiikan sujuvuudesta.

Hilkka Laitinen

”Nopeat syövät hitaat” - sanonta pätee 
tässä tapauksessa tarkalleen.

Saarisen Jussi oli melontaretkellä ehät-
tänyt ensimmäisenä kohdesaareen ja sai 
rauhassa tarkkailla ympäristöä, istuskella 
rantakivellä ja odotella muita. 

Jussin katse osui käärmeeseen, joka te-
ki salamannopean hyökkäyksen veteen. 

Rantakäärme oli saalistanut päivän pää-
aterian, ahvenen.

Käärme oli nopea ja nappasi kalan - 
Jussi oli nopea ja nappasi kuvan.

Kun me muut saavuimme, oli käär-
me tipotiessään. 

Totesi Hilkka Laitinen

melottiin SalSan 30-vuotisen toimin-
nan juhlaretki Vesisamoilijoilla vahvis-
tettuna. Padasjoen satamasta lähti mat-
kaan yksi kaksikko ja neljä yksikköka-
jakkia suuntana Lietsaari ja sieltä yöpy-
mään Isohiedalle.

Seuraavana aamuna melonta jatkui 
Kelventeeltä Vähä-Paatson kautta Iso-

rantaan, joka on Lahden kaupungin 
virkistysalue. Siellä olikin meillä mök-
kimajoitus ja saimme lämmittää sau-
nan.

Kolmantena aamuna kajakkien keu-
lat suunnattiin Pulkkilanharjulle ja me-
lojat pääsivät Reimarin lounaspöytään 
herkuttelemaan. Sieltä matka jatkui pit-

kän, pitkän Asikkalan selän yli Vääksyn 
uimarannalle yöpymään.

Neljännen päivän melonta olikin jo 
Vesijärvellä, Vääksystä Siikaniemen kurs-
sikeskuksen kautta Kahvisaareen, kotisa-
tamaan, jossa meidät taas otettiin lämpi-
mästi vastaan.

Näin muisteli Helena Nurmio

Luanikast reissu Selkmerell

Päilyvällä Päijänteellä heiluu Helenan mela kohti Pulkkilanharjua. Kuva: Paula Pulkki

Kuva: Juha Saarinen

Päilyvällä Päijänteellä 26. - 29.6. 

Rantakäärme 
nappasi 
ahvenen

Lyökin saaristoon on auringon laskiessa päästy. Tyytyväiset melojat: Camilla, Hilkka, Raija ja Sirpa. Kuva: Pertti Mikkelä

Merikartat ovat tarpeen melojillakin. Reittiä tutkailemassa Pertti ja Aki. Kuva: Heli 
Korhonen.

Lyökin pooki on Suomen vanhin meri-
merkki (1757), silmän ilo ja saariston 
kaunistus. Kuva: Heli Korhonen.

Santakarin pooki on kunnostettu ja ul-
jaasti uhmaa myrskyjä yksinäisellä luo-
dollaan. Kuva: Pertti Mikkelä.
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Laulujuhlien traditio on pitkä, ensim-
mäiset juhlat olivat jo 145 vuotta sitten. 

Laulu on pitänyt Viron kansan yhte-
näisenä vaikeiden aikojen yli.

Tänä vuonna esiintyjiä oli 42000, 
enemmän kuin koskaan.

Kun juhlien soihtu syttyi laululavan 
torniin, alkoivat juhlat ja tuhansien lau-
lajien kuorot aloittivat avajaiskonsertin. 

Sanotaan, että virolaiset kääntyvät si-
säänpäin isänmaallisessa juhlassaan. Si-
tä emme tunteneet, sillä koimme hymyä 
ja ystävällisyyttä kaikkialla. 

Juhlamatkan järjesti Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijät. Kiitos, että mekin saim-
me kokea virolaisten sykähdyttävän juh-
lan. Seuraavat juhlat ovat v. 2019.

Hilkka Laitinen/Espoon retkeilijät

Helteisen heinäkuun viimeisenä iltapäi-
vänä kokoonnuimme Joensuun linja-au-
toasemalle. Osa lähtijöistä oli teräskun-
toisia kokeneita luonnossa liikkujia, osa 
ensikertalaisia ja loput siltä väliltä. Bus-
si vei meitä Sortavalan ja Laatokan kau-
niin rantatien kautta Petroskoihin. Jat-
koimme pikkubussilla aamulla matkaa 
Kivatchun putoukselle. Kosken ja piirak-
kakahvien jälkeen matka jatkui Stalinin 
kanavan yli Sandarmohin vaikuttavalle 
joukkohautausmaalle. Sinne on haudat-
tu tuhansia Stalinin vainojen uhreja, jou-
kossa noin 800 suomalaista. ”Ihmiset, äl-
kää tappako toisianne” oli muistomerk-
kiin kirjoitettu.

Jatkoimme matkaa Kuhanniemeen 
(Kuganovolok), viimeiset 60 km kapeaa 
hiekkatietä. Kuhanniemen koululla uu-
punutta joukkoa odotti maukas iltapa-
la. Iltauinnilla kävimme Vodlajärvessä ja 
ihastelimme lempeää iltaa ja saimme vie-
lä ihanaa mustikkapiirakkaakin!

Aamulla jatkoimme kalastusveneellä 
Pyhän Iljan saarelle, jossa oli kirkko ja 
pieni munkkiluostari. Saimme tietää, et-
tä kirkko oli perustettu jo v.1595 Iivana 
Julman aikoihin, vanhalle pakanalliselle 
palvontapaikalle. Nykyinen kirkko on jo 
neljäs samalla paikalla. Vietimme päivän 
Iljan praasniekkaa seuraten sekä nautim-
me petroskoilaisen kansanmusiikkiyhtye 
Toiveen esityksestä. Meidät bongattiiin 
myös Karjalan tv:n suomenkieliseen lä-
hetykseen, toimittaja haastatteli muuta-
maa meistä ja olemme kuulemma myös 
Youtubessakin.

Iltapäivällä vene vei meidät Kolkost-
rovsaarelle, jossa meitä jo odotti Pietar-
hovin väki, nuorimpina Jasja, 6-v tyttö ja 
Vasja, 7-v poika, lapset oli reippaita ko-
ko ajan. Saaressa istuimme iltanuotiol-
la. Pietarhovin leiriläiset olivat harjoitel-
leet meille perinteistä kertovia esityksiä, 
saimme kuulla kansanlauluja ja - tansse-
ja, tapasimme ihan oikean taiteilijan ja 
saimme käydä isojen poikien tekemäs-
sä telttasaunassa. Kaikkea ohjasi kolme 

opettajaa. Lapset olivat hyvin kohteliai-
ta ja käyttäytyivät hyvin. Vaikka yhteis-
tä kieltä ei ollut, muutamalla venäjän- ja 
englanninkielen sanoilla ja hyvällä tah-
dolla ymmärsimme toisiamme. Ainakin 
mölkyn peluu sujui, sen huomasivat naa-
purisaaren munkitkin, kun tulivat katso-
maan iltaöistä peliä. Tutustuimme saari-
en vanhoihin kyliin, nuotanvetoon, kar-
jalais-venäläisen talon pihapiiriin, näim-
me karsikkopuita, kävimme Ileksajoella, 
jossa kävelimme Vienanpolkua. Näim-
me merikotkia ja haukkoja, löysimme 
valtavasti kanttarelleja ja näimme monta 
tsasounaa ja kirkkoa. Kaikki siirtymiset 
tapahtuivat kalastajaveneessä, ja maihin 
menimme matalikkojen kohdalla puu-
veneellä. Eräällä vierailulla meitä oli lai-
turilla vastaanottamassa komitea, johon 
kuului puolentusinaa lammasta, päs-
si, kaksi hevosta ja kolme ankkaa. Ys-
tävyyttä auttoi laivapojalla ollut pussil-
linen leivänkannikoita. Vietimme leiri-
saaressa viisi päivää.

Vodlajärven ympäristössä on ollut nel-
jäkymmentä kylää, joille järvi on antanut 
kalaa ja metsät riistaa. Kuusikymmentä-
luvulla kävi käsky, että näiden perspektii-
vittömien kylien väen täytyy poismuut-
taa. Nykyään vanhoissa taloissa käy ke-
säasukkaita, ja jonkin verran uudempaa 
asutusta on myös tullut.

Sään jumalat suosivat meitä. Vodla-
järvi jäi mieliimme paikkana, jossa ve-
si ja taivas kohtasivat sinisenä ihmeenä, 
joka on päässyt Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi.

Palasimme Kuhaniemeen, jossa näim-
me luontopolulla Kremlin kuusen ja 
pääsimme kauppoihin ja postiin. Jälleen 
yö koululla. Aamulla lähdimme lahjak-
si saadut pärekorit keikkuen matkaan.

Suunta oli etelään, ohitimme Pudo-
zin kaupungin ja saavuimme Mustajo-
elle, josta kolmella nopealla moottorive-
neellä jokea pitkin Ääniselle.

Jylhät kalliot, uljaat maisemat mah-
tavan Äänisen itärannalla olivat vai-

kuttavat. Ei ihme, että jo tuhan-
sia vuosia sitten ihmiset olivat mer-
kinneet ne kalliopiirroksin omikseen. 
Rannattoman Äänisen aallot olivat meil-
le lempeitä, vesi viileää hikisille matkalai-
sille. Siperian laika ilmestyi saattamaan 
kalliopiirroksille. Söi eväitämme ja lepäi-
li kallioilla kanssamme. Maailman ystä-
vällisin koira. 

Veneet veivät meidät takaisin lähtö-
paikkaamme ja lähdimme pikkubussil-
la Pudoziin syömään ja museoon. Sieltä 
laivarantaan, josta kantosiipialus vei Ää-
nisen yli Petroskoin välimerelliseen tun-
nelmaan. Vajaiden yöunien jälkeen raa-
hustimme Joensuun bussille.

Matka antoi jokaiselle jotakin, ehkä 
juuri sitä, mitä halusi nähdä ja kokea.

Ensikertalaiselle matka oli rankka, 
mutta saldo jäi reilusti plussan puolelle.

Erityiskiitos Jurille, Ilmolle ja pietari-
laiselle Annalle, jotka tekivät itseään sääs-
tämättä reissun mahdolliseksi. Näin mi-
nä näin tämän matkan!

Eeva-Liisa Tolvanen 

Yksi Kuusankosken Retkeilijöiden yh-
teydessä toimivan KuuRet 55+:n kesän 
2014 kohokohdista oli Aktiivinen seni-
ori -projektin loppukokous, joka pidet-
tiin Kouvolassa.  Kokoukseen saapui 19 
eri puolilta Eurooppaa erityisesti ikäih-
misten aktiivisesta toiminnasta kiinnos-
tunutta henkilöä.

Vieraista tuli Tsekistä yksi, Kreikasta 
neljä, Portugalista kuusi, Slovakiasta vii-
si ja Turkista kolme. Ennakkotehtävänä 
oli ”Miten osanottajien lähiympäristös-
sä voidaan hyödyntää luontoa seniorien 
hyvinvoinnin tukemisessa”. KuuRet 55+ 
hyödynsi näitä taitoja jäsenilloissaan ja 
muissa toiminnoissaan, ja tähän tähtä-
sivät myös ulkomaiset osanottajat.

KuuRet 55+:n jäsenistö osallistui in-
nolla projektin loppukokouksen valmis-
teluihin. Juhannuksen jälkeen Kuusan-
koskelle saapuneet vieraat tutustutettiin 
heti alkuun Suomen luontoon, sen mo-
nimuotoisuuteen sekä niihin toimiin, 
joilla täällä tuetaan senioreiden luon-
nossa liikkumista. Konkreettisena esi-
merkkinä vieraat vietiin sauvakävelylle 
Kettumäelle.

Kouvolan luontoa esiteltiin muun 
muassa Repoveden kansallispuistossa ja 
UNESCOn  maailmanperintökohtees-
sa Verlassa. Kouvolan kaupunkikierrok-
sen yhteydessä järjestetyllä vastaanotolla 
kaupungin viranhaltijat kertoivat ikäih-
misten huolehtimisesta kaupungin alu-
eella.  Vieraille annettiin tietoa seniori-
ikäisten koulutusmahdollisuuksista Suo-
messa. 

Mallikelpoisesti sujuneen projek-
tin hienoksi päätökseksi muodostui il-
lanvietto projektin pääkoordinaattorin 
Pirjo Mattilan ja miehensä Ollin kodin 
maisemissa Harjussa. Englannin kieli 
oli siellä pääkielenä, mutta seurustelua 
hoidettiin myös muilla kielillä ja ennen 
muuta eleillä, tanssilla ja musiikilla. 

Musiikista illan aikana huolehtivat 
Tuomas Tykkälä, Sami Mattila ja Ti-
mo Sorvo, laulu- ja soitinyhtye Karela 
sekä portugalilaisten muodostama lau-
luryhmä.

Oman lukunsa muodostivat Kuu-
Ret 55+:n talkoolaiset, jotka huolehti-
vat ruuasta ja sen jakelusta sekä muusta 
huollosta. Vilkas seurustelu isäntien ja 
vieraiden kesken antoi erinomaisen ku-
van siitä kansainvälisestä yhteistyöstä, 
jota Euroopan Unionin tuella tehdään 
ruohonjuuritasolla.   

Projekti kesti  
kaksi vuotta
Kaksivuotisen Aktiivinen seniori -pro-
jektin tavoitteina oli kannustaa senio-
reita terveeseen elämäntapaan, edistää 
eri kulttuurien tuntemusta ja kehittää 
kunnioitusta toisia kansoja ja kulttuu-
reita kohtaan sekä parantaa kielitaitoa.

Kaikissa kuudessa osanottajamaas-
sa järjestettiin hankkeen aikana kolme 
päivää kestänyt kokous. Ennen Suomen 
kokousta oli vierailtu Turkissa, missä tee-
mana oli taiteen ja käsitöiden vaikutus 
senioreiden sosiaalisen syrjäytymisen es-
tämisessä, Tsekin tasavallassa aiheena oli-
vat terveelliset ruokailutavat, Kreikassa 
käsiteltiin vaihtoehtohoitoja terveyden 
tukena, Portugalissa pohdittiin kulttuu-
rin osuutta mielen hoitajana, ja Slova-
kiassa esiteltiin miten pilates, naurujoo-
ga ja kasvovoimistelu voivat edistää fyy-
sistä ja mielen terveyttä. Suomen koko-
uksen aiheina olivat aktiviteetit ulkona 
ja yhteys luontoon.

Tämä oppimiskumppanuushan-
ke kuului EU:n Elinikäisen oppimisen 
Grundtvig-alaohjelmaan ja Kuusankos-
ken retkeilijät/KuuRet55+ sai siihen tu-
kea CIMOlta.

Teuvo Nurmi

Lumoavalla 
Vodlajärvellä 
31.7.-9.8.14

Aktiivinen seniori -hanke loi ystävyyttä yli rajojen

KuuRet55+ toimi projekti-
kokousten viimeisenä isäntänä

Valmiina lähtöön. Vieraat vietiin sauva-
kävelylle Kuusankosken Kettumäelle. Ku-
vat: Jaana Hagqvist

Retkeilyn lomassa istahdettiin puun run-
golle nauttimaan Repoveden maisemis-
ta. 

Meille monille tuttu Helve Ott 
ja poikansa Arne Martin Ott 

pukeutuivat perinteisiin kan-
sallispukuihin, kun lähdimme 

katsomaan juhlaesityksiä.
Kuvat: Pertti Mikkelä

Tallinnassa vietettiin 4.-6.7.14 
mieleenpainuvat XXVI laulujuhlat

Tallinnan laululava täyttyi ää-
riään myöten ympäri maata 
tulleista eri-ikäisistä laulajista, 
joita johti useat tunnetut kuo-
ronjohtajat. 

Kansallispuiston opastuskeskuksen portilla vas. Juri Podkopajev, luontopolun op-
paamme, Sari Ylkänen, Liisi Junonen, Helvi Leinonen, Liisa Oura, Ahti Leinonen, Ee-
ro Oura, Ljuba, Kolja, Eeva-Liisa Tolvanen, Else Nevalainen, Heikki Aaltonen ja Ilmo 
Nousiainen.

Polttopuutalkoissa Pyhän Iljan saarella. Kuvat: Juri Podkopajev
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Toimintakalenteri
Retkiä l tapahtumia l kursseja

n Espoon Retkeilijät (ER) 
13.-20.9. Loistava ruskaviik-
ko Varkhanmukkassa. Ks. si-
vu 3 
1.10. - 3.11. Vaellus Everest-
reitillä Nepalissa. Läh. Juha
4.-5.10. Viikonloppuvaellus 
Lapakistossa. Läh. Armi. Ks. 
ilm. s. 2
1. -2.11. Hiisivalkeat Sten-
backassa ja vaellus Nuuksios-
sa. Ks. ilm.
13.12. Joulujuhlat Sten-
backassa klo 12
26.12. Tapanin taaperrus klo 
11
Luovuus kukkii -ohjelma val-
mistumassa, lisät. Hilkka.
Seuran Stenbacka-tukikoh-
ta Nuuksiossa. Vuokrat 10,-/
hlö/vrk jäsenet, ulkop.15,- lap-
set alle 16 v. 0/2,-. Seuran yh-
teyshenkilöt: Pj. Juha Saari-
nen, jpt@kolumbus.fi, p. 050 
5430067,
tiedotus: hilkka.laitinen@gmail.
com, p. 0440 500354
Nettisivu www.trekkari.fi (myös 
Satakieli-tiedotteen näköispai-
nos)

n Helsingin Työväen 
Retkeilijät (HTR)/
Helsingin Luonnonystävät 
Lähde katsomaan Raatta-
man ruskaa, viikot 38–39. Ma-
joitustilaa on! Lisätietoja: ei-
la.oranen@gmail.com, p.040 
7344913
Kävelytapahtuma Hietalah-
den maisemissa 25.9. Ko-
koont. Ruoholahden metroas. 
klo 17. Lisät.: Matti Huttunen 
Letkeästi lepopäivää -käve-
ly 26.10. Töölönlahden ympä-
ristössä. Lähtö klo 13 toimis-
ton edestä, 
Stadin Työväenkirjallisuuspäi-
vä 8.11. klo 10–17.30. Os. Sör-
näisten rantatie 25A. Aatosta ja-
loa - marraskuun valoa! Ohjel-
matiedot: www.tyovaenperinne.
fi  tai kirsti.lumiala@tyovaenpe-
rinne.fi   puh 050 4360178
Sääntömäär. syyskokous 
13.11. klo 17 toimistolla, Sääs-
töpankinranta 6 C 6.krs. Kahvi-
tarjoilu, tervetuloa! 
Jouluinen yhdessäolohetki 
5.12. toimistolla alk. klo 16.30, 
perinteiset jatkot Paasisalissa.
Tiedustelut: Matti Huttunen, 

040 8324302 mk.huttunen@
pp.inet.fi, Eila Oranen, 040 
7344913 oranen.eila@gmail.
com, Ilpo Rossi, 0400 700787 
ilporossi5@gmail.com

n Hämeenlinnan 
Retkeilijät (HäRet)
Tiedustelut:  Hannu, 050 526 
9814. 

n Jyväskylän Kunto- ja 
Luontoliikkujat (JyKuLuLi)
Tiedustelut: Leena Yksjärvi 
puh. 040-769 6198, leena.yks-
jarvi@invalidiliitto.fi

n Järvenpään 
Retkeilijät (JäRet) 
Kaamosherkut 8.-9.11. Ul-
votaan kuuta Kummelberge-
nin kallioilla Sipoossa. Yövytään 
teltoissa. Kyselyt ja ilmoittau-
tumiset: Riitta Sairinen, 040-
5745051, riitta.sairinen@eli-
sanet.fi

n Kangasalan 
Retkeilijät (KangRet)
Ukonjoen retki 13.-20.9.
Kesäkauden päättäjäiset Tor-
palla 27.9. alk. 12.
Sääntömäär. syyskokous 
26.11. klo 18 JHL:n toimisto 
Ainont.2, Kangasala. 
Pikkujoulu 30.11. Torpal-
la klo 13. 
Tiedustelut: Risto Mäntylä, 
puh.040 828 9146 tai mantyla-
risto@gmail.com.

n Karjalan Retkeilijät (KR)
TRL:n retkiviikko Varkhan-
mukassa 13.–20.9. Ks. sivu 3.
Syysretki Hopealahteen 4.- 
5.10. Halukkaille pyöräretke-
nä (n. 15 km). Hopealahdessa 
kävellään luonnossa ja kulttuu-
riympäristössä. Majoitus mö-
keissä, voit tulla myös vain päi-
väretkelle. Yhteinen ruokailu 
omakust.hintaan. Ilmoitt. 29.9. 
menn. Ilmolle.
Syyskokous ja pikkujoulu 
22.11. Ukonjoella. Syyskoko-
us klo 14, sen jälkeen saunotaan 

ja vietetään pikkujoulua. Ukon-
joella voi viettää koko viikonlo-
pun. Ruokailut 15 €, yöpymi-
nen 8 €/yö.  Matkat kimppa-
kyydein. Ilmoitt. 17.11. menn. 
Ilmolle.
Lisätietoja: ilmo.nousiainen@
elisanet.fi, puh. 050 543 1954 
sekä seuran nettisivuilta
http://www.elisanet.fi/karjalan.
retkeilijat 

n Kuopion 
Retkeilijät (KuRet)
Perinteinen kalailta Koivulas-
sa ti 9.9. klo 17 alk. 
TRL-retkiviikko Varkhanmuk-
kassa. Ks. s. 3. 
Puolukkaretkelle Ukonjoelle 
ehkä 21.9. 
Syyskokous Suokadun palve-
lutalolla 16.11. klo 14
Pikkujoulu la 13.12. Tätilässä 
Inkilänmäellä klo 16. 
Lisätietoja: Liisa 040 7516 143
Kuopionretkeilijat.fi -sivuilta ja 
lehtien muistiopalstoilta ajan-
kohtaista tietoa. 

n Kuusankosken 
Retkeilijät (KuuRet)
21.9. Syyspatikka Heisanhar-
julle klo 9 Tekniikkatalo KSNK 
ja klo 9.15 Voikkaan Työskiltä 
kimppakyydein. 
15.10. Tuikkukävely klo 19 
Uuden hautausmaan p-paikalta. 
5.-13.12. Ensilumi hiihto-
viikko
Tarkempia tietoja PK:sta ja 

Kouvolan Sanomista sekä koti-
sivuilta. 
Tiedustelut: jaana.hyvonen@
kotikone.fi tai 040 7032668

n Länsi-Karjalan 
Retkeilijät (L-K R)
Suppilovahveroretki 2.10. Ko-
koontuminen Oksalaan.
Karpaloretki Viurusuolle myö-
häissyksyllä.
Syyskokous 22.11. ja 30-v-
juhlavuoden pikkujoulu. 
Paikka ilm. myöh.
Tiedustelut: heikki.haapea@
pp.inet.fi, puh. 0400 210 011. 

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet)
Syyskauden avajaiset Heiskan 
majalla su 21.9. klo 10. Piha-
pelejä, makkaran ja muurin-
pohjalettujen paistoa nuotiolla, 
kävelylenkki Vastamäen maas-
toon.
Seuran uimalavuoro alk. su 
12.10. klo 8.05-10.00.
Askartelut alkavat majalla lo-
kakuussa. Seuraa paikallislehtiä.
Isänpäiväretki Lopen Luuta-
suolle la 8.11. Lähtö kimppa-
kyydeillä Prisman pihasta klo 9. 
Omat eväät mukaan. Makkarat 
seuran puolesta.
Perinteinen pikkujoulu la 
22.11. Kiista-Veikkojen majalla 
Suonummella klo 16.
Seuran syyskokous su 23.11.
klo 15 Heiskan majalla.
Ilmoitt. Lapin hiihtoloma-

viikolle 27.3.-5.4.15 vii-
meistään 30.12.14 Annelil-
le, 040 761 0415 tai s-postilla 
anneli.a.hakala@kolumbus.fi

n Rovaniemen Retkeilijät
Ruskavaellus Äkäslompolooon 
10.-14.9.
Tiedustelut: Hannu Puhalai-
nen, puh. 040 588 1439, Tii-
na Pesola p. 0400 474 477, säh-
köposti rovaniemenretkeilijat@
gmail.com

n Salpausselän 
Samoojat (SalSa)
Retkeilypäivä 21.9. Urajärvel-
lä Huhtarannassa. Kokoont. 
klo 9.30 linja-autoaseman tu-
ristipysäkin tienoille, lähdetään 
autoilla yhteiskuljetuksin. Il-
moitt. Markulle 17.9. menn. 
puh. 0400 810 927. 
Ruskapatikka Lapakistossa 4.-
5.10. Ks. s. 2 ja jäsenkirje.
Pikkujoulu marraskuussa. 
Paikka ja aika myöh.

n Savonlinnan 
Työväen Retkeilijät (STR)
Tiedustelut: Erkki Muukkonen, 
044 361 7953, Raili Muukko-
nen, 050 581 6320. 

n Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijät (TMMR) 
La 13.9. Marjaan - sieneen. 
Kokoontuminen Nuuksiontien 
ja Ruuhijärventien risteykses-
sä klo 12. Bussi 85 Espoon ase-
malta, pysäkki ”Haukkalam-
mentie”.
Su 21.10. Ulkoilupäivä Mei-
lahdessa ja tutustuminen Urho 
Kekkosen museoon.
Kokoont. Seurasaaren sillan ku-
peessa klo 12.
Pe 28.11. Tutustutaan Apteek-
kimuseoon Joutsen-Apteekissa. 
Opastus klo 16. Kokoonnutaan 
Kampin aukiolla Hiljentymisen 
kappelin edessä klo 15. 
Ke 3.12. Vuosikokous ja jou-
lukahvit klo 17 TRL:n kokous-
tilassa Säästöpankinranta 6 C, 
6. kerros.

La 13.12. Joulumarkkinat ja 
joulukodit avoinna Loviisassa. 
Kimppakyyti tai bussi. Lähtö 
Leppävaaran Läkkitorilta klo 9.
Lisäksi kultt.tapahtumia, seu-
ratkaa sähköpostianne.
Lisätietoja: Tuula Touru, 040 
502 9399, tuula.touru@gmail.
com ja Kerttuli Kaaronen, 050 
565 8883, kerttuli.karonen@
gmail.com

n Turun seudun 
Retkeilijät (TSR)
Tiedustelut: Klaus Vuorinen, 
puh. 050 340 3394. 

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
18.9.klo 18. Jäsenilta Rien-
tolassa 
26.-28.9. Syysvaellus Repove-
den kansallispuistoon. Ilmoi-
ta sitova kiinnostumisesi Mi-
alle 045-1319128 tai s-postil-
la miaviret88@gmail.com vii-
meist. 12.9. 
4.-5.10. TRL-syyspatikka Sal-
San avustuksella Nastolaan, ks. 
s. 3.
11.10. Karpalo- ja sieniret-
ki. Ilm. Mialle viimeist. 3.10. 
Kimppakyyti Rientolan pihal-
ta klo 10. 
1.- 2.11. ER Hiisivalkeat Sten-
backassa. 
20.11. Sääntömäär. syyskoko-
us Rientolassa klo 18. Kahvitar-
joilu, tervetuloa!
Lisätietoja tapahtumista jäsenil-
le s-postilla ja paikallislehtien 
seura- ja järjestöpalstoilla. 
Kotisivut: www.vihdin-retkei-
lijat.fi  

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
1.-2.11. Hiisivalkeat Sten-
backassa. Huom. Nuukan vuo-
sikokous 1.11. klo 13.00 samas-
sa yhteydessä.
13.12. Joulujuhla Stenbackassa 
yhdessä ER:n kanssa.
Lisätiet. hilkka.laitinen@gmail.
com puh. 0440 500 354

Seuraavaan 
Retkeilijään 

toimintatiedot 
17.11. mennessä. 

Lehti ilmestyy 8.12.2014. 

HIISIVALKEAT
1. - 2.11. Nuuksion Stenbackassa
kumpanakin päivänä alk. klo 10
Tänä vuonna teemana SAUNA
Sitä ennen talkoillaan niityillä ja pihapiirissä (puun kaatoa ja käsittelyä) 
• Talkoosoppa • Saunojaiset • iltamat ja Hiisigurmetit.
2. päivä su:
Suunnistellen Stenbackasta kansallispuistoon tulille.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: hilkka.laitinen@gmail.com p.o440 500354

Tervetuloa Stenbackaan – siellä on aina hyvä ilmapiiri

Juhlan kunniaksi nousi Suomen lippu salkoon Stenbackan mäellä ja 
metsiin hyvät ruokasienet, haperot, kanttarellit, lampaankäävätkin ja 
yllättävän runsaasti kerättiin kopat täyteen herkkutatteja, jotka eivät 
ole kovin yleistä herkkua pääkaupunkiseudulla.

Runsaat sateet olivat väistyneet ja metsä oli raikas auringon välk-
kyessä puiden lomasta. Kirkkaat jäkäliköt ja sammaleet pörhistelivät 
eleganteissa väreissä.

Juhlakahvit keitettiin Stenbackan tulipaikalla ja tikkupullan pais-
toon innostuivat kaikki. Kahvi kirvoitti kielen kannat ja juttu luisti. 
Maailman murheet unohtuivat ja retkitarinoita riitti. Päivän järjesti 
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry. Sienioppaana yhdis-
tyksen puheenjohtaja Hilkka Laitinen.

TRL-pyöräretki 19.- 23.7.14

Pyöräiltiinpä Päijät-
Hämeen kunnat!
SalSan (Helena Nurmio) järjestämälle TRL:n pyöräretkelle osallis-
tui 15 polkijaa eri puolilta Suomea. Retkeä ”suosi” hellesää. Matkaa 
kertyi 330km. Pisin päivämatka oli 90km. Retkellä tutustuttiin luo-
mutilaan Kärkölässä, jossa isäntä kertoi luomuviljelyn periaatteista ja 
antoi päätteeksi viuluesityksen. Hämeenlinnan retkeilijöiden upeas-
sa majassa Padasjoella saatiin yösija. Hauska oli myös nauttia aami-
aista Maakeskellä sijaitsevassa pienen Punaisen Tuvan B&B-paikassa 
ja kuulla sen taustatarinoita. 

Heinolassa pyöräilystä innostunut nuori mies esitteli Heinolan näh-
tävyydet ja saattoi Nastolaan saakka! Retken kohokohta oli Nasto-
lassa Immilän kosken historiaan tutustuminen (sahat, mylly, uitto) 
asiantuntevan oppaan johdolla. Kiitokset Eija ja Markku Kauppisel-
le kahvituksesta. 

Mukana olijat luovat retken ilmapiirin, kiitos hyvästä seurasta. Eri-
tyiskiitokset Helenalle, jonka järjestelyt osoittivat, että retkiin saa-
daan sisältymään monenlaisia, virikkeellisiä tapahtumia. Kannatti ol-
la mukana!

Tarmo Tikka

Penedon Retkeilijät järjestää 
Brasilian kiertomatkan 
maaliskuussa2015
Rio de Janeirosta Penedoon ja edelleen Iquassun putouksille, 
Amazonakselle mm. jokiristeilylle ja Bahian Salvadoriin sam-
baamaan. Matkanjohtajana toimii Suomi-Brasilia Seuran pj, 
matkailun opettaja Hannele Leppäneva. Kahden viikon mat-
kan arvioitu hinta 2.700 € sisältää lento- ym. matkat ja majoi-
tukset aamiaisineen. 
Lisätietoja Ellen Granholmilta, p. +358 500 967941 tai ellen.
granholm@gmail.com.

Hiiden lamppu? Kuva: Hilkka Laitinen Isä ja poika herkkutattimetsässä. Petri Mikkelän tatti oli ainakin 20 cm 
korkea, Pertin ehkä 3. Kuva: Hilkka Laitinen

Ylärivissä Raimo Patronen, Leo Ketola, Matti Huttunen, Helena Nurmio, 
Maija-Liisa Salmi, Pirkko Rami ja Eija Kauppinen, Immilän emäntä. Ala-
rivissä Jussi Pikkarainen, oppaamme Heinolasta Nastolaan, Nina Pen-
dikainen, Kyösti Kähkönen, Mari Halonen, Kerttuli Karonen, Ritva Si-
pinen, Kaarina Kähkönen, Matti Kotka, Tarmo Tikka ja Tenho Halonen. 
Kuvan otti Markku Kauppinen, Immilän isäntä.

Päivä vietettiin Nuuksion kansallis-
puistossa Suomen luonnon parasta 
antia – herkkutatteja keräten.

Suomen 
luonnon 
päivä 30.8.
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Meri oli lämmin – molskista vaan. Kuva: Pertti Mikkelä.

Tehtiin ruokaa trangialla 
ja syötiin sitä nautinnolla.
Ensin käytiin saunassa, 
nukuttiin me teltassa 
ja vahdittiin tulta kamiinassa.
Aamulla radiotoimittajat tuli 
ja hyvät unet suli.
Kiitokset meiltä kaikilta, 
Rajalan koulun 4 b.

Kummiluokkamme ja meidän kevät hui-
pentui yökouluun Koivulan pihassa. Pi-
halle kohosi kaksi puolijoukkuetelttaa, 
toinen tytöille ja toinen pojille. Useim-
mille teltan pystytys oli aivan uutta ja ou-
toa, mutta vanhempien ja retkeilijöiden 
avustuksella ne saivat oikean muodon.

Savon Sanomien toimittaja ja kuvaaja 
olivat seuraamassa ja raportoimassa lei-
rin aloitusta.

Koulussa oli suunniteltu leirin oh-
jelma ja ruokalistat, kahdella pojalla oli 
syntymäpäivätkin ja pojat pakersivat ko-
meat kakut kavereiden iloksi. Pääruoka 
valmistui pihalla trangioilla.

Sauna ja uiminen melko hyisessä Kal-
lavedessä oli myös extremeä, jota leiri-
vuorokauden aikana sai kokea.

Yöllä tyttöjen teltassa nukuttiin, ka-
miina lämmitti suloisesti ja kipinämai-
jat huolehtivat, ettei tuli päässyt sammu-
maan. Mutta poikien teltassa elämä jat-
kui, pojille oli jäänyt puhelimet kännyyn 
ja viestittelyä piti tietysti jatkaa läpi yön 
puheenpulputuksen kera. Viisain pojis-
ta keräsi makuupussinsa ja siirtyi nuk-
kumaan tyttöjen telttaan. 

Aamuvarhain saapui RadioSavon toi-
mittaja herättelemään leiriläisiä. Iloisia 
ja sanavalmiita lapsia oli hauska haasta-
tella ja mukava juttu radioon syntyikin.

Opettaja ja mukana olleet vanhem-
mat olivat tyytyväisiä leiripaikkaan ja 
siihen yhteistyöhön mikä on ollut Kuo-
pion Retkeilijöiden ja kummiluokan vä-
lillä jo kaksi vuotta ja yhteistyö jatkuu.

Olisipa kaikilla koulunsa aloittavilla 
lapsilla lähellä aikuisia, vanhempia, iso-

vanhempia, naapureita ja vaikka retkei-
lijöitä, joilla olisi aikaa olla lasten kanssa 
ja tehdä yhdessä ihan tavallisia asioita. 
Ja ymmärtäväinen ja ennakkoluuloton, 
mukava opettaja.

Retkikummien puolesta 
Liisa Niskanen/KuRet

Perjantai-iltana lähettii kohti Varkhan-
mukkaa. Matka meni hyvin, nukuin 
monta tuntia. Kun heräsin niin näkyi-
kin jo tuntureita. Poroja ei näkyny, kait 
ne oli nukkumassa.

Lauantai meni tutustuessa paikkoihin. 
Ihmettelin meidän mökkiä. Enpä ollu 
ennen moista nähnyt. Ja saunakin vielä. 
Kannoin Ukon ja Jussin kaa saunalle vet-
tä. Saunan jälkeen mentiin nukkumaan.

Sunnuntaina lähettii Suasjärvelle. Jus-
si katsoi kompassia ja suolle jouduttii. 
Mulla kastui toinen jalka. Päästiin sin-
ne sit lopultakin. Ukko haki kahvivet-
tä, mutta Mumma ei ollu ottanu kahvia 
mukaa, tehtiin sitte marjoista ja hunajas-
ta mehua. Hyvää oli keksin kaa. Kävel-
tii sitte tietä pitkin takas. Eikä enää ja-
lat kastunu, paitsi Jussilla, putos puroo.

Maanantaina mentii Vuontisjärvelle . 
Vene oli tallessa ja vettä täys. Ukko keit-
ti laavulla kahvit, ja söimme eväät. Ta-
kas mökille mentii Ahvenjärven kautta. 
Mettäs oli paljon sieniä.

Tiistaina lähettiin käymää Muonios-
sa. Piti ostaa tuliaisia. Käytii ruokakau-
pas kans.  Mökillä kaivoin puukon rin-
kasta ja menin liiterii vuoleskelee. Koi-
tin tehä voiveistä, ei oikein onnistunu.

Keskiviikkona tihuutti, joten lähettii 
käymää Levillä. Matkalla näin poroja. 
Yks meinas juosta auton alle.

Torstaina Ukko meni käymää tuntu-
rilla. Mä menin Mumman kaa lakkoja 
kerää. Siinähän sitte taas hypittii suolla. 
Keräsin Äitille mustikoita ja juolukoita. 
Ne on samanvärisiä ja melkein saman 
makusii, ei haittaa vaik menee sekasin. 
Illalla Ukko tuli tunturilta. Se oli löytä-
nyt kahet tosi isot poronsarvet. Mut ei se 

jaksanu kantaa ku toiset mökille. Ne pai-
no tosi paljo.  Kuukkelit tuli kerjää ruo-
kaa. Annettii näkkileipää ja kaks nakkii, 
ne söi ne kaikki.

Perjantaina mentii taas suolle. Tapsa 
tuli sinne suolle kans. Se oli löytäny mul-
le omat sarvet. Nekin oli isot, mut ei niin 
isot ku Ukon. Kannoin ne ite mökille. 

Lauantaina lähettii kotii.
On ollu kivaa vaeltaa metsässä ja tun-

tureilla ja rämpiä soilla. Söin suolla lak-
koja ja juolukoita. Näin poroja ja kuuk-
keleita. Nukuin korsussa. 

Jaakko Hyötylänmäki, 6v

Jaakon juttuja kirjasi ylös Mumma eli 
Seija Niemelä,  Hämeenlinnan Retkei-
lijät.

Leirikuulumisia Ryöväri-saarelta
Espoon Rövaren-saari on 
jylhä, metsäinen ja vähän 
salaperäinenkin.

Tänä hellekesänä mo-
nen teki mieli meren raik-
kauteen ja peräti 30 retkei-
lijää odotteli Otaniemen 
laivalaiturilla tavaravuo-
ren varjossa Aurora-lai-
van lähtöä. Kaikki mah-
tui mukaan, kaksikkoka-
jakkikin laivan katolle.

Aurora-laiva lähtee lauantaina 
mukana telttoja, sauna ja rompetta aina
kasa on korkea - muonaakin paljon
Hei - mitä sulla vielä on?

Kapteeni kuuluttaa - saari on nyt tässä
Rövaren! Perillä ollaan leiriytymässä
Saareen astuu mummot, vaarit ja vävyt...
teltat pystyyn - pois alta kivet ja kävyt!

Aarrepolku kutsuu - joukkueet matkaan
Ja sauna meren rantaan - ei aikaillakaan
Solmujen teko on retkellä tarpeen
”Puuhunkin pääsin vaikk se oli korkee”

Hei - merestä nousee hopeakuu
Joukko siitä riemastuu
Aamulla aurinko meren kultaa
melojat sinne riemulla suuntaa

Sauna on lämmin ja vesikin vielä
polskia joutaa meressä siellä
Kajakki kiitää mukana lasti
ei päivä voi kulua paremmasti

Loppujuhlat alkaa kohta
ja leirin purku – voi onnetonta
Aurora ottaa kaikki mukaan
rannalla ei ruikuta kukaan.

Jaakon retki pohjoiseen

Ukko Markku Nuotio, Jaakko ja Ukon 
löytämät poron sarvet.

YÖ-
koulu

Poikien teltta on kohta pystyssä. Kuvat: Liisa Niskanen.

Tyttöjen teltta on kiiloja vailla valmis. Pystytyksessä myös Kuopion Retkeilijöiden Tuu-
la Hytönen.

Solmuilu oli suosittu laji. Ronja solmuilee ja vas. Heidi, Henni ja 
Venla seuraavat mikä solmu on syntymässä. Kuva: Solmu-Pertti. 

Reippaat  pojat vas. Eetu, Veikka, Eeka ja Miika. Keskellä Teija Torvinen, perheen äiti. 
Koko joukko Lempäälästä. Reunassa Hilkka. Kuva: Pertti Mikkelä.

Henri, Taavi ja Jasu vahtivat, että soppa kypsyy.  Kuva: Tan-
ja Kuikka.

TRL:n Perheleiri oli Es-
poon retkeilijöiden järjes-
tämä 9.-10.8.14

Hyvää syksyä ja tavataan 
taas – ainakin perheleirillä!

t. Sulka ja Solmu


