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Luonnonläheistä retkeilyä ja maltillista matkailua
Työväen Retkeilyliitto on maltillisen matkailun ja luontevan lomailun järjestö, joka 
välittää tietoa sekä omista, jäsenjärjestöjensä että liiton kanssa yhteistoimintaa 
harrastavista 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 sivulta 2 ja netistä.

TRL:n ja retkeilyseurojen 
majat ja yhteistyökumppanit

Varkhanmukkan Kelo-, Tiira- ja Liiteri-kämpiltä on 
tukeva suon ylitys pitkossiltaa pitkin kauniille harjulle ja 
suositulle Suaskummun kammille. Kuva: Hilkka Tikka.

Ukonjoki,
Lieksa

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Pallaksella 
hengitetään 
Euroopan 
puhtainta ilmaa!
TRL:n majoilta on helppo lähteä siitä nauttimaan.
Sukset jalkaan ja valmiille laduille hiihtämään tai omia latuja suunnis-
telemaan. Majamme ovat tunturien juurella Ylläs-Pallas-kansallispuis-
ton latuverkoston äärellä. Tutustu nettisivuillamme www.tyovaenretkei-
lyliitto.com ja varaa maja ajoissa kevään hiihtoretkille TRL:n toimistos-
ta puh. 045 1369 744.

Vuontiskero, jonka rinteellä nousee latu tunturiin ja Montellin majalle sekä Nammalakurun kämpälle, 
jossa voi evästellä ja vaikkapa makkaraa paistaa. Kuva: Pertti Mikkelä.

Se vain tuntee, ken Lappiin on kulkeutunut
mitä aiemmin ollut on vailla,
portti kaupungin kunhan on sulkeutunut
tenho outo on Pohjolan mailla.
Siellä lompola kirkkaana kiiltää
siellä tunturi pilviä viiltää.
Se on sellainen seutu ja sellainen maa
jota ei voi unhoittaa.

Reino Helismaa: Lapin jenkka

  Lisää TRL:n retkiä sivulla 2 ja 7.
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puh. 0440-500354, 
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Seuraava Retkeilijä ilmestyy 
torstaina 26.5.2016 Demokraatti-
lehden liitteenä. Aineistot 
kuukautta aiemmin.

TRL:N 
MAJAVUOKRAT  
2016
Vuode-
paikkamaksut  
Varkhanmukkassa  
(Enontekiöllä)
jäsen aikuinen  8 e    
alle 12-vuotiaat  4 e 
ei-jäsen aikuinen  12 e    
alle 12-vuotiaat  7 e

Rihmakurussa (Kittilässä) ja 
Ukonjoella (Lieksassa)
jäsen aikuinen 10 e
alle 12-vuotiaat 5 e
ei-jäsen aikuinen 14 e  
alle 12-vuotiaat 8 e

Majoja voi varata vuodepaikka-
maksulla tai viikko/vrk-hinnalla. 
Tarkemmat hintatiedot netissä 
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut.

Käkkälön majaa Enontekiöllä 
vuokrataan vain kesäaikaan viikko- 
tai vrk-hinnalla, 
170 e / viikko, 26 e / vrk.

Maksut majavuokrauksesta  
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458
Viitenumerot:  
Varkhanmukka + Suaskumpu 
11222, 
Rihmakuru 24442, 
Ukonjoki 11277, 
Käkkälö 12331

Meidän majat

TRL-retket

Puheenjohtajan palsta
Kaamos on väistynyt ja valo li-
sääntyy päivä päivältä. Retkeili-
jätkin heräilevät talviuniltaan ke-
vään rientoihin. Hiihto ja pilk-
kireissuille voi suunnata vaikka-
pa Ukonjoelle. Talonmies Eki aje-
lee kelkalla hiihtourat lähilaavuil-
le ja tulistelupaikoille. Tietenkin 
kelien mukaan. Jos jäällä on vet-
tä niin kelkalla sinne ei ole asiaa. 
Majoituksen lämmityksenkin voi 
Ekiltä tilata niin ei tarvitse kyl-
mään kämppään mennä. Ukon-
joella kilvoitellaan pääsiäisenä sii-
tä ken on paras kalan narraaja. 
Tulkaapa mukaan. Pitänevätkö-
hän karjalaiset omat esikisatkin. 
Saapa nähdä onko siitä kilpailu-
etua. 

Hallitus kokoontui viimekuus-
sa. Käsiteltiin selkeitä rutiinijut-
tuja jotka kylläkin pitää hoitaa 
asianmukaisin päätöksin. Haus-
kinta oli keskustelu uuden huus-
sin rakentamisesta Kelokämpän 
läheisyyteen. Ehdotettiin sen si-
joittamista takakuistille. Joki on 
aivan liian lähellä enkä voi hyväk-
syä edes mahdollisuutta että jätök-
set valuvat vesistöön. Samoin lisä-
rakennelma kämpän seinän vie-
reen on pois suljettu vaihtoehto 
lähinnä hajuhaittojen takia. Ko-
kemus on osoittanut, ettei haju-
tonta huussia ole olemassakaan. 
Pohdittiin erilaisia lämmitysmah-
dollisuuksia, että jätökset kompos-
toituisivat tehokkaasti. Hyvä ettei 

pienoisydinvoimala ollut esityksi-
en joukossa. Lähes kaikista muis-
ta mahdollisuuksista keskusteltiin. 
Kyllä tämäkin ongelma ratkaistaan 
aikanaan. Vaikka sitten aikaa ku-
luisi se kaksikymmentä vuotta. 
Pankaamme toivomme touko-
kuussa valittavaan hallitukseen ja 
kiinteistöpäällikköön.

Liittokokous pidetään touko-
kuun puolivälissä Verlassa. Nyt on 
viimeinen hetki miettiä henkilöi-
tä hallitukseen ja toimikuntiin. Se 
on ainakin varma että puheenjoh-
taja vaihtuu. Tätä hommaa on ve-
detty yhdeksän vuotta kiinteistö-
toimikunnan ohella. Alkaa yhdel-
le ukolle olla riittävästi. Nyt kaiva-
taan uusia ajatuksia ja ideoita. Kun 

tätä hommaa hoitaa riittävän kau-
an alkaa rutinoitua ja uudistumi-
nen on vaikeaa. Liittomme kannal-
ta uudet ajatukset ja ideat ovat jos 
ei elinehto niin ainakin välttämät-
tömyys.

Hyvää kevättä kaikille. Nyt suk-
sille ja luontoon nauttimaan keväi-
sistä hangista!

Pauli T. Komonen

5.-7.8.2016 TRL:n XXXVIII  
Retkeilypäivät  
Varkhanmukkassa – 45 vuotta Työväen Retkeilyliittoa!
Ohjelma on perinteinen: Lentopallon lisäksi luontopolku, erätaitokisa, 
pihakisoja, myös juhlapatikka. Illanviettoa taatusti hyvässä seurassa eli 
leirinuotio kutsuu kaikki koolle Kotkan siipi -laavun äärelle. Retkimuis-
teluita, retkivinkkejä, suunnitelmia. 

Aamujumppa lauantaina ja sunnuntaina, sunnuntaina lisäksi aamu-
sauna.

Erätaitokisassa 3-henkinen joukkue (kaikki osallistujat samasta seu-
rasta ja kumpikin sukupuoli joukkueessa mukana), välineinä puukko 
ja kompassi.

Tarkempia tietoja ruokailusta, majoittumisesta ym. toukokuun leh-
dessä.

Ilmoittautumiset 15.7. mennessä TRL:n toimistolle: tyovaenretkei-
lyliitto@gmail.com, puh. 045 1369 744, postiosoite: Sturenkatu 27 A, 
4.krs, 00510 Helsinki.

Osallistumismaksu 20 €/aikuinen, lapset (alle 15-v) ilmaiseksi.  
Maksa ilmoittautumisen yhteydessä TRL:n tilille: FI66 1521 3007 

119458), viite 13123.

Majatalkoot 2016:
Ukonjoella Lieksassa 20.- 22.5.
Ilmoittautumiset  16.5. mennessä: Erkki Ajakainen, puh. 044 292 060, 
eki100@suomi24.fi

Lapin majoilla 11.- 18.6.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä: Pauli T. Komonen,  
puh. 0400 350 515, paulitkomonen@gmail.com

Työväen Retkeilyliiton pilkki-
mestaruuskilpailu Ukonjoella 26.3.16
Kokoonnutaan Ukonjoelle 
pitkäperjantaina 25.3. 
Kilpailu käydään seuroittain kol-
mihenkisin sekajoukkuein.
Mahdollisesti ratkotaan myös 
henkilökohtainen paremmuus.
Ilmoittautumiset ja majoitusva-
raukset liiton toimistolle:
puh. 045 1369 744, tyovaen- 
retkeilyliitto@gmail.com
Tiedustelut: Pauli T Komonen, puh.0400 350 515

Loistava TRL-hiihtoviikko
Varkhanmukkassa 9.-16.4.16
Päivät retkeillään hiihtäen sään mukaan sopivia matkoja. Illat saunotaan, 
katsellaan tähtiä ja revontulia (tilattu).

Majoitus liiton kämpissä, Kelossa, Tiirassa, tai Kammissa. Pikku po-
rukka (2 henkeä) voi majoittua Liiteriinkin.

Järj. TRL:n Retkeilytoimikunta. Lisät. Armi Salenius, p. 040 5098259, 
armi.salenius@gmail.com 

23.-24.4. Linturetkiä 
eri seuroilla, mm. ER, SalSa, ViRet. Ks. sivu 7.

30.4.-1.5. Vietetään  
Espoon Retkeilijöiden 40-vuotisjuhlat
Stenbackassa. Sinne ovat tervetulleita ystävät ja tutut.

30.6. - 3.7. Vesijärven ympäri -melonta. 
Läh. Arvo Korkkinen, puh. 0440 5817681 ja arvo.korkkinen@gmail.
com

9.-16.7. TRL-Melontavaellus. 
Lisätietoja myöh.

TRL-Pyöräretki 23.-30.7. 
”Runon ja rajan tie”. Kokoontuminen Joensuussa. 
Lisät. Helena Nurmio p. 0400 432099, helena.nurmio@gmail.com

Vuontispirtin ja Raattaman alueen latukartan löydät 
nettiosoitteesta Raattaman Reitit ry (http://raattamareitit.fi)

Retkeilijä-lehti on luettavissa, 

myös aikaisempia numeroita, 

TRL:n nettisivuilla näköissivuina.

www.tyovaenretkeilyliitto.com  

Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää ma-
jamme sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimis-
ta, liikunnallista vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT -lahjoitus-
kampanjalla kartutetaan TRL:n majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätal-
koissa omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työ-
väen Retkeilyliiton tilille Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 119458. Vi-
itenumero on 11633. 

Hyvän mielen keräykseen ovat tammi-helmikuussa 2016 osallistuneet:
Matti Vikström, Kerttuli Karonen. Kiitos lahjoittajille.

14.5.2016  TRL:n liitto-
kokous Verlassa 

(Kouvolan seudulla) klo13
Kutsut liittokokoukseen on 
lähetetty seurojen puheen-

johtajille.

Työväen Retkeilyliitto 
esillä MATKAMESSUILLA
Suomen Hostellijärjestö ry kutsui 
tammikuussa Matkamessuille jä-
senjärjestöjään kertomaan sanoin 
ja materiaalin muodossa omas-
ta toiminnastaan. Paikanpäällä 
TRL:n ja NFI:n toimintaa olivat 
esittelemässä Mia ja Kari Neuvo-
nen. Tuhti tietopaketti materiaalis-
ta sujahti monen osastolle pysähty-
neen messuvieraan käteen.

Mukavaa oli ja kannattaa men-
nä toistekin.

Mia ja Kari Neuvonen

Luontotaulu Varkhanmukkkan luontopolulla.
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Yksi meistä TRL:ssa
Kerttuli Karonen, 
Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijöiden sihteeri 

10 kysymystä 
Kerttulille:
1. Mistä olet kotoisin?
Orivedeltä, kirkolta. Koulut kävin 
siellä, ja ”kirkolta” on sikäli tärke-
ää, että koulu oli siellä, ja kauem-
pana asuvat usein joutuivat kou-
lukortteeriin. Tai koulu jäi unel-
maksi. 

2. Miten sinusta tuli retkeilijä ja 
seurasi jäsen?
Opiskeluaikana sain vihiä retkei-
lystä ja Lapista erikoisesti. Lapse-
na luin Ingmanin kirjan ”Rimpi-
suon usvapatsas”, jossa kerrottiin 
lumoavista maisemista. Erikoises-
ti kiehtoi tunturilaakso lompoloi-
neen, melkein paratiisi. Jalmari 
Saulin ”Ketunlukon oravapojat” 
oli toinen eräelämän ylistyslaulu ja 
Ja Setonin” Rolf salolla ” kolmas. 
Opiskelijana muistot alkoivat to-
teutua, kun menin Suomen Ladun 
kurssivaellukselle Kiilopäälle.

Seurani Tapiolan Maa- ja Me-
riretkeilijät tempasi mukaansa ni-
mensä voimalla. Siinä on seikkai-
lua ja jännitystä. Erikoisesti meri 
houkutti. Mutta veneretkiin on 
jäänyt... Kateellisena luen melon-
taretkijuttuja. Kuulun myös Es-

poon Latuun, espoolainen kun 
olen. Lapinkävijät on kolmas po-
rukkani. Reissureppu teki hyviä 
retkiä Puolaan, Walesiin, Pohjois-
maihin. Niin, ja TRL:n pyöräret-
kiä kannattaa pitää silmällä.

3. Mikä on parasta seurassasi?
Meillä on aika pieni seura, joten 
tunnemme hyvin toisemme. Asiat 
hoituvat kaveriperiaatteilla. Tuttu 
ydinporukka tuo oman makunsa 
ja uudet ihmiset vireyttä. Olemme 
vanhempaa väkeä, ja ikuisen nuo-
risotoiminnan sijaan tähtäämme-
kin ikäistemme retkeilyn vauhdit-
tamiseen.

4. Retkeilyn mielilaji?  
Vaellus on nyt ykkönen. Pitkään 
pyöräretket vetivät eniten.  Kier-
telimme Ahvenanmaata, Gotlan-
tia ja Tanskaakin. Telttaretkinä siis.  
Viime vuosina ykkösen paikalle on 
siirtynyt vaellus. Olisiko luonto ja 
mietiskelevämpi ote kääntäneet 
pään. Ikä neuvoo etsimään keve-
ämpää retkeilyä, jossa iso rinkka ei 
paina, mutta pääsee sinne sun tän-
ne kohtuullisen mukavasti. Telttai-
lu mahtuu tähän kuvioon. Talviret-
ket eivät ole minun lajini. Kylmää 
ja kylmempää.

5. Mikä on ikimuistoinen retki-
kokemus? 
Suomen Lapissa vaellus Paistuntu-
rien tienoilla kesällä, Sää oli suo-
tuisa, aurinkoa, pilviä, tuulenvirei-
tä. Ja siellä oli se Rimpisuon usva-

patsaan tunturilaakso, koivikko ja 
lompolo.  Siinä pidettiin evästauko 
puron rannassa. Ja elämä hymyili! 
Vaikka kyllä retket Suomen Lapissa 
kullankaivajien historian seuduilla 
ovat oma lukunsa muistoissa.

Ulkomaan retkistä komea muis-
to on Hardangerviddan retkeltä. 
Norjan vuoret komeilivat ympä-
rillä. Vesiä sai ihailla reitin varrel-
la joka mutkassa. Ja sitten tuli se 
tähtiyö.  Sellaista tähtitaivasta em-
me olleet nähneet missään. Tähdet 
loistivat täydellä voimalla sysimus-
talla taivaalla. Kelpasi teltoilla seis-
tä ja tuijottaa taivasta.

6. Tiedän, että käsiesi lävitse on 
kulkenut kymmeniätuhansia 
kirjoja ammatin myötä. Oletko 
itsekin lukutoukka?
Totta, kirjoja on mennyt käsie-
ni kautta virtana. Niinpä muis-
tan nimet ja kannet. Lukea ei ole 
tarvinnut kuin oman maun mu-
kaan. Kirjastotyössä pitää tietää 
kirja asiakkaan pienestä vihjees-
tä ja jäljittää oikean ja väärän vih-
jeen avulla. Lueskelen mitä sattuu 
hajanaisesti. Nyt juuri Eeva Jo-
enpellon elämäkerta on menossa. 
Suurella huumorilla rustattu teos.  
Ekana tulee mieleen Veikko Huo-
visen Siintävät vuoret. Ja Huovisel-
ta on riemukas kuvaus gourmetra-
vintolan kokista poromiesten kok-
kina. 

7.  Jos olisit lintu, mikä lintu ha-
luaisit olla? 

Minä olisin meriharakka. Veikeä, 
fiksu lintu. Niitä näkee jopa ikku-
nasta Tapiolan Silkkiniityllä mato-
ja pyydystämässä. Meriharakan vä-
rit ovat hienosti stailatut: sysimus-
ta, valkoinen ja oranssi. Vartaloa-
kin kiittelen. Topakka olemus.

8. Paras retkigurmetti? 
Tikankolon kämpällä istumme 
saunan jälkeen nuotiopaikalla. 
Pannukahvia nautitaan ja nuotiolla 
kuumennetaan ruisleipää juustolla 
päällystettynä.  Hyvä seura kruu-
naa nuotiokahvit, kuten tiedetään. 
Kokonaisuus järvi, metsä, tuli, ih-

miset ja kahvit on enemmän kuin 
osiensa summa.
9. Olet myös NUUKAN jäsen. 
Mennäänkö taas Purolan niitto-
talkoisiin?
Totta kai. Poistettavia lupiineja 
riittää taatusti. Ja voimme tarkis-
taa aljokukkiemme (suojattiemme) 
tilanteen!
10. Mottosi?
Mukavaa pitää olla! Harmit alim-
maksi.

Kiitos Kerttuli haastattelusta,
Hilkka Laitinen

Kuusankosken retkeilijät kokoon-
tui viettämään Retkeily- ja matkai-
luiltaa torstaina 4.2. Kuusankos-
ken seurakuntatalolle. Tapahtuma-
sali täyttyi nopeasti, kun 65-päinen 
osallistujajoukko istuutui paikoil-
leen. Montakaan tuolia ei tainnut 
tyhjäksi jäädä.

Tilaisuuden avauspuheenvuoro 
lankesi luonnostaan yli 20 vuot-
ta jatkuneen vuosittaisen tapahtu-
man ideoineelle, yhdistyksemme 
monivuotiselle puheenjohtajal-
le ja puuhamiehelle Tauno Hell-
stenille.

Taunon terveisten jälkeen Seppo 
Tahvanainen KuuRet55+ -jaostos-
ta kertoi yhdistyksen vuoden 2015 
toiminnasta. Kuvakertomusta täy-
densi selostus toteutuneista tapah-
tumista, Unkarin matkasta, vapaa-
ehtoistyöstä sekä päättyneistä ja 
meneillään olevista kansainvälisis-
tä projekteista.  

Ohjaaja-näyttelijä ja leikkilähet-
ti Piia Kleimola  muistutti ”Ilo on 
asenne”-puheenvuorossaan ilon 
merkityksestä ihmisen henkiselle 
hyvinvoinnille. Heittäytyminen ja 
sopivat annos leikkimieltä pitävät 
yhteisöllisessäkin toiminnassa iloa 
yllä.  Iloinen puheensorina täytti-
kin salin, kun Piia ohjasi osallistu-
jat keskustelemaan pareittain elä-
mänsä ilonaiheista.  

Jokavuotista Urheilu Jokisen 
liikunta- ja retkeilyvälinenäyttelyä 
tiedettiin jo odottaakin: Riku Joki-
nen esitteli asiantuntevasti tuottei-
densa uusimpia virtauksia ja opasti 
niiden käytössä.

Kahvitauon jälkeen Tauno ker-
toi kuluvan vuoden suunnitelmis-
ta ja tapahtumista. Maaliskuun ret-

ket toteutetaan mahdollisesta lu-
men puutteesta huolimatta. Reip-
paillaan luonnossa, nautitaan yh-
dessäolosta ja retkitarjoiluista. Yh-
distyksen sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 22.3. Kettumäen 
palvelukeskuksessa.

Seuran kevätretki la 28.5. Tuu-
sulan Rantatien kohteisiin Aino-
laan, Halosenniemeen ja Lotta-
museoon.  Ilm. 10.5. menn. Tau-
nolle, puh. 0400 654 821.

Syysretki tehdään 12. - 17.8. 
Riikaan ja Vilnaan. Sitovat ilm. 
30.4. mennessä Miikka Rikalalle, 
mrikala@gmail.com tai puh. 040 
7754447.

Yhdistyksemme kotisivuja 
www.kuusankoskenretkeilijat.net 
ja www.kuuret55.nettisivu.org se-
kä paikallislehtien järjestöpalsto-
ja seuraamalla saat tietoa kevät- 
ja syysretkistämme sekä muusta 
toiminnasta.

Maini Volotinen

Otettiin lumesta kaikki irti Pyry-
päivillä 27. - 28.2. Nuuksion Sten-
backassa. Extreme-sakki survaisi 
suksensa lumikenkien ja jäniksen 
jäljille, ilmankos eksyilivät, mut-
ta  äksyilemättä.  Ja rokan tuoksu 
kyllä porsaat kotiin ajoi. Muitakin 
nälkäisiä, pientä ja isoa, oli soppa-
kattilan ympärillä. Illan tummues-
sa oltiin saatu lupa ampua rakette-
ja! Niitä kohosi tähtitaivaalle neljä, 
yksi jokaiselle vuosikymmenelle. 

Sunnuntaina vietettiin  Nuuk-
sion kansallispuiston 22-vuotis-
juhla.  

Suomen lippu hulmusi sinistä 
taivasta vasten ja laulettiin  ”Ko-
timaani ompi Suomi”, olihan Ka-
levalan päiväkin. Petri Mikkelä 
piti juhlapuheen, joka sisälsi Suo-
mi-faktaa  ja herkkiä Eino Leinon 
runoja. Kohotettiin  juhlamaljat 
ja huudettiin 22 kertaa eläköön!  
Nuuksion ”vuoden olioksi ” oli yh-
distys valinnut ketonoidanlukon. 

Parasta kaikesta olivat lapset, 
jotka nauttivat talven rie-
muista. Siitä kertoivat 
lasten iloiset kiljahduk-
set pulkkamäessa.  Pyry-
päiville osallistui liki 50 
henkeä. Metsähallituksen 
edustajatkin olivat juh-
lissa mukana kertomas-
sa Nuuksio-kuulumisia.

Seura on perustettu 
4.5.1976. ER:n pääjuh-
la on 30.4. - 1.5. Sten-
backassa. Tervetuloa!

Hilkka Laitinen

Pikku Maria kysäisi ”eikö täällä olekaan töppöstansseja”?  Tottakai, 
kun saatiin orkesteri kasaan. Vas. Maria, Hilkka, Petri Mikkelä, edessä 
Sara ja Eino. Kuva Helena Idman.

Juhla vietettiin erinomaisessa talvisäässä. 
Kuva Helena Idman.

KuuRetin puuhamies Tauno 
Hellsten. Kuva: Helena Arola   

Yhdessäoloa ja positiivista potkua toimintaan

Kuusankosken Retkeilijöiden  
Retkeily- ja matkailuilta

Espoon Retkeilijöiden 40-vuotisjuhlavuosi 
aloitettiin iloitsemalla talvesta ja auringosta

Kerttuli retkikavereiden kanssa Hakaniemen hallin kahviossa v. 2011. 
Joimme kakkukahvit ”Halosen pöydässä”. Olimme lähdössä kahden 
päivän ”Veteraanivaellukselle” TRL:n 40-v-juhlavuoden kunniaksi. 
Reitti: Salmi-Stenbacka.  Vas. Kerttuli, Riku ja Sirpa Rosling, Hilkka 
Laitinen, Camilla v. Bonsdorff, Pertti Mikkelä, Helena Nurmio, Armi 
Salenius. Saatille oli tullut Ilpo Rossi. Kuva: Kaarina Nummela

Taavi kuulosteli rummun sointia. 
Rumpua piti välillä lämmittää 
kaminan vieressä, koska 
poronnahkapinta löystyi teltan 
kosteudessa. Kuva: Tanja Kuikka.

Vuoden 2016 ”Nuuksio 
olio” on ketonoidanlukko. 
Akvarellin on tehnyt 
Vappu Ormio.



Vaellusreissu Nepalissa koostui 
tällä kertaa kahdesta vaellukses-
ta, mukana koko matkan oli neljä 
suomalaista vaeltajaa. Ensin vael-
simme Dorpatanin metsästysreser-
vaatin alueella ja Phoksundon kan-
sallispuistossa. Kävimme lyhyesti 
kääntymässä Katmandussa ja sen 
jälkeen lähdimme vielä vaeltamaan 
Annapurna bace campille. Ensim-
mäisellä vaelluksella mukanamme 
oli enemmän henkilökuntaa, oma 
keittiö ja yöt vietettiin pääasiassa 
teltoissa. Annapurnalla mukanam-
me oli vain kaksi kantajaopasta ja 
kaikki yöt vietettiin majataloissa. 
Ensimmäisellä vaelluksella muka-
na oli myös kuusi muulia kanta-
massa varusteita, näistä meille oli-
kin matkan aikana kaikenlaista 
hauskuutta enemmän tai vähem-
män. Muuleilla oli nimet, mutta 
koska suurin osa niistä oli vaikea 
muistaa, niin nimesin ne suoma-
laisittain helpoilla nimillä. Matkas-
sa olivat siis Poku, Rusko, Valko, 
Uljas-Musta, Krishna (joka oli sen 
oikea nimi) ja Tata. 

Erilaista luontoa nähtiin vael-
luksella paljon. Nepalissa on viisi 
eri kasvillisuusvyöhykettä. Näistä 
vaelluksellamme näimme oikeas-
taan kaikki muut paitsi trooppi-
sen kasvillisuusvyöhykkeen. Kas-
vilajistollisesti mielenkiintoisin 
on yllättävästi alpiininen kasvilli-
suusvyöhyke, jolla esiintyy eniten 
endeemistä lajistoa, eli lajeja joita 
esiintyy vain Nepalissa. Nepalissa 
on endeemisiä kasvilajeja 283, jois-

ta alpiinisella vyöhykkeellä esiintyy 
190 lajia. 

Neljä mieleenpainuvinta luon-
tokokemusta vaellusten aikana: 

Laaja metsäpaloalue 
metsästysreservaatissa 
Lähes koko päivä käveltiin met-
sässä, joka oli joitakin vuosia sit-
ten palanut. Alue käsitti varmasti 
yli 100 hehtaaria. Kaikki puut oli-
vat kuolleita ja keloutuneet. Kent-
täkerroksessa oli runsaasti tiettyjä 
lajeja. Nämä ovat varmasti sellai-
sia, jotka ovat hyötyneet palosta ja 
ajan myötä vähenevät kun metsä-
kasvillisuus alkaa palautua alueelle. 
Siinä missä Suomessa metsäpalo-
jen vähäisyyttä pidetään ongelma-
na luonnolle, ja jotta palolajistol-
la olisi elinpaikkoja Suomessa, on 
täytynyt alkaa varta vasten polttaa 
metsiä suojelualueilla. Nepalissa 
palot ovat uhka paikalliselle luon-
nolle. Metsiä palaa maassa vuosit-
tain erisuuruisia alueita ja vuoris-
toisella alueella niiden sammutta-
minen on mahdotonta.
Jarsa gumpa –alue
Jarsa gumpa on loissienen vauri-
oittama perhosentoukka, jolla on 
suurta taloudellista merkitystä Ne-
palissa. Toukan ja sienen yhdistel-
mällä uskotaan olevan lääkinnäl-
lisiä vaikutuksia, sitä kutsutaan 
myös Himalajan viagraksi. Touk-
kaa kerätään paljon ja sitä myy-
dään etenkin Kiinaan. Vuosittain 
tuhansia ihmisiä kerääntyy vuoril-

le keräämään jarsa gumpa -touk-
kia. Tästä on aiheutunut paikalli-
sesti suuria vaurioita luonnolle ja 
erikoisia näkymiä. Vaelsimme yh-
den toukankeruualueen läpi ja yö-
vyimme paikassa, missä kerääjät 
leiriytyvät keruusesonkina. Paik-
ka ja alue olivat melko lohduton 
näky. Kasvillisuus oli ylilaidun-
nettua, koska ihmiset tuovat mu-
kanaan myös suuria määriä eläimiä 
ja kaikki polttopuukelpoinen puu 
ja pensas oli käytetty. Leiripaikka 
oli kuin olisi mennyt yöpymään 
kaatopaikalle. Kaikenlaista jätet-
tä oli paljon. Kaiken tämän ros-
kan keskellä oli...maailmanpyörä! 
4000 metrin korkeudessa. Tuhan-
sien ihmisten leirin ympärillä pyö-
rii kaikenlaista bisnestä teehuoneis-
ta lapsien huvipuistoihin asti. Jarsa 
gumpan kerääminen on luvanva-
raista ja säännösteltyä ja kerääjiltä 
otetaan lupamaksu, jonka varat pi-
täisi käyttää keräämisestä syntyvi-
en haittojen vähentämiseen. Aina-
kin tällä näkemälläni paikalla rahat 
vaikuttivat menneen muualle. Jos 
toiminta jatkuu vastaavanlaisena 
vielä useita vuosia, on liikalaidun-
nuksesta ja muusta kasvillisuuden 
tuhoamisesta seuraavasta eroosios-
ta varmasti monenlaista ongelmaa 
paikallisille. Liian innokas toukan 
kerääminen saattaa myös hävittää 
koko lajin alueelta.

Phoksundo-järvi 
Phoksundo-järven sininen väri oli 
uskomaton. Se oli satumaisen kau-

nis. Järvi sijaitsee 3600 metrin kor-
keudessa, ja sen syvin kohta on 145 
m. Järvellä herätimme paikallisissa 
mielenkiintoa, sillä meillä oli mu-
kana pieni punainen täytettävä ve-
ne ja kevyt koottava mela. Paikal-
liset eivät liiku veneillä järvellä ja 
pikkuruinen vene ulapalla herätti 
ansaittua huomiota.

Lauhkean kasvillisuus-
vyöhykkeen metsät
Omasta mielestäni hienoimpia Ne-
palin kasvillisuusvyöhykkeitä ovat 
nämä metsät. Ne ovat kuin satu- 
tai röllimetsiä. Puiden rungoil-
la on runsaasti sammalkasvustoa 
ja muita epifyytejä eli päällyskas-
veja ja kasvillisuus on hyvin rehe-
vää. Puut ovat kookkaita. Kasvien 
kannalta syysvaellus ei ole parasta 
aikaa, sillä suurin osa esim. orki-
deoista ja alppiruusuista kukkivat 
keväällä. Mutta nämä metsät ovat 
hienoja läpi vuoden, sillä suurin 
osa puista on aina vihantia. 

Eläimistöä näkyi vaellusten aika-
na melko paljon. Näimme molem-
milla vaelluksilla languiri -apinoi-
ta, pikoja ja Phoksundon kansallis-
puistossa baraaleja. Langurit elävät 
pienissä ryhmissä metsissä, päära-
vintona ovat puiden lehdet. Pika 
on kuin suuri läski hamsteri. La-
ji tunnetaan myös piiskujäniksenä 
ja tämä jyrsijän näköinen otus on-
kin lähempää sukua jäniksille. Näi-
tä otuksia näki vilistämässä kiven-
koloissa ja rakennusten kivijalois-
sa. Baraalit tunnetaan myös nimel-

lä sinilammas ( blue sheep). Näi-
tä nähtiin useaan otteeseen. Lu-
mileopardi pysytteli jälleen visus-
ti meiltä piilossa. Sen sijaan Anna-
purnan vaelluksella saimme yhte-
nä yönä tutustua melko läheisesti 
paikalliseen rottaan. Heräsin yöl-
lä siihen että jokin hipaisi poskea-
ni. Nousin istumaan ja sytytin ot-
salampun. Jostain kuului kovasti 
rapinaa. Myös Teemu heräsi. Vä-
hän aikaa ihmettelimme, mistä ää-
ni tulee kunnes Teemu nosti tyy-
nyään. Sen alla oli rotta! Rotta vi-
listi hädissään vähän aikaa edesta-
kaisin sängyllä kunnes kapusi sän-
gynjalkaa pitkin maahan ja vilisti 
huoneesta. Varmistettuamme ettei 
huoneessa ollut muita pikkuystäviä 
jatkoimme nukkumista, loppuyön 
saikin olla rauhassa.

Erilaista linnustoa näkyi vael-
lusten aikana myös monipuolises-
ti. Mieleenpainuvimpia olivat kal-
liokiipijälinnun näkeminen sekä 
värikkäät kuningaskalastajat. Kal-
liokiipijä on kuin kotoisen puukii-
pijän isoveli, laji etsii hyönteisra-
vintoa kiipeilemällä kalliorinteil-
lä. Näimme myös runsaasti erilai-
sia haukkoja ja kotkia. Kauniita lu-
mivalkeita lehmähaikaroita laidun-
si lehmien seurassa. Useissa joki-
paikoissa näki paikallisia värikkäi-
tä koskikaroja ja pensaissa lymyili 
punarintoja. Havumetsissä lenteli 
eloisia tiaisia. Paikallinen merimet-
so herätti meissä suurta ihmetystä 
ilmestyessään vaelluksella joenvar-
ren pinjaan, linnun jotenkin miel-

Vaellus Nepalissa 2.10.- 17.11.2015

Hirsirakentajaopiskelijat raken-
sivat Puijon laavun ikivanhois-
ta puista, jotka tuuli oli kaatanut. 
Laavu on pystytetty harjanteelle, 
josta aukeaa näkymä Kallavedelle. 

Tämä on sitä seutua, jota Aaro 
Jalkanen sata vuotta sitten Ame-
rikassa haikeana muisteli ja niis-
tä muistoista Kallavesj-laulu syn-
tyi. Jalkaselle on pystytetty patsas 
Puijonsarven nennään ja siltä pat-
saalta kuopiolaiset retkeilijät jou-
kolla lähtivät laskiaisena patikoi-
maan kohti laavua kapeaa, mut-
kittelevaa polkua vasta sataneessa 
lumessa. 

Laavu ja sieltä avautuva maisema 
ihastuttivat, kuivaa puuta oli saa-
tavilla ja makkaratulet saatiin het-
kessä. ”Tokko suanen koskaan en-
nee kiertee Puijonsarven nennee” 
runoili Jalkanen, myö suatiin ja 

niinpä laulaa luikautimme Kalla-
vesj-laulun.

Puijo on meille rakas retkeily-
paikka ja toivomme, että vanhat 

puut kestävät tuulet ja myrskyt, 
tämä laavu riittää meille.

Liisa Niskanen

Puijolle saatiin uusi, komea laavu
Laavulta 

on komeat 
näkymät 

Kallavedelle.

Komea on 
laavukin. 
Kuvat: Eeva-
Liisa Palkispää

Laaja, palanut metsä Dorpatanin metsästysreservaatissa Phoksundo-järven hämmentävän kaunista, sinistä maisemaa

Swertian Nervosan kukka. Tämä 
kaunis katkerolaji on yleinen 
Nepalissa kasvaen kosteilla paikoilla.
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Espoolainen taiteilija Seija Juva 
on koulutukseltaan kuvanveistäjä, 
kuten hiljattain edesmennyt puo-
lisonsa prof. Kari Juva. Seijan ura 
aukeni kuitenkin taidemaalarina ja 
kuvittajana, koska hänen omien sa-
nojensa mukaan ”ei avioparin sovi 
molempien olla veistäjiä”.

Kahden pojan äitinä ja itsekin 
vauhdikkaassa veljessarjassa kas-
vaneena Seija tunsi lasten metkut 
ja meiningit, liikunnan ilot ja Sal-
pausselän rinteiden kutsun suksil-
le. Se näkyy hänen lukuisissa sa-
tu- ja lapsikuvissaan, joita on näh-
ty ja ihailtu mm. Naivistit Iittalassa 
– näyttelyissä vuodesta 1989 alka-
en. Seijan satukirjakuvitukset ovat 
niin ikään lukuisat ja hellyttävät.

Seijan kuvista huokuu lempeyt-
tä, värit ovat kirkkaat ja luonto on 
suojaavasti läsnä. Lapset ja eläimet 

ovat hellyttävän suloisia. Täyttäes-
sään 60 vuotta vuonna 1997 Las-
tensuojelun Keskusliitto järjesti 
ikään kuin juhlan kunniaksi tai-
teenedistämisprojektin, johon Sei-
ja Juva itseoikeutetusti kutsuttiin.  
Kahdeltatoista naivistilta pyydet-
tiin lastensuojelulaitokseen sovel-
tuva maalaus ja niiden sponsoreiksi 
pyydettiin liikelaitoksia, jotka sai-
vat paitsi maksajan aseman myös 
valittavakseen jonkun parhaaksi 
katsomansa lastensuojelulaitoksen.

Seijan ”Kansanhiidon” kustan-
si Messilä-Maailma Oy valiten si-
joituspaikaksi Päijät-Hämeen Kes-
kussairaalan Nuorisopsykiatrian 
osaston Lahdessa. Lahjoitusmaa-
lauksista teetätettiin myös posti-
korttisarja, jota myytiin lastensuo-
jelun hyväksi. Kansanhiihdot ovat 
tuttuja hiihtourheilun propagoin-

titapahtu-
mia, jois-
ta taiteili-
jakin kek-
si nimen 
ja muisti 
oman lap-
suutensa 
mäenlaskut 
kumpuises-
sa Kouvolan 
maastossa. 
Iltamäenlaskut olivat riemukkaat 
soihtuvalaistuksessa ja jos kuuta-
mokin kohdalle sattui, tunnelma 
oli ikimuistettava ja maalaukseen 
ikuistettava, muistelee taiteilija. 
Muistuma on ajalta, jolloin tytöt-
kin hiihtelivät hameasuisina.

Kuvan maisema on Kouvolan 
Palomäeltä, jossa toisella puolel-
la oli hyppyrimäki ja rinteen toi-

sella puolella nuoret saivat naut-
tia kirpeästä talvesta ja yhteisestä 
vauhdin huumasta. Uskallustakin 
vaadittiin, itseluottamus ja taita-
vuus kasvoivat. Aikuisena on hy-
vä muistella. Olivathan talven rie-
mut tuollaisia…

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Vauhdilla vinhasti

tää suurten vesistöjen asukiksi. Pai-
kalliset osasivat kuitenkin kertoa 
että merimetsoja näkee säännöl-
lisesti kalastamassa jokien varsilla.

Vaelluskohteet olivat hyvin eri-
laisia. Phoksundossa ja Dorpata-
nissa näki paljon paikallista elä-
mää ja turisteja tuli hyvin vähän 
vastaan. Annapurnan reitti oli taas 
kuin menisi Kanarialle. Kaikki ky-
lät tuntuivat olevan lähinnä turis-
teille rakennettua ravintolaa ja ma-
jataloa ja monessa paikassa myy-
tiin turistikrääsää eli vain turis-
teille tehtyjä tuotteita. Annapur-
nan reitti oli kylläkin kasvillisuu-
deltaan hienoa, suurin osa vael-
luksesta kuljettiin vehreällä lauh-
kealla vyöhykkeellä. Ja bace cam-
pin vuoristomaisema ja aamuinen 
auringonnousu ovat kyllä kokemi-
sen arvoisia!

Keväisen maanjäristyksen jälkiä 
näkyi matkalla etenkin Katman-
dussa. Monia taloja oli edelleen 
romahtaneena tai pystyssä olevia 
oli tuettu lankuilla. Ihmisiä asui 
Punaisen Ristin teltoissa ja kou-
luja toimi väliaikaistiloissa. Vael-
lusalueet olivat kuitenkin järistys-
alueen ulkopuolella ja järistyksen 
vuoksi emme joutuneet muutta-
maan vaellusreittiä tms. Järistyk-
sen yhtenä haittana on ollut turis-
tien kaikkoaminen. Monessa pai-
kassa saimme kuulla, miten vähän 
turisteja on ollut ja tästä on ollut 
suurta haittaa paikallisille asukkail-
le, joiden elinkeino on turismin va-
rassa. Köyhää ja monia vastoinkäy-
misiä kohdannutta maata auttaisi-
kin nyt matkustaminen Nepaliin, 
edes lyhyeksi ajaksi.

Teksti ja kuvat: Helena Lundén

Vaellus oli Espoon Retkeilijöiden järjestämä. Retken suunnitteli ja 
veti seuran puheenjohtaja Nepal-konkari Juha Saarinen. Kuvassa hän 
meloo Phoksunda-järvellä. 

Mikä on punainen piste järvessä? Se on porukan puhallettava 
vene, jossa todistettavasti meloo maailmanhistorian ensimmäinen 
suomalainen, Teemu.

4000 metrin korkeudessa oleva 
maailmanpyörä! Pyörä oli lukittu, 
emmekä päässeet kokeilemaan.

Rukouslippuja Annapurna bace campilla, taustalla yksi Annapurnan huipuista

”Se oli rankka vaellus”, kertoi Jus-
si. ”Kaksikymmentäkuusi päivää 
Himalajan vuoristossa, Dhor-
patan ja Lover Dolpon alueella 
Luoteis-Nepalissa, jossa maas-
to oli vaativaa. Vaativin osuus oli 
kahden, yli 5000-metrisen solan 
ylitys perättäisinä päivinä. On-
neksi ehdimme lumisateiden al-
ta pois pari päivää ennen.”    

TRL Alppijaosto/Espoon Ret-
keilijät on järjestänyt 1980-lu-
vulta lähtien vaelluksia Nepalis-
sa. Kiitos vetäjille Saarisen Jussille 
ja Sami Etelälahdelle.

HL

Kuningas-
kalastaja.
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”Pidot paranee, kun väki vähenee” 
tuumasivat akat, kun vuosittainen 
rämpimisporukka oli kutistunut 
sairastapausten vuoksi neljään. 
Armi Salenius ja Sirpa Kaipiainen 
(ER) ja Riitta Sairinen, sekä kir-
joittaja (JäRet) mahtuivat samaan 
kyytiin. Sääkin oli muuttunut yöl-
lä 27-asteen pakkasista mukavaan 
3-5 asteeseen.

Ensimmäinen etappi oli Lopen 
Nesteen huoltoasema, jossa pulla-
kahvit ja kuulumiset. Sitten vierei-
seen hyvin varustettuun markettiin 
etsimään jotain paikallista. Joulus-
ta päästyä oli tiskissä Runebergin 
torttuja ja lakkaa hyvin säilötty-
nä. Sehän sopi, olimmehan me-
nossa suolle.

Melkuttimen parkkipaikal-
ta suuntasimme mieliala korkeal-
la kohti kaksoislaavua. Perillä pe-
tyimme, kunta oli pannut tämän 
retkeilyalueen kustannukset sääs-

tettäviin. Puuhuoltoa ei ollut teh-
ty kolmeen kuukauteen.

Hurja akkajoukko  
ei lamaannu
Meillä on aina kirveet ja sahat mu-
kana. Metsää oli ympärillä.

Sukset jalkaan ja kohti Purin-
suota. Matkan varrella panimme-
kin mieleen kaatuneet rangat. Ne 
kerättäisiin nuotiopuiksi palatessa. 
Lumihöttöä oli maastossa vain n. 
15 senttiä ja suksen pohjat kovilla 
kivikoissa. Suolla pilvenraoista ka-
jastelivat laskevan auringon säteet 
kullaten puiden rungot. Luonto 
palkitsee rämpijän kauneudellaan. 
Palasimme metsäteiden pohjia pit-
kin kohti laavua ja saavutimme sa-
vottamme. Akat hajaantuivat met-
sään sahojen ja kirveiden kanssa. 
Työ tuotti tulosta, rankoja ja risu-
ja raahattiin leiriin, jossa ilta jo pi-
meni. Nuotion äärellä tehtiin ruo-

ka ja huomattiin kuun valaisevan 
metsän reunan. Ravittuina lähdet-
tiin jäälle kyttäämään pilvien raos-
ta kurkkivaa  kuuta ja tanssimaan 
Mörkö-piiriä avannon ympärillä. 
Armin runotuokion jälkeen vetäy-
dyttiin laavuihin, joissa uni mais-
tui makealta.

Sunnuntaina hiihdettiin jäällä 
katsastaen pilkkimiesten saalista. 
Olivat saaneet siikaa ja särkeä.

Joukko täydentyi vielä kolmella 
akalla. Meitä odotti savusauna Rii-
hisalossa. Sauna oli niin hyvä, et-
tä pari akkaa (Sirpa ja Armi) näyt-
ti mallia lumessa piehtaroimisesta.

Sirkka Savonne

Kutsu oli käynyt: Tulkaahan jou-
kolla tänä armon vuonna 2016 
Karjalan Retkeilijöiden vieraaksi 
Hopealahteen.

Hyvin oli kutsu kiirinyt ja paik-
ka löytyi. Laskutavasta riippuen 
paikalla oli 19 -21 aatteeseen höy-
rähtänyttä ukkoa. Jyväskylä, Es-
poo, Riihimäki, Kuhmo, Outo-
kumpu ja Kitee oli oman väen li-
säksi edustettuna.

Ensi katsomalla paikka mykisti. 
Pyhäselän rannassa oleva pihapiiri 
henki joka osalta aikaa mennyttä 
niin rakennusten kun myös luon-
non suhteen.

Alue muotoutui lukuisista van-
hoista rakennuksista, joita vanhat 
puut varjelivat. Hyväkuntoisia ra-
kennuksia oli luonnollisesti pitänyt 
vuosien kuluessa korjailla mutta se 
oli tehty ammattitaidolla. Luontoa 
oli käsitelty todella silkkihanskoin 
ja mm. ympäröivä kymmenien 
hehtaarien metsä oli haettu luon-
nonsuojelualueeksi.

Kenen paikka, heräsi kysymys.
Mykistyneinä kuuntelimme Ju-

ha Hämäläisen rauhallista juttelua, 
josta selvisi paikan historia ja omis-
tussuhteet luontoa unohtamatta.

Paikka oli alunperin tunnetun 
Piipposen kauppiassuvun kesän-
viettopaikka. 1990-luvun mels-
keissä paikka ajautui suvun peril-

lisiltä rakennusfirmalle, jonka kon-
kurssin jälkeen pankin haltuun.

Joensuun työväenyhdistykses-
sä oltiin valveilla. Ajan hampaan 
purema paikka saatiin hankittua 
JTY:lle kesäpaikaksi, joten hatun-
nosto tuonaikaisille päättäjille. 

Pöytä oli katettu ja toimen mie-
het, Ilmo Nousiainen, Mikko 
Ruoppa, Tuomas Kettunen, Jari 
Penttinen sekä Juha Hämäläinen 
olivat järjestäneet meille ukoille 
ikimuistettavan viikonlopun.

Majoitus oli retkeilymajatasoa 
sieltä korkeimmasta päästä (tästä 
ehkä saamme kuulla arvion lähi-
piiristä).

Ateriat olivat lähiruokaa, eli hir-
vi-villisikakeitto monin maustein 
sekä maukas madekeitto. Leivän 
päälle voi rasvan lisäksi levittää sii-
an mätiä.

Osa porukasta suksilla ja loput 
moottorikelkan reessä kävimme 
kokemassa verkot ja katiskat, joista 
tuota lähiruokaa löytyi. Järvense-
lältä puhalteleva tuuli lisäsi tunnel-
maa ja vähän jopa vilutti... Nämä 
tunteet sitten häipyivät loistavas-
sa savu- ja tavallisessa, kookkaas-
sa saunassa, joissa löylyä riitti. Laa-
jaan alueeseen ja rakennuksiin tu-
tustuminen ja niistä tarinoita kuu-
lemalla päivä kului kauniissa tal-
visäässä nopeasti.Näin tuli tämän-

kertainen Ukkojen talvitapahtuma 
vietettyä. Saimme nauttia hyvästä 
huolenpidosta, tapasimme vanhoja 
tuttuja ja tutustuimme uusiin kas-
voihin. Juttuhan meiltä aina luis-
taa. ”Kehitys kehittyy” totesi enti-
nen poliitikko, nyt mentiin näin!

Kiitos vielä kerran joensuulai-
set, tavataan ensivuonna Kiteellä, 
lupaili Savolaisen Seppo. 

Menossa mukana 
Erkki Laitila Riihimäeltä

Ukot Hopealahden tantereella, vas. Mikko Ruoppa, Tuomas Kettunen, Seppo Ruponen, Matti Rautiainen, Pertti 
Salo, Esko Oikarinen, Jari Penttinen, Hannu Tuovinen, Pertti Olli, Seppo Savolainen, Riku Rosling, Erkki Anttila, 
Juha Hämäläinen, Unto Virnes, Juhani Mikkonen, Heikki Haapea, Ilmo Nousiainen, Erkki Laitila, Reino Tuominen.

Akat rämpivät Lopen Melkuttimella 23.-24.1.16 
jo kahdennenkymmenentoisen kerran!

Porukka kävi verkoilla ja katiskoilla lähiruokaa hankkimassa. Kuva: 
Reino Tuominen

Ukot joukolla Hopealahdessa

Kohta päästään tekemään ruokaa, puuhommmissa Armi ja Sikke. 
Kuva: Sirpa Kaipiainen

Aurinko näyttäytyi 
Purinsuolla 
rämpiville akoille. 
Kuva: Armi Salenius

Sirpa teki heti 
avannon, josta 
Riitta haki 
kahvivedet. Kuva: 
Sirpa Kaipiainen
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Toimintakalenteri
n Espoon Retkeilijät (ER)
12.-13.3. Eräretki K-nummen Linlo-
saareen, jonne silta, 1-tai 2-päiväisenä. 
Seura lainaa varusteita. 
9.-16.4. Loistava TRL-hiihtoviikko Vark-
hanmukkassa. 
24.4. su Linturetki Vanhankaupungin 
lahdelle. 
30.4. - 1.5. vietetään Espoon Retkeilijäin 
40-vuotisjuhla Stenbackassa. Luonnon 
ja työn merkeissä, sekä juhlapatikka Nuuk-
siossa. Juhlatarjoilu.
21.5. Pyöräretki, lähtö Bembölestä.
28.5. la Luonnonyrttikurssi Stenbackas-
sa
7.6. tiist. klo 18 alkavat melontakurssit 
Laajalahdella.
Retkistä tietävät: Hilkka puh. 0440 500354, 
hilkka.laitinen@gmail.com, Armi, 040 
5098259, armi.salenius@gmail.com, Juha 
Saarinen, 050 5430067, jpt@kolumbus.
fi, Pertti Mikkelä, 0400 475254, pertti.
mikkela@gmail.com 
Seuran tukikohta Stenbacka: Hilkalla 
varauskirja.
Seuran tiedotuslehti SATAKIELI ilmes-
tyy maaliskuun aikana. Sen mukana 
jäsenmaksulappu. www.trekkari.fi

n Helsingin Työväen Retkeilijät (HTR) 
17.3. HTR:n ja HLY:n kevätkokous klo 17, 
Hakaniemen Paasitorni, Työväentalon au-
lasta saa paikan tiedoksi. Ilmoitt. tarjoilusta 
johtuen Eila Oraselle.
Maaliskuussa viikot 13-14 olemme hiih-
to/pilkkiviikoilla Raattaman Rihmakurus-
sa, tiedustelut: Eila Oranen. 
11.4. Vanhoja valokuvia ja jutustelua 
klo 16 Työväenliikkeen kirjastossa. Tied: 
050 4360178, kirsti.lumiala@tyovaenpe-
rinne.fi 
12.5. Kävelytapahtuma Birger Käck-

lundin ”Tseken” tielle. Kokoonnutaan 
Ruoholahden metroaseman edessä klo 17. 
Lisätietoa: Matti Huttunen.
22.5. Retki Vartiosaareen. Kokoonnutaan 
Hakaniemen rantaan klo 9.45. Saaristo-
kuljetus Hakaniemi-Vuosaari lähtee klo 
10, liput 7€/2€. Saaressa luontopolku; 
kulttuuriympäristö. Lisätietoja: Eila ja Matti.
16.7. Työväenopiston opistolaisyhdis-
tyksen järj. retki Vallisaareen. Kokoon-
tuminen Kauppatorilla Kolera-altaan luona 
klo 11. Hinta 22€. Ilm.: Raimo Lähdesmäki, 
050 3801116, raimo.lahdesmaki@gmail.
com
8.-12.8. Kallioniemen kesäakatemia. Ks. 
ilmoitus.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia! 
Yhteyshenkilöt Matti Huttunen, 040 
8324302, mk.huttunen@pp.inet.fi, Eila 
Oranen 040 7344913 oranen.eila@gmail.
com

n Hämeenlinnan Retkeilijät (HäRet)
19.3. la HäRet avoimet pilkkikisat Hattu-
lan Vanajanniemessä klo 10-13.
Tied:  Hannu Joensuu, 050 5269814. 

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet)  
14. ja 16.3. Retkeilijän turvallisuuskurs-
si. Ks. kotisivut, Tammirannan Sanomat.
31.3.-23.4. Retkeilyn peruskurssi 
Järvenpään opistolla, kurssimaksu 50 
euroa. Lisätiedot opiston oppaassa, 
ilmoitt. osoitteessa https://opistopalvelut.
fi/jarvenpaa/index.php. 
Retkeilykurssi nuorille (12-16 –v.) Tammi-
rannassa 5. ja 19.4., 3. ja 17.5. sekä 7.6. klo 
17–19. Lopuksi 18.-19.6. viikonloppuretki. 
Kurssi on maksuton. Ilm. ja lisätiedot: Erkki 
Sivula, puh. 0400 614 899. 
18.-26.5. Patikointimatka Kiinan 
muurille. Lisätiedot: Hannele Pöllä, puh. 
040 504 8296. 
22.5. su Pyöräretki Nukarinkoskelle 
Järvenpään rautatieasemalta klo 9. Ilm. ja 
lisätiedot: Erkki Sivula. 
Tammirannan keskiviikot. 4. toukok., 
1. kesäk., 6. heinäk., 3. elok., 7. syysk. ja 5. 
lokak. – alkaen n. klo 18. Tarjolla kevyttä 
iltapalaa. 
Melontaretki kesäkuussa.  
9.-18.9. Syysvaellus Lemmenjoelle. 
Tiedustelut: Mikko Järvinen, puh. 040 8445 
295 tai mikkoj(at)nic.fi.  
www.jarvenpaanretkeilijat.com

n Kangasalan Retkeilijät (KangRet) 
4.4. keväinen kävelyretki Kirkkojärven 
luontopolulla. Kokoontuminen klo 10 
jäähallin p-paikalla.
14.4. klo 15 Ulkoilupäivä Pikku-Heritys-
sä Valkeakoskella.
5.5. klo 10 Helatorstain ulkoilupäivä 
Torpalla.
9.5. klo 10 Kävelyretki Kirkkoharjun 
poluilla ja tutustuminen suppaan.
18.5. klo 17 Torpan talkoot ja saunaillat 
joka toinen keskiviikko kesäkautena.

21.5. Melontaretki Lempäälän ympäri. 
Kanootteja vuokrataan tarpeen mukaan 
hintaan 20€/henkilö. 
15.6. Mato-onkikisat Matinsaaressa.
18.6. klo 10 Retki Seitsemisen kansal-
lispuistoon. Kokoontuminen Seitsemisen 
luontokeskuksella.
Tied: Risto Mäntylä puh.040 828 9146 tai 
mantylaristo@gmail.com

n Karjalan Retkeilijät (KR) 
vko 12 Pietarhovin retkeilykerhon 
Lapin hiihtoretki; lisätietoja Ilmolta.
19.3. Valamon hiihto; ilm. Juhalle 14.3. 
mennessä
2.4. pilkkitapahtuma klo 10-13 ja kevät-
kokous klo 15.00 Ukonjoen kämpällä; ilm. 
Juhalle 24.3. mennessä. 
9.–16.4. hiihtoviikko Äkäslompolossa; 
kysy peruutuspaikkoja Liisiltä.
Huhti-toukokuussa suunnistuskurssi; 
tarkempia tietoja seuran kotisivuilta
4.-8.5. kummiseuraretki Kotkaan; ilm. 
Ilmolle 20.4. mennessä
14.5. TRL:n liittokokous Verlassa
20.–22.5. TRL:n talkoot Ukonjoella; ilm. 
Ekille 16.5. mennessä
Toukokuun lopussa Noljakan koulun 
kummiluokkaretki
11.–18.6. vaellus Kevon Kanjonissa; ilm. 
Ilmolle 23.5. mennessä
Yhteystiedot: Juha Hämäläinen, puh. 
050-5928110, e-mail juha.hamalainen@ko-
tiportti.fi, Liisi Juvonen, puh. 050-4066819,  
liisijuvonen@gmail.com, Erkki Ajakainen, 
puh. 044-292060, eki100@suomi24.fi, 
Ilmo Nousiainen, puh. 050-5431954, ilmo.
nousiainen@elisanet.fi

n Kuopion Retkeilijät (KuRet) 
20.3. Pajunkissoja ja talvipuuhia Koivu-
lassa alk. klo 11. Makkarat ja kahvit tarjolla, 
ilm. Liisalle viim. 17.3. 
20.3. kevätkokous klo 15 Koivulassa. 
26.3. TRL:n pilkkikisat Ukonjoella 
24.4.  Koivula kesäkuntoon, alkaen klo 11. 
2.5. Pyörän huoltoilta alkaen klo 17. 
15.5. Avoimet ovet kuopiolaisille Koivu-
lassa klo 11-15. 
Kummiluokan kevätretki 
Teematyöpajat maanantaisin 
18.-20.6. Kuntoa ja kulttuuria TRL:n 
väelle Koivulassa. 
Yhteystiedot: Liisa, p. 040 7516143, 
lm.niskanen@gmail.com, Pertti, p.040 867 
8638, pertti.taskinen@dnainternet.net, 
Pali,  p. 0400 350 515, paulitkomonen@
gmail.com, Mikko, talous@kuopionret-
keilijat.fi

n Kuusankosken Retkeilijät (KuuRet)
Hiihtoviikko 8.-16.4.16 ”nostalgiamatka” 
Raattamaan Laaksontaloille. Hinta 400 €, 
tied. ja ilmoitt. Taunolle, p. 0400 654 821.
Seuraa KVL-Sanomat ja Pk sekä nettisivut.
Riihimäen Retkeilijät (RiRet)
20.3. klo 15 Kevätkokous Heiskan 
majalla 

8.-15.4. Hiihtoviikko Vuontispirtillä. 
Lähtö klo 21 Matkakeskuksesta. 
8.5. klo 9 Äitienpäiväpyöräily, kokoon-
nutaan Topparoikka-patsaalle. 
28.5. klo 13 Kesäkauden avajaiset 
majalla 
Huhti-toukokuussa luontoretki Hyvin-
käälle Usmin maastoon 
Toukokuussa kaupungin siivoustalkoot, 
ajankohta paikallislehdissä. 
9.-12.6. Erämessut. Toimitsijoita tarvitaan, 
ilmoitt. puh.johtajalle milloin olisit käy-
tettävissä. 
18.6. Retki Liesjärven kansallispuistoon 
Korteniemen perinnetilalle 
Tiedustelut: Anneli 040 7610415 tai Raija 
040 7254898 
Rovaniemen 
Retkeilijät (RoiRet)  
15.3.-19.4. Rovalan järjestämä retkeilyn 
peruskurssi. Yhdyshenkilö Hannu p. 040 
5881439.
14.3. Johtokunnan kokous
17.3. klo 18 Kevätkokous, Tirolisali, 
Rovakatu 2, 
23.3. klo 18-21 Kuutamohiihto Kemijoen 
jäällä, taukopaikka Alakorkalon laavulla
9.-12.4. Rihmakurussa hiihto/pilkki/
kelkkailu ym. tapahtuma. Yhdyshenkilö 
Hannu. 
3.5. Pyörät kuntoon
7.5–14.5.  Ulkomaanvaellus Kroatiaan. 
Yhdyshenkilö Helena p. 040 7404470.
13.–15.5. Lapin erämessut 
4.-5.6. Retkeilyn peruskurssin harjoitte-
luvaellus. Yhdyshenkilö Hannu.
vk 26 Kesävaellus Savukoskelle, 4 yötä.
15.–17.7. Perheleiri 
Hätäensiapu-kurssi, Suunnistuskurssi ja 
Mapitare-karttaohjelmaan tutustuminen, 
ajankohta vielä avoin.

n Salpausselän Samoojat (SalSa)
12.3. hiihdetään Kymijärvellä. Yh-
teyshenkilönä Leo, puh. 040 7024920.  
Kokoonnutaan Karisman pysäköintipai-
kalla klo. 10.
9. – 16.4. hiihtoretki Lapin hangilla
23.4. Lintu/suoretki lähialueelle. Lisätie-
dot myöh.
24.4. Suunnistuksen opastusta. Ilm. 
Tarmo Tikalle viikkoa ennen tekstiviestillä 
040 8236625 tai tarmo.tikka@phnet.fi 
Lehmusreitti toukokuussa. Vetää Leo 
Ketola. Ilmoittauduttava. Ohjeet myöh.
30.6. – 3.7. Vesijärven ympärimelonta 
(n. 75 km). Yhteyshenkilö Arvo Korkkinen, 
puh. 044 5817681.
www.salpausselansamoojat.com

n Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijät (TMMR) 
ke 13.4. klo 13 Kaisaniemen kasvitie-
teellinen puutarha. Kokoontuminen 
sisääntuloaulassa.
pe 22.4. klo 17.30 VUOSIKOKOUS EYJ:n 
tiloissa, Kauppamiehentie 6, Tapiola.

la 7.5. klo 12 Ulkoilua Pirttimäen 
ulkoilualueella. Mahdollisuus tutustua 
hyvinvointikartano Kaisankotiin ja Espoon 
automuseoon. Bussi 86 Espoon asemalta 
klo 11.38
la 14.5. Kimppakyytimatka Kouvolan 
Verlaan, kokoontuminen klo 9 Leppävaa-
ran Läkkitorilla. 
Muista mahdollisista retkistä tietoja 
sähköpostissa. 
Lisätietoja Kerttuli: kerttuli.karonen@
gmail.com, puh. 050 5658883, Tuula: tuula.
touru@gmail.com, puh. 040 5029399. 
Seuraa ja kommentoi myös blogiamme 
tapiolanmmr.blogspot.fi

n Turun seudun Retkeilijät (TSR)
17.4. Kevätkokousja kävelyretki klo 
10. Paikka Rantapiha, Kuhankuonon 
retkeilyalue.
Tiedustelut:  Klaus Vuorinen, 050 340 3394

n Vihdin Retkeilijät (ViRet) 
10.3. to ViRetin sääntömäär. KEVÄT-
KOKOUS Rientolassa klo 18. Kokoukseen 
kutsuttu TRL-pj Pauli Komonen kertomaan 
liittokokousasioita. Jäsenet tervetuloa!
13.3. su TRL Lähiretkeilypäivän retki 
suuntana Lohjan Tytyrin kaivosmuseo klo 
13. Osanottomaksu 15€. Huom! Ilm. Mialle 
vielä 10.3. puh. 045 1319128 tai s-postilla 
miaviret88@gmail.com.
20.4. ke linturetki Vanjärvelle, järj. TSL 
Luoteis-Uudenmaan opj. Jäsenjärjestöjä 
on pyydetty mukaan. Retkestä lisää 
s-postilla. 
28.4.- 1.5. ViRetin linturetki Utön 
majakkasaarelle. Osanottajamäärä täysi, 
heille tulee retkikirje.
4.- 8.5. ke-su Kummiseuraretki Kotkaan. 
Ohjelmassa mm. Valkmusan kansallispuis-
to ja Keisarillinen kalastusmaja Langinkos-
kella. ViRettiläisten ilm. Mialle viim. 18.4. 
13.- 15.5. pe-su ViRetin retki Kouvolan 
Verlaan ja TRL-liittokokoukseen 14.5. 
Varattu mökki Verlan tehdasmuseoalueel-
ta, siinä petipaikkoja 6, sekä sauna omassa 
rannassa. Petipaikkamaksu 50€ koko vii-
konloppu. Siskonpetipaikkoja 10€ (muille 
seuroille). Sitovat ilm. Mialle 9.5. menn. 
Maksu seuran tilille 11.5. menn. FI59 4006 
1520 0029 51, merkki: Verla. 
22.5. su HTR-retki Vartiosaareen teemal-
la ”Helsingin saaret tutuiksi”. Lisää infoa 
s-postilla myöh. 
3.-5.6. pe-su Kummiseuraretki Lisätie-
toja Mialta.

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
Tervetuloa nuukalaiset viettämään 
Espoon retkeilijöiden 40-v. juhlaa 30.4. - 
1.5. Huomioikaa juhlapatikka 1.5. 
Lisät. Hilkka Laitinen, p. 0440 500354, 
hilkka.laitinen@gmail.com

Meitä lähti retkelle 10 henkilöä hy-
vät eväät repussa. Ketolan Leolla 
oli pakki mukana nokipannukah-
vin keittoa varten.

Sää oli mukava n. -7 astetta ja 
metsässä ei tuuli tavoittanut mei-
tä. Maasto oli vaihtelevaa, oli mä-
keä, tasaista kallio-, jäkälä- ja sam-
malmaastoa. Saavuimme Hanijär-
ven rantaan nuotiopaikalle. Lampi 
oli saanut jo jääpeitettä. 

Markku ja Jouni tekivät tulet 
nuotioon, johon Leo sitten laittoi 
pakin tulille kahvia varten. Kyllä 
teki kahvi kauppansa sekä omat 
eväät maistui.

Teimme pienen maastoon tu-
tustumisen lammen ympäri. Vie-
lä paistoimme makkarat ja banaa-
nit nuotiolla. 

Sen jälkeen lähdimme koh-
ti Tuohijärveä ja autojen parkki-

paikalle. Maasto olikin yllättävän 
haastavaa ja jouduimme välillä 
miettimään mistä mennä turvalli-
sesti eteenpäin.

No, perille päästiin ja aikaa ret-
keen oli kulunut jo huomaamatta 
nelisen tuntia.

Tuli vietettyä reippaillen uuden-
vuodenpäivä, hieno homma!

Teksti ja kuva: Hannele Vuorio

Kansalaisena 
tietoyhteiskunnassa…
Kallioniemen kesäakatemia: Terve-
tuloa Kesäkoti Kallioniemessä järjestet-
tävään merelliseen kesäakatemiaan 
8.-12.8.2016! 
Viikon teemana on SOME ja sen sovel-
lutukset kansalaistoiminnan tukena 
kuten osallistamisessa,  osallistumi-
sessa, osaamisen ja vuorovaikutuksen 
lisäämisessä, vapaaehtoistoiminnassa, 
vaihtoehtoisen tiedon ja ymmärryk-
sen lisäämisessä ja eurooppalaisessa 
vuorovaikutuksessa.
Viikon hinta maanantain 8.8. lounaasta 
perjantain 12.8. aamiaiseen puolihoi-
dolla (aamiainen, lounas, iltapala) on 
250 euroa. 
Ilm. 1.7. mennessä sähköpostitse 
osoitteella ilporossi5@gmail.com

ViRettiläiset vauhdissa:
Vihdin Elimäki on valloitettu!
… No ei se korkeudella ollut pilattu, vain 128,42 m, mutta polku oli 
jäinen ja pimeys olisi voinut pahemman kerran eksyttää. Valloituksen 
jälkeen kokoonnuimme meidän kesäkeittiöön kynttilöiden loisteeseen 
grillaamaan makkaraa, juomaan kahvia ja kuumaa mehua. Ohessa kä-
vimme läpi vielä toimintasuunnitelmaamme kevään retkien osalta ja 
muistelimme menneen vuoden tapahtumia. 

Mukana kolmetoista ViRettiläistä. Kiitos kaikille, mukavaa kun tulitte!
t. Mia ja Kari Neuvonen

SalSalaiset vas. 
seisomassa Markku 
ja Eija Kauppinen 
ja Jouni Vuorio, 
istumassa Maija 
Liisa Salmi, Markku 
Pohjola, Pirjo Kuikka, 
Tarmo Tikka, Helena 
Nurmio. Leo Ketola 
hoitaa kahvipakkia.

Valloituksen 
jälkeen 
maistui 
kahvit, 
mehut ja 
makkarat. 
Kuva: Kari 
Neuvonen

SalSalaisten uudenvuodenpäivänretki Tuohijärven ja Hanijärven maastoon

Seuraava Retkeilijä ilmestyy 26.5. 

Aineistot 15.4. mennessä. Kiitos.
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Talvikalastusta 
Koivulassa
Iloinen kalkatus kuului jo kaukaa kun 
Tuomas-opettaja saapui joukkonsa 
kanssa eka kertaa Koivulaan. Luokalla 
on 19 poikaa ja 9 tyttöä, nyt oli 4 poi-
kaa poissa, mutta läsnä oleva porukka 
uhkui intoa. Uusi kummiluokkamme, 
5 a, oli pakannut eväät reppuun ja jol-
lakin oli omat pilkkivehkeet. 

Pilkkejä ja toukkia oli riittävästi, sillä Kokkarisen Ierikka vaimonsa 
Seijan kanssa ovat opettaneet erilaisia porukoita tähän heille rakkaaseen 
harrastukseen. Ierikka esitteli ongen toiminnan ja Seija toukat. Pak-
summasta päästä toukka koukkuun ja koukun pää näkyville, on kuu-
lema uusinta tietoa.

Retkeilijöitä oli mukana toista tusinaa ja niinpä riitti opastajia pilkki-
jöille. Eikä mennyt kuin hetki, kun ensimmäinen saalis nousi pintaan. 
Mikä kala tämä on? kysyi onnellinen kalastaja posket hehkuen ja ahven-
han se oli. Opittiin taas yksi asia luokkahuoneen ulkopuolella. 

Joka puolelta kuului ilon kiljahduksia, pieniä ahvenia nousi kotiin vie-
misiksi, äidille paistikaloiksi tai kissalle herkkupaloiksi.

Retkeilijöden Kake ja Pekka läksivät nostamaan verkkoja ja pojista oli 
hyvä apu narun vetämisessä. Kohta nostettiin kiloinen kuha ja puolitois-
takiloinen hauki. Pekka perkasi ja fileroi kalat, sekin oli sellaista oppia, 
jota Kuopion kouluissa ei näinä säästöaikoina lapsille tarjota.

Kun oli otettu vielä vauhdit napakelkassa ja makkarat paistettu nuoti-
olla, oltiin valmiit lähtemään koululle takaisin. Sekin opittiin, että kun 
lähdetään pilkille, pukeudutaan lämpimästi, kuten opettaja oli sanonut.

Retkeilijöistä Leena, Pertti ja Mauri lähtevät kilpailemaan Retkeilylii-
ton pilkkimestaruudesta Ukonjoelle.

Teksti ja kuva: Liisa Niskanen

Retkeilijän päätoimittaja lähti reissuun odo-
tellessaan uusia polvia. Leikkausjonot ovat 
pitkät. Otin matkakumppaniksi kantojuh-
dan – kaksikyttyräisen kamelin.

Kun sille on kohtelias, on sekin sitä. Se 
laskeutuu rauhallisesti maahan  ja odottaa 
maltillista matkailijaa selkäänsä. Sitten vael-
letaan keinahdellen läpi lumisten solien ja 
varovasti vuoriston jyrkänteiden reunamia 
seuraillen. Kaksikyttäräinen kameli pitää vii-
leän vuoriston ilmastosta.

Se on nättiruokainen, mutta päätoimit-
taja keittelee vahvat kahvit ja lorauttaa hie-
man ”leijonan maitoa” joukkoon. Matkan 
teko näet hieman pelottaa. Kameli saa vettä 
ja heinää ja näkkärikin maistuu.

Taurus-vuoristo Turkissa on laaja ja Kap-
padokian ikivanhat luolat mielenkiintoisia. 
Kamelin avulla siellä pärjäsi huonoillakin 
polvilla. 

Hilkka Laitinen

TRL:N jäsenillä on mahdollisuus osallistua kolmiviik-
koiselle matkalle Armeniaan. Matkan järjestää Central 
Asia and Caucasus School for Ecological Education 
(CACSEE). Matkalle on kutsuttu luonnontieteen 
opiskelijoiden lisäksi kaikenikäisiä luonnonystäviä. 
Retkikuntaa johtaa Jerevanin yliopiston ja Armenian 
tiedeakatemia tutkijaryhmä. Matkalla on mukana 
kaksi saksankielen tulkkia. Monipuolinen ohjelma 
sisältää tutustumista alueen eläin- ja kasvikuntaan 
sekä maa- ja metsätalouteen. Lisäksi tehdään 
päiväretkiä vuoristoon ja kulttuurinähtävyyksiin. 
Matka järjestetään 24.7.-14.8.2016 ja 21.8.-11.9.2016
Matkareitti on merkitty karttaan punaisella. 

Matkalle tulee ilmoittautua viimeistään 30.4.2016. 
Hinta on noin 1250 euroa. Muuttuvien kustan-
nusten vuoksi hinta voi nousta enintään 4 %, ja se 
vahvistetaan viimeistään kuukausi ennen matkan 
alkamista. 

Hinta sisältää:
•  täysihoito (3 ateriaa päivässä mukana kulkevasta 

kenttäkeittiöstä)
•  keittiöhenkilöstön palvelut
•  kuljettajaryhmän palvelut ja kaikki matkakustan-

nukset
•  tutkijoiden ja tulkkien palvelut
•  sisäänpääsymaksut museoihin, luonnonpuistoihin 

ja luonnonsuojelualueille
•  yöpyminen teltoissa

Koe ainutlaatuinen Armenia 
tutkimusryhmän mukana

RÄPPI
Elon alussa vain syöt, nukut ja kehdossa kiikut,
jalkasi kun löydät, uskon, että patikoiden liikut.
Sisarusten ja kavereiden kanssa lumessa päivisin riehut,
yöt pitkät nuorena lähes läpeensä nukkumatta (somessa?) riekut.
Ei etelän vesisateissa talvisin suksimiseen riittävästi ole lunta,
suurista kinoksista ja keväthangista latuineen näet vain unta.
Siksi talvisiin lajeihin on valittava jokin selvästi pohjoisempi kunta,
retkikamat (verkko)kaupasta kuntoon, oli laskulla eurot tai punta.
Ikää kun karttuu, hidastuu suksien vauhti ja harvenee joulun odotus,
paikkaa kuin paikkaa muutenkin vaivaa keski”äkäisellä” jokin kolotus.
Pitkän taipaleen jäljiltä patikoija raukeana huokaa, poskissa punotus,
saunan lauteille ennen ruokaa – tuutteha työ kaa, kysyy tuo otus.
Monet menevät kesät, menevät talvet ja tulevat uudet linnut ja keväät,
kuljet polut, kuljet ladut ja levähdät syöden nokipannukahvit ja eväät.
Siippasi tai matkalaistesi kanssa väsyksissä ehkä vähän kränäät,
mutta huikeat maisemat mielen tasoittaa, joita liikkuessas sä näät.

Mika Suni

Hinta ei sisällä:
•  lentolippuja (Hki-Jerevan-Hki)
•  viisumikuluja
•  matkavakuutusta
•  muita kuin ruokajuomia
•  mahdollisia telttojen lainauskuluja

Omat makuupussit ja -alustat sekä teltta on 
oltava mukana. Ryhmä siirtyy paikasta toiseen 
kahdessa maastokelpoisessa bussissa. Matkalla 
tehtävät vaellukset sopivat normaalikuntoiselle. 
Joillakin alueilla vuorille nousut voivat olla 
matkan pituuden tai korkeuseron vuoksi 
vaativampia, ja niistä sovitaan paikan päällä 
tarkemmin. 

Lisätietoja: www.cacsee.com
Mikäli olet kiinnostunut matkasta, ota yhteyttä 
TRL:n toimistoon.

TUTUSTU KANSAINVÄLISEEN LUONNONYSTÄVÄT -LIIKKEESEEN
Työväen Retkeilyliitto on osa kansainvälistä Luonnonystävät -liikettä (Naturfeunde Internationale, NFI). 
Luonnonystävät ovat tehostaneet sosiaalisen median käyttöä viestinnässään. Saat tietoa ajankohtai-
sista teemoista ja projekteista seuraavista kanavista: 
• www.nfi.at   • www.facebook.com/nfint.org   • www.youtube.com/nfi1895   
• www.twitter.com/NaturfreundeInt   • http://tourismlog.wordpress.com 

Luonnon ihmeitä

Rauhallinen 
kulkupeli 
Taurus-
vuoristossa.  
Kuva: Pertti 
Mikkelä

Kamelilla kaunihimmin

Lumen riemut ja kevään odotus

Hyvin luistaa. Kuva Hilkka Tikka

 Matka-
reitti


