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Majamme ovat vaihtoehto viettää erilainen loma. Valot, hälinä ja rihkama  
jäävät taakse – voit keskittyä olennaiseen, hiljaiseen luontoon, lumen ja 
taivaan valoihin. Lähimmäisten kanssa yhdessäoloon. 

Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas-kansallispuiston kupeilla.  
Maailman puhtaimman ilman alueella: Varhanmukka, jossa  
ovat tilava Kelokämppä, Tiirakämppä, Liiterikämppä ja  
Suaskummun kammi. Kaksi saunaa.

Rihmakuru, jossa 4 kämppää ja sauna. 
Kaikissa kämpissä näköalat Pallaksen tuntureille.

Pohjois-Karjalassa on tilava Ukonjoen kämppä,  
jonka pihapiirissä Einari-kämppä.

Tutustu nettisivuihin www.tyovaenretkeilyliitto.com 
Ota yhteys liiton toimistoon puh 045 1369 744.  
Sähköp. tyovaenretkeilyliitto@gmail.com   
Tilaa majapaikka joulun viettoon tai keväthangille.

Katso raattamanreitit.fi  Sieltä latutiedot.

27.- 28.1.18  Akkojen rämpimisretki Nuuksiossa. 
Yöpyminen Stenbackassa. 

2.-4.2. Ukkojen luontoretki Ilomantsin Ilajassa. 

24. - 25.2. Pyry-päivät ja Nuuksion kansallispuiston 
juhla Stenbackassa. 

24.-31.3. Hiihtoviikko TRL-majoilla Rihmakurussa ja 
Suaskummussa. 

22.4. Linturetki Kirkkonummen Pähkinäpolulla.

30.4.-1.5. Työn ja luonnon juhlaa Stenbackassa.

18. - 20.5. TRL:n Retkeilypäivät Kotorannassa Kiljavalla.

Lisätietoja sivuilla 2 ja 7

Revontulet Rihmakurun majamisemassa. Kuva: Riitta Jalkanen

Lähde luontojoulun 
viettoon tai keväthangille!

Hulmuavat
vilistävät
taivaantulet
riehuvat
kohoilevat
kasvit
nousevat, nousevat

Päivää kohti
eläinten korvat
lintujen siivet
laineet

päivään
Päivää kohti
valoa
lämpöä

Nils-Aslak Valkeapää,  
käännös Pekka Sammallahti
teoksesta Beaivi ahčažan, aurinko, isäni

Idyllinen 
Suaskummun 

kammi. Kuva: HL
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Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppä-
talkoissa omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoit-
taa Työväen Retkeilyliiton tilille Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 
119458. Viitenumero on 11633. 

Hyvän mielen keräykseen ovat tänä vuonna marraskuun lop-
puun mennessä osallistuneet: Pauli T Komonen, Mia Neuvonen, 
Juha Saarinen, Liisa Uusitalo, Anneli Hakala, Jukka Paasikal-
lio, Matti Vikström, Aino Hooli, Jorma ja Liisa Okkonen, Juk-
ka Tarkkala, Pauli Oranen. Kiitos lahjoittajille.

Tulin juuri seurani syyskokoukses-
ta. Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2018 toimintasuunnitelma, 
talousarvio ja valittiin toimihen-
kilöt. Näin on varmaan tehty tai 
tullaan tekemään kaikissa seurois-
samme. Toimintasuunnitelmassa 
hyväksyimme retket, vaellukset, 
talkoot ja kaikki oheistoiminnat 
periaatteella kaikille jotain ja ak-
tiiviselle osallistujalle paljon. 
Mutta pari asiaa, jotka haluaisin 
näkeväni kaikkien seurojen suun-
nitelmissa ovat toukokuussa järjes-
tettävä TRL:n 39. Retkeilypäivät 
ja tulevaisuusseminaari ja Vire-
tin 30-vuotisjuhla Kotorannas-
sa 18.-20.5. 

Tulevaisuusseminaarissa käsitte-
lemme yhdessä liiton ja seurojen 
tulevaisuutta koskevia asioita. Sa-
moin syksyn alussa 23.- 27.8. Pal-
laksen maisemissa pidettävä NFI:n 
vuosikokous ja TRL:n järjestämä 
ilmastoseminaari. Pallaksen ta-
pahtuma on vielä suunnitteluvai-
heessa, mutta toivottavasti se to-
teutuu. Näistä kahdesta asiasta tu-
lee tarkempaa tietoa myöhemmin.

Opetus- ja kulttuuriministe-
riö on antanut avustusta Lounais-
Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
Liiku:lle, joka on rekisterin pitä-
jänä SEURAVERKKO-PROJEK-
TISSA. Seuraverkko kokoaa yh-
teen osoitteeseen tiedon suoma-
laisesta liikunta- ja urheilutoimin-
nasta. Se on yhteinen työkalu seu-
roille, kunnille, lajiliitoille, alue-
järjestöille sekä tiedotuksen ja tut-

kimuksen parissa toimiville. Kun 
seuraverkko saadaan toimimaan 
niin siitä voi kuka tahansa saada 
tietoja seuroista ja niiden toimin-
nasta. Eli jos joku haluaa tietää ku-
ka järjestää omalla paikkakunnal-
la esim: eräretkeilyä, niin näiltä si-
vuilta löytyy ratkaisu. Mene Seu-
raverkko-sivuille osoitteessa www.
seuraverkko.fi ja tutustu sivustoon. 
Kysy myös seurasi vastuuhenkilöil-
tä, joko seuranne on sivustoilla.

Seuratoiminta on niin kuin tan-
gon tanssimista kaksi askelta eteen 
ja yksi taakse. Otetaan nyt se taka-
askel ja mietitään mitä tänä vuon-
na on saatu aikaan. On tehty hie-
noja retkiä, pidetty seurojen ja lii-
ton omistamia tai hallinnoimia 
kiinteistöjä kunnossa, sekä vietet-
ty laatuaikaa samanhenkisten ystä-
vien seurassa. Ja nyt ne kaksi as-
kelta eteenpäin. Viedään nämä hie-
not asiat myös matkassamme ensi 
vuodelle.

Tätä kirjoittaessa on pikkujou-
lukausi kuumimmillaan. Kohta on 
oikean joulun aika ja hiljennymme 
vähäksi aikaa ja sitten joulukuun 
viimeisellä viikolla tai viimeistään 
tammikuun ensimmäisellä viikol-
la mietimme miten saamme oman 
osamme siitä positiivisesta buumis-
ta, mikä nyt tapahtuu luontolii-
kunnassa.

Terveisin täältä Joulupukin-
maasta,

Hannu Puhalainen, 
puheenjohtaja

Akat rämpivät Nuuksiossa 27.–28.1.18
Teemana katajaisen kansan puut. 
Kokoontuminen klo 10.30 Stenbackassa, osoite Kurjolammentie 2, 
03220 Tervalampi.
Yöpyminen sisätiloissa Stenarissa, lauantaina retken päätteeksi sauna ja 
sen päälle soppa. 
Osallistumismaksu 15 € Työväen Retkeilyliiton tilille  
FI66 1521 3007 1194 58. Viite 13466. 
Ilmoittaudu TRL:n toimistoon p. 045 1369 744 tai tyovaenretkeily-
liitto@gmail.com. 
Lisätietoja: armi.salenius@gmail.com, puh. 040 509 8259. Kysy 
kimppakyytejä!

Ukkojen luontoretki 2.– 4.2.18 
Ilomantsin Ilajassa 
Kämppämajoitus vanhassa, sähköttömässä savottakämpässä.
Ohjelmassa on mm. hiihtoa, pilkkimistä, tarinointia Ilomantsin 
kämppien historiasta, saunomista ja illanviettoa. 
Omat yöpymisvarusteet mukaan, petipaikkoja on runsaasti.
Tervetuloa perjantaina klo 12 alkaen. Osoite on Ilomantsi, Mök-
kilampi.
Osallistumismaksu 45 euroa sisältää majoituksen, 2 x saunan, 2x läm-
pimän ruuan ja kaksi kertaa aamu- ja iltapalan. Maksu Työväen Ret-
keilyliiton tilille FI66 1521 3007 1194 58. Viite 13550
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
pertti.salo@saunalahti.fi tai puh. 040 836 8575
Tavataan taas!

Talkoot majoillamme v. 2018
Lapin majatalkoot viikkoa ennen juhannusta eli 10.-16.6. Polttopui-
den tekoa, kämppien perusteellinen siivous, pusikoiden raivausta ym. 
Matkakorvauksista päättää hallitus kiinteistötoimikunnan esityksen 
perusteella.
Ukonjoen talkoot helatorstain viikonloppuna 10.-13.5. Siivousta, ra-
kennushommia ym.  
Asiasta päätetään joulukuussa kiinteistötoimikunnassa ja hallituksessa.
Pauli T Komonen, kiinteistötoimikunnan pj.

TRL-Hiihtoviikko majoillamme 
Rihmakurussa 24.- 31.3.18 (vk 13)
Hiihtoa kelien ja voimien mukaan joka päivä, eli ulkona ollaan vaikka 
ei ihan pihalla. Iltaisin kytätään revontulia. 
Osallistumismaksu 15 € majoitusmaksu 70 € /viikko, seuran jäsen. 
Maksa TRL:n tilille FI66 1521 3007 1194 58 osallistumismaksu viit-
teellä 13479 ja majoitus viitteellä 24442.
Lisätietoja: armi.salenius@gmail.com puh. 040 509 8259.
Tervetuloa – Lappi kutsuu!

Työväen Retkeilyliiton 
XXXIX RETKEILYPäIVäT 
vietetään Nurmijärven Kotorannassa  
kauniin Sääksjärven rantamilla 18.- 20.5.2018. Silloin on  
kevät parhaimmillaan ja kunnon kesää odotellaan!
Aloitamme perjantaina klo 12 TRL:n Tulevaisuusseminaarilla poh-
tien liittomme toiminnan tavoitteita, haasteita, parempaa näkyvyyttä 
ja uudistuksen alla olevia sääntöjämme.  Kerromme myös NFI:n jäsen-
maille esitetystä kutsusta tulla Suomeen ja Pallakselle ja siihen liittyvis-
tä valmisteluista. 
Varsinaiset retkeilypäivät aloitetaan lauantaina.  Perinteisen ja hyväksi 
havaitun retkeilypäiväohjelman lisäksi tarjoamme jotain uutta ja tuoretta.
ViRetin valokuvanäyttely laitetaan esille päivän aikana.
Lauantaina illansuussa sitten vietämme Vihdin Retkeilijöiden 30-vuo-
tisjuhlaa pienen ohjelmallisen tilaisuuden muodossa, jossa myös luovu-
tetaan ansiomerkit, julkistetaan erätaitokisan tulokset. 
Sitten onkin jo JUHLAPÄIVÄLLISEN VUORO. Illalla saunotaan, pu-
lahdetaan puhtaaseen Sääksjärveen ja nautitaan nuotiotulilla Suomen 
suosituimman kesävihanneksen paistamisesta, letuista ja mukavasta seu-
rasta. Sunnuntaina on juhlapatikka, joka aloitetaan pienellä tarinalla.
Puolenpäivän aikaan päätellään retkeilypäivät, luetaan seminaarin julki-
lausuma, pidetään pieni loppupuhe, lasketaan lippu, syödään lounas ja 
juodaan päätöskahvit. Siinä sitä sitten onkin. 
Varsinaiset ilmoittautumisajat ja osallistumismaksut sekä päivien oh-
jelman tulemme lähettämään s-postilla seuroille helmikuun aikana. 
Laitamme ne myös omille sekä TRL:n www-sivuille ja fb-ryhmiin. 
Me ViRettiläiset toivomme runsasta osanottoa ja oikein lämminhen-
kisiä seminaari- ja retkeilypäiviä. Teemme parhaamme retkeilypäi-
vien onnistumiseksi.
OLETTE  SYDÄMELLISESTI  TERVETULLEITA!
Vihdin Retkeilijät ry johtokunta ja juhlatoimikunta

Hämäränhyssyä. Kuva: Pertti Mikkelä.

Sukset 
kuntoon 
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Laitinen



3

Naturefriends International (NFI) 
painottaa lähivuosien toiminnas-
saan ilmastonmuutoksen torjun-
taa ja oikeudenmukaisen ilmasto-
politiikan toteuttamista. 

NFI:n kansainvälisessä kokouk-
sessa Hollannin Lage Vuurschessa 
21.10.2017 valittiin oikeudenmu-
kainen ilmastopolitiikka järjestön 
kansainvälisen työn johtavaksi tee-
maksi. ”Ilmastonmuutoksen torju-
minen, ilmastonmuutoksen seura-
usten lieventäminen ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisen talouden edis-
täminen ovat haasteitamme.  Maa-
pallon ekologisen kapasiteetin ra-
jat on saavutettu aikaa sitten”, sa-
noi Manfred Pils, NFI:n uudel-
leen valittu presidentti. ”Kasvava 
sosiaalinen epätasa-arvo johtaa toi-
saalta väkivaltaisiin konflikteihin ja 
toisaalta kokonaisten kansakuntien 
köyhtymiseen. Siksi kestävän tule-
vaisuuden rakentaminen on aloi-
tettava viipymättä.”

NFI esittää, että YK:n ilmas-
tonmuutosta koskevaan puiteso-
pimukseen on liitettävä oma ta-
voiteohjelma, joka on suunnattu 
erityisesti ilmastopakolaisia varten. 
Ohjelman tulee sisältää toimenpi-
teitä ilmastopakolaisten avustami-
sesta, kouluttamisesta ja palautta-

misesta sekä korkean ilmastoriskin 
alueella olevien ihmisten mahdol-
lisesta uudelleen sijoittamisesta. Il-
mastopakolaisten kohtelussa on pi-
dättäydyttävä kaikesta väkivallasta 
ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. 

NFI:n näkemuksen mukaan il-
mastosopimuksen yhteydessä pe-
rustetun Green Climate Fund -ra-
haston ja Maailmanpankin sekä 
alueellisten kehityspankkien olisi 
rahoitettava ja tuettava ensisijai-
sesti sellaisia toimenpiteitä ja pro-
jekteja, joissa huomioidaan sekä il-
mastonsuojelun että oikeudenmu-
kaisen ilmastopolitiikan vaatimuk-
set. Rahoituksen avulla on edistet-
tävä paikallisten, kestävällä pohjal-
la toimivien talousalueiden synty-
mistä.

Euroopan maiden tulisi poistaa 
kaikki vientituet ja investoida toi-
menpiteisiin, joilla parannetaan 
eteläisen pallonpuoliskon maiden 
maatalouden tuottavuutta. Lisäk-
si kaikkien tukien ja toimenpitei-
den olisi lähtökohtaisesti edistettä-
vä ei-valtiollisten organisaatioiden 
ja paikallisten toimijoiden osallis-
tumista.

Teksti Leni de Jager, 
käännös Hannele Pöllä

Puukosta sanotaan usein, että se 
on retkeilijän paras kaveri. Kar-
meaa onkin kuulla tarinaa kadon-
neesta puukosta; on kuin henkilö-
kohtainen sydänystävä olisi huk-
kunut, milloin polun varteen, mil-
loin huusin kekoon pudonneena. 
Millaisella veistät ja miksi juuri ky-
seisellä puukolla (tunneside, käte-
vyys, hankintahinta), mihin enim-
mäkseen retkellä puukkoa käytät, 
veistätkö kiehisiä, makkaraan pais-
toviilloksia vai kuivattua poronku-
vettako jyystät? Osaatko muuten 
terottaa puukkosi?

Jyväskylän Kunto- ja Luonto-
liikkujien sihteeri Hilkka Kaipai-
nen naurahtaa kun kertoo tarvit-
sevansa puukkonsa terävänä pi-
tämiseen terävää miestä. – Ja sel-
lainenhan onneksi löytyy läheltä 
– Marttiinin puukko on käteen-
käyvä ja siinä on hyvä pito. Luon-
toretkillä ja mökillä sillä on mu-
kava veistellä kiehisiä, Hilkka ki-
teyttää suht laajan puukkovalikoi-
man äärellä.

Pitkän pestin TRL:n puheen-
johtajana tehneen Pauli Komo-
sen auton peräkontissa kulkee ai-
na kaksi hiiliteräspuukkoa; toi-
nen hieman juhlavampi TRL:ltä 
muistoksi saatu Roselli ja toinen 
enemmän työkalun omainen, 
Varkhanmukassa vasaralla nakut-

teluunkin tottunut kaunokainen. 
– Kesäterässä tällä hetkellä kum-
pikin. Itse en niitä terota, suku-
laismies valokuvaaja Tausa Saari-
nen hioo terät kun Inarissa tava-
taan.

Etenkin sieniveitsien suunnit-
telijana ja valmistajana tunnettu 
jyväskyläläinen Jarmo Raitanen 
harrastaa hyötyliikuntaa. Kars-
tulan mökkimaisemiin lähtiessä 
Raitanen huolehtii, että mönk-
kärin etulaatikossa on aina sie-
niveitsi. Sienestyskausihan on 
pitkä, huhtikuusta lokakuulle. 
– Hyvälaatuinen puukko on aina 
hiiliteräksestä. Sen terävänä pitämi-
nen on helppoa koska terän raken-
ne on joustavampi, Suomen Laa-
tupuukko Oy:n perustaja neuvoo. 
Raitanen muistuttaa, että hiiliteräs 
on kuivattava aina, eikä puukkoa 
koskaan saa laittaa kosteaan tup-
peen.

– Ruostumattoman teräksen ko-
vaan ja karkaistuun pintaan hion-
takivi on hyvä, mieluummin kahta 
eri karkeutta. Tahkokulma on va-
kio ja teroitetaan vain 2-3 millin 
viiste, joka viimeistellään lopuksi 
vähän hienommalla kivellä tai ti-
manttiviilalla.

 
Teksti/kuvat 

Hannu Tuovinen

Arvi oli Helsingin Työväen Ret-
keilijät ry:n puheenjohtaja 1993-
2006 sekä Työväen Retkeilyliitt-
to ry:n hallituksen pitkäaikainen 
jäsen.

”Vahinko ei tule kello kaulassa” 
ajatteli Arvin äiti viisaasti, kun si-
toi polvenkorkuisen poikansa kau-
laan lampaankellon siellä Karjalan 
kannaksella Räisälän pitäjässä. Ar-
vi oli näet vikkelä karkaamaan pi-
hapiiristä metsään. .

Hinku luontoon säilyi vahvana 
aikuisiässä. Kun armeijan sissikou-
lutukseen kuului oppi tähtien mu-
kaan suunnistamisesta ja  rämmit-
tiin metsässä vetäen konekivääriä 
ahkiossa, ei ankara koulutus tuntu-
nut nuorukaisesta vastenmieliseltä. 

Harvat muistavat ajan, jol-
loin Neuvostoliiton rajat kulkivat 
maamme rajojen sisällä. Arvi Ma-
laskalle ne rajat olivat tuttuja, sillä 
hän palveli rajavartijana Porkkalan 
vuokra-alueella. 

Elämänkumppaniksi löytyi sa-
manhenkinen tyttö, Raili. Kun 
Arvi meni leipätöihin satamaan 
Katajannokalle kiiveten nosturin 
nokkaan ja haaveillen retkiviikon-
lopusta, oli Raililla samat haaveet.

 Yhdessä ja lasten kanssa he te-
kivät telttaretkiä niin kotimaas-
sa kuin muissakin Pohjoismaissa. 
”Telttailussa on se oikea retkeilyn 
maku” totesi Arvi. Kun kuninkaal-
liset ja pressat ovat kulkeneet viral-
lista Kungsledenin reittiä, löysivät 
Arvi ja Raili omat polkunsa tun-
tureilta. 

Arvi Malaska ja monet reilut sa-
taman pojat tulivat HTR:n toi-
mintaan 1968-69 lisäten seuran jä-
senmäärää n.kolmellakymmenellä.

Arvi muisteli, että 60-70-luvul-
la kuljettiin isoissa porukoissa jär-
jestäen Helsingin kaupungin sun-

nuntaipatikoita. Arvi kertoi haus-
kan muiston.

”Patikalle osallistui toistasataa 
henkeä. Lähdimme Puistolan ase-
malta.

Mukaan oli liittynyt huomaa-
matta iäkäs mummo Puistolan 
vanhusten talosta.

Matka maaliin, eli Kontulaan 
oli pitkä ja järjestäjät huolestui-
vat mummon jaksamisesta. Sar-
hion Roopella oli hiukan konjak-
kia  ja sitkeä vaeltaja sai pikku ryy-
pyn kannustuspuheiden kera. Taas 
mentiin.”

Huumori, kannustus ja sosiaa-
lisuus ovatkin retken vetäjän kuin 
seuran puheenjohtajankin parhaita 
ominaisuuksia” totesi Arvi.

”Sanotaan tämän yhteiskunnan 
ukkoontuvan ja akkaantuvan niin 
myös retkeilyväen. Liikunta ja ul-
koilu ovat kuitenkin kaikille tärkei-
tä - myös nuorille.

Toivon, että joukkoomme tu-
lisi niitä sosiaalisia nuoria, jotka 

toiminnallaan kuvaannollisesti sa-
noen tarjoaisivat piristävän ryypyn 
toimintaan.

Näin tämän hienon harrastuk-
sen jatkuvuus olisi taattu” tuumi 
Arvi.

Puheenjohtajuus  Erkki Wikste-
nin jälkeen oli haastava. Arvi oli 
pitkällä puheenjohtajakaudellaan 
pidetty ja arvostettu. Hänellä oli 
sitä mainittua huumoria ja sosiaa-
lisuutta. Hän opasti, neuvoi, ja oli 
itse mukana mm. Viron vieraiden 
kanssa Lapin matkoilla. 

Arvi kuoli 28.4.2017. Kunni-
oitamme hänen muistoaan pitäen 
mielissämme hänen hyvät neuvon-
sa. Niitä aina tarvitaan.

Haastattelin Arvia maaliskuus-
sa v. 2000 Retkeilijä-lehteen. Nä-
mä muistelut ovat siitä jutusta, jos-
ta Arvi sanoi kannustavasti ”Hyvin 
kirjoitettu” 

Teksti ja kuva
Hilkka Laitinen

Puukko se reissun tekee 

Living Climate Justice! 
In Solidarity Towards a Better Future!

Arvi Malaska  1932 – 2017

TRL:n Retkeilypäivillä Vihdin Elohovissa v.1996 olivat Arvi Malaska 
(vas) ja Pentti Nieminen puuhamiehinä. Taitava suunnistaja Aune 
Linnakoski on tyytyväinen aurinkoiseen säähän.

Marttiinissa 
on hyvä pito, 
kehuu Hilkka 
Kaipainen 
puukkoaan. 
Kuva Pertti 
Olli.

Puukko 
on Pauli 
Komoselle 
ennen-
kaikkea 
työkalu.

Ahven on 
syöty mutta 

kuvan taitto-
veitsi kulkee 

mukana 
kesättalvet.

Suruviestejä

Kokousväkeä Hollannin Lage Vuurschessa.
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Iloista Joulua ja reipasta 
retkimieltä v. 2018!
Ylös, ulos ja lenkille!
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät ry

Laajasalon Reippailijat toivottaa 
kaikille rauhallista joulunaikaa
ja antoisaa retkivuotta 2018!
Laajasalon Reippailijat Lare

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
Vihdin Retkeilijät ry

Iloa, rauhaa 
ja luonnosta joulun taikaa!
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

Tervetuloa 
Tapanin taaperrukselle,
Nuuksion kuusten tuoksuun!
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

Tulit jo meidän luoksemme,
tulitpa joulu kulta!
Saimme kuusen ja kynttilät
tuomisiksi sulta!      Hilja Haahti

Jouluterveisin Kuopion Retkeilijät, 40v

Valkeata Joulua
toivorikasta Uutta Vuotta!
Espoon Retkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Salpausselän Samoojat ry

Iloa, valoa, tuikkujen tunnelmaa, 
Tätä kaikkea joulu aikaan saa!
t.  Karjalan Retkeilijät

Kuusankosken Retkeilijät ry toivottaa 
kaikille iloista joulumieltä sekä 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Samalla kiitämme jäseniämme ja yhteistyö-
kumppaneitamme kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulumieltä
ja Mukavia Yhteisiä 
Tapahtumia Vuodelle 2018
Rovaniemen Retkeilijät

Hyviä vesi-
retkiä 2018!

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, Puh. (09) 879 8886
e-mail: info@welhonpesa.fi   www.welhonpesa.fi

Kyselkää talvihintaisia kanootteja,
sekä uusia että käytettyjä.

Retkiluisteluun kaikki 
varusteet meiltä. 
Myös vuokraus.

Nyt myynnissä Tubbs-, 

TSL- , MSR- ja Atlas-
lumikengät!

Lahjavinkki! 
Welhonpesän lahjakortti

❤  GOD JUL!  ❤  BUORRI JOULLUO!  ❤  
❤  HÄID JÕULE!  ❤  MERRY CHRISTMAS!  ❤  

❤  FROHE  WEIHNACHTEN!  ❤  
❤  MEILLEURS VOEUX DE NOËL!  ❤

Hyvää Joulua! 
Menestystä Uutena 
Vuotena 2018!
t. Penedon Retkeilijät etelän auringon alla.

Retkeilijä-lehti kiittää kaikkia kirjoittajia ja kuvaajia 
sekä tiedottajia, jotka omalla panoksellaan ovat 
osallistuneet lehden syntyyn. Jatketaan 
samalla innolla ja tuotetaan jatkossakin 
miellyttäviä lukuhetkiä kaikille lukijoillemme. 

Kynttilöiden tuiketta ja 
Luovaa Uutta Vuotta 2018
kaikille Retkeilijä-lehden ystäville!
Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus 
Hilkka Laitinen ja Maija Koponen

Kyllä se tunnelma tulee, 
oli lunta tai ei.
Kangasalan Retkeilijät ry

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018
Helsingin Työväen Retkeilijät

Onni on ainoa asia, 
joka kaksinkertaistuu, kun sen jakaa!  
-Albert Schweitzer-

Sydämelliset kiitokset HTR:n 50-vuotisjuhlassa  
mukana olleille ja meitä monin eri tavoin muistaneille.

Vanamo

Stenbackan hyvät haltijat
toivottavat kaikille 
rauhallista Joulua. 

Rauhaisaa Joulua ja
riemukasta Uutta Vuotta!

Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Joulurauhaa ja mukavia retkiä 
vuonna 2018!

Järvenpään Retkeilijät ry

Hyvää Joulua sekä retkeilyllistä 
ja liikunnallista vuotta 2018!

Riihimäen Retkeilijät ry

Leppoisaa Joulun aikaa 
retkeilijätovereille!

Länsi-Karjalan Retkeilijät ry

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

JOULUPUKKIKIN LIIKKUU  
HYVÄSSÄ SEURASSA. 
Tule porukkaan mukaan! 
Jyväskylän kunto- ja luontoliikkujat ry
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Näkökulma  
Toisinaan, 
kun tämä sivistynyt nykyelämä 
rikkauksineen ja vaatimuksineen 
laittaa sydämen lyömään 
   turhan tiheään, 
kalenterin natisemaan liitoksistaan 
ja hartiat kaiken vastuun alla 
   vapisemaan, 
sitä tulee välillä hakeutuneeksi 
vanhan ystävän helmaan. 
 
Sitä ottaa askeleen 
pois pinnoitetuilta teiltä, 
kulkemaan koluamatonta reittiä,  
seuraamaan sitä syvempää, 
mitä ihminen yrittää,  
muttei voi koskaan 
   täysin ymmärtää. 

Sitä voi seurata, 
kun ruska tarttuu kiinni vihreään, 
vetää luonnon hetkeksi hämärään, 
kunnes se taas talven taitututtua 
   kumpuaa uudestaan. 
Katsoa eläimiä,  
niiden vähäisiä huolia.

Sitä tajuaa,  
kuinka luontevaa eläminen 
   olisikaan, 
ilman jatkuvaa tarvetta 
todistella kehittyneisyyttään. 
Sitä tulee harkittua, 
että entä jos en enää palaisikaan, 
vaan riisuisin vaatteet ja aatteet,  
ilman rihman kiertämää 
   nelistäisin metsään elämään, 
kuten elävä on elämäänsä 
   tehty elämään.  
Haistattaisin pitkät gratiineille, 
satiineille ja suurille sulttaaneille, 
pusikossa piilossa popsisin 
   omenaa ja villiporkkanaa, 
kuin muuan Aatami konsanaan.

Josko ei nyt sentään, 
sitä hymähtää,  
vielä hetken katselee kaunista 
   maailmaa, 
sitten kääntyy kannoillaan 
   takaisin siihen elämään, 
jonka ajoittaista harmautta ja 
   vaikeutta 
kestää paljon kernaammin, 
kun tietää voivansa tulla tänne 
   ystävän helmaan, 
toiseen näkökulmaan, 
rauhoittumaan.

Tavanomaiseksi muuttunut sade-
sää ainakin Etelä-Suomessa ripot-
teli vettä, onnenpisaroita juhlan 
kunniaksi. Juhla 11.11.2017 on-
nistuikin mielestämme hyvin.

Juhlijoita oli saapunut eri seu-
roista, Espoosta, Lahdesta, Vih-
distä, HTR:stä oli tietysti suurin 
osanotto. Yli 40 juhlijaa saapui Ta-
panilan Työväentalolle, joka osoit-
tautui teemaan sopivaksi juhlapai-
kaksi. Se oli valmistunut heti so-
dan jälkeen 1945, useaan kertaan 
peruskorjattu mm. sisätilat 60-lu-
vun tyyliin. 

Sali oli kauniisti koristeltu, pöy-
dät pellavaliinoin, ruusuasetelmin 
ja vaahteralehdin. Suomen- ja 
HTR:n liput olivat komeasti sa-
loissa. Ilpo ja Ritva Rossi taltioi-
vat videolle tapahtuman ja taulul-
la pyöri kuvia HTR:n historiasta.

Tervetulopuheen piti seuran pu-
heenjohtaja Matti Huttunen ker-
toen lyhyesti seuran alkuaskelis-
ta tähän päivään. Kuohuviinimal-
jalla kilistelimme onnea 50-vuoti-
aalle seuralle. Varsinainen perus-
tamispäivä oli ollut 9.11.1967 jo-
ten olimme jo 50-vuotiaita. Seu-
ran kunniaksi lauloimme ”HTR:n 
laulun” joka on SirkkaMaija Jo-
en, pitkäaikaisen jäsenen sanoit-
tama sävelmään ”Kerran saavun 
satamaan”. Sanat ajankohtaiset 
mm.”Retkeily on ain verraton, se 
kunnonkin kohentaa. Samoilles-
saan hiki otsallaan voi vatsankin 
ohentaa. Reppu ja reippailemaan 
Lappiin tai minnekkä vaan, Hoo 
Tee Ärrää tänään juhlitaan.”

Sitten päästiinkin lounashet-
keen. Menu oli tilaisuuteen ja 
ajankohtaan sopiva, perinteinen 
ja maukkaista aineksista valmis-
tettu saaden kovasti kiitosta. Sit-
ten juotiin kahvit kauniisti somis-
tetun ”vaahteranlehtikakun” kera.

Nyt oli hyvä mieli jatkaa ohjel-
maa, jota olikin runsaasti. Tuntui 
kuin olisi syntynyt hurmio muis-
tella HTR:n taivalta. 

Juhlapuheen piti TRL:n toinen 
varapuheenjohtaja Mia Neuvo-
nen. Hän korosti aikamme epä-
vakaisuutta, mutta ehkä juuri sii-
tä syystä retkeily luonnossa on jäl-
leen nousemassa sille kuuluvaan 
arvoonsa. Puheessa tuli esiin ret-
keilijälle olennaiset asiat, metsi-
en suojelu ja Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlan tapahtumat 
myös retkeilyväen piirissä. 

Puheessa korostettiin Helsin-
gin Työväen Retkeilijöiden tärke-
ää osuutta Työväen Retkeilyliiton 
synnyssä ja majaverkoston aikaan-
saamisessa.

HTR:n 50-vuotisjuhlajulkai-
su sai myös kiitosta ja kannustus-
ta. ”Toivottavasti se löytää lukijan-
sa ja jää jälkipolvienkin käyttöön.”

Mia Neuvonen onnitteli TRL:n, 
Vihdin Retkeilijöiden sekä Karja-
lan Retkeilijöiden puolesta juhli-
vaa seuraa: ”Erkki Wikstenin pe-
rintö eläköön jatkossakin!”

Puheiden jälkeen oli TRL:n an-
siomerkkien jako. Ansiomerkki 
annetaan tunnustukseksi pitkäai-
kaisesta, ansiokkaasta toiminnasta 
TRL:n ja sen jäsenseurojen tehtä-
vissä tai arvokkaista palveluista lii-
ton ja sen edustaman harrastetoi-
minnan hyväksi. Ansiomerkkejä 
jaettiin yhdeksän. Nuoria HTR:n 
jäseniä muistettiin vaahteranlehti-
pinssillä, jonka sai seitsemän nuor-
ta retkeilijää. Jaon suoritti TRL:n 

Mia Neuvonen ja HTR:n Eila 
Oranen.

Vuoroon pääsivät lausujat. Ir-
ja Reinikainen lausui Uuno Kai-
lan runon Karavaani ja nuori lah-
jakkuus Jimi Holmberg itse teke-
mänsä runon Näkökulma. Väinö 
Kiminki (E.Wikstenin työkaveri) 
vetäisi ulkomuistista vanhan runon 
vahvasti.

Espoon Retkeilijöiden jäsen, 
Retkeilijä-lehden päätoimittaja 
Hilkka Laitinen muisteli ja esit-
teli HTR:n alkuaikojen kirkkaan-
vihreän anorakin. Se oli paksusta 
kankaasta lukuisin taskuin (8 kpl) 
ja painoi paljon, erityisesti märkä-
nä. Hän kiitti myös Helsingin Työ-
väen Retkeilijöitä opastuksesta ret-
keilyn rikkaaseen maailmaan, jo-
hon hänen lapsensakin juurtuivat. 

Sitten päästiin laulamaan. He-
len Katajisto esitti lumoavasti 
ranskaksi Joseph Kosman Kuol-
leet lehdet - Les Feuilles mortes.

Kaikki pääsivät laulamaan Ilpo 
Rossin kitarasäestyksellä tuttuja 
retkilauluja. ”Houkutus” -TRL:n 
tunnuslaulussa oli se kuuluisa pyö-
räilysäkeistökin mukana.

Laulun sanat teki HTR:läinen 
SirkkaMaija Joki v.1996.

Lopuksi oli 50-vuotisjuhlajul-
kaisun esittely. Kerroin tekovai-

heesta, kuinka se alkuhankaluuk-
sien jälkeen tuli tehtyä. Kirja on 
saanut positiiviset arvostelut, ja kii-
tosta on sadellut. Kirjaa on myyty 
n. 40 kpl. Painos on 50. Sitä saa 
lisää, jos kiinnostusta on vaikkapa 
saada se sinne omaan kirjahyllyyn.

Kiitos kaikille mukana olleille, te 
teitte ja kruunasitte juhlan.

Eila Oranen
Helsingin Työväen 

Retkeilijöiden sihteeri

Helsingin Työväen Retkeilijät juhli 50-vuotista taivaltaan
Juhla-aikaa

Helsingin Työväen 
Retkeilijöiden puheen-
johtajat kautta 
vuosikymmenten: 
Erkki Wiksten 1967-1990
Hannu Auvinen 1991-1992
Arvi Malaska 1993-2006
Esko Nieminen 2007-2010
Matti Huttunen 2011-

Eila ja juhlajulkaisu. Kuva Kirsti 
Lumiala

TRL:n jäsenseurat onnittelevat juhlivaa seuraa ja toivottavat 
Onnea, iloa ja 

retkeilyn rikkautta jatkossakin!

Ansio- ja harrastemerkkien saajat vasemmalta, aikuiset kunniamerkkien saajat Kirsti Lumiala, Matti 
Huttunen, Ritva Rossi, Lassi Ahtiainen, Helmi Elovaara, Jimi Holmberg (harrastemerkki), Terttu Koponen, 
Raimo Lähdesmäki, Arne Wahlström (poissa Janne Väyrynen); Harrastemerkin saaneet lapset: Nestori 
Hurme, Iisakki Suvanto, Klara Hurme, Oona Holmberg, Jimi Holmberg, Leevi Holmberg (poissa Rasmus 
Holmberg). Jakajat kuvassa oikealla: Eila Oranen (HTR) ja Mia Neuvonen (TRL). Kuva: Ilpo Rossi

Jimi Holmberg lausui runonsa 
Näkökulma. Kuva: Matti 
Huttunen

Ilpo Rossi ja HTR-veteraani Voitto 
Nieminen ”Parta-Nieminen” 
vauhdissa. Kuva: Ritva Rossi

Tervetulopuheen piti seuran 
puheenjohtaja Matti Huttunen. 
Kuva: Eila Oranen

Juhlassa oli paljon lapsia ja 
nuoria. Kirsti Lumiala esittelee 
lapsenlapsi Klaralle HTR:n lippua. 
Sen ompeli 1970-luvun alussa 
Toini Paajanen. Lipun suunnitteli 
Erkki Wiksten. Kuva: Ritva Rossi  

Jimi Holmberg 
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Luonnon ihmeitä...
”Oi kuusipuu - oi kuusipuu 
ja lehväs uskolliset”

Mukurakuusi
Se jököttää arvostaan tietoisena 
Kirkkonummella, uuden luonto-
polun, Pähkinäpolun varrella.

Vaeltajat käyvät hipelöimässä ja 
taputtelemassa sen karkeaa pintaa. 

Se on hieman yllättynyt ja hyvil-
lään saamastaan huomiosta. Kym-
meniä vuosia se on saanut olla vail-
la huomiota, turhautunut, syrjäy-
tynyt.Kuitenkin se on melko har-
vinainen.

Läheisellä Kauhalan ulkoilualu-
eella on myös vanha mukurakuu-
si, jota uhkeiden muotojensa vuok-
si tissikuuseksi nimitetään. Mutta 
sepä ei olekkaan luontopolun var-
rella, vaan harvojen ihailijoiden 
tiedossa. 

”Mukuroiden synnystä on esi-
tetty monia selityksiä. Mutaation 
lisäksi on arveltu sienten ja hyön-
teisten aiheuttamia vaurioita ja eh-
kä myös virustautia” selittää ryh-
män opas viisaasti puun juurella.

Hm... tuumii Mukura - tunnen 
itseni sangen hyväkuntoiseksi ja 
viihdyn tässä erinomaisesti. 

Hilkka Laitinen

Soutelimme loppukesällä Leivon-
mäen kansallispuiston tulipaikko-
ja katsastelemaan. Se oli yhtä juh-
laa, kun tunsi selän nauttivan  sou-
tamisesta.

Eri-ikäistä väkeä oli joltisesti  
liikkeellä patikoiden. Puita pilkot-
tiin, makkarat kaivettiin repuista, 
nokipannukahvit keitettiin. Sopui-
saa sakkia, tasaisen keskisuomalais-
ta. Kiiteltiin kuivia polttopuita ja 
hyvin hoidettua huussia.

Kukin keräsi vähitellen kamp-
peensa eikä  rannalle  jäänyt roskia.

Leivonmäen kansallispuistos-
sa on ollut kaksi tulipaikkaa myös 
saarissa: Halttunen ja Niinisaari. 
Halttusessa oli kuitenkin tulipaik-
ka laavuineen  lopetettu vähäisen 
käytön vuoksi. Soitin Metsähalli-
tukseen. Kuulemma vieraskirjassa 
oli niin vähän merkittyjä käynte-
jä, että tulipaikan ylläpito lopetet-
tiin. Se on ollut soutajien, meloji-
en ja hiihtäjien mieluinen kohde, 
kuten meidän. Toivottavasti kir-
jan hauskat jutut siirtyivät histo-
rian lehdille.  

Retkeilijät: merkitkää  tulipai-
kan vieraskirjaan käyntinne - se 
kannattaa!

Leivonmäen kansallispuisto si-
jaitsee Joutsassa. Vanha kunta Lei-
vonmäki säilytti nimensä kansallis-
puiston nimessä. 

Keväällä 2006 perustettiin Lei-
vonmäen kansallispuiston ystävät 
ry, jonka toiminta painottuu eri-
laisten tapahtumien järjestämi-
seen. 

Yhdistys pyrkii korvaamaan si-

tä puuutetta, joka syntyi, kun 
Metsähallitus lopetti opaspalve-
lut ja luontotuvan Leivonmäeltä. 
Nuuksion kansallispuistoyhdistys 
on vieraillut talkoiden merkeissä 
yhdistyksen vieraana, lahjoittaen  
heille lapion, Se onkin kuulem-

ma heidän ainoa, kiinteä omai-
suutensa.

Hilkka Laitinen
Nuuksion kansallispuistoyhdistys 

NUUKA RY: puheenjohtaja
Yhdistys on Nuuksion kansallis-

puiston ystäväyhdistys

Kun tämä meidän Suomi täytti 
10 vuotta,  Savonlinnaan raken-
nettiin Suojeluskunnan ampuma-
maja, suuri, kaunis hirsirakennus.  
Kymmenet vuodet eri vaiheineen 
”romuttivat” tuon ajan meiningit.  

Kun Suomi täytti 70 vuotta, Sa-
vonlinnan Työväen Retkeilijät pe-
rustettiin, ampumamaja ostettiin, 
purettiin  ja pystytettiin Putkinot-
kon naapuriin ja nimeksi tuli Put-
retti.

Kun Suomi on kohta 100 vuot-
ta, oli meilläkin juhlat, kun 30 
vuotta täyttyi syksyllä 2017.  Juh-
la rakentui näille eli oli lohisoppa 

(itse ostetut kalat), omasta päästä 
piirakat, käpykakut, mukikahvit. 
Tertsetti lauloi pöllöpaidoissaan, 
haitari ja viulu soittivat kansan-
musiikkia, ja väki lauloi.

Kuopion Retkeilijät lahjoitti 30 
puuta, ei kuitenkaan meille, vaan 
jonnekin, missä varjoisa puu on 
tärkeä (Afrikka, Nepal tms.) yn-
nä ”pöljäläisen” pikkuruisen hyt-
tyspöntön. (se kun pitää olla nyt 
joka elukalle oma koti). 

Karjalan Retkeilijöitten  Hämä-
läinen puhui hyvin, SLN:n kau-
pungin valtuuston puh.joht. Mik-
konen puhui hyvin, meidän puh.

joht. Muukkosen ynnä vaimonsa 
naamat venähtivät iloisesta yllätyk-
sestä saadessaan lahjakortin ”Järvi-
sydämeen”,  kun ovat tehneet pal-
jon työtä ja hyvin. 

Välillä Suomi-runoja, kuten 
”Suomi on nuori ja vanha ja va-
ka,  vieläkin neito, vaikka jo sata” 
(Jukka Ukkola). 

Perustajaväkeä oli paikalla aina-
kin Ville ja Bertta ja Erkki. Majan 
rakentajia iso liuta.  

Juhla järjestyi kuin silloin ennen, 
talkoohengessä. Jäi hyvä mieli. 
Tunti tanssia lopuksi vain puuttui.  

Annukka Mattila

Joululaulunkin mukaan ”nuoren-
numme kuin lapsi leikkimään”. 
Muistiimme putkahtaa jouluisia 
kuvaelmia alkaen taivaan enkeleis-
tä aina vällyyn, jonka alla lämmin 
on olla, kun ruuna tepsuttelee vie-
lä virstan… Useimmissa muistois-
sa vilisee tonttuja, joille kaikki on 
mahdollista.

Muistamme joulun tontut mm. 
ikimuistoisista korteista, joista 
unohtumattomimmat ovat ruot-
salaisen Jenny Nyströmin (1854-
1946) ja suomalaisten Martta 
Wendelinin (1893-1956) ja Ru-
dolf Koivun (1890-1946) loihti-
mia. Alkuperäiskortit ovat keräili-
jöiden metsästyskohteita, uusinta-
painoksetkin ovat arvokkaita. Ny-
kyiset korttitaiteilijamme ahkeroi-
vat aina joulumarkkinoille, tunnet-
tuja tekijöitä ovat mm. Virpi Pek-
kala, Jaana Aalto ja Osmo Ome-
namäki.

Minut valloitti erityisesti ruot-
salainen Jan Bergerlind, joka on 
70-luvulta lähtien omistautunut 
vanhaan skandinaaviseen perin-
teeseen. Hän arvostaa Jenny Ny-
strömin kaltaista kuvaustapaa,

Tarinani kuvituksena oleva 
”Tontut retkellä” tarjoaa hyvän 
esimerkin nostalgisesta luonnon-
kuvauksesta ja tonttukansan omi-
naisuuksista. Iloisesti ne ahkeroivat 
korteissa: puuhaavat iloisesti autta-
essaan eläimiä milloin tarjotessaan 
puuroa kissoille ja kauroja hevosille 

sekä ruokkiessaan nuotiolla hirvil-
le omenoita korista. Lumi narskuu, 
puut ovat huurteiset ja aurinko tai 
kuu helottavat.

Lystikkäitä nämä pikkuiset har-
maahapsiset ja –partaiset ukkelit 
ovat aina olleet. Punainen piippa-
lakki ja harmaa puvustus ovat va-
kiovaate. Bergerlindin tuotantoyh-
tiön kortteja on miljoonakaupoilla 
levitetty niin Amerikkaan kuin Eu-
rooppaan ja Pohjoismaihin; Suo-
messa jyväskyläläinen Karto Oy on 
julkaissut tämän kortin.

Taiteilija asuu Hyssnassa, maa-
laistaajamassa Göteborgin ja Borå-
sin välimailla. Hän ylistää sikäläi-
siä maisemia ja luonnon näkymiä 
eläinkuntineen, jotka tarjoutuvat 
oivallisesti kuvien malleiksi. Kiin-
nostunut lukija löytää runsaasti 
Bergerlindin korttien kuvia netis-
tä nimihaulla.

Alkulauseen joululaulussa todet-
tiin, että nuorentumisen merkkinä 
koukkuselkämmekin suortuu…

Tapahtukoon niin meillekin, 
kun retkeilemme ja tonttuilemme 
– mieluusti yhdessä iloisessa ryh-
mässä, kuten Bergerlindin vieh-
kot lyhdynkantajat. Muistakaam-
me myös lähettää 20.12. klo 12 
mennessä joulu- ja uudenvuoden-
korttimme – parhain tervehdyksi-
nemme!

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Peukutusta Metsähallitukselle

Metsähallitus pitää Leivonmäellä hyvin tulipaikkojen liiterit puita 
täynnä, sekä kirveen ja sahan kunnossa. Hilkka peukuttaa hyvästä 
hoidosta. Kuva: Pertti Mikkelä

Tontut retkellä

Savonlinnan Työväen Retkeilijät ry

Juhlittu  on

Valokuvassa Retkeilijöitten ”Kolkkapojat” Erkki, Ilpo, Esko, Timo.  Kuva Annukka Mattila.

Kuva: Kari Neuvonen

Retkeilijöiden ”kolkkapojat” Erkki Muukkonen, Ilpo Harpainen, Esko Latonummi, Timo Muhonen. Kuva: 
Annukka Mattila
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Toimintakalenteri
n Espoon Retkeilijät (ER) 
26.12. klo 11 Tapanin taaperrus 
Metsäpirtiltä nuotiotulille.
27.-28.1. la-su TRL:n Akkojen rämpi-
misretki Nuuksiossa. Kts. s.2
13.2. ti Vuosikokous klo 18 Tapiolas-
sa, Kulttuuriaukio 2, Espoo. Kellariker-
roksen kok.huone. Kahvi/teetarjoilu.
24.-25.2. la-su Pyry-päivät Sten-
backassa. 
17.-18.3. la-su Jäähiihto lähijäillä.
24.- 31.3. la-la TRL-hiihtoviikko 
Rihmakurussa. Kts. ilm. s. 2
22.4. su Linturetki Pähkinäpolulla 
Kirkkonummella.
30.4.-1.5. Luonnon ja Työn juhlaa 
Stenbackassa.
12.5. la Pyöräretki Espoon ranta-
raittia.
18.-20.5. pe-su TRL-Retkeilypäivät 
Nurmijärvellä Kotorannassa.
Tapahtumien yht.henkilöt: Juha 
Saarinen, jpt@kolumbus.fi,
hilkka.laitinen@gmail.com p. 0440 
500354. armi.salenius@gmail.com 
p.040 5098259. pertti.mikkela@gmail.
com p.0400 475254
Nettisivu www.trekkari.fi
Seuran tukikohta Stenbacka Nuuksi-
ossa. Vuokrat: jäs.10,-/2,- ulkop.15,-/5,-. 
Hilkalla tilauskalenteri. 

n Helsingin Työväen 
Retkeilijät (HTR) 
10.2. Ulkoilupäivä Espoon Oittaalla 
hiihtäen, luistellen, mäkeä laskien, 
pilkkien. 
15.3. Kevätkokous toimistolla Stu-
renkatu 27 A 4.krs klo 17. Kahvitarjoi-
lun vuoksi tarv. ilmoittautumisen. 
31.3.-14.4. Hiihto- ja pilkkiviikot 
Rihmakurun majoilla. Ilmoitt. ensi 
tilassa: oranen.eila@gmail.com 040 
7344913.
3.5. torstaina valokuvien kera jutuste-
lua. Paikka vielä avoin.
Kesäkuun alussa retki Isosaareen, 
jatketaan Helsingin saaret tutuksi 
-teemalla, 
Tarkemmat tiedot myöh.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
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)
Tied: Hannu Joensuu, 050 526 9814. 

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry
Netti: kuntoluontoliikkujat.sporttisaitti.
com

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet) 
Netti: www.jarvenpaanretkeilijat.com

n Kangasalan Retkeilijät (KangRet) 
La 17.2.klo 11 Lumikengillä tai 
ilman, patikointia Torpalla.
Ma 5.3. klo 10 Maanantaikävelyä. 
Kokoonnutaan uimahallilla.
To 15.3. Kevätkokous. Tarkemmat 
tiedot lähempänä.
To 12.4. klo15 Pikku-Herityn iltapäi-
vä Valkeakoskella.
Ma 23.4. Löytyykö Kirvunlinna 
Pälkäneeltä? Lähtö kimppakyydein 
linja-autoasemalta klo 9.
To10.5. klo10 Helatorstain ulkoilu-
päivä Torpalla.
Tied: Risto Mäntylä, 040 828 9146 tai 
mantylaristo@gmail.com 
Seuraa myös Kangasalan Sanomien 
Seurat toimii -palstaa.

n Karjalan Retkeilijät (KR)  
Valamon hiihto
24.-25.3. Kevätkokous ja pilkkikil-
pailu Ukonjoella.  
Kevätkokous on Karjalan Retkeili-
jöiden 35-vuotisjuhlakokous, jossa 
muistetaan tavanomaisin rituaalein 
ansioituneita retkeilijöitä. Esityksiä voi 
tehdä KR-hallitukselle.
31.3.-7.4. hiihtoviikko Pallakselle, ja 
patikointi syyskuussa 
18.-20.5. Retkeilypäivät ja Vihdin 
R:n juhla. 
Netti: elisanet.fi/karjalan.retkeilijat

n Kuopion Retkeilijät (KuRet) 
Su 17.12. klo 15 Pikkujoulu Tätilässä 
Inkilänmäellä. Ilm. Liisalle 13.12.
mennessä, lm.niskanen@suomi24.fi tai 
puh. 040 7516143.
Su 4.2. klo 12-16 Sukella talveen 
Koivulassa. Viimetalviseen tapaan 
tarjolla kuopiolaisille perheille kiva 
lumipäivä. 
Hiihtoretki, päivä sovitaan myöh.  
Su 18.3. klo 14 kevätkokous Koivu-
lassa.  
31.3. Lankalauantai klo 15, poltellaan 
pääsiäistulia Koivulassa ja kerrotaan 
vanhoista pääsiäistavoista. 
Su 22.4.klo 12 Kevättalkoot Koivu-
lassa 
Netti: www.kuopionretkeilijat.fi 
Tiedustelut: Sihteeriltä tiina.nykter@
gmail.com ja puh.joht. Liisalta 
lm.niskanen@suomi24.fi, p.040 
7516143

n Kuusankosken  
Retkeilijät (KuuRet)
6.2. Matkailu- ja retkeilyilta klo 18. 
Ohjelmallinen uuden toimintakauden 
avajaistapahtuma.
Kahvitarjoilu, arpajaiset. Vapaaeh-
toinen kahvimaksu. Kuusankosken 
seurakuntatalo, Valtakatu 43.  Tilaisuus 
on avoin kaikille.
18.2. Iloinen koko perheen pulkka-
päivä klo 14. Liikuntaa ja laskettelua 

Hiihtomaalla Kuusankoskella. Kahvi- ja 
mehutarjoilu. Vapaaeht. kahvimaksu. 
Tilaisuus avoin kaikille.
5.3. Kuutamoa etsimässä: hiihtoret-
ki Nauhan majalle klo 19. Lähtö: Kuu-
sankosken uimahallin alaparkki. Perillä 
makkara- ja mehutarjoilu. Paluu samaa 
reittiä takaisin. Tilaisuus avoin kaikille.
11.3. Ulkoilu- ja pilkkipäivä 
Sompasella klo 10. Nautitaan myös 
retkitarjoulusta ja palkitaan pilkkikisan 
parhaat. Voikkaa, Kouvola
20.3. Sääntömääräinen kevätkoko-
us klo 18. Kettumäen palvelukeskus, 
Kuusankoski
Lapin hiihtoviikko 6.- 14.4. Raat-
taman lomamajat. Lisätiedot: Tauno 
Hellsten, puh. 0400 654 821.  Peruutus-
paikkoja voi kysellä.
Lisätietoja: kuusankoskenretkeilijat.net

n Länsi-Karjalan Retkeilijät (L-K R) 
Valamon hiihdon järjestelyt 
Kevätkokous 14.3. klo 18 Galleria 
Maritassa
Talkoot Ukonjoella
Talkoot Lapin majoilla
Kummiluokan luontoretki touko-
kuussa
18.- 20.5. TRL:n Tulevaisuussemi-
naari, Retkeilypäivät ja ViRetin 30-v-
tapahtuma Lomakoti Kotorannassa 
Nurmijärvellä.
Tiedustelut: Heikki Haapea, heikki.
haapea@pp.inet.fi, puh. 0400 210011

n Riihimäen Retkeilijät (RiRet)
Tiistaitapaamiset Suonummen majalla 
klo 9-11 
Vuosikokous maaliskuussa 
Vuontispirtin hiihtoviikko 30.3.-7.4.18 
Lisätietoja: Raija puh. 040 7254898 ja 
Inkeri 040 8614463
Netti: riihimaenretkeilijat.yhdistysa-
vain.fi

n Rovaniemen Retkeilijät (RoiRet) 
la 16.12. Perinteinen kuusenhaku-
retki lähimaastoon. Kimppakyydeillä 
lähtö klo 9 linja-autoasemalta taksiko-
pin läheltä. Tiedustelut: Hannu p. 040 
588 1439.
ti 19.12. Johtokunnan kokous klo 
17.30. Uusi johtokunta järjestäytyy.
Vuonna 2018
la 20.1. Talviulkoilupäivä 
Kuntovihkojen paikat: Iso-Rakka, 
Mäntyvaara ja Olkkavaara. Uusi kausi 
on alkanut vuoden kuntoilijan palkit-
semiseen!
Tulossa ulkomaan matka retkeilyn 
merkeissä, suunnistuskurssi, pitempi 
kesävaellus ja paljon muuta mukavaa 
ohjelmaa!
Netti: facebook.com/rovaniemenret-
keilijatry
http://rovaniemenretkeilijat.blogspot.
fi/

n Salpausselän Samoojat (SalSa) 
Uudenvuoden päivän retki Sel-
käsaaren laavulle tai jos ei jäät salli, 
Viuhan laavulle 1.1.18.  Lähtö klo 11. 
Kokoontuminen Kahvisaaressa. Lumiti-
lanteen mukaan mennään. 
2.3. Kuutamohiihto klo 19. Yht.
henkilö: aune.kurki@elisanet.fi puh. 
0405961200
11.3. Hiihtoretki Kymijärvellä. Yht.
henkilö Leo Ketola, puh. 0407568444.  
Kokoonnutaan Karisman p-paikalla 
klo 10.
Kevätkokous pidetään Kahvisaaressa
24.-31.3. TRL-Hiihtoviikko 
Linturetki; osallistutaan huhtikuussa 
Päijät-Hämeen lintutiet.yhdistyksen 
järjestämille retkille, ilmoitt. suoraan 
järjestäjälle. Katso netistä phly.fi/toi-
minta/tapahtumakalenteri. Hanhiretki 
bussilla, puh. 0400 972421. 
12.5. Kairessuon-Mieliäissuon 
luontopolku Orimattilassa, lähtö klo 
10 Jokimaan p-paikalta yht.henki-
lö: tarmotikka1@gmail.com  puh. 
0408236625
18.-20.5. TRL:n Retkeilypäivät Nur-
mijärven Kotorannassa.
Lisätietoja: siht. hannele.vuorio@
gmail.com
kotisivut: www.salpausselansamoo-
jat.fi

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR) 
Su 17.12. klo 12 tapaamme Stock-
mannin kellon alla. Katselemme 
jouluvaloja ja -markkinoita ja käymme 
yhdessä kahvilla.
Su 14.1. klo 13 Tiedekeskus HEURE-
KA. Seitsemän sisarusta tulevaisuu-
dessa ja muut näyttelyt. Tiedepuisto 1. 
Sisäänpääsy 22 €.
Su 18.2. klo 14 Taidekoti Kirpilä. 
Pohj. Hesperiankatu 7. Sieltä jatketaan 
Lauri ja Lasse Reitzin 
-säätiön kokoelmien näyttelyyn, Apol-
lonkatu 23 B 64.
Su 25.3. klo 13 kesäaika alkaa Nuuk-
siossa. Kokoonnutaan luontokeskus 
Haltiassa, Nuuksiontie 84. 
Ke 18.4. klo 17 VUOSIKOKOUS 
Rantaravintola Nokkalan Majakassa, 
Nokkalanniemi 2, Espoo
Su 13.5. klo 13 Kukanpäivänä Lon-
ginojan lehdossa. Kokoontuminen 
Haaga-Helian amm.korkeakoulun p-
paikalla Malmilla, Latokartanontie 12.
7.-14.7. varattu Savonlinnassa 
Putretti käyttöömme. Retkeillään ja 
halukkaat voivat käydä oopperassa. 
Varaa liput ajoissa!
Elokuun lopulla kulttuuripitoinen 
matka Lappiin ja Norjaan. Lisätietoja: 
ellen.granholm@gmail.com
Teemme ”mennään yhdessä” 
-retkiä lyhyellä varoitusajalla. Seuraa 
tapiolanmmr.blogspot.fi, sähköpostiasi 

ja kysy: kerttuli.karonen@gmail.com p. 
050 565 8883 tai tuula.touru@gmail.
com p. 040 502 9399

n Vihdin Retkeilijät (ViRet) 
17.12. su Joulurauhan toivotus 
Pyhän Birgitan kirkolla yhdessä Vihdin 
srk:n kanssa. Lähtö lyhtykulkueena kir-
konkylän seurakuntatalolta klo 16.30.
20.1. la Käydään kurkkaamassa 
Saarilammen läheisyydessä olevat 
linnunpöntöt. 
17.2. la TRL:n lähiretkipäivä, Papin-
saaren kierros jäätä pitkin, viime talve-
na vietyjen linnunpönttöjen tarkistus 
ja evästelyä Hannansaaren laavulla.
17. - 18.3. la-su Hiihtoa/lumiken-
käilyä Nuuksiossa (halukkaat voivat 
yöpyä Kelkkalan junanvaunussa)
22.3. Kevätkokous Rientolassa klo 
17.30
7. – 8.4. la-su Nuuksio-kurssi (tai 
14. – 15.4.)
18. – 20.5. pe-su TRL:n tulevaisuus-
seminaari, retkeilypäivät ja ViRetin 
30 v. juhlintaa
Tarkemmat tiedot lähempänä ajan-
kohtaa paikallislehdissä, facebookissa, 
jäsenille lähetettävissä sähköposteissa 
ja ViRetin nettisivuilla.
Lisätietoja: idman.helena@gmail.com 
tai miaviret88@gmail.com

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
25.2. su Kansallispuiston 24-vuotis-
juhla Stenbackassa alk. klo 12
1.5. Vappupäivänä viedään 
liito-oravan ym. pönttöjä ”vissiin” 
paikkoihin.
Kesällä niitetään ja poistetaan haitta-
kasveja kansallispuistossa. 
Lisätietoja: pj Hilkka Laitinen, p. 0440 
500354, hilkka.laitinen@gmail.com

Seuraava Retkeilijä-
lehti ilmestyy 

19.4.2018.

Valkoselkätikkauros Vihdissä talilla 
pihamännyssä maaliskuussa 2016. 
Kuva: Kaarina Nummela

Pitkäaikainen hyvä ystävämme, 
retkikaverimme Antti Nurmio me-
nehtyi vakavaan sairauteen 23.9.17 
70 vuoden ikäisenä.

Hän oli Espoon Retkeilijöiden 
jäsen vuodesta 1980. Antti oli reilu 
kaveri, retkipyöräilijä mm. Trond-
heim-Oslo -ajojen vaativat reitit 
olivat hänen haasteensa. Matkaa 
oli 560 km. Hän ajoi reitin 10 ker-
taa saaden kunniapatsaan. 

Antti harrasti kanssamme myös 
melontaa. Useina kesinä Antti oli 
sisävesillä TRL-melontaviikoilla.

Muistotilaisuudessa oli ystävien 
lisäksi lukuisia Antin pyöräilykave-
reita. Jäämme kaipaamaan Anttia, 
värikästä persoonaa, pyörägurua, 
jolta heltisi apu myös tietokone- 
ja autopulmiin. 

Otamme osaa omaisten suruun.

Hilkka Laitinen,
Espoon Retkeilijät

Viikon melontaretki vuonna 1985 
kiersi Soisalon saaren. Kuvassa 
ollaan Karvion kanavasululla. 
Edessä Esa Nurmio, kaksikossa 
Helena ja Antti Nurmio, taustalla 
”Repe” Reijo Piirainen. Kuva: 
Hilkka Laitinen

Koko pääkaupunkiseudun väelle
Koko perheen Pyry-päivät la-su 24.-25.2.
Nuuksion Stenbackassa
Lauantaina otetaan ilo irti lumesta, jos si-
tä on. Hiihtoretki, pulkkamäki, kaminatelt-
ta, lumiukko/akkakisa palkinnoin, sauna ja 
avanto, soppa ja flädärit. Takkailta.
25.2. klo 12 vietetään Nuuksion kansallis-
puiston 24-vuotisjuhla perinteisin me-
noin: Juhlapuhe, Nuuka-purilaiset, 
Suomi 101 vuotta -kakku, Nuuksio-
olion 2018 julkistaminen, nokipan-
nukahvit. 
Rokasta ja flädäreistä pieni mak-
su 7,-, lapset ilmaiseksi. Yöpymi-
nen 10,-/2,-.
Suositamme kimppakyytejä,  
Veikkolaan pääsee bussilla, josta 
noudamme.
Järj. Espoon Retkeilijät ja 
Nuuka. Lisätietoja: hilkka.
laitinen@gmail.com  
p. 0440 500354.

Antti Nurmio on poissa Hei pyöräilijät ja 
muutkin retkeilijät!
Tanhuvaara kutsuu kuntoile-
maan 10.-12.1. 2018
Pyydä Helenalta ohjelma.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
21.12. mennessä:
helena.nurmio@gmail.com 
p. 0400 432099
Järj. Salpausselän Samoojat ry

22.4. su klo 10 
Opastettu linturetki 
Kirkkonummen 
Pähkinäpolulle
Alueella on erittäin runsas lintu-
lajisto ja oletettavasti pähkinä-
pensaiden kukinta. 
Kokoontuminen Veikkolan Nes-
teellä. Lisätietoja: armi.salenius@
gmail.com p. 040 5098259
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Hiisivalkeat Kekrinä Stenbackassa
Syttyihän se hiisikokko!
Epäilyjä herättivät vesi- ja räntäsateet, iso kokko oli märkä. Tällä ker-
taa ”kokkomestarina” oli Petri Mikkelä, joka ryömi kokon alle sytyk-
keet sylissä. Jännitystä oli ilmassa, mutta kohta savuakin. 

Puutalkoot oli tehty, piha siivottu, sauna lämmitetty, sopat syöty, 
nyt oli kokon ihailun aika.

Iltamissa pääsivät kaikki vuodenkierto-ohjelmaan soittimin ja luon-
nonäänin.

Kiitos Ida Backerille ohjelmasta ja kauniista lauluista. 
Seuraavana aamuna kiiruhdettiin Pähkinäpolulle, jonne saapui run-

saasti väkeä yhdeksäätoista rastia tavoittelemaan. 
Hilkka Laitinen, ER

Vihdin Retkeilijöiden juhlavuosi 
täynnä toimintaa ja kansainvälisiä 
vieraita TRL:n majoille
Vihdin Retkeilijät (ViRet ) pitivät syyskokoustaan torst. 23.11. Num-
melan Rientolassa. Kokouksen aluksi oli pyydetty vierailijaksi Antti 
Huttunen, vihtiläinen Retkipaikka.fi -retkeilysivuston perustaja ja me-
dia-alan yrittäjä kertomaan retkeilysivuston ja Metsän kätkemää -tv-
sarjan syntyvaiheista. 

Tuleva toimintavuosi on ViRetin 30-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään 
TRL:n XXXIX Retkeilypäivien yhteydessä 18.-20.5.2018, tarkemmin 
lauantaina 19.5. Muutoin toiminta on retkeilyä ja siihen liittyvää kou-
lutusta ja kansainvälisiä tapahtumia.

Varsinaisessa syyskokouksessa valittiin ViRetin puheenjohtajaksi toi-
selle kaudelle Helena Idman ja varapuheenjohtajaksi Mia Neuvonen. 
Voimaannutaan luonnosta luonnossa!

Mia, ViRet

Luonnon ja työn juhlaa Vappuna
30.4-1.5.18 Stenbackassa ja luonnossa
Talven ja pimeyden kahleista pois! Lisätietoja ensi vuoden 
ER-Satakielessä ja hilkka.laitinen@gmail.com

Tampereella Työväenmuseo Werstaalle (www.werstas.fi)
on avattu 28.11.17 Suomen juhlavuoden kunniaksi 

VAPAUDEN MUSEO
8-tuntisen työpäivän täyttäessä sata vuotta!

Retkeilijä-lehden 
lukijamatka! 
Tule Tampereelle  
lauantaina 19.1.2018
Tampereen Työväen Teat-
teriin: Presidentti ja tyttö 
(hauska ja hyvin tehty) se-
kä Werstas-työväenmuseoon 
ym. Mennään junalla!
Kysy lisää ja ilmoittaudu 
ajoissa, että saan piletit.
hilkka.laitinen@gmail.com  
p. 0440 500354

Tampere on mukava 
kaupunki – mennään sinne!

Syksy hehkui meriluonnossa
TRL:n syyspatikka tehtiin hieman sateisissa merkeissä Inkoon 
Bjurssissa 7.- 8.10.

Meitä oli yhteensä kymmenen patikoijaa kolmesta eri seuras-
ta (ER, SalSa ja ViRet). Kiersimme Bjurssin luontopolun n. 5 
km ja muuten nautimme merestä, rantahietikosta ja tulilla istu-
misesta. Illalla saunoimme Bjurssin ihanassa puusaunassa ja vie-
lä piti käydä heittämässä iltalenkki tulipaikalle. Sunnuntaina sa-
teli emmekä lähteneet enää kastumaan vaan istuimme pitkään 
aamupalalla, siivosimme Valkoisen talon ja lähdimme körötte-
lemään kotia kohden.  Mukavaa oli sateesta huolimatta, kiitokset 
patikkakumppaneille. 

Mia, ViRet

Ruskaretki 
Lapakistossa 
7.10.2017
Suomi 100 v kunniaksi  

luontoretket
antaa Lahtelaisille unohtu- 

mattomat hetket.
Ristikankaan p-paikka meidät 

yhteen johti
siitä askeleet Pitkäjärveä kohti. 
Nousimme vuorelle 45 metriä 

rannan kautta.
Irtolohkareet suurikokoiset
eivät olleet vuosisataiset,
vaan äskettäin kalliosta irronneet.
Pitkäjärvenvuorelta oli näkymä 

syksyn värikäs.
Maltoimme kuitenkin jatkaa 

matkaa kohti Ahvenlammia,
jossa paistoimme makkarat
söimme kakkarat,
keitimme nuotiokahvit
ja finaaliksi liekitimme banaanit.
H-tytöt aloittivat kauniin laulun 

johon toisetkin yhtyivät
ja innolla taivaltamaan ryhtyivät.

Vaihteleva kallioinen maasto, 
maukkaat puolukat

meidät Kalliojärven kupeeseen 
saattoi.

Risteys, pohdinnan paikka.
Pääjoukko suuntasi loivaan  

ylämäkeen Sammaliston tulille.
Loput makkarat paistettiin ja  

tarinat kerrottiin.

Kohti nimikkolampea,  
Lapakistoa, kirmattiin,

nuotiopaikalla toisia kulkijoita  
tavattiin.

”Lapakisto-valssi” laulun kera 
tanssittiin!

Haikeudella taakse katsottiin,
kun lähtöpaikalle saavuttiin.
Suosi meitä sää ja mukava oli  

porukka.
Palaamme, oli monella ajatus
henkinen halaus.

Piirteli muistista Leo

PS. Retkelle osallistui 18,  
joista jäseniä 12.

Rovaniemen retkeilijät 
järjestivät hauskan kisan 
”Olimme Levillä Ay-päivillä 4.-
5.11. esittelemässä Työväen Ret-
keilyliiton ja Rovaniemen Ret-
keilijät ry:n toimintaa. Panimme 
pystyyn ARVAA RINKAN PAI-
NO SM-KISAN. Yhden henki-
lön viikon vaellusreissuun varus-
tettu rinkka painoi 16,7 kg. Ar-
violipukkeita täytettiin 68 kpl ja 
määrät liikkuivat 12,5 kg:n ja 86 
kg:n välillä”, kertoi Helena Stor-
hammar, seuran taloudenhoitaja. 

Punnitsijana toimi Hannu 
Puhalainen ja painon tarkas-
tajana yleisön joukosta valittu 
Soile. Kuva: Helena Storhammar

Komonen ja 
kumppanit syys-
talkoissa Rihmassa
Siellä Pauli ja hänen kaverinsa 
Kari Kauppinen laittoivat levitet-
tävät sängyt Rihma-ykköseen ja 
-kolmoseen. Kaivo tyhjennettiin 
perusteellisesti uppopumpulla. 
Lisäksi Jalaspaavoon tuli tarpeel-
linen hylly kahvin- ja vedenkeit-
timelle sekä sähkörasia ihan kä-
denulottuville. Hyvää työtä ja ri-
peää toimintaa.

Kyllä mekin huhkimme siellä 
Pertin kanssa.

Eila Oranen, HTR

Kuvassa Helena Idman, Antti Huttunen ja Mia Neuvonen. Antti 
Huttunen sai kiitokseksi vierailusta syksyn lintulautakurssilla tehdyn 
lintulaudan ja pystytystä varten tukevan tolpan. Kuva: Kari Neuvonen

Kokko syttyi, kun alta sytytettiin. Kuva: Tuula Selkälä

Kuvassa vas. Tarmo Tikka, Ari Lehtiranta, Mia Neuvonen, Gitta 
Holmborg, Hilkka Tikka ja Helena Idman. Kuvat: Kari Neuvonen

Leo Ketola veti hienosti Salpausselän Samoojien Lapakisto-
vaelluksen. Ensin tutkittiin karttoja. Kuva: Hannele Vuorio

Syyskeikauksia...


