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Ruska-, kaamos- ja hiihtoretkien omatoimi-
set tukikohdat sijaitsevat luonnonkauniiden 
retkeilymaastojen ja polkuverkostojen äärellä 
Länsi-Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.  Kokoa ryh-
mä kimppakyytiin tai matkusta edullisesti ryhmä-
nä junalla tai bussilla.

Tilaa Kämppäopas
Tilaa Kämppäopas liiton toimistosta,
puh. 045 1369 744, 
tyovaenretkeilyliitto@gmail.com.
Siinä tiedot majoistamme,
kulkuyhteydet ja kartat. 
Myös tiedot yhdistysten majoista.
Hinta 6 e + postitusmaksu.
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TRL:n ja retkeilyseurojen majat ja yhteistyökumppanit

Varkhanmukka,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Ukonjoki,
Lieksa

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Käkkälö,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Suaskumpu,
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Rihmakuru, 
Kittilä

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Lätäskurkkio, 
Enontekiö

TRL: +358451369744 
www.tyovaenretkeyliitto.com

Savonlinnan Työväen Retkeilijät
Putretti, Savonlinna

Puh: +358155714766 
erkki.muukkonen@savonlinna.fi

Kuopion Retkeilijät
Koivula, Kuopio

Pauli Komonen +358400350515 pauli54@msn.com 
www.kuopionretkeilijät.fi/page3.php 

international services: eeva.mehtonen@
dnainternet.net   phone. +358400696067

Siikaranta,
Kirkkonummi

Puh: +3589867971
www.siikaranta.fi

Utkujärvi, Muonio
Kilpisjärventie

www.tyolaisnuortentuki.fi
heikki.virkkunen@udepa.fi

Unarin-Luusua,
Sodankylä

www.tyolaisnuortentuki.fi
heikki.virkkunen@udepa.fi

Lomakoti Kotoranta

Puh: +358103875800
www.kotoranta.fi 

lomakoti@kotoranta.fi

Kallioniemi,
Sipoo

Puh: +358400772884
www.sunpoint.net/~kallioniemi

Auki vain kesällä
Auki ympäri vuoden 
Telttailumahdollisuus

Sähköt
Komposti
Täysihoitomahdollisuus

Invalidiystävällinen
Kahvila
Oleskelutilat

Soveltuu kokouskäyttöön
Keittomahdollisuus
Oma vesi

Soveltuu perheille
Kalastusmahdollisuus
Retkeilijöille

Sauna
Savusauna
Luontopolku

Puhelin

Luonnonläheistä 
retkeilyä ja 
maltillista matkailua 
Työväen Retkeilyliitto on maltillisen matkailun ja 
luontevan lomailun järjestö, joka välittää tietoa sekä 
omista, jäsenjärjestöjensä että liiton kanssa yhteistoi-
mintaa harrastavista luontevan lomailun kohteista. 
Tässä esiteltävä ruudukko on kooste maltillisen mat-
kailun kohteistamme. Sitä täydennetään ja päivitetään 
sitä mukaa kuin halua ja harrastusta löytyy.

Juuri nyt on oikea aika kokea liikunnan riemu! 
Majamme ovat luonnonkauniilla paikoilla Pallas-
Ounastunturin kansallispuiston latu- ja polkuver-
koston äärellä. Majoja vuokrataan edullisesti ryhmille 
ja yksityisille. Laskettelurinteillekään ei ole pitkä mat-
ka. Upeat, rauhaisat tunturimaisemat tekevät lomasta iki-
muistoisen. Tutustu nettisivuillamme www.tyovaenretkei-
lyliitto.com ja varaa ajoissa maja liiton toimistosta. 
TRL-majahinnasto sivulla 2.

Aurinkoisiin tunturimaisemiin ja majojemme tunnelmiin

Jukka PölläMajoiltamme Varkhamukkasta ja Rihmasta voi valmiita latuja pitkin nousta tunturiin tai hiihdellä tasamaita.


