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Yksi meistä TRL:ssa

Työväen Retkeilyliiton retkiviikko 
KARJALAN KIERROS

Ukonjoella 6. – 11.8.2012
Retkeilypäivien jälkeen mahdollisuus tutustua Pohjois-Karjalan vaihteleviin 
maisemiin Karjalan Retkeilijöiden opastuksella. Omilla kyydeillä ja eväillä, 
Ukonjoen laajennetut tilat tukikohtana.

Kohteina esim. Kolin, Patvinsuon, Petkeljärven kansallispuistot, Ruunaan 
retkeilyalue, Koivusuon luonnonpuisto, Karhunpolun ja Susitaipaleen mai-
semat, talvi- ja jatkosodan taistelupaikat, desanttien jäljet ym. kiinnostuksen 
mukaan.

Varaa paikkasi Ukonjoen kämpälle liitosta, puh. 045 1369 744.
Lisätietoja: Ilmo Nousiainen, puh. 050 543 1954

Juha Hämäläinen, 
Karjalan Retkeilijöiden sihteeri

10 + 1 kysymystä Juhalle
1. Oletko Karjalan poikii? Mistä päin 
kotoisin?

Olen kyllä, vanhemmat ovat Kirvusta, 
Kannakselta. Itse synnyin evakkomatkal-
la Jyväskylässä ja kävin koulun Kannak-
sen yhteislyseossa Lahdessa.

2. Paras lapsuuden muistosi?
Sodanjälkeiset vuodet olivat niukkaa 

aikaa ja ilonaiheet vähissä. Oman kodin 
valmistuminen tietysti ja leikkitoverit, 
niitä riitti. Järvelän asemalla vietin pal-
jon aikaa asemamiesten ”apuna”.

3. Mitä olet vuosien varrella puuhail-
lut?

Aloitin työuran Helsingissä Suomen 
luonnonsuojeluliitossa, josta siirryin Jo-
ensuuhun luonnonsuojelutehtäviin, en-
sin lääninhallituksessa ja sitten ympä-
ristökeskuksessa. Eläkkeelle jäin kolme 
vuotta sitten. Politiikkaan olen osallistu-
nut aktiivisesti mm. Joensuun kaupun-
ginvaltuustossa

4. Väität, ettet ole himoretkeilijä. Mil-
lainen sitten?

Laiska luonnossa kulkija. Himo iskee 
vasta loppukesällä, kun sienikausi alkaa. 
Silloin koluan metsässä tuntikausia lähes 
joka päivä. Pohjois-Karjala on luontonsa 
ansiosta sienimaakuntien ykkönen. 

5. Unelmaretkesi? 
En osaa yhtä sellaista nimetä. 1960-lu-

vun Saariselän vaellukset olivat hienoja 
elämyksiä nuorelle parille. Alppiniitty-
jen kukkaloistoa on aina ikävä. Suun-
nitelmissa on pitkään ollut mm. polku-
pyöräily Elben ja Saalen vartta Joensuun 
saksalaiseen ystävyyskaupunkiin Hofiin.

6. Kun Karjalan koivikot tuuhettu-
vat, tapahtuu teillä siellä monenmois-

ta niin Ukonjoella kuin lähimaisemis-
sa. Vielä eivät hihat ole tulessa, mutta 
joko lämpenee?

Kyllä vain. Helatorstain tietämissä vi-
hitään Ukonjoella käyttöön uusi majoi-
tusrakennus liiton talkoiden yhteydessä. 
Ja sitten elokuun alussa otamme vastaan 
toivottavasti ainakin satapäisen retkeili-
jäjoukon Hopealahdessa Joensuun ku-
peessa. Valmistelut ovat hyvässä vauh-
dissa. 

7. Miten on, helähteleekö tapahtuman 
yhteydessä kannel tai jokin muu soit-
topeli siellä laulumailla? 

Haitari nyt ainakin. Kannattaa palaut-
taa mieliin Suhmuran Santran ja Heilin 
Karjalasta sanat.

8. Mikä karjalainen laulu sykähdyt-
tää sydäntäsi?

Karjalaisten laulu tietysti. Monet sota-
ajan laulut myös.

9. Mielilintusi? Miksi?
Pikkuvarpunen on kaunis ja mukava. 

Niitä on täällä paljon. Kesämökillä ruo-
kin kalanperkeillä useampaa selkälokki-
paria. Hopealahdessa olen kahtena kesä-
nä löytänyt valkoselkätikan pesäkolon. 

10. Mottosi?
Ei ole erityistä. Tässä iässä varsinkin 

Carpe diem olisi sopiva, mutta en minä 
siihen aina kykene tarttumaan!

+1  Nyt voit lähettää terveisiä, siitä 
vaan!

Toivotan kaikki kynnelle kykene-
vät tervetulleeksi Retkeilypäiville Ho-
pealahteen ja sen jälkeen vielä retkeile-
mään Pohjois-Karjalan upeimpiin luon-
toympäristöihin. Muulloinkin saa tietys-
ti tulla!

Haastattelu: 
Hilkka Laitinen

Laajasalon Reippailijat juhli 40-vuotista 
taivaltaan Lapin Lumo -näyttelyssä Ate-
neumissa.

Syysmyrskyn aikaan laajasalolainen 
retkeilyväki suunnisti Lapin maisemiin, 
Ateneumin tarjoamaan taidenautintoon. 
Taide-elämystä täydensi Timo K. Mukan 
elämäntyön katselmus. Tämän nuorena 
kuolleen taiteilijan kirjallinen anti yhdis-
tyneenä myöhemmällä iällä maalattui-
hin tauluihin johdattivat juhlivan seuran 
hyvään retkeilijöiden tapaan kertomuk-
siin ja anekdootteihin omista Lapin ko-
kemuksista. Oli liikuttu laajasti niin Pal-
laksella kuin Levillä. Eniten kohtaamisia 
oli ollut Kaukosen kylän Särestöinnie-
men asuinsijoilla. Alariesto oli tullut tu-
tuksi Rovaniemellä. Kaikki tunsivat Ka-
lervo Palsan tuotannon keskeiset teokset. 

Puheenjohtaja Esa Lampion johtama 
taidenäyttelyjen koontakeskustelu todis-
ti maiseman ja ihmisen yhteyden ja vuo-
rovaikutuksen. Satojen kilometrien pääs-
tä saatettiin tuntea Lapin ja sen ihmisten 
vaikutus retkeileviin merellisen Laajasa-
lon saaren ihmisiin. Vuonna 1971 Laa-
jasalon Reippailijat seura sai alkunsa La-

pin lumouksen kokeneiden Erkki Sakin 
ja Toni Bärlundin ahkeruuden tulokse-
na. He muutamine alueella asuneine to-
vereineen näkivät Laajasalon juuri asu-
tetun vuokrataloalueen lapsilta ja nuo-
rilta puuttuvan liikuntamahdollisuudet. 
Vanhempi väki muualta muuttaneina il-
maisi myös ulkoilu- ja retkeilytarpeensa. 
Kaupunkiympäristö oli karu, vaikka si-
jaitsi kaupungin kauneimmilla kallioilla. 
Varsin pian seuran perustaminen jälkeen 
TRL:n puitteissa silloinen seuran hallitus 
liittyi myös retkeilyn edellytysten, maja-
toiminnan hankemieheksi.  

Laajimmillaan seurassa pelattiin ko-
ripalloa, jalkapalloa ja lentopalloa. Tä-
tä toimintaa ylläpidettiin ympäri vuo-
den niin koulujen saleissa kuin kauniis-
sa Tullisaaren maisemissa. Moni nuori 
sai palloiluharrastukselleen kotipesän 
Laajasalon Palloseurasta. Emäseura on 
vakiinnuttanut toimintaansa retkeilyn 
ja kuntoilun eri muotoja. Tänä päivänä 
jooga on tunkeutumassa seuran ohjel-
maan. Retkeilyyn on yhä lisääntyvässä 
määrin tullut kollektiivista kulttuurisi-
sältöä. Ympäristöön on istutettu metsik-

kö, joka nyt on kaatumaisillaan, ei kui-
tenkaan myrskyn seurauksena vaan asu-
tuksen tieltä. Yhteisvoimin paikallisten 
järjestöjen kanssa rakennettiin liikunta-
reitin varrelle kuuluisa Sakin Silta, joka 
oli välttämätön saaren itäosan liikunta-
käytölle.

Laajasalon Reippailijat on edellä kuva-
tun kaltaisista asetelmista johtuen myös 
kotiseutuyhdistys. Parhaimmillaan seura 
on ollut yhteistoiminnassa saaren mui-
den järjestöjen kanssa. Seura on tullut 
tunnetuksi aktiivisuudestaan maasto-
juoksujen ja massahiihtojen organisoi-
jana. Lapin Lumossa vilahtelivat kaikki 
tällainen ihmisten toimeliaisuus. Kun-
nostetaan paikkoja ja luodaan asukkaille 
mahdollisuuksia hyötyliikuntaan ja kas-
vuun. Maisemat ovat täällä meren äärellä 
erilaiset kuin tunturissa. Lapista on kui-
tenkin ammennettavissa monin eri ta-
voin voimaa ja virkistystä. Ateneumissa 
käynti oli reippailijoilla omin tapa viet-
tää syntypäiväänsä 2011. 

Aarno Huhtala, 
Laajasalon Reippailijat

Alustava ohjelma:
Perjantai 3.8.
klo 12- Vieraiden vastaanotto alkaa
 Tutustuminen Hopea- 
 lahteen
klo 18-  Sauna
 Vapaata seurustelua

Lauantai 4.8.
klo 7-8 Herätys ja aamu-uinti
      8-9 Aamiainen
      9 Lipunnosto
 Tervehdykset
 Päivien avaus
      9.30 Luontopolku ja pihakisa
      11 Erätaitokisa
      13 Lounas
      14 Lentopallo
   n. 16 Saunat
  n. 20 Päivällinen
      21 Lipun lasku
      21-24 Yhteinen illanvietto, aluksi
 palkintojen jako, tanssia ym.

Sunnuntai 5.8.
 klo 7-8 Aamutoimet
        8 Aamiainen
        9 Lipunnosto
        9.15 Temppelisaaren valloitus
        11 Retkeilypäivien päätös
 Muistamiset
 Lipunlasku
 Ruokailu ja kahvit
 Kotimatka alkaa

Tervetuloa Hopealahteen
Joensuulainen kauppias M.G.Piipponen rakennutti Pyhäselän rannalle Hopealahden 
tilalle 1890-luvulla komean hirsitalon perheen kesäasunnoksi. Pihapiiriin kohosivat 
pian myös pehtoorin asunto, iso kivinavetta, riihi ja muut maatilalle tarpeelliset ra-
kennukset. Tilan pinta-ala oli – ja on edelleen – 54 hehtaaria. 

Yli sata vuotta myöhemmin pihapiiri on entisellään, vaikka pari rakennusta on-
kin korvattu uusilla. Pyhäselän rantaa tilalla on kilometrin verran. Rantavyöhyke 
kokonaisuudessaan on luonnonsuojelualuetta, joka sisältyy sekä Naturaan että van-
hojen metsien suojeluohjelmaan.

Tällaiseen ympäristöön Karjalan Retkeilijät ja Hopealahden nykyinen omistaja, 
Joensuun Työväenyhdistys toivottavat retkeilypäivien osanottajat lämpimästi ter-
vetulleiksi. 

Piipposen suku ja Hopealahden tila kytkeytyvät monella tavoin Suomen kulttuu-
rielämään ja myös maamme lähihistoriaan. Hopealahdessa on vieraillut kolme pre-
sidenttiä ja välirauhan aikana siellä asusti Karjalan Armeijan komentaja, kenraali-
luutnantti Erik Heinrichs. Tästä ja muista tapahtumista kuulette lisää paikan päällä 
elokuun alussa. Tervetuloa!

Juha Hämäläinen
KR:n sihteeri ja Hopealahden hoitokunnan pj 

Laajasalon reippailijat Lapin lumoissa 
Tässä maisemassa sielu lepää! Pahakuru.

Hopealahti.

TRL:n 36. 
Retkeilypäivät 3. - 5.8.2012 
Joensuun Hopealahdessa

Tervetuloa 
Pohjois-Karjalaan! 
Toivottaa Karjalan Retkeilijät

Valkoselkätikka on tunnuslintu seuraa-
ville retkeilypäiville. Se on jokakesäinen 
vieras Hopealahden metsissä. Kuva: Juri 
Podkopayev.

Myös 
vaellus- 
viikko 
päivien 
jälkeen.

Tässä kuulemma olen itseni näköinen. Kuvan otti Tuomas Kettunen Ukonjoella.

TRL-seurat, 
huomioikaa 
tämä hieno 
tapahtuma 
P-Karjalassa!

Kai Kivelä


