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Retkeilijät perustivat 10.1.2012 TSL:n 
Tilkkutyöt ja kädentaidot -opintoker-
hon. Mukana on ollut joka kerta kym-
menkunta innokasta ahertajaa. Kerho-
laiset oppivat joka kerta jotain uutta til-
kuista.  Opitaan myös paljon muista kä-
dentaidoista ja erilaisten jätemateriaalien 
hyödyntämisestä. Kerhossa on ommeltu 
tilkkukasseja, patalappuja, pöytätablet-
teja, koristetyynynpäällisiä ja vanhois-
ta huovista palamatto (kuvassa pöydäl-
lä alimmaisena). Materiaalia on hankit-
tu kirppareilta, omien komeroiden kät-
köistä ja ostettu kaupoista. Tyhjistä kah-
vipusseista on tehty pannunalusia. 

Kerhossa on neulottu kaksivärisiä la-
pasia mahdollisesti jopa yli 80 vuotta 
vanhan mallin mukaan. 

Tilkkutöitä opintokerhossa opettaa 
Aino Takaharju. Hän on käynyt tilkku-
työkursseilla useamman vuoden Kansa-
laisopistossa. Kerhon suurin anti on ker-
holaisten välinen sosiaalinen kanssakäy-
minen. Kerhopäiviä odotetaan innok-
kaasti. Seuran miehetkin tulevat nais-
ten silmäniloksi touhuamaan majan ja 
latujen huoltotöihin.

Pohjantikka ja 
Perhosneito Pyry-päivillä

Stenbackassa vietettiin pyry-päivät luo-
malla lunta.

Kaivautumalla kuin myyrät hanki-
en keskellä, löysimme tuiki tarpeelliset 
saunan, tulipaikan, avannon ja vessan-
kin entisiltä sijoiltaan. 

Nuuksion kansallispuiston 18-vuotis-
juhla vietettiin perinteisin menoin. 

Monisävyisen juhlapuheen pitivät 
kaikki 18 juhlijaa kukin demokraatti-
sesti minuutin verran. Shampanjapok-
sut ja nuukapurilaiset kuuluvat juhlape-
rinteeseen kuten vuosien mukaiset elä-
köön-huudotkin.

Tällä kertaa vuoden olioksi valittiin 
Pohjantikka, hämärien kuusikkojen rau-
hallisesti nakutteleva asukki. Olen näh-
nyt sen Nuuksion kansallispuiston alu-
eella, vaikka se Etelä-Suomessa on erit-
täin harvinainen. Tarkkailkaapa ja ker-
tokaa havainnoista.

Siro, tummakutrinen Nuukan tun-
nus, perhosneito Jasmin liihotteli au-
rinkoisten hankien keskellä. Kevät ja 
kesä tulossa!

TRL on Suomen 
Retkeilymajajärjestön 
(SRM) jäsenjärjestö
TRL:n voimassa olevalla jäsenkortil-
la olet oikeutettu saamaan kotimaan 
SRM-hostelleissa alennusta 10 % /
vrk normaalista majoitushinnasta. 
Etu on henkilökohtainen.

Kansainvälisen hostellikortin saat 
alennettuun hintaan 12 e (normaa-
lihinta 17 e). Kortti on henkilökoh-
tainen ja voimassa vuoden ostokuu-
kaudesta lukien.

Hostellikortista ja hostelleista tie-
toa löytyy netistä: www.hostellit.fi

Riihimäen Retkeilijöistä Kau-
no Laine ja Aino Takaharju lä-
hettivät pari mainiota luonto-
kalareseptiä  kokeiltavaksi.

Haukipihvit Ainon ohjeella
400 g jauhettua haukea  
1 purkki kermaviiliä 
1 muna 
Sitruunan kuoriraaste ja mehu  
Suolaa 
Sitruunapippuria 
3 rkl perunajauhoja

Paista pannulla lettumaisia pihvejä. 

Sinttisardiinit Kaunon ohjeella
Retkeilijä-kalamies, kun saat niin sanot-
tuja ”sinttejä”, älä heitä pois, on kalat 
mitä vain. Säilömällä kalat purkkiin saat 
maukasta sardiinia. Kalat voi säilöä lasi-
purkkiin tai peltipurkkeihin. Peratut ka-
lat voi kypsentää joko sähköuunissa tai 
painekeittimessä.

Suosittu mausteyhdistelmä 400 gram-
man purkkiin 
1 tl suolaa 
1 rkl tomaattipyrettä (ei ketsuppia) 
5 kokonaista mustapippuria 
5 kokonaista valkopippuria 
1 laakerinlehti  
2 rkl öljyä

Lähdetäänpäs jälleen lintuja bongailemaan!

Perinteinen kevään linturetki 
4.- 5.5. Hangon seudulle
Tornientaistopäivänä ja vähän jo etuajassa. 
Majoitus: Lappohjan Sjömansrossa: teltta (9 € /vrk)tai huoneissa (katso hinnastos-
ta www.sjomansro.fi). Majoittumisjärjestelyistä lisää ilmoittautumisen yhteydessä.
Asiantuntevaksi todettu oppaamme viime vuodelta pyritään saamaan jälleen.
Tarkoituksena majoittua jo perjantai-iltana ja seurata lintujen iltapuuhia, mutta var-
sinaisesti lähdemme lintutorneille lauantaiaamuna anivarhain. 
Osallistumismaksu 15 euroa.
Ilmoittautumiset viimeistään ke 26.4. TRL:n toimistoon 045 1369 744 tai sähkö-
postilla tyovaenretkeilyliitto@gmail.com. ViRetin jäsenet ilm. Mialle.
Lisätietoja: Mia Neuvonen, 045 1319128 tai neumia@suomi24.fi 

Meidän piti tiirailla tähtiä
Lähes Kuopion keskustassa, Huuhanmäellä, kököttää vanha tähtitorni. Viikkoja 
kestäneen pakkasjakson aikana katselimme taivaalla loistavia tähtiä ja planeetto-
ja ikkunan läpi. Pakkanen hellitti ja sovimme tähtitieteellinen yhdistys Saturnuksen 
puheenjohtajan, Jaakko Alakopsan kanssa vierailusta tuossa tänä vuonna 50 vuot-
ta täyttävässä tornissa. 

Tulikin matikkapyry, lumi lensi vaakasuoraan, eipä näkynyt tähtiä eikä kuu ku-
mottanut. Puolikuu ystävänpäivänä olisikin ollut mielenkiintoinen tutkimuskohde, 
silloin sen kraatterit olisivat olleet parhaiten näkyvillä.

Lumisen metsän läpi nousimme mäelle, kipusimme lumisia kierreportaita tor-
niin. Jaakko esitteli alakerran tiloja ja esineistöä, okulaareja, metalliputken pakattu-
ja linssipaketteja oli melkoinen määrä ja hyvin tärkeänä esineenä hän esitteli kau-
koputkea, jonka oli rakentanut maailmankuulu, suomalainen fyysikko ja tähtitie-
teilijä Yrjö Väisälä.

Kierreportaita yläkertaan. Minä ensin! ilmoitti Niilo, esikoululainen ja niin hän 
johti joukkoa. Siellä oli kolme suurta kaukoputkea, niillä näkisi kauaksi. Tornin 
kupolia ei nyt lumisateessa voinut avata, eikä putkia kääntää kohti avaruutta, se jäi 
meille vielä salaisuudeksi.

Jaakko pyöräytti kupolikattoa täyden kierroksen ja se rumina sai joukkom-
me pienimmän, Elsan, pitelemään korviaan. Seuraavan kerran menemme sin-

ne tähtikirkkaana iltana, tienhän jo osaamme ja kiinnos-
tus on syntynyt. Silloin näemme Seulaset, Saturnuk-

sen kuut, Linnunradan ja kaikki, kaikki muut! 
Eino-ekaluokkalaisen kanssa ihmettelimme pois 
tullessa lumen hassuiksi muovaamia metsän puita.

Liisa Niskanen
Kuopion Retkeilijät

Kansainväliset Luonnonystävät yhdes-
sä Itävallan ja Saksan luonnonystävien 
kanssa kutsuvat mukaan valokuvaajat 
ympäri maailmaa ”vangitsemaan” va-
lokuviin matkailun  ja sen vaikutukset. 

Luonnonystävät puolustavat luonnon 
ja kulttuuriperinnön suojelua ja säily-
mistä sekä sellaista matkailua ja sellai-
sia vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja sopu-
soinnussa luonnon kanssa, mikä on vält-
tämätön edellytys kestävälle kehityksel-
le. On tärkeää, että retkeily /matkailu ei 
aiheuta ongelmia paikalliselle väestölle, 
vaan kunnioittaa paikallista kulttuuria.

Kilpailijat, jotka esittävät vakuut-
tavimmat digitaaliset valokuvat, joi-
ta pyydetään neljässä kilpailuluokassa, 
voittavat hyviä palkintoja, kuten oles-
keluja EDENIN (EUROPEAN DES-
TINATION OF EXCELLENCE) kes-
tävän turismin uranuurtajina palkitse-
milla alueilla.

KILPAILULUOKAT:
Yleinen: vain digitaaliset
(A1) Kestävä turismi (väri)
(A2) Kestävä turismi (musta-valkoinen)

Teemat: vain digitaaliset
(T1)Kestävä turismi vastaan tavallinen 
turismi (vastakohtapareja 2x2)
(T2)Kestävä turismi kehitysmaissa

OSALLISTUMISSÄÄNNÖT
Kilpailu on avoin kaikille maailman va-
lokuvaajille. Jokainen valokuvaaja on oi-
keutettu ilmoittamaan 4 työtä kilpailu-
kategoriaa kohden. Osallistuminen edel-
lyttää, että tekijät hyväksyvät osallistu-
missäännöt.

Kuvan voi lähettää CD:nä postitse tai 
sähköpostilla photo@nf- int.org
Suurin sallittu koko sähköpostin kaut-
ta on 10 Mb.
Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä 
SYYSKUUN 1. PVÄ 2012.

Tutustu netissä www.nfi.at –sivuilla: 
NFI Photo Championship 2012
Myös TRL:n nettisivuilla  tietoja.

Lapaset 80 vuotta vanhan mallin mu-
kaan. Kuva: H. Laitinen

Hei katsokaa, onko tuo haahka? Kuva: Hilkka Laitinen

TähtiretkiäTähtiretkiä

Kuopion Retkeilijöiden Koivulassa vietettiin laskiaista. Oli pullat, makkarat ja mäen-
lasku, ne ainakin. Yhteistä iloa pienten ja suurten kesken.
Grilliin tehdään tulet makkaranpaistopa varten. Mikko Virnes opastaa Riihisen Niiloa 
tulen teossa. Kuva: Liisa Niskanen.

Voimaa luonnosta 
ja ihmisistä

Riihimäen 
Retkeilijöiden 
tähtihetkiä

Ensi kesänä on 7.–10.6. Riihimä-
ellä 20. Erämessut. Riihimäen Ret-
keilijöillä ja Työväen Retkeilyliitolla 
on messuilla yhteinen osasto. Osas-
tolla on lauantaina arpajaiset, voit-
toina on mm. opintokerhon teke-
miä tuotteita. Joka messupäivä seu-
ran miehet opettavat tekemään pa-
jupillejä. Tänäkin vuonna ohjelmas-
sa suosittu luontoaiheinen tietovisa. 
Tarjolla on myös nuotiolla keitettyä 
pannukahvia.

H. Wrightin piirros pohjantikasta. 
Pituus 21-22 cm. 
Vatsa valkoinen 
(ei punaista) 
Naaraan pää-
laki vaalea, 
koiraan 
keltainen. 

Päätoimittaja Hilkka Laitinen.
Työväen Retkeilyliitto ry:n järjestölehti.

Toimitus: Säästöpankinranta 6 C, 
00530 Helsinki. Puh. 045 1369744. 

tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
ISSN 0783-165X

Painopaikka: Keski-Uusimaa Oy, Tuusula

Kansainväliset Luonnonystävät (NFI) järjestää 

valokuvauskilpailun 2012, 
jonka aiheena on kestävä turismi (matkailu, retkeily)

Kerhon ohjaaja Aino Takaharju vas. ja kerholainen Tuulikki Nurmi Riihimäen Retkei-
lijöiden Heiskan majalla. 

Havainnot: 
hilkka.laitinen@

gmail.com

Liisa N
iskanen


