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HHAARRRRAASSTTEEMMAATTKKAATT
Patikointimatkat

Kreetalle ja Santorinille
Saaristopyöräilyä

Kroatiassa ja pyöräilyä
Kreetalla.

Kreikka • Kroatia
myös muita teemoja

tilaa esite - kysy lisätietoja
info@matkapaletti.fi

010 320 2690
www.matkapaletti.fi

Kunnon talvi on 
reipasta meininkiä!
Talvi herättää eloon monet tutut harrastukset, jotka ovat hal-
poja ja helppoja harrastaa kotiseudulla, pihamaalla ja kunnan 
laduilla. Lapset eivät seiso tumput suorina, vaan häärivät 
lumileikeissä.
Ulkona heiluvat kolat ja lapiot – hyötyliikkujat ovat kömpineet 
tietsikoitten ja telkkarien uumenista lumitöihin. 
Pilkkijät pääsevät odottelemaan soppakaloja aurinkoisille 
jäille.

26.12. Tapanin taaperrus 
Nuuksiossa. Kinkku sulaa!

24.-25.1. Akkain räm-
pimisretki - erätaitoja 
huumorilla. Savusaunaa 
lupsakkaasti.

30.1.-1.2. Ukkojen 
luontoretki Nuuksiossa. 
Hiihtoa, patikkaa ja  
leppoisaa yhdessäloa. 

20.-22.2. Helmiretki. 
Monipuolista toimintaa 
Kolilla.

Viikot 13-14 Hiihto/ka-
lastusviikot Raattaman 
Rihmakurussa, HTR

10.-18.4. Leppoisa 
hiihtoviikko Pallaksella 
Varkhanmukkan retkeily-
keskuksessa, ER.

Näistä löydät lisätietoja lehden sivuilta 
2 ja 7 sekä TRL:n nettisivuilta www.
tyovaenretkeilyliitto.com. Sieltä pääset 
myös jäsenyhdistysten sivuille.

TRL:N 
MAJAT 
ovat luonnon-
kauniilla paikoilla 
Länsi-Lapissa ja 
Pohjois-Karjalassa. 
Tutustu liiton 
nettisivuilla ja 
varaa kevään 
parhaat viikot 
ajoissa! Puh. 
045 1369 744 
tiistai-torstai. 

KÄKKÄLÖ

KOIVULA

UKONJOKI

ASUNTA

PUTRETTI

STENBACKA

KANGASALAN
TORPPA

VARKHAMMUKKA
RIHMAKURU

Koko perheen tapahtumia
21.-22.2. Koko perheen Pyry-
päivät Stenbackassa

1.3. Perheen ulkoilu-ja pilkkipäi-
vä Itä-Helsingin jäillä (HTR)

Taavi tykkää talvesta. Kuva: Tanja Kuikka

Koivulan rantaan Kallaveden jäälle tulee tänäkin talvena napakelkka, koko perheen 
suosikki. Sen pystyttää jälleen Kuopion retkeilijöiden Kauko Laitinen. Kuvan viime tal-
ven lastentapahtumassa otti Liisa Niskanen. 

Eila Oranen on taitava ”kalamies”, joka kaikki kalapaikat hyvin ties.
Luepa sivulta 3, kuinka siika 2,6 kg kesytettiin. Kuva: Pertti Oranen.

Sinitiainen ensi lumen aikaan jolloin sen hento sirkutus kuuluu lintulaudan läheisyy-
destä. Kuva: Reino Tuominen.

Asuu kaikissa puissa
kauneus hiljainen

Viipyy lintujen suissa
onni sen.

Helvi Juvonen 1949
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Retkeilijä-lehti:
Toimitus Hilkka Laitinen, puh. 0440-500354, 
hilkka.laitinen@gmail.com
Seuraava Retkeilijä ilmestyy 10.3. 2015 Demokraatti-
lehden liitteenä. 
Aineistot kuukautta aiemmin.

Kysy TRL:sta vapaita kämppiä ja tilaa Kämppäopas, 
                puh. 045 1369 744.

Puheenjohtajan palsta

Liiton majoilla on taas aherrettu ahke-
rasti, kunnostettu vanhaa ja rakennettu 
uutta. Viimeisin rakennelma on Ukon-
joelle tehty varasto. Kiitos kaikille ra-
kennustarvikkeita lahjoittaneille. Ilman 
lahjoituksia emme olisi saaneet varastoa 
tehtyä näin nopealla aikataululla. Ei pidä 
myöskään unohtaa Karjalan Retkeilijöi-
den arvokasta työpanosta. Kiinteistötoi-
mikunta kiittää ja kumartaa. 

Etelä-Konneveden kansallispuisto 
sai lainvoiman syyskuun alussa. Hie-
no juttu että monen vuoden työ palkit-
tiin. Etelä-Konneveden kansallispuis-
to täydentää loistavasti kansallispuisto-
jen joukkoa. Sen vaikutusalueella asuu 
300.000 asukasta. Joten uskon että vils-
kettä retkipoluilla tulee riittämään. Eh-
käpä puisto tuo tullessaan työpaikan 
monelle luonnon ja liikunnan parissa 
työskentelevälle. Tarvitsevathan ihmi-
set majoitusta, elintarvikkeita, opastus-
ta ja mahdollisesti valmiiksi mietittyjä 
opastettuja retkiä puistoalueelle. Kuopi-
ossa otettiin koppi ja lähdemme tutus-
tumaan puistoon ensi keväänä. Osa me-
loen ja osa kävellen. Tulkaahan muut-
kin seurat mukaan. 

Nyt ottaa pattiin, nimittäin tämä Tal-
vivaaran tapaus. Kaivoksesta piti tulla ra-
hakaivos omistajilleen, mutta kuinkas 
sitten kävikään. Voitontavoittelun huu-
massa vähät välitettiin ympäristövastuis-
ta. Seurasi luonnonkatastrofi. Vesistöt ja 
rannat pilaantuivat mahdollisesti vuosi-
kymmeniksi. Maanomistajat ovat oikeu-
tettuja korvauksiin, mutta raha tuskin 
tuo puhdasta luontoa takaisin, ei aina-
kaan lyhyellä aikavälillä. Asiantuntijat-
kin ovat olleet eri mieltä siitä kestävätkö 
tehdasalueella olevat maavallit jätevesien 
painetta.  Pahimmassa tapauksessa valli-
en pettäessä vesimassat vyöryvät Kuopi-
oon saakka. Nyt on viimeinen hetki toi-
mia ja estää jätevesien pääsy luontoon. 
Olkoon vastuunkantaja vaikka valtio, jos 

ei muita tahoja löydy. Etsitään syyllisiä 
tapahtumille sitten myöhemmin jos on 
tarpeen. Luonnon piittaamaton tuho-
aminen ei saa jatkua.

Tämän lehden punaisena lankana on 
talviretkeily. Raotetaanpa hiukan salai-
suuksien verhoa eli miten minusta tu-
li retkeilijä. Kaikki alkoi kun muutin 
työn perässä Kuopioon suureen sairaa-
laan töihin. Tutustuin retkeilyäkin har-
rastaviin ihmisiin. Houkuttelivat moko-
mat kevättalven hiihtovaellukselle Kilpi-
selle. Olinhan toki Lapissa käynyt mut-
ta kokemukset olivat silti varsin vähäi-
set. Rohkeasti lupauduin mukaan. Va-
rusteita keräiltiin keneltä sattui jouta-
maan. Tavarat omatekoiseen rinkkaan 
ja matkaan linjabussilla. Vähänkös po-
rukat katselivat viistoon Saanan majalla 
kun meikäläinen saapasteli farkut jalassa 
ja anorakki päällä lähtöpaikalle. Ja vielä 
omatekoinen rinkka, joka painoi julme-

tusti. Epäilivät ettei noilla varusteilla Pit-
sukselle suksita. Uho oli kova ja matkaan 
lähdettiin. Saarijärven kämpällä hartiat 
olivat niin lukossa että ei yläroppa liik-
kunut mihinkään suuntaan. Tytöt kui-
tenkin hieroivat meidän miesten, tai poi-
kasiahan vielä silloin oltiin, hartiat ja aa-
mulla oltiin taas uudessa iskussa. Viik-
ko oli hieno ja mieleen painuva. Tarinan 
opetus: Ei ole olemassa huonoja varus-
teita vaan huonoja kelejä. Ilman näitä 
”houkutuslintuja” en otsa hiessä vään-
täisi tätäkään juttua.

Kiitokset kuluneesta vuodesta yhteis-
työkumppaneille, liittohallituksen ja toi-
mikuntien jäsenille sekä kaikille retkeili-
jöille. Toimistohengettärelle erityiskiitos. 
Ilman häntä hommat eivät kerta kaik-
kiaan toimisi. Hyvää joulun odotusta ja 
onnellista uutta vuotta,  

Pauli T. Komonen

Tämä vuosi alkaa olla taputeltu pakettiin

TRL:N MAJAVUOKRAT 2015
Vuodepaikkamaksut  
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 vuokrata vuodepaikkamaksulla tai  
viikko/vrk-hinnalla omaan käyttöön. 
Tarkemmat tiedot netissä www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut.
Käkkälön majaa Enontekiöllä vuokrataan vain kesäaikaan 
viikko- tai vrk-hinnalla.
Maksut majavuokrauksesta TRL:n tilille IBAN  FI66 1521 
3007 119458

Retkeilijä-lehti on luettavissa, myös aikaisempia 

numeroita TRL:n nettisivuilla näköissivuina.

www.tyovaenretkeilyliitto.com

Some-kurssi 7.-8.3.15
Opiskellaan sosiaalisen median taitoja Kuusankoskella alkaen klo 11.
Suotavaa ottaa oma läppäri mukaan.
Kotisivuilta lisätietoa kun asiat tarkentuvat.
Ilmoittautumiset TRL:n toimistolle 10.2. mennessä:
tyovaenretkeilyliitto@gmail.com  puh. 045 1369 744

Talkoot 
majoillamme
Ukonjoella 22. - 24.5. 
Lapin majoilla 6.- 13.6.   
Matkakustannuksissa avustetaan ja 
ruoka tarjotaan.
Ukonjoen osalta ilmoittautumi-
set Ilmolle, puh. 050  543 1954, 
ilmo.nousiainen@elisanet.fi ja la-
pintalkoiden osalta Paulille (0400 
350 515, paulitkomonen@gmail.
com) tai liiton toimistolle.

Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää majamme sel-
laisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimista, liikunnallista va-
paa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT -lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n 
majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätalkoissa omalla 
”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton tilille 
Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 119458. Viitenumero on 11633. 
Hyvän mielen keräykseen ovat 1.1.2012 - 20.11.2014 osallistuneet:
Matti Vikström, Kerttuli Karonen, Erkki Anttila, Ossi Lindroth, Risto ja Leena 
Tiitinen, Riitta Rissanen, Anneli Riikonen, Helena Ranta, Seppo Passinen, Ai-
no ja Heikki Kluukeri, Juha Saarinen, Leo Pennanen, Kirjanpitotoimisto Kar-
vinen, Laajasalon Reippailijat
Kiitokset lahjoittajille!

Akkain rämpimisretki 
24.-25.1.15 Lopella
Kokoontuminen Lopen Nesteellä lauantaina 24.1. klo 10.
Kuljetaan metsässä joko suksilla tai kävellen, lumitilanne ratkaisee kulkumuodon.
Yöpyminen teltoissa.
Savusaunaan pääsemme retken lopuksi(sisältyy retken hintaan). 
Omat eväät maastossa, saunan päälle saamme maksua (10e) vastaan soppaa.
Osallistumismaksu 15 € Työväen Retkeilyliiton tilille FI66 1521 3007 1194 58, 
viitenumero 12865.
Ilmoittautuminen viimeistään 15.1. TRL:n toimistoon:
e-mail tyovaenretkeilyliitto@gmail.com  tai puh. 045 1369 744
Tiedustelut joko Riitta Sairinen, puh. 040 574 5051 tai 
Armi Salenius, 040 509 8259. 
Toivottavasti päästään hiihtämään!

Ukkojen luontoretki pe 30.1.-1.2.15 
Nuuksion kansallispuistossa 
Majoitus Nuuksion Stenbackassa, Kurjolammentie 2, Tervalampi.
Makuupussi mukaan!
Aloitetaan perjantaina n. klo 14. Tutustutaan ympäristöön ja lämmitetään puusau-
na myöhemminkin tulijoille. 
Lauantaina tehdään hiihto- tai patikkaretki tutustuen kansallispuistoon ja sauno-
taan.
Sunnuntaina ulkoilua ja mahdollisuus tutustua Luontokeskus Haltiaan.
Osallistumismaksu 30 € sisältää majoituksen, aamu- ja iltapalat ja lauantain vah-
van keiton. 
Maksu Työväen Retkeilyliiton tilille FI66 1521 3007 1194 58, viitenumero 12988.
Ilmoittautuminen 26.1. mennessä: pertti.mikkela@gmail.com tai puh. 0400 475 
254. 

Järj. TRL-Retkeilytoimikunta/Espoon Retkeilijät

Helmiretki 20.–22.2.15 
Kolin vaaramaisemiin
Tervetuloa Kolille hiihtämään, laskettelemaan, lumikenkäilemään, kalastamaan tai 
muuten vain hauskaa pitämään ja rentoutumaan hyvässä seurassa. 
Koli on jylhien vaarojen tyyssija ja Suomen tunnetuin kansallismaisema. 
Päivällä seikkailemme Pielisen erämaaluonnossa, tykkylumisilla vaaroilla, valkoisil-
la hangilla, kvartsiittikallioilla ja kaskitulien muovaamissa perinnemaisemissa. Me-
no jatkuu illalla valaistulla ladulla. 
Voit tulla mukaan päiväksi tai majoittua koko viikonlopuksi Koli Freetimeen. 
Yhteinen ruokailu omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä Arvo Åkelle, 050 520 4141.

Pääkaupunkiseudun väelle: 
Koko perheen Pyry-päivät
21.-22.2.15 Nuuksion Stenbackassa
Ohjelmaa lumitilanteen mukaan:
21.2.  Opastettu hiihtoretki * lumikenkäilyä * ahkionvetoharjoitukset ja kisa * lu-

miukkokisa * sauna ja avanto * rokkaa, makkaraa, lättyjä nuotiolla * takkailta
22.2.  klo 12 Nuuksion kansallispuiston 21-v-juhla perinteiseen tapaan. Mikä on 

vuoden olio, miettikääpä! Juhlan kesto n. 2 tuntia.
Rokasta ja makkarasta peritään pieni korvaus (5,-), yöpyminen 10,-/hlö.
Suositamme kimppakyytejä, Veikkolasta noudetaan bussilta.
Järj. Espoon Retkeilijät ja NUUKA ry.
Lisätietoja: hilkka.laitinen@gmail.com p. 0440 500354

Tervetuloa Stenbackaan 
– siellä on aina hyvä ilmapiiri!

Herätystalveen!

Matkalla Haltille 70-luvulla. Vas. Pauli Komonen, Tatu Piiparinen ja Isto Rissanen.

Hilkka Laitinen
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Yksi meistä TRL:ssa
Eila Oranen 
Helsingin Työväen Retkeilijät ry:n 
sihteeri ja taloudenhoitaja

10+2 kysymystä Eilalle:
1. Sinä olet niitä TRL:n ja HTR:n ”ve-
teraaniretkeilijöitä”. Koska liityit seu-
raasi ja mikä oli innostuksen syy?

Liityin seuraan mieheni Pertin va-
navedessä 1969. Hän oli töissä Helsin-
gin Satamalaitoksella, josta liittyi paljon 
työntekijöitä siihen aikaan HTR:n jäse-
niksi.

Olin innostunut toiminnasta, retkis-
tä ja tapahtumista ja oli kova halu tehdä 
jotain kuntoni puolesta kivassa seurassa 
ja vielä vain ”kohtuullisen kuppauksen” 
periaatteella. 

2. Oletko alkuperäinen helsinkiläinen 
vai junan tuoma? Jos, niin onko vie-
lä kiinnekohtia vanhaan kotiseutuun? 

En ole alkuperäinen helsinkiläinen. 
Tulin Helsinkiin 1964 opiskelun ja työn-
saannin takia. Olen syntynyt Rantasal-
mella seitsenlapsiseen perheeseen, joten 
vanhimmasta päästä piti lähteä leipää 
etsimään. Vietämme kotitilallani aikaa 
nykyään noin kaksi kuukautta vuodes-
sa. Siellä on aina jotain tehtävää, eten-
kin Pertillä, joka tykkää siitä halonhak-
kuusta. 

3. Mikä on Helsingissä parasta? Ka-
malinta? Kyllähän Helsingissäkin voi 
retkeillä, luontoa on!

Koti ja perhe on täällä, seitsemän las-
tenlasta. Näin voimme olla avuksi lapsil-
lemme tässä kovassa yhteiskunnassa. Ka-
malinta on pelko, että työn ja iän tuo-
ma tulos, eläke, ei riitä loppuelämäksi.

Onneksi voi retkeillä ja ulkoilla ilman 
rahallista menoa eikä verottaja ole hok-
sannut laittaa liikuntaa verolle! Helsin-
gissä on hyvä harrastaa retkeilyä, lähellä 
on paljon upeita ulkoilualueita ja kan-
sallispuistojakin kuten Nuuksio ja Si-
poonkorpi.

4. Olet innokas lapinkävijä ja kalas-
taja. Mistä innostus kalojen narraa-
miseen?

Joo, olen ns. lapinhullu. Se alkoi jo 
70-luvulla Lapin majoilta, ensimmäi-
nen kohteeni oli Varkhanmukka. Sitä 
ei osaa selittää. Olemme Lapissa n. 10 
viikkoa vuodessa Inarin ja Enontekiön 
maisemissa.

Into ja halu kalastukseen alkoi jo kah-
deksanvuotiaana. Muistan kuinka isäni 
viiden aikaan anivarhain herätti minut ja 
kysyi ”Lähetkö tyttö pitelemään venettä, 
katotaan verkot”. Piteleminen tarkoitti 
hiljaista soutamista ja ennen kaikkea ve-
neen oikeassa suunnassa pitämistä. Isäni 
mielestä olin siinä hommassa taitavampi 
kuin äitini, se kannusti kovasti.

Kävin pilkillä ja ongella isäni kanssa, 
kalat olivat tarpeeseen kaksitoistahenki-
seen ruokapöytään. Omistan edelleen 
isäni tekemiä pilkkejä ym. Olen ollut n. 
30 vuotta työpaikkani kalakerhon halli-
tuksessa sihteerinä ja toiminnassa mu-
kana. 

5. Mieluisin saaliskala ja merkittävin 
kalasaalis?

Mieluisin kala on siika. Siikoja saim-
me isäni kanssa isäni tekemällä kupari-
sella pystypilkillä, ketjussa oli koukku ja 
koukussa punaista villalankaa, saalista 
tuli valtavasti. 

Merkittävimmän kalasaaliin sain 
muutamia vuosia sitten eräästä tunturi-
järvestä. Oli maaliskuun puoliväli ja jää-
tä oli yli puolimetriä, lunta jäällä toinen 
mokoma. Viisituumainen pilkkireikä ja 
pyyntivälineenä pilkkivapa ja siinä kul-
tainen, pienen herneen kokoinen mor-
ri, siima 0,18. Kala nappasi sen jään al-
ta. pelkäsin, että se katkaisee siiman ja 
vie kultamorrini. Vihdoin sain sen tule-
maan n. puolen tunnin väsytyksen jäl-
keen sentti sentiltä reikään, johon se jäi 
kiinni keskikohdastaan.

Siinä se oli. En uskaltanut työntää kät-
täni sinne, kun luulin, että kala on hauki.

Vihdoin se alkoi pumpata itseään 
ylöspäin pilkkireiässä. Näin sen silmät 
ja kiskaisin sen jäälle. Se oli siika 2,630 

kg. Sitä en unohda koskaan. Kilpailutin 
sen Vapaa-ajan kalastajien keskusliitos-
sa ja sain sillä kultaisen lätkän reppuu-
ni: ”Vuoden suurin yksilö aktiivisilla vä-
lineillä saatuna”.

6. Jos olisit kala, mikä kala olisit?
Joskus tunnen sääliä kaloja kohtaan. 

Ehkä siksi haluaisin olla kultakala jos-
sakin hyvän, siistin ja huolehtivan per-
heen akvaariossa. Lapset ruokkisivat mi-
nua ym.

7. Unelmaretkesi, onko sellainen nä-
köpiirissä?

Unelmissa on matka Oregoniin, jossa 
on hyvä nuoruuden ystäväni. Näköpii-
rissä on kyllä vain keväällä matka TRL:n 
Rihman majoille ja huhtikuun lopulla 
Inarille.

8. Melikirjallisuus, entä musiikkikap-
pale?

Luen mielelläni kalastusaiheisia kirjo-
ja. Viimeksi lukemani on rantasalmelai-
sen kirjailijan Olli Kauhasen Taimenen 
tanssi. Vahvat miesäänet saavat minut 
rauhoittumaan kuten Leonard Cohen, 
mielikappale on Take this waltz.

9. Minkälaiset luontoelämykset ovat 
jääneet mieleen Lapista?

Niitäkin on monia, mutta yksi on 
muisto ylitse muiden, jo kolmenkymme-
nen vuoden takaa. Olimme huhtikuussa 
viikon lomalla TRL:n Käkkälöjoen käm-
pällä. Tuli suojasää koko Lappiin ja sit-

ten kunnon pakkanen. Hiihdimme han-
kikannolla Onnasjärvien kautta Pyhäke-
rolle ja siitä Sioskurun kämpälle, Tap-
purin kautta Ketomellalle ja siitä suun-
nistaen Käkkälön kämpälle takaisin. Oli 
ihanaa hiihtää omia latujaan, suunnis-
tuskurssi oli käyty retkenohjaajakurs-
sin yhteydessä, eikä eksytty. Jokeen yri-
tettiin tehdä pilkkireikää onnistumatta, 
koska siinä oli ainakin kolmessa kerrok-
sessa jäätä.

10. Paras kalareseptisi?
Syömme kalaa ainakin kaksi kertaa 

viikossa. Luonnossa ovat parhaat nau-
tinnot tulilla tehdyt ”tikkuahvenet” ja 
ruisleipä. Paras kalareseptini on ”Hau-
kea sipulipedillä”.

+1 Mottosi?
Minkä voit tehdä tänään, tee se tä-

nään.

+2 Kuka mahtoikaan sanoa, ”juo-
taiskos taas ammeellinen kahvia?”

Oliskos ollut Georg Grönman?

Ei ollut, vaan Erkki Wiksten, lii-
ton ja HTR:n ensimmäinen puheen-
johtaja. Hän totesi kokouksen veny-
vän ja porukan tarvitsevan taas run-
saasti kahvia.

Kiitos Eila haastattelusta!
Hilkka Laitinen

Eilan haukiresepti on sivulla 8.

Ahkerat kädet
Kun Ukonjoki veti tilapäisesti 20 cm:n jäähän syntyi Einari-majan läheisyyteen va-
rastokoppi.

Sitä oli rakentamassa mm. Erkki Ajakainen ja Toivo  Raassina. Varaston julkisi-
vun laudat ovat ajan tyylikkäästi patinoimat Einarin entisen pärekaton aluslaudat. 
Näyttääpä luontevalta kuten Ukonjoen pintakin luonnon taiteilimin lumipallosin. 
Kuvat: Ilmo Nousiainen.

Kuusankosken Retkeilijät ry:n KuuRet 
55+-jaosto on muutamien viime vuo-
sien aikana ollut mukana Euroopan 
Unionin rahoittamassa kansainvälises-
sä ruohonjuuritason toiminnassa. ”Aut-
tavat kädet”-projekti on saanut EU:n 
Elinikäisen oppimisohjelmaan liittyvää 
Grundtvig-rahoitusta. Kuusi vapaaeh-
toista portugalilaista senioria oli syys-
kuussa kolmen viikon ajan tutustumas-
sa ja osallistumassa suomalaiseen yhteis-
kunnalliseen vapaaehtoistyöhön. Vapaa-
ehtoistoiminnasta esittelyn kohteina oli-
vat Kouvolan kaupungin ja Etapin se-
kä Kuusankosken vapaapalokunnan ja 
SPR:n toiminnat.

Kuusankoskella vapaaehtoiset oli-
vat mukana oman jäsenistömme kanssa 
muun muassa vanhusten ulkoiluttami-
sessa ja siihen liittyvässä virkistystoimin-
nassa, hautausmaan haravoinnissa, roski-
en keruussa, puutarhatalkoissa Perhenie-
men opistolla Iitissä sekä Portugalin ja 
erityisesti sen musiikin esittelyssä useis-
sa eri yhteyksissä.

Ympäristön siivoustalkoot keskittyi-
vät Kuusankoskella Urheilupuiston alu-
eelle, jossa jätteiden valtava määrä yllätti 
niin vieraat kuin isännätkin. Jätettä ker-
tyi parissa tunnissa uskomaton määrä. 
Myös SPR:n kirpputorilta kertyi kaksi 
kuormaa rojua. Ne toimitettiin jätease-
malle, jonka toimintaan vapaaehtoiset 
pääsivät läheltä tutustumaan.

Toimintaan liittyi myös yhdessäoloa 
KuuRet 55+-ryhmän jäsenten kanssa. 
Vapaaehtoiset olivat mukana Kouvolan 
Vanhan ajan markkinoilla maistelemas-
sa muikkuja ja Elimäen ruokamessuil-
la uutispuuron, talonpojan pyttipannun 
ja lettujen parissa. Tutustuminen Elimä-
en kotiseutumuseoon ja Verlan Unescon 
suojeleman museoalueeseen toivat esille 
paljon yhtäläisyyksiä Portugalin ja Suo-
men perinteiden välillä. Yhteisiä illan-
viettoja järjestettiin suomalaisessa luon-
nossa ja kesämökkiympäristössä. Va-
paa-ajan matkat Helsinkiin, Haminaan 
ja Kotkaan avarsivat näkemystä eteläisen 
Suomen luonnosta, historiasta ja ihmis-
ten elämästä.

Lapissa työskentelyosuuteen sisältyi 
roskien keruuta ulkoilureittien varrelta, 
marjojen poimintaa sekä piha-alueiden 

siivousta Rihmakurussa ja Sirkkatalolla 
sekä avustamista keittiötöissä. Rihmaku-
russa oli myös mahdollisuus viimeisten 
maalitippojen sutimiseen saunan ulko-
seinään.  Retkeilijöiden ruskamatkaryh-
mälle tarjottu portugalilainen ilta mais-
tiaisineen, lauluineen ja esittelyineen oli 
odotettu tapahtuma. 

”Auttavat kädet”, senioreiden vapaa-
ehtoisten projekti oli mukanaolijoiden 
mielestä osoittautunut onnistuneeksi 
tapahtumaksi. Portugalilaiset kertoivat 

odotustensa täyttyneen kiitettävästi. He 
kertoivat saaneensa niin Kuusankoskel-
la kuin Lapin matkallaankin positiivi-
sia kokemuksia vapaaehtoistyön moni-
puolisuudesta ja tehokkuudesta yhteis-
kunnan tarjoamisen palvelujen ohessa. 
Projektin suomalainen osapuoli KuuRet 
55+ tekee vastaavan ”työmatkan” Portu-
galiin ensi kevään aikana kuuden senio-
rin voimin.

Teksti: Teuvo Nurmi 
Kuvat: Seppo Tahvanainen

Muikkuverkon nosto ei ole ihan helppo juttu. Kuva: Pertti Oranen

Portugalin vapaaehtoiset odottavat Tauno Hellstenin ohjeita talkoiden aloittamiseksi 
Rihmakurussa. Tauno taustalla vasemmalla.

Auttavia käsiä Portugalista

Varastokoppi valmiina.

Portugalin vapaaehtoiset ja KuuRetin jäsenet Mäkikylän palvelukeskuksen asukkai-
den ulkoilutuksessa.

Lumipallukat joessa.

Tulipaikalla Itä-
Helsingissä joskus 
1970-luvulla. Vas. 
Erkki Wiksten, 
Hannu Flink, Ritva 
Hietanen, Lem-
mikki Aniluoto, Ei-
la ja Pertti Oranen. 
Kuvan otti Eila 
Flink. 
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NUUKA ry
toivottaa ystävilleen kautta 
maailman
kuusentuoksuista Joulua.

Iloista Joulua!
Tervetuloa 13.12. klo 12 Joulujuhlaamme 
ja Baruntse-kakulle Stenbackaan.
Espoon Retkeilijät

Rauhaisaa Joulua Ja 
Retkeilyllistä Vuotta 2015!
 Kuusankosken Retkeilijät ry

Takaa metsien humisten 
Joulu jo matkalla on, 

luokse koivujen lumisten juurelle kuusikon!
Helsingin Työväen Retkeilijät  / 

Helsingin Luonnonystävät

Lämmin joulutervehdys ja 
retkirikasta Uutta Vuotta
Järvenpään Retkeilijät ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät ry

Riemukasta joulua ja hyviä, 
onnekkaita retkiä vuodelle 2015.
Rovaniemen Retkeilijät

Taas saapui joulun aika ja sen 
ihmeellinen taika, halu läheisiänsä kiittää.
Uudelle vuodelle lupaukset tehdä 
ja vanha vuosi muistoihin liittää. 
Riihimäen Retkeilijät ry

Lämmintä joulumieltä ja
Reipasta Retkeilyvuotta 2015!
 Laajasalon Reippailijat ry LARE

Rauhaisaa Joulua ja
Riemukasta  retkivuotta 2015!
 Kangasalan Retkeilijät ry

Arjen pikku tähtiä
jos antaa pitkin vuotta,
ei joulutaivaan kirkkain tähti
loista silloin suotta.
Tähtien valoa kaikille toivottaen
Kuopion Retkeilijät ry

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
 Vihdin Retkeilijät ry

Liekki lämmin kynttilästä
syttyy ihmissydämeen,
matkaa arjen hämärästä
teemme juhlaan jouluiseen.
Karjalan Retkeilijät ry

Luovuus kukkii 
läpi lumen ja jään.  
ER:n Luovuus kukkii -kerho

Joulunrauhaa sydämeen
ja onnea vaellukselle 2015
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
 Salpausselän Samoojat ry

Lumista ja luistavaa Joulua
sekä eteenpäin vievää 
Uutta Vuotta!
Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

Hyviä vesi-
retkiä 2015!

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, Puh. (09) 879 8886
e-mail: welho@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! Koirien ja 
kissojen kelluntaliivit

❤ GOD JUL!   ❤ BUORRI JOULLUO!   ❤ HÄID JÕULE!   ❤ MERRY CHRISTMAS! 
❤ FROHE  WEIHNACHTEN!   ❤ MEILLEURS VOEUX DE NOËL!

❤ GOD JUL!   ❤ BUORRI JOULLUO!   ❤ HÄID JÕULE!   ❤ MERRY CHRISTMAS! 
❤ FROHE  WEIHNACHTEN!   ❤ MEILLEURS VOEUX DE NOËL!

Stenbackan hyvät haltijat  
odottavat lumihiutaleiden 
leikkiä ja toivottavat 
tunnelmallista Joulua.

Tunnelmallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
Tapaamme taas Matka2015 Messuilla.
Penedon Retkeilijät

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

Kynttilöiden tuiketta ja Luovaa Uutta Vuotta 2015
kaikille Retkeilijä-lehden ystäville!
Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus Hilkka Laitinen   Maija Koponen

Hilma ja Topi toi-
vottavat lumista 
Joulua. Kuva: HL

Kuvaaja, Reino Tuominen ruokkii hömötiaista.
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Järvenpään retkeilijöiden 19 hengen 
joukko pakkasi 5. syyskuuta rinkkansa 
bussin uumeniin ja suuntasi kohti Muot-
katuntureita. Oma bussikyyti on kätevä 
tapa matkustaa tutussa porukassa. Tosin 
ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, miten 
varsinkaan iäkkäämpi ihminen suostuu 
vapaaehtoisesti nuokkumaan yön bussin 
kapealla penkillä. Perille päästyä, kun-
non aamiaisen jälkeen retkeilijä on kui-
tenkin jo toipunut ja valmis lähtemään 
maastoon. 

Perillä hajaannuimme eri tahoille, ku-
kin mieltymystensä mukaan. Osa jou-
kosta jäi Muotkan Ruoktun majoitus-
tiloihin Ivaloon ja kolme ryhmää läh-
ti omia reittejään viikon vaellukselle. 
Muotkatuntureilla ei reittiä voi suun-
nitella tunturimajojen tai laavujen mu-
kaan, koska niitä ei siellä ole. Kivises-

tä maaperästä huolimatta teltanpaikkoja 
löytyi hyvin. Maasto oli helppokulkuista 
ja komeita maisemia oli riittämiin. 

Säät suosivat meitä, sillä sadevarustei-
ta tarvittiin vain yhtenä aamupäivänä. 
Maaruska kaunistui ja syveni viikon ai-
kana, ja riekonmarjojen ja mustikanvar-
pujen puna sai tuntureiden rinteet heh-
kumaan. Mustikoita oli todella runsaas-
ti, ja niitä kauhottiin suuhun ja astioi-
hinkin, etelään tuotavaksi. Viimeisenä 
yönä lämpötila laski pakkasen puolelle 
ja onnekkaat yökukkujat näkivät revon-
tuliakin. 

Ennen kotimatkalle lähtöä nautit-
tiin yhdessä erinomaista poronkäristys-
tä Muotkan Hansin isossa pirtissä. Hans 
esitti meille vielä lähtötervehdykseksi ko-
meat joiut. Ensi vuonna uudelleen! 

Hannele Pöllä

Maaruska Pallaksen rinteillä ryöpsäh-
ti silmille. Riekonmarjan, juolukan ja 
mustikan lehdet hehkuivat kuin tulen-
liekit, marjat vielä täynnä kesän make-
aa voimaa.

Kuukkelit käpsähtelivät Varkhanmuk-
kan petäjissä tuumaten ”Juuri nyt on oi-
kea aika turistin tulla tunturiin”. Seuraa-
vana aamuna kuukkelille oli puuroannos 
tutulla laudalla. ”Jaha, ovat tulleet ja tie-
tävät talon tavat” piukutteli lintu ja käp-
sähti puurolle.

Olimme kuukkelin reviirillä, jonne 
kuvastuivat sinistä taivasta vasten Pal-
laksen kerot houkutellen korkeuksiinsa.

Montellin maja on Varkhanmuk-
kan kävijöille tuttu ja sopiva kohde al-
kaa vaellusviikko.

Intoa riitti katsastaa Nammalakurun 
uusi, hieno varaus- ja avokämppä ja ki-
paista Jäkäläkerollekin. Aurinko, navak-
ka tuuli ja liikunta tekivät tehtävänsä. 
Varkhanmukkan löylyt ja Telaojapulah-
dus palauttivat tasapainon.

Taivaskero eli Himmelriiki on Pal-
laksen tuntureista lähimpänä taivasta. 
Sen laki kurkottaa 809 metriin. Sinne 
on rattoisampaa nousta Vatikurua pitkin 
kuunnellen puron solinaa. Avaraa tuntu-
rimaisemaa noustaan harmaarakkaiselle 
laelle, jossa on muistomerkki Helsingin 
olympialaisten v.1952 olympiatulelle. Se 
ei kuitenkaan silloin syttynyt keskiyön 

auringosta pilvisen sään vuoksi. Sen teki 
v. 2012 Juha Mieto tapahtuman 60-vuo-
tismuistojuhlassa.

Joogaa avaralla Keimiö-tunturil-
la. Seuraava päivä oli edelleen aurinkoi-
nen, lämminkin, vetäjämme Nousiaisen 
Ilmon tilaama.

Marjaliisa Hentilä kertoo tunturin ve-
tovoimasta: ”Olimme saavuttaneet tun-
turin laen noin tunnin reippaan nousun 
jälkeen. Näköalat mitä ihanimmat. Huo-
masin heti, että tasaisella laella oli puo-
leensa kutsuvaa, pehmeää sammalta. Sii-
nä voisi vaikkapa joogata! Rentoutus oli-
si ponnistuksen jälkeen paikallaan. Sii-
hen ei ollut aikaa, mutta päälläseison-
taan toki.

Se on rankka liike, mutta samalla mi-
tä rentouttavinta, koska kaikki elimet 
ovat yhtäaikaa ylösalaisin. Seisoin pääl-
läni vain pari minuuttia ja rentouduin 
täydellisesti. Sitäpaitsi, oli mukavaa kat-
sella ihmisiä ja maailmaa toisesta hori-
sontista.”

Sammaltunturi kuului vielä päiväoh-
jelmaan.

Ilmon poropoluilla. Emme kulke-
neetkaan Metsähallituksen uutta reit-
tiä iki-ihanalle Hietajärvelle ja sen ko-
mealle laavulle, vaan kiersimme järven 
pitkin poropolkuja, joilla rapisivat kä-
vyt jalan alla ja vierillä punersivat pul-
leat puolukat.

Hämyiseen satumetsään kurkisti au-
rinko kuin vahingossa valaisten kyh-
myräisiä honkia ja oksien naavaparto-
ja. Innokkaimmat tekivät pitkän mars-
sin Hannukuruun ja Suasvaaralle pääty-
en Varkhanmukkan lauteille hehkutta-
maan luonnon ja vaeltamisen mahtavaa 
yhteisvaikutusta. 

Särkitunturille pääsevät melkein 
kaikki sillä sinne on valmistunut baa-
na, jolla ruska-aikaan on ruuhkaa. Kau-
niilla reitillä ja avarilla järvimaisemilla on 
ihailijoita vauvasta vaariin.

Nyt ylösmeno on helpompaa. Tulles-
sani alas, huutelivat vastaantulijat hy-
myssä suin ”Vieläkö on pitkä matka?” 
Mielelläni vastasin ”ei ole, kohta olette 
huipulla” Kävelysauvat kopisivat ja kai-
killa oli hyvä mieli.

Lapin kankaiden makeat marjat 
ropisivat ämpäreihin. Hyväntahtoises-
ti jätimme niitä karhuillekin talviunien 
evääksi ja emokarhun äidinmaidon vita-
miineiksi ja hivenaineiksi.

Kiitos osallistujille iloisesta seurasta 
ja kuvista ja erityisesti Karjalan vaarojen 
kasvatille Ilmo Nousiaiselle, joka hötkyi-
lemättä johdattelit meidät Pallaksen ko-
meimmille tuntureille ja luontoelämys-
ten pariin.

Ilolla viikkoa muistellen 
Hilkka Laitinen

Savustaminen kannattaa tehdä kiireet-
tömästi. Suolaus tehdään jo edellisenä 
päivänä tai antaa suolan imeytyä aina-
kin muutama tunti. Suolan määrä n. 2,5 
% kalan painosta, esim. 5 kg muikku-
ja sekoitetaan hienoa merisuolaa n. 125 
g. Hieno merisuola on mielestäni paras-
ta savukalalle. Suolaliuokseen upottami-
nen on myös kätevä tapa suolata kalat. 
Tehdään 10 % suolaliuos ja annetaan 
kalojen suolautua muutama tunti (pa-
kastettu kala on kätevää sulattaa suola-
liuoksessa) 

Kaloja kannattaa kypsentää savus-
tusuunissa jonkin aikaa ennen kuin 
laittaa savustuspurun ja sokerin uu-
nin pohjalle. Pinnaltaan kosteasta ka-
lasta tulee muuten helposti ”nokinen”. 
Leppäpuru ja palasokeri antavat hyvän 
maun ja kullanruskean pinnan. Voi ko-
keilla omenapuutakin, pyökkiä, katajaa. 
Parhaan tuloksen saa vain kokeilemalla. 
Itse laitan purut ja sokerin kalan koosta 

riippuen 10-15 min. ennen kalan kyp-
symistä.

Kypsennysaikoja: muikku 15-
25 min, iso ahven, siika (200-400g) 
25-35 min, lohifile 30-40 min, 
kokonainen kala n. 1 kg 50-60 min

Ajat ovat ohjeellisia ja riippuvat hyvin 
paljon uunin lämpötilasta, mutta mie-
luummin kypsennys miedolla lämmöl-
lä 150-175 astetta hieman pidempään. 
Liian kuumassa kala palaa helposti tai 
siitä tulee kuiva. 

Vanha ohje sanoo: kun rasvaevä irtoaa 
taivuttamalla, niin kala on kypsää.

Älä lannistu, jos ekalla kerralla ei tu-
le hyvää kalaa. Kokeile eri vaihtoehto-
ja ja erilaisia savustusaikoja, lämpötiloja 
ja puruja. Itse olen savustanut puoliam-
mattimaisesti n 15 vuotta, ja nyt voin 
sanoa, että osaan asian.

Hannu Melin, 
Karjalan Retkeilijät

Pohjoinen kaunokainen
Pahtahanhikki 
(Potentilla nivea)

TRL:n Loistavalla retkiviikolla syyskuun 
puolessa välissä oli Liisi Juvonen tarkka-
na luonnossa ja kuvasi tämän keltaisena 
loistavan, meille tuntemattoman kasvin.

Ihmettelimme mikä se on, miksi näin 
myöhään kukkii? Asia selvisi, kun kyse-
lin tutulta biologilta. Hän tunnisti ku-
van perusteella sen Pahtahanhikiksi, joka 
on rauhoitettu kasvi. Se kasvaa tunturei-
den ja rotkolaaksojen kalliopengermil-
lä, pahdoilla. Sitä esiintyy vain Pohjois-
Lapissa sekä Kuusamossa. Kukkii heinä-
kuussa. Myöhäinen uusintakukinta joh-
tuu lämpimistä syyssäistä -  ilahdutta-
va bongaus!

Hilkka Laitinen

Hannu Melin savustaa Varkhammukkan laavulla porukalle Seppo Kuosmasen kala-
saalista. Sitä tuli Vuontisjärvestä syväongella reilut 10 kg ahvenia ja haukia. Kyllä 
maistui! Kuva: Pertti Mikkelä

Hannun mainio savustusohje

Jokaiselle jotakin

Retkiryhmä Muotkan Ruoktun tunturikylän päärakennuksen edustalla. Kuva: Erkki 
Sivula

Loistava retkiviikko Varkhanmukkassa 13.- 20.9.14 

Joogaa tunturilla - nauruterapiaa nuotiolla

Luna-koiran omistajat Meeri ja Seppo 
Kuosmanen toivoivat kuvan nimeksi 
”Ensi rakkaus”. Hannu Melin poimi kul-
kiessaan porukalle puuromarjat.  Kuva: 
Kirsti Lumiala

Luonnon

ihmeitä

Särkitunturin luonnontaidetta. Kuva: Pertti Mikkelä

Mustakeron nuotiotulilla nauruterapiaan 
osallistuivat Seppo Hentilä ja Kirsti Lumi-
ala. Kuva: Marjaliisa Hentilä

Nauruterapeutti Liisi Juvonen poseeraa 
Taivaskerolla. 

Retkiryhmä matkalla kohti Hietajärveä. Vas. Ilmo, Jussi ja Maija koirineen, Pertti, Hilk-
ka, Seppo, toinen Seppo, Meeri, ylhäällä Toivo, Marjaliisa, Kirsti, Hannu.  Retkeilijöitä 
oli 15 kolmesta eri seurasta. Kuva: Liisi Juvonen

Marjaliisa Hentilä joogaa Keimiö-tuntu-
rilla. Kuva: Pertti Mikkelä
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Vaikka elämä on ihmisen parasta aikaa, 
on muistorikas elämä vielä parempaa. Ja 
kaikista parasta on, että se jatkuu edel-
leen. Kiipeily ja retkeily ovat meille Ba-
runtsen veteraaneille edelleen rakkaita 
harrastuksia.

Kävimme tänä syksynä Helsingissä 
syömässä samassa nepalilaisessa ravinto-
lassa kun reilut 20 vuotta sitten. Oli pal-
jon juteltavaa menneistä. Jussi ja Sami 
kävivät tänä syksynä yli kymmenennen 
kerran Nepalissa vaeltamassa. Varmaan 
muistelivat myös menneitä.

Lokakuun lopussa istuin iltaa muuta-
man työkaverin kanssa kiipeilyillan päät-
teeksi Tapanilassa. Luulin, ettei nuorisoa 
kiinnosta keskustella menneiden vuosi-
kymmenien asioista, mutta olin väärässä. 
Sain kertoa Baruntsen retkikunnan tari-
naa kiinnostuneille kuulijoille.

23.10.1994 olimme ensimmäise-
nä suomalaisena Himalajan retki-
kuntana saavuttaneet tavoitteemme 
7168 m korkeudessa.  Kuitenkaan hui-
pulla käynti ei tule ensimmäisenä mie-
leen, vaan esimerkiksi viimeisen päivän 
ponnistelu kohti korkeuksia jätti pal-
jon enemmän muistijälkeä. Sumuisella 
huipulla seisomisesta ei saatu hyviä va-
lokuvia. Jussi kirjoitti puolen vuoden 
ikäisen tyttärensä nimen lumihankeen. 
Luiskahtaminen jäisellä rinteellä laskeu-
tumisen aikana puolipimeässä on jäänyt 
hyvin minun mieleeni.

Retkikunnan ajalle osuivat myös ää-
nestys Suomen EU-jäsenyydestä ja Es-
tonian uppoaminen, joista molemmista 
saimme kuulla viikkoja myöhemmin pa-
lattuamme takaisin Katmanduun.

Retkikunnan onnistunut ja turval-
linen läpivienti kokonaisuutena oli sil-
loin pääasia ja on edelleen ensimmäise-
nä mielessä. Tämä kokonaisuus kiinnos-
taa myös seinäkiipeilijöitä, joilla ei ole 
mitään kokemusta esimerkiksi erämais-
sa rämpimisestä. Me koimme asiat päin-
vastaisessa järjestyksessä. Ensin oli mat-
kustettava ja rämmittävä ennen kuin 
pääsi roikkumaan seinämille.

Meillä neljällä seikkailijalla oli kai-
killa omat roolimme retkikunnassa ja 

ne roolit olivat muodostuneet monen 
vuoden ja reissun aikana. Seinäkiipei-
lijöitä kiinnosti rahoitus, joten kerroin 
Jussin kyvyistä ja sinnikkyydestä. Meil-
lä oli myös hyvää onnea, sillä Kesport ja 
Suomen Intersport toivat 90-luvun puo-
livälissä McKinley-tuotemerkin Suomen 
markkinoille. Me autoimme heitä asian-
tuntijoina ja saimme itse suuren ja tun-
netun tukijan.

Kerroin miten Sami postitti kirjeitä 
Nepaliin ja miten viestien vaihto oli ai-
van erilaista kuin nykyään. Ennen läh-
töä jouduimme turvautumaan jopa työ-
paikkani telefaxiin. Pääosa varusteista lä-
hetettiin monta viikkoa etukäteen len-
torahtina ja jouduimme itse huolehti-
maan, että ne tulisivat oikeaan aikaan 

Katmanduun. Sami matkusti sinne mui-
ta ennen hoitamaan mahdollisia epäsel-
vyyksiä.

Ahti huolehti lääkkeiden hankkimi-
sesta ja terveydenhuollon valmisteluista. 
Vaikka tauteja ja vammoja tuli, oli nii-
hin varauduttu.

Itselleni Baruntsen retkikunnas-
ta oli myös ammatillista hyötyä, sillä 
opin luottamaan sinnikkyyteen, huolel-
lisuuteen ja valmistautumiseen. Uusien, 
tärkeiden ja isojen asioiden kanssa pär-
jää kyllä. Liiallista ryppyotsaisuutta pi-
tää välttää ja uusia ihmisiä ja kulttuurei-
ta pitää lähestyä ennakkoluulottomasti, 
mutta kunnioittaen.

Jukka Tarkkala
Espoon Retkeilijät

Retkikunta Jukka Tarkkala, Ahti Korhonen, Sami Etelälahti, Juha Saarinen, edessä kok-
ki Lakpa ja opas Mangale perusleirin liepeillä. Kuva: Sari Laakkonen

Yksi yläleireistä lumen täyttämässä railossa n. 6,2 km korkeudessa. Kuva: Jukka 
Tarkkala

Ahti matkalla kohti yläleiriä, selässä täysi lasti. Kuva: Jukka Tarkkala

Ahti seikkailee maailman katolla. Kuva: Jukka Tarkkala

20 vuotta 
myöhemmin

Baruntsen huippu edessä oikealla. Sitä kohti ponnistelemassa Juha Saarinen ja Sami Etelälahti.  Kuva: Jukka Tarkkala
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Toimintakalenteri
Retkiä l tapahtumia l kursseja

n Espoon Retkeilijät (ER)
13.12. koko perheen joulujuh-
la Stenbackassa alk. klo 12. Ks. 
ilm. s. 4.
26.12. klo 11 Tapanin taaper-
rus. Metsäpirtiltä Nuuksioon. 
Retken kesto 3 tuntia säästä riip-
puen. Omat eväät.
24.-25.1. Akkain rämpimisret-
ki. Ks. ilm. s. 2.
30.1.-1.2. Ukkojen luontoretki 
Nuuksiossa. Ks. ilm. s. 2. 
21.-22.2. Pyry-päivät Sten-
backassa. Ks. ilm. s. 2.
24.2. klo 18 Seuran vuosiko-
kous Tapiolassa, Kulttuuriaukio 
2, 02100 Espoo, kellarikerroksen 
kokoushuone. 
14.-15.3. Jäähiihto Espoon saa-
ristossa 1- tai 2-päiväisenä
10.-18.4. Hiihtoviikko TRL:n 
Varkhanmukkassa
Nepal-vaellus 2015 lokakuussa 
n. 30 päivää, kohde Lover Dol-
po. Läh. Juha Saarinen, jpt@ko-
lumbus.fi ja Sami Etelälahti, sa-
mi.etelalahti@gmail.com
Seuran tukikohta Stenbacka 
Nuuksiossa. Vuokrat jäsenet: 
10,-/vrk/hlö, ulkop. 15,-/vrk/hlö. 
Lapset 0/2,- alle 16v. 
Tapahtumien yhteyshenkilöt: Ju-
ha Saarinen  jpt@kolumbus.fi, 
armi.salenius@gmail.com
Tiedottaja: hilkka.laitinen@
gmail.com p.0440 500354
Nettisivu www.trekkari.fi

n Helsingin Työväen 
Retkeilijät (HTR)
/Helsingin Luonnonystävät 
1.3.2015 Koko perheen ulkoi-
lu- ja pilkkipäivä Itä-Helsin-
gin jäille
Maaliskuussa hiihto/pilkkivii-
kot 13-14 Raattaman Rihma-
kurussa. Ilmoittaudu viimeis-
tään tammikuussa, Eila Orasel-
le 0407344913 oranen.eila@
gmail.com
24.5.Tutustumisretki Helsin-
gin Harakansaareen. Lähtö Ur-
sulan rannasta klo 10. Ilmoittau-
tuminen.
Elokuussa ”Läppäriviikko” ja 
liikuntaa saaren lumossa Si-

poon Kallioniemessä 
Ilmoittautuminen 30.6. mennes-
sä: Ilpo Rossi 0400700787 ilpo-
rossi5@gmail.fi
Valokuvien tunnistusta Työvä-
enliikkeen kirjastossa. kirsti.lu-
miala@tyovaenperinne.fi
Tarkemmat tiedot saatavana tam-
mikuussa jäsenkirjeessä tai ota 
yhteys yllä oleviin tietoihin.
Tapahtumat ovat kaikille avoi-
mia! 

n Hämeenlinnan 
Retkeilijät (HäRet)
Tiedustelut:  Hannu Joensuu, 
050 526 9814. 

n Jyväskylän Kunto- ja 
Luontoliikkujat (JyKuLuLi)
Tiedustelut: Leena Yksjärvi puh. 
040-769 6198, leena.yksjarvi@
invalidiliitto.fi

n Järvenpään 
Retkeilijät (JäRet)
Pikkujoulukonsertti Järvenpää-
talolla 11.12.14 klo 19. Tiedus-
tele lippuja Hannelelta, puh. 040 
504 8296. 
Kulttuurihiihto 14.2.15. Tutus-
tumme Vanhankylän kartanon 
historiaan. Kokoontuminen alus-
tavasti klo 11 kartanon kahviossa 
Vanhankylänniemessä. Lisätietoja 
myöhemmin. 
Akkojen rämpimisretki 24.-
25.2. Lopelle Riihisalon alueelle. 
Ilmoitt. ja lisätiedot: Riitta Sairi-
nen, puh. 040 574 5051. 
JäRetin kevätkokous 22.3. 
Tammirannassa. Lisät. myöh.

n Kangasalan 
Retkeilijät (KangRet)
21.-22.2.15 Lumikenkä/hiihto-
retki Torpan maastossa 
25.3. Sääntömäär. kevätkoko-
us, paikka ilm. myöh.
15.4. Ulkoilupäivä Pikku-He-
rityssä 

Torpan talkoot ja saunaillat alk. 
6.5. joka toinen keskiviikko 
14.5. Helatorstain perinteinen 
ulkoilupäivä Torpalla
23.5. Melontaretki Vääräjoella 
17.6. Mato-ongintakisat Suinu-
lan Lapinsaaressa 
27.6. Kansallispuistoretki Seit-
semiseen 
Seuraa Kangasalan Sanomien 
”Seurat-toimii”-palstaa. 
Tiedustelut: Risto Mäntylä puh. 
040 828 9146 tai mantylaristo@
gmail.com

n Karjalan Retkeilijät (KR)
Helmiretki  20. – 22.2.15 Ko-
lille. Ilmoitt. Arvo Åkelle p. 050-
5214141. Ks. s. 2.
Hiihtoviikko 21.– 28.3. Pyhä-
tunturilla Pietarhovin lasten ja 
nuorten retkeilyjärjestön kanssa.
Ilm. 31.1. mennessä.
Kevätkokous Ukonjoella 11.4. 
klo 15 ja pilkkikisa klo 10.
Lisätietoja: ilmo.nousiainen@eli-
sanet.fi tai puh. 050 543 1954 
sekä seuran nettisivuilla.

n Kuopion Retkeilijät (KuRet) 
Pikkujoulu Tätilässä Inkilänmä-
ellä la 13.12. klo 15. Ilm. Liisalle 
10.12. mennessä.
5.2. Metsähallituksen luonto-
palveluihin tutustuminen klo 
17 Metsähallituksen Kuopion 
toimipisteessä. 
8.3. hiihtoretkelle lähdetään klo 
10, suunta kerrotaan jäsenkirjees-
sä. Taskisen Pertti tietää tarkem-
min, p.040 867 8638. 
29.3. kevätkokous.
Kummiluokan ja retkeilijöiden 
talviriemut Koivulassa, pilkkimis-
tä, napakelkkailua, hiihtelyä. 
Lisätietoja: Pj. Liisa Niskanen 
040 7516143, lm.niskanen@suo-
mi24.fi
Kuopionretkeilijat.fi -sivuilta ja 
lehtien muistiopalstoilta ajankoh-
taista tietoa. 

n Kuusankosken 
Retkeilijät (KuuRet) 
Helmikuu: Retkeilyilta, Pulk-
kamäki
Maaliskuu: Ulkoilu- ja pilkkipäi-
vä, Kuutamohiihto, Kevätkokous
Huhtikuu: Lapin hiihtoviikko
Tarkempia tietoja PK:sta ja Kou-
volan Sanomista sekä kotisivuilta. 
Tiedustelut: jaana.hyvonen@ko-
tikone.fi tai 040 7032668

n Länsi-Karjalan 
Retkeilijät (L-K R)
Kevätkokous 26.3.15 klo 18. 
(Paikka myöh.)
Valamon hiihtoon osallistutaan 
muiden yhdistysten kanssa. 
Kanoottien maalaustalkoot 
toukokuussa 
Retki Petkeljärvelle ja Kotajo-
elle Karjalan Retk:n kanssa 14.5. 
alkaen, kesto 1-3 päivää
Korvasieniretki touko-kesäkuun 
vaihteessa
Tiedustelut: heikki.haapea@
pp.inet.fi, puh. 0400 210 011. 

n Retkeilyseura Vipeltäjät
Tiedustelut: Erkki, 0500 
971608,  Leena, 040 8398668.

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet) 
Lapin hiihtoviikko 27.3.- 
4.4.15 Enontekiön Vuontispirtin 
maisemissa. Muista ilmoittautua 
2014 loppuun mennessä Raijalle, 
p. 040 7254 898 tai Annelille p. 
040 7610 415.
Uimalavuorot, tämän vuoden 
viimeinen sunnuntai 14.12. ja 
ensi vuoden ensimmäinen 4.1.
Tiistaiset kerhot Heiskan ma-
jalla klo 9-11 (paikallislehdissä v. 
2015 aloitusaika).
Heiskan maja on avoinna lauan-
taisin ja sunnuntaisin hiihtokau-
della klo 10-15 sekä hiihtoloma-
viikolla 8 joka päivä 10-15.
Monnin hiihto su 1.3. (lumiti-
lanne ratkaisee)
Hiihtoretki Lopen Luutasuon 
maisemiin maaliskuulla (aika pai-
kallislehdissä)
Kevätkokous maaliskuussa 
(ajankohta avoin)

n Rovaniemen Retkeilijät 
Joulukuusenhakuretki 
14.12.14
Kulttuuri-ulkoiluviikonlop-
pu 30.1-1.2.15
Rovaniemi150 -talkoot helmi-

kuussa
Kevätkokous helmikuussa
Kuutamohiihdot 5.3.
Tiedustelut: Hannu Puhalainen, 
puh. 040 588 1439, Tiina Pesola 
p. 0400 474 477, sähköposti ro-
vaniemenretkeilijat@gmail.com

n Salpausselän 
Samoojat (SalSa)
Osallistutaan Akkojen rämpi-
mis- ja Ukkojen luontoretkel-
le. Ks. s.2. Yhdyshenkilö akkojen 
retkellä Helena Nurmio, helena.
nurmio@gmail,com ja Ukkojen 
retkelle Tarmo Tikka, tarmo.tik-
ka@phnet.fi 
Kuutamohiihto/-kävely lumi-
kengin viikolla 10. Yhdyshenki-
löinä Kauppiset ja Leo Ketola.  
Hiihdetään Kymijärvellä 15.3. 
Kokoonnutaan Karisman pysä-
köintialueelle klo 10. Vetää Leo 
Ketola, puh. 040 7568 444.

n Savonlinnan Työväen 
Retkeilijät (STR)
Tiedustelut: Erkki Muukkonen, 
044 361 7953, Raili Muukko-
nen, 050 581 6320. 

n Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijät (TMMR)
la 13.12. Joulumarkkinat ja 
joulukodit avoinna Loviisassa. 
Kimppakyytimatka. Lähtö klo 9. 
Kysy tarkemmin Tuulalta.
su 11.1.klo 13 Talomuseo Gli-
ms, Glimsintie 1, Espoo. Arvoi-
tuksia maasta. Metallinetsintä 
harrasteena ja löydöksiä Glimsin 
alueelta. Liput 4/3 €.
to 5.2. klo 13 Ateneum, Kaivo-
katu 2. Taiteen keskellä Sibelius. 
Asiantuntijoiden puheenvuoro-
ja pitkin päivää Ateneum-Salissa.  
Liput 12/10 €.
su 22.2. Korkeasaaressa kesää 
ja talvea. Jääveistoksia, Etelä-
Amerikka-talo ym. Kokoonnum-
me klo 13 Mustikkamaalla sijait-
sevalla portilla. 
la 28.2. SLAVA! Kunnia 
(Oligarkkien ooppera) Pirk-
ko Saisio ja Jussi Tuurna.                               
Kansallisteatteri, suuri näyttämö 
klo 13. Liput 36 €, jos lunaste-
taan ennen 15.12., sen jälkeen 42 
€. Ilmoittaudu Kerttulille.
su 8.3. Tapio Rautavaaran 
100-vuotispatikka, kokoontu-
minen Oulunkylän torilla. Aika 
ilmoitetaan myöh.
su 22.3. klo 14 Kevätvuosiko-

kous. Nupurintie 24, Espoo
la-su 28.-29.3. Tikankolo. Tuk-
kikämppä Nuuksiossa, nuotio, 
sauna ym. Yöpymismahdollisuus. 
Osallistuminen 10 €.
Lisätietoja Tuulalta, tuula.touru@
gmail.com, p. 040 502 9399 tai 
Kerttulilta kerttuli.karonen@
gmail.com, p. 050 5658883

n Turun seudun 
Retkeilijät (TSR)
Tiedustelut: Klaus Vuorinen, 
puh. 050 340 3394. 

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
11.12. ViRetin pikkujoulu Rien-
tolassa klo 18. Kaikki jäsenet ter-
vetuloa!
17.12. Joulurauhan julis-
tus Korteniemen perinnetilal-
la. Mennään yhdessä kokemaan 
joulurauhaa ja vanhoja perintei-
tä. Lähtöaika ja kyydit ilmoitel-
laan myöh. 
22.1.15 Jäsenilta Rientolassa 
torst. klo 18 aiheena luontosivus-
toja netissä.
24.-25.1. Akkojen rämpimis-
retki. Ks ilm. s. 2
30.1.-1.2. Ukkojen luontoretki. 
Ks ilm. s. 2
4.2. ke Kuutamohiihto/lumi-
kenkäkävely. Tarkemmin s-pos-
tilla ja paikallislehtien seurapals-
toilla. 
21.-22.2. Pyrypäivät Stenarissa. 
Nuuksion kansallispuiston 21-v-
juhlat Pyrypäivien yhteydessä. 
Ks. s. 2.
26.3. to ViRetin sääntömääräi-
nen kevätkokous Rientolassa 
klo 18. Tervetuloa.
Lisätietoja tapahtumista s-postilla 
ja facebookissa sekä paikallislehti-
en seura- ja järjestöpalstoilla. 
Kotisivut: www.vihdin-retkei-
lijat.fi  

n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
13.12. Joulujuhla Stenbackassa 
yhdessä ER:n kanssa.
26.12. klo 11 Tapanin taaper-
rus Metsäpirtiltä Nuuksion nuo-
tiotulille.
Kansallispuiston 21-v-juh-
la Pyry-päivien yhteydessä 22.2. 
klo 12.
Lisätietoja: hilkka.laitinen@
gmail.com puh. 0440 500 354

Seuraava Retkeilijä 
ilmestyy 10.3 2015. 
Aineistot kuukautta 
aikaisemmin. Kiitos.

Penedon Retkeilijät järjestää Brasilian kiertomatkan 
maaliskuussa 2015
Rio de Janeirosta Penedoon ja edelleen Iquassun putouksille, 
Amazonakselle mm. jokiristeilylle ja Bahian Salvadoriin sam-
baamaan. Matkanjohtajana toimii Suomi-Brasilia Seuran pj, 
matkailun opettaja Hannele Leppäneva. Kahden viikon mat-
kan arvioitu hinta 2.700 € sisältää lento- ym. matkat ja majoi-
tukset aamiaisineen. 
Lisätietoja Ellen Granholmilta, p. +358 500 967941 tai ellen.
granholm@gmail.com

Karlsruhessa vietettiin 18. loka-
kuuta kolmen valtion rajat ylittä-
vää juhlaa, johon osallistui noin 
800 vierasta Saksasta, Ranskasta 
ja Sveitsistä. Kansainvälinen kes-
kusjärjestömme NFI oli nimen-
nyt maiden yhteisellä raja-alu-
eella sijaitsevan Ylä-Reininmaan 
alueen ”Vuoden maisema” -koh-
teeksi vuosille 2013-2014. Kaksi 
vuotta NFI:n toiminnan keski-
pisteenä ollut hanke päättyi lo-
kakuussa ja sen todettiin onnis-
tuneen erinomaisesti. 

”Vuoden maisema -hanke on 
yhdistänyt Ylä-Reininmaan asuk-
kaita ja yhteisöjä sekä edistänyt 
vuoropuhelua ja yhteisten ko-
kemusten syntymistä. Tämä on 
hyvin tärkeää juuri nyt, kun ra-
jat ylittävälle kanssakäymiselle ja 
yhteistyölle on erityistä tarvet-
ta”, toteaa Michael Müller Sak-
san NFI:stä. 

NFI:n tavoitteena hankkeessa 
oli edistää tietoisuutta kestävän 
kehityksen merkityksestä. Ympä-
ristöarvojen vaaliminen ja alueen 
virkistysmahdollisuuksien tur-
vaaminen, asukkaiden kiinnos-
tuksen herättäminen ympäris-
töasioita kohtaan sekä rajat ylit-
tävän yhteistyön vahvistaminen 
olivat hankkeessa keskeisiä tee-
moja. Hankkeen aikana järjes-
tettiin yli sata tapahtumaa: se-
minaareja, kokouksia, ympäris-

tön kohentamishankkeita, vael-
luksia, pyöräilyretkiä, matkoja, 
luonnonsuojeluprojekteja ja jo-
pa kielikursseja. Näihin osallistui 
yhteensä noin 4 000 Ylä-Reinin-
maan asukasta kolmesta maasta.

NFI:n presidentti Manfred 
Pils kertoo, että kaikille hank-
keeseen osallistuneille on kir-
kastunut se, että rajavaltioiden 
asukkailla on yhteisiä haastei-
ta ja että kestävän kehityksen 
teema ylittää valtioiden rajat. 
”Muutos lähtee kansalaisista, 
ja siihen olemme toivottavasti 
myötävaikuttaneet.” 

Keskusjärjestöllämme NFI:llä 
on noin 500 000 jäsentä, joista 
pari tuhatta Työväen Retkeilylii-

tossa Suomessa. NFI on jo vuo-
desta 1989 lähtien valinnut kah-
den vuoden välein jonkin ympä-
ristön kannalta arvokkaan alueen 
Euroopassa ”Vuoden maisemak-
si”. Maailmanlaajuinen turismi-
järjestö UNWTO myönsi vuon-
na 2012 hankkeelle Ulysses-pal-
kinnon.

Hannele Pöllä

Tänä vuonna 2014 on kovasti 
muistettu Tove Janssonia (1914-
2001). Syystä kyllä! Tunnemme 
hänet Muumilaakson piirtäjä-
nä ja tarinoiden kertojana, mut-
ta myös taidemaalarina ja kirjai-
lijana. Hänet tuntee koko maa-
ilma erityisesti Japania myöten. 
Hän on Suomen eniten kään-
netty kirjailija, peräti 45 kielel-
lä on hänen tekstejään välitetty. 
Hänen sarjakuvasarjojaan on il-
mestynyt 1500.

Tove Janssonin 100-vuotis-
näyttelyssä Ateneumissa kä-
vi noin 300.000 katsojaa, lähes 
yhtälailla kuin taannoisessa en-
nätyksellisessä Picasso–näytte-
lyssä. Hän oli rohkeuden ja itse-
näisyyden legenda jo eläessään. 
Vauhdikas ja valloittava, liik-
kuvainen merentuntija hän oli. 
Viisauksia hän suolsi kuin ohi-
mennen teksteihinsä. Hän vas-
tusti väkivaltaa ollen rohkea pa-
sifisti silloinkin kun hirmuvalti-
aat Stalin ja Hitler ”jylläsivät”. 
Julkisesti hän sanoi iloitsevan-
sa, kun saattoi mollata heitä si-
kamaisista teoistaan!

Kuvia tehdessään hän uskoi 
pelottavallakin kuvalla lieventä-
vänsä pelkoa ja kykenevänsä vih-
jeillään vahvistavan havaintoa se-
kä ennen kaikkea kuvillaan pi-
dentävänsä onnellista hetkeä. 
Tove Janssonin elämisen motto 
oli ”tee työtä ja rakasta”, jonka 

hän merkitsi myös kirjanomista-
jamerkkiinsä eli exlibrikseensä. 
Se on myös nimenä Tuula Kar-
jalaisen upeasti tekemässä Toven 
elämäkerrassa.

Tove Jansson on todennut on-
nistuvalta taiteilijalta edellytettä-
vän kolmea seikkaa: ”halua, lois-
toa ja hinkua”. Todella persoo-
nallisesti sanottu elämänviisaus, 
omakohtainen kokemus. Osak-
seen hän sai lukuisia palkinto-
ja, oli legenda jo eläessään. Hän 

menehtyi 86-vuotiaana keuhko-
syöpään.

Hänen muistoaan kunnioitta-
vat hänen taiteensa, Muumimaa-
ilma Naantalissa, Muumimuseo 
Tampereella ja juuri avattu To-
ve Jansson-puisto Katajanokal-
la. Hänen työtään ylistää ja tut-
kii nimikkoseura. Kohtaamme 
Tove Janssonin uskomattoman 
monissa yhteyksissä, onneksi.

Aira Heinänen,
Laajasalon Reippailijat

”Vuoden maisema” –hanke Ylä-
Reininmaalla päättyi yhteiseen juhlaan Tove Janssonin taika

Topeliuksenkadulla Kelan toimitalon takana on pieni, viehättävä puis-
to, jossa on mukavia penkkejä. Ne ovat omistettu suomalaisille kirjai-
lijoille. Siellä on penkki Tovellekin, joka toi iloa moneen suomalaiseen 
kotiin. Kaupunkiretken mukava kohde. Kuva: Hilkka LaitinenNFI, Kansainväliset luonnonystävät julkistivat 1.12. 

Wienissä valokuvakilpailunsa 2014 tulokset.
Kilpailuun osallistui neljässä sarjassa yhteensä 1000 kuvaa.
Ensimmäisen sarjan voitti saksalaisen Robert Sommerin kuva. In-
selmbaum. Hämmästyin, sillä kuva oli aivan kuin Suomessa otettu. 
Hyvät TRL-kuvaajat, havahtukaa huomaamaan omat kykynne ja 
Suomen upea ympäristö. 
Kyllä meilläkin osataan! Seuraavaan kisaan me otamme osaa!
Omassa piirissämme on hyviä kuvaajia.
Katso palkitut kuvat osoitteesta www.nf-int.org 
Tulemme julkaisemaan kuvia myös Retkeilijässä ensi vuonna. 
Kerromme, kun uusi kilpailu julistetaan.
”Yksi hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

Uskoo Hilkka Laitinen
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Kultaisia retkimuistoja
Riihimäen Retkeilijät 
isänpäiväretkellä
Monena vuonna olemme vieneet isät ulos syömään. Tänä vuonna koh-
de oli Lopen Luutasuolla. Parkkipaikalta ensin nuotiopaikalle, sieltä 
osa lähti Luutalammen rantapolkua ja osa Pikku-Samolle. Päivä oli 
paras mahdollinen ulkoiluun, ei kylmä mutta raikas syyssää. Rannan 
puut kuvastuivat Luutalammen pintaan kauniisti. Maa oli hienossa 
kuurassa, vähän luntakin. 

Aarno oli nuotion sytyttänyt ja kahviveden kuumentanut kun pa-
lasimme lenkiltä. Ensin paistettiin makkarat ja sitten juotiin kakku-
kahvit. Raija oli leiponut ja tuonut kakun meille kaikille. Nuotion 
ympärillä oli iloinen puheensorina - olihan meitä 20 henkeä. Onnek-
si mukana oli Tuomisen Reino, joka otti kuvia. Hyväntuulisina läh-
dimme kotiin, tulihan päivän kuntolenkki tehtyä.

Tuulikki Nurmi

8.11.2014 olimme Lopen Luutasuolla
20 henkeä otti hyvää happea tuolla.
Oli nousua, laskua ja pitkospuita
ei se mitään, kun herkut odottaa suita.
Hyvä nuotiopaikka ja peilityyni vesi,
makkarat, nokipannukahvi ja kakku se suut pesi.
Myös juhlaan oli aihetta, 
tasavuosia Inkeri täytti, mutta ikinuorelta silti näytti.
Hyvä yhdessäolo luonnossa antaa puhtia arkeen hyvässä kunnossa.

Aino Takaharju

Eila Orasen mieliresepti 
käy vaikka joulupäivän aterialle. Suomessa on vanha jouluperinne, pre-
sidenttikin saa hauen joulukalaksi Saaristomeren kalastajilta. 

Haukea sipulipedillä 4 hengelle
800-1 kg haukifileitä (ruodottomia tai ruodollisia)
Y-ruodot on helppo poistaa, netissä on ohjeita.
3 sipulia
3-4 dl ruokakermaa
sitruunapippuria
suolaa
tillisilppua, kuivattua tai tuoretta
voita paistamiseen
Kuori sipulit ja halkaise kahtia, siivuta pieniksi. Kuullota sipulit 

voissa paistinpannulla. Kaada sipulit uunivuoan pohjalle. 
Pilko fileepalat 3-4 osaan, mausta sitruunapippurilla ja suolalla mo-

lemmilta puolilta. Ruskista palat pannulla kuumassa voissa, älä kyp-
sennä. Laita palat sipulien päälle uunivuokaan. Ripottele tillisilppua 
kalojen päälle ja kaada ruokakermaa päälle. 

Paista 200 asteessa n. 30 min. kunnes pinta on hiukan ruskea.
Syödään vaikkapa keitettyjen puikulaperunoiden kera. 
(Kala voi olla muutakin kuin haukea)
Vanha viisaus ruuanlaitossa, ”Se, joka kahdesti paistaa, se makean 

maistaa” pätee tässäkin ohjeessa.

Lapakiston syyspatikalla 
Sumusuhmurainen keli kesti koko päivän, kun viikonloppupatikalle 
kerääntynyt kuusitoistapäinen joukko kulki Tarmon opastamana vaih-
televaa Lapakiston maastoa. Salpausselän Samoojat juhlivat 30-vuo-
tistaivaltaan myös patikan aikana ja niinpä saimme Leon keittämät 
maittavat juhlakahvit Seelammin laavulla heti alkajaisiksi. Pääjoukko 
kulki Tarmon jäljessä kuka marjoja syöden kuka sieniä keräten – siinä 
joukko sitten ajoittain hajaantui, mutta aina löysimme toisemme. Ly-
hyemmän reitin valinneet palkitsivat pääjoukon nuotion loimulla ja 
hiilten hehkulla. Kyllä kelpasi ruokaa kypsentää ja lämpimässä eväs-
tellä. Siinä mietittiin, mistä alue oli nimensä saanut. Helena oli kir-
jamessujen aikaan ”verkostoitunut” ja selvisi, että Lapakisto tarkoit-
taa vesiperäistä rantamaata – kehnoa metsää. ”Eihäm meillä oikiaa 
mettää ol se on kaik sellaista lapakistoo” (vanha paikallinen sanonta).

Retkeilyalueella on Lapakisto-järven länsirannalla esteetön tulipaik-
ka, jonne johtaa katettu väylä eli

lastenvaunuilla, rollaattorilla ja pyörätuolilla pääsee järven äärelle 
tulistelemaan. Sunnuntaina maastossa tapasimme paljon lapsiperheitä.

Kiitokset lahtelaisille retken järjestelyistä!
Teksti ja kuva: Armi Salenius

Salpausselän Samoojien kuutamoretki  
Tarmo Tikka: ”Olimme kuutamokävelyllä 7.11. Lahden keskustaa 
kiertävällä Lehmusreitillä. Se onnistui muutoin hyvin mutta kuu oli 
harvinaisen paksun pilviverhon takana. 

Leo Ketola runoili oheisen runon.”   
Leon runo
Samoojat kuutamokävelyllä 
pilven takana mollottaja 
muuten fiilis kyllä. 
Lehmusreitti, ensilumi 
siitä se elämys tuli. 
Kierros harjuja noudattaen, 
osin ei katuvaloja, 
vaan otsalampun kajoa. 
Taivallus kulki Kivistön-, Metelin-, 
Ruolan-, Radiomäen kautta 
takaisin satamaan, 
uutta retkeä varten lataamaan. 
Joukkomme oli 14-77-vuotista 
ei siis valettu samasta muotista. 
Kivaa oli, päätettiin: 
Keväällä uudestaan kierrettiin.  
Kiitos Helena, Irmeli, Marja, Aune, Siiri, Tarmo, Markku, Raimo, 
Tapio ja koira Jetta.

Kuopiolaisten puolukkaretki syyskuussa Ukonjoelle vaihtui iloi-
seen lumisotaan ja lumiukkojen rakenteluun. Puoli ämpärillistä eh-
dittiin kerätä, loput jäivät karhuille. 

Nappisilmäisten lumiukkojen tekijöinä olivat Kauko Laitinen, Lii-
sa Niskanen, Eeva-Liisa Palkispää, Tuula Laitinen, Leena Laukkanen, 
Maija Pitkänen, Pertti Taskinen. 

Kuva: Nina Pendikainen. 

Suomen luonnon päivän retki 
Suomunjärvelle Patvinsuolle 30.8.14 
Karjalan ja Länsi-Karjalan Ret-
keilijöiden yhdessä järjestämä ko-
ko päivän retki Patvinsuon kan-
sallispuistoon onnistui erinomai-
sesti suotuisassa retkisäässä. Mu-
kana oli 56 eri-ikäistä osallistujaa 
eli täysi bussillinen, eivätkä aivan 
kaikki edes mahtuneet mukaan. 
Retken ohjelmassa oli eripitui-
sia ohjattuja vaellusreittejä, joissa 
myös tutustuttiin alueen luontoon 
ja historiaan. Osa poimi sieniä ja 
marjoja, pienimmät leikkivät met-
sässä. Kaikille oli sopivia vaihtoeh-
toja luonnossa ulkoiluun niin lap-
siperheille kuin kokeneille vaelta-
jille. Suomun suuri sauna oli kuu-
mana useita tunteja ja rohkeimmat uskaltautuivat uimaan. Retkeili-
jöillä oli myös mahdollisuus osallistua Metsähallituksen järjestämään 
metsäjoogaan ja usea kokeili tätä uutuutta. Tyytyväiset osallistujat an-
toivat kiitosta hyvin järjestetystä retkestä.

 Merja Koivuluhta, KR

TÄSTÄ HAUESTA 
TEHTIIN KALA-
KEITTO TRL:n Lois-
tavalla retkiviikol-
la. Hauen katis-
kaan pyydystänyt 
Rauno Sarantaus 
piipahti visiitille 
Hetan Väärtipäi-
viltä Varkhanmuk-
kaan sopivaan ai-
kaan. Kala painoi 
10 kg ja oli metrin 
mittainen. 

Luutalammella Riihimäen Retkeilijöiden ryhmä nuotiolla 8.11. 
Kuva: Reino Tuominen

Retkeilijät Seelammin laavulla.

Hilkka Tikka on kuvannut näin 
komean kuun aikaisemmin.

Tällä kertaa Everestin seudulla lokakuun 
ajan. Kolmella nuorukaisella ja parilla Hi-
malaja-konkarilla oli kunnia käydä terveh-
timässä maailman korkeinta (8848m) Eve-
rest-vuorta, Chomolungmaa, maailmankaik-
keuden äitiä (tiibettiläinen nimitys). Parhai-
ten sen näkee Kala-Pathar -nyppylältä 5550 
metristä.

Monen suomalaisenkin kiipeilijän saavut-
tama jyhkeä kuuluisuus oli siellä missä aina. 
Kuukauden trekki oli onnistunut ensikerta-
laistenkin mielestä. ”Haluamme nähdä Ne-
palia ja sen vuoristoseutuja lisää”, totesivat 
19-vuotiaat espoolaiset, ystävät lapsuudes-
ta saakka.

Kuvassa Kala-Patharilla muitakin kuin 
suomalaisia, toinen oikealta kuitenkin Mi-
kael Väisänen, vierellään L.G.Sherpa. Kuvaa-
jana Ossi Perttu. Everest taustalla keskellä. 

Muut Everest-vaellukselle osallistuneet: 
Sami Etelälahti, Atte Ahti ja Juha Saarinen, 
joka jatkoi vielä Annapurna-kierrokselle pa-
laten marraskuun lopulla. Ensi vuoden loka-
kuulle on suunnitteilla Lover Dolpo -vaellus 
Nepalissa. Ilmoittautuminen on alkanut jo 
(katso ER:n toim.kal. s.7).

Utelias kyselijä
Hilkka Laitinen (Kala-Patharilla 

v. 1994 Everestiä ihaillut)
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