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Pääkaupunkiseudun väelle: 
Koko perheen Pyry-päivät
27. -28.2.16 Nuuksion Stenbackassa
27.2. la: Lumesta otetaan kaikki ilo irti, jos sitä on! Sitten 
sauna ja avanto, rokkaa ja lentäviä lättyjä, takkailta.
28.2. su: klo 12 Nuuksion kansallispuiston 22-v.juhla perinteiseen tapaan. Juhlan 
kesto n. 2 tuntia.
Rokasta ja letuista peritään pieni korvaus (5,-/2,-), yöpyminen 10,-.
Suositamme kimppakyytejä, Veikkolaan pääsee bussilla, josta noudetaan.
Järj. Espoon Retkeilijät ry ja NUUKA ry
Lisätietoja: hilkka.laitinen@gmail.com p. 0440 500354 

Tervetuloa Stenbackaan - siellä on aina hyvä ilmapiiri!

”Terve taas sä talvi raikas
tullut on sun hauska aikas
ulkona jo Pohjan ukko
untuvia puistaa!
Kohta siellä sukset, kelkat
liukkahasti luistaa!”

Talvilaulu, Heikki Klemetti

Akkain rämpimisretki 
23.-24.1.16 Lopella 
Kokoontuminen Lopen Nesteellä lauantaina 23.1. klo 10.
Kuljetaan metsässä joko suksilla tai kävellen lumitilanteen mukaan. 
Yöpyminen teltoissa. Varusteita lainataan. 
Savusauna odottaa retken jälkeen (sisältyy retken hintaan).
Mukaan hyvät eväät, mutta saunan päälle saamme keittolounaan (10,-).
Osallistumismaksu 15 € Työväen Retkeilyliiton tilille 
FI66 1521 3007 1194 58, viite 12865. 
Ilmoittaudu viim. 19.1. TRL:n toimistoon 
e-mail tyovaenretkeilyliitto@gmail.com tai puh. 045 1369 744. 
Lisätietoja: Armi Salenius 040 509 8259. Kysy kimppakyytejä.
Pidetään peukkuja, että saamme rämpiä lumessa!

Ukkojen luontoretki Pyhäselän maisemiin, 
Joensuun Hopealahteen 29.- 31.1.16
Pe. klo 12 alkaen saapuminen Hopealahteen. 
Ruokailu ja illan pimetessä matikkapilkille. Sauna ja avanto. 
La. Pyhäselälle verkkoja ja katiskoja kokemaan. Aho- ja Temppelisaareen tutustu-
minen. Sauna ja avanto.
Su. Hopealahden suojelualueeseen tutustuminen. 
Osallistumismaksun 45€ voi maksaa Karjalan Retkeilijöiden tilille 
FI70 5770 0520 2514 86. Se sisältää majoituksen, saunomisen, 
    lämpimän ruuan pe–su, sekä aamupuuron, teen/kahvin. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Ilmo Nousiainen p. 050 543 1954, sp. ilmo.nousiainen@elisanet.fi

Onko Stenbackan pihalla näin paljon lunta helmikuussa? Kuva: Hilkka Laitinen

TRL:n Retkeilytoimikunta yhteistyössä
jäsenseurojen kanssa järjestää seuraavat retket:

Iltarusko Jäkäläkeron takana. Kuva: Hilkka Laitinen

TRL:n Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas -kansallispuiston kupeilla:
Varkhanmukka, jossa komea Kelokämppä, Tiirakämppä, Liiterikämppä ja Suos-
kummun kammi. Naapurina Lumikero-tunturi. 
Rihmakuru, jossa 4 kämppää katsoo Pallaksen tuntureille.
Pohjois-Karjalassa
Ukonjoen kämppä, jossa pihapiirissä pieni Einari-kämppä.
Kaikissa on erinomaiset, puilla lämmitettävät saunat. 
Katso www.tyovaenretkeilyliitto.com -nettisivut ja kysy lisää, soita Maijalle, 
puh. 045 1369 744 tai e-mailaa tyovaenretkeilyliitto@gmail.com. Varaa luonto-
joulu, tai paikat keväthangille.

Meidän majat ovat vaihtoehto joulun viettoon.
Kaupungin valot ja hälinä jäävät taakse ja voi keskittyä 
olennaiseen, hiljaiseen luontoon, taivaan ja lumen 
valoon, lähimmäisten kanssa yhdessäoloon. 
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Retkeilijä-lehti:
Toimitus Hilkka Laitinen, puh. 0440-500354, 
hilkka.laitinen@gmail.com
Seuraava Retkeilijä ilmestyy 10.3.2016 
Demokraatti-lehden liitteenä. 
Aineistot kuukautta aiemmin.

Puheenjohtajan palsta
Tämä vuosi alkaa olla puitua kauraa. Tal-
vi tekee tuloaan ja suksia kaivellaan va-
rastoista. On aika suunnata katseet tal-
ven riemuihin ja retkiin. Itse tosin pär-
jäisin mainiosti ilman lunta ja pakkasta 
mutta rajansa kaikella, toivotaan lumis-
ta talvea eteläänkin.

Käväisin pikakäynnillä Ukonjoella 
arvioimassa ensivuoden korjaustarpei-
ta. Apuna oli mainio Ukonjoen ”talk-
kari” Eki.  Ukonjoella on taas tehty hie-
noa työtä. Jo muutaman vuoden suun-
nitelmissa ollut koiratarha asianmukai-
sine koppeineen oli ilmestynyt ”esikun-
takämpän” ja saunan välille. Siisti ja asi-
allinen rakennelma. Varaston taakse oli 
valmistunut rakennuspuille suoja. Nyt 
arvokkaat tarvikkeet eivät loju rakennus-
ten alla pilaantumassa.

Kiinteistötoimikunnalle tulee tehtä-
väksi arvioida keinot miten ratkaista lä-
hes jokavuotinen ampiaisongelma. Terä-

väpää oli koko syksyn ampiaisten valtaa-
mana. Katossa ja seinällä oli vielä jään-
teet pesärakennelmista.

Täytyy käyttää tilaisuutta hyväkseen 
ja kehua poliisin terrorismin vastaista 
toimintaa Pohjois-Karjalassa. Eipä kau-
an tarvinnut ajella karjalan kunnailla 
kun kamera räpsähti. Valvoivat varmaan 
ettei ei-toivottu aines tule heidän revii-
rilleen. Taidan mennä anomaan passia 
Joensuuhun.  Kuvan voivat hakea sieltä 
tolpasta. Siellähän se on valmiina.

Mennyt vuosi on ollut toiminnan-
täyteinen. Kaikenlaisia retkeilyyn ja lii-
kuntaan liittyviä tapahtumia on pidetty 
runsaasti ympäri Suomen. Kiinteämpää 
yhteistyötä on viritelty mm. Venäläisen 
retkeily- ja matkailuseuran kanssa. Sopi-
mukset alkavat olla allekirjoituksia vaille 
valmiita.  Suuri käsi kaikille tapahtumi-
en toteuttajille. 

Näin vuoden lähestyessä loppuaan on 

paikallaan kiittää yhteistyökumppanei-
ta, seurojen toimihenkilöitä, liittohalli-
tuksen jäseniä, toimikuntia ja toimis-
tonhoitajaamme, sekä tietenkin kaikkia 
seurojemme jäseniä kuluneesta vuodes-
ta. Vaikka talous on jälleen tiukilla niin 
KYLLÄ SE SIITÄ!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille!

Pauli T. Komonen

Meidän 
majat

TRL:N MAJA-
VUOKRAT 
2015
Vuode-
paikkamaksut  
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 varata vuodepaikkamak-
sulla tai viikko/vrk-hinnalla. Tarkem-
mat hintatiedot netissä www.tyova-
enretkeilyliitto.com sivulta Majat / 
Majamaksut.
Käkkälön majaa Enontekiöllä vuokra-
taan vain kesäaikaan viikko- tai vrk-
hinnalla, 170 e / viikko, 26 e / vrk.
Maksut majavuokrauksesta 
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458
Viitenumerot:  Varkhanmukka 
+ Suaskumpu 11222, Rihmakuru 
24442, Ukonjoki 11277, Käkkälö 
12331

Retkeilijä-lehti on luettavissa, myös aikaisemmat 

numerot, TRL:n nettisivuilla näköissivuina.

www.tyovaenretkeilyliitto.com

Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pitää majamme 
sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää omatoimista, liikunnallis-
ta vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TALKOOT -lahjoituskampanjalla kartute-
taan TRL:n majojen hoitorahastoa.

Lahjoittamalla sopivan summan tilillemme olet mukana kämppätalkoissa 
omalla ”hyvän mielen” panoksellasi. Lahjoituksia voi osoittaa Työväen Retkeily-
liiton tilille Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 119458. Viitenumero on 11633. 

Hyvän mielen keräykseen ovat v. 2015 (30.11. mennessä) osallistuneet:
Matti Vikström, Juhani Kauppila, Kyösti Kultanen, Markku Karvonen, 

Aino Kluukeri, Helvi Siirtonen, Pauli Oranen, Markku Pohjola, Pauli Ko-
monen, Liisa Uusitalo, Laajasalon Reippailijat, Hilkka Laitinen, Pertti 
Mikkelä.

Kiitokset lahjoittajille!

Heinäkuun alkupäivinä odotimme 
Ukonjoella jännittyneinä uusia meil-
le ennestään tuntemattomia vieraita 
Sveitsistä. Olimme valmistelleet Ukon-
joen kämpät majoituskuntoon. 

Saimme viikoksi vieraaksemme 17 
sveitsiläistä retkeilijää retkenjohtajana 
Bas Verheij; viisi henkilöä oli ohjaajia ja 
yksitoista olivat vammaisia nuoria ja ai-
kuisia. Kaikki olivat iloisella mielellä ja 
tervehtivät meitä reippaasti. 

Ohjelma muodostui patikoinnis-
ta, koskenlaskusta, melonnasta, polku-
pyöräilystä ja jokapäiväisten askareiden 
huolehtimisesta. Vierailimme läheisis-
sä kylissä kuten Hatunkylä, Hattuvaa-
ra ja Ruunaa. Valmistimme kaikki ruu-
at itse Ukonjoen keittiössä, sauna toimi 
peseytymistilana ja muutamat uskaltau-
tuivat Ukonjoen kylmään virtaan virkis-
tymään. 

Retkenjohtajan terveiset
Haluan kiittää teitä kaikesta työstä, huo-
lesta ja valmisteluista, jotka teitte meille 
ja ryhmällemme ja toivon vilpittömäs-
ti, että näemme taas joskus uudestaan 
Ukonjoella tai Sveitsissä. Meillä oli to-
della hauskaa yhdessä teidän kanssanne, 
Ilmo ja Esa!

Kiitän myös vilpittömästi teidän yh-
distystänne vieraanvaraisuudesta ja ys-
tävällisyydestä, joista saimme nauttia 

Ukonjoen talossa, ja joka antoi meille 
mahdollisuuden oppia karjalaisista ihmi-
sistä sekä Suomen luonnosta. 

– Bas Verheij

Cap Loisirs
Cap Loisirs-säätiö on tehnyt työtä 35 
vuotta mielenterveydeltään vammais-
ten lasten, nuorten ja aikuisten hyväksi. 
Säätiö järjestää monenlaista toimintaa, 
leirejä, tapahtumia ja matkoja.

Viikko Ukonjoella liittyi porukan 
Suomen matkaan. Vaikka olosuhteet 
Ukonjoella olivat melko alkeelliset, kaik-
ki olivat erittäin tyytyväisiä. 

Kannustavaa retkitoimintaa
Voin sanoa, että me kaikki nautimme 
paljon yhteisestä ajastamme Ukonjoel-
la ja oli mukavaa viettää lomaa sveitsi-
läisen ryhmän kanssa. Ukonjoki ympä-
ristöineen vaati ohjaajilta paljon ylimää-
räistä työtä ja sveitsiläiset toimivat ihail-
tavan aktiivisesti kaikkien retkeläisten 
hyvinvoinnin eteen.

Toivottavasti meillä olisi vielä tilai-
suus tavata sveitsiläisiä Cap Loisirs-sää-
tiön retkeilijöitä, joko täällä Karjalassa, 
ehkä Lapissa, tai jossain Sveitsissä - pai-
kat ovat parhaita maailmassa. 

Liisi Juvonen, Karjalan Retkeilijät

14.5.2016 
TRL:n liittokokous 

Verlassa 
(Kouvolan seudulla) 

klo12

Työväen Retkeilyliiton pilkkimestaruuskilpailu 
Ukonjoella 26.3.2016
Kokoonnutaan Ukonjoelle pitkäperjantaina 25.3. 
Kilpailu käydään seuroittain kolmihenkisin sekajoukkuein.
Mahdollisesti ratkotaan myös henkilökohtainen paremmuus.
Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset liiton toimistolle.
Lisätietoja kilpailusta lähetetään seuroille vuodenvaihteen jälkeen.  
Pauli T Komonen, puh.0400 350 515

Varkhanmukka kutsuu!
TRL:n Loistava Hiihtoviikko 9.-16.4.  •  TRL:n Retkeilypäivät 5.-7.8.

Majatalkoot 2016:

Ukonjoella Lieksassa
20.- 22.5.

Lapin majoilla
11.- 18.6.

Mitäs me kunttaajat! 
Eila ja Pertti Oranen (HTR) viihtyvät Rihmakurussa varsinkin ruska-aikaan, jolloin 
maisema on hehkuva ja aamu- sekä ilta-aurinko valaisee somasti tunturien rinteet. 
Päiväohjelmaan kuuluu verkkojen kokeminen ja kalasaaliin käsittely. Yleensä kalaa 
tulee Vuontisjärvestä aika mukavasti. Niissä töissä päivä onkin jo pitkällä. 

Jos sopivasti aikaa riittää, ”askartelee” Pertti talven varalle polttopuita seuraavil-
lekin retkeilijöille.

Tänä syksynä sen lisäksi oli kunto-ohjelmassa kunttaus. Se tarkoitti uuden kaivon 
ympärystän peittämistä kuntalla, eli maa-aineksella jottei hiekka kaivon ympäriltä 
valuisi sateen mukana pois. Urakka tuli valmiiksi ja sen kunniaksi otettiin valokuva 
kunttaajista.  Kaivon ympäristö tulikin kauniiksi värikkään kuntan ansiosta. Kaiken 
lisäksi Eila ja Pertti savustivat julmetun määrän kalaa TRL:n ruskaryhmälle Varkhan-
mukkassa. Pidettiin nuotioilta ja laulettiin heille Kalastaja-Eilan ja -Eemelin valssi. 

Kuva ja teksti: Hilkka Laitinen (naapuri Rihmasta) 

Ihmisen parhaat 
ystävät, koirat, 
ovat saaneet oman 
”haukkutilan”
Karjalan Retkeilijöille on lahjoi-
tettu koirien aitaus ja koirankop-
pi pihapiiriin. Asennuksen teki 
Jouko Havukainen. Perttu- ja 
Laikka-koirat testasivat tilan ja 
totesivat käyttökelpoisiksi. 
Näin kertoi Ilmo Nousiainen, 
Karjalan Retkeilijöiden puheen-
johtaja. Kuva Ilmon.

Vieraita Sveitsistä Ukonjoella

Koskenlaskua Ruunaalla. Kuva Esa Parviainen

Kuva: Esa Parviainen.
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Yksi meistä TRL:ssa

Helvi on Kangasalan Retkeilijät ry:n pe-
rustajajäsen, toiminut varapuheenjohta-
ja ja johtokunnan jäsenenä sekä TRL:n 
kiinteistötoimikunnan jäsenenä.

Helvi on osallistunut useana vuon-
na Lapin majatalkoisiin miehensä Nii-
lo Siirtosen kanssa. Heille molemmil-
le myönnettiin Varkhanmukka-palkin-
to v. 2003.

Helvi Siirtonen on saanut TRL:n ho-
peisen ansiomerkin v. 2008 ja kultaisen 
merkin 2010.

Helvi muisteli syysretkeä 
Ukonjoelle 13.-20.9.2014
Matkustimme pikkubussilla kahdek-
san hengen porukalla Heinäveden luos-
tarin, Uimaharjun ja Kitsin kautta mo-
nelle meistä tuttuun paikkaan Ukonjo-
elle. Tottakai miehet panivat heti saunan 
lämpiämään ja me naiset pääsimme en-
sin löylyihin.  

Pihaan oli noussut uusi keittokatos 
pöytineen ja penkkeineen. Siitä kiitos 
tekijöille, olipa se hieno! Siinä ilta kului 
rattoisasti rupatellessa.

Kävimme myös Taistelijain talossa Ilo-
mantsissa. Siellä käytiin pari tuntia läpi 
sodan historiaa, joka olikin osalle poru-
kasta uutta. 

Kolillekin mentiin, satamassa katsel-
tiin laivoja. Palatessa katsastettiin Kitsin 
moottorimuseo, johon isäntä oli kerän-
nyt entisaikojen työkaluja, moottorei-
ta ja astioita. Talo oli pantu uuteen us-
koon ja siitä oli tehty kodikas ruokapaik-
ka. Puhelias isäntä kertoi alueen histori-
asta. On sitä elämää erämaassakin, ihmi-
set olivat avuliaita ja tyytyväisiä. 

Ukonjoella valmistettiin ruuat vuo-
roperiaatteella. Mitään purkkiruokia ei 
käytetty.

Tulipaikalla paistettiin letut. Yksi päi-
vä vielä, se kului Patvinsuolla. Kaunis on 
paikka hiekkarantoineen, komeine met-
sineen. Hyvin sujui meidän syysretki, 
kun ilmatkin olivat suotuisat.

Kotona katselimme telkkarista kuin-
ka seuraavat lomalaiset saivat tehdä lu-
miukkoja niillä seuduilla. Mutta onhan 
se elämys sekin. Reipas retkeläinen pär-
jää aina.

Risto Mäntylä, 
Kangasalan Retkeilijöiden 
puheenjohtaja

10 kysymystä Ristolle:
1. Oletko perin hämäläinen?

Olen syntynyt Valkeakoskella väli-
rauhan aikaan ja hajussa kasvanut. Mi-
kä perheelleni palkan maksoi 45 vuo-
den ajan. Lapsuuteeni kuului pienvilje-
lijäperheen tehtävät, lehmipolkuja seu-
raten löytyi leikkikaverit. Myöhemmin 
kehittyi kaveriporukka, joille kiinnostus 
lähiseudun luontoon oli yhteistä.

2. Miten onnistuit ”pääsemään” tai 
jouduit Kangasalan Retkeilijöiden 
puheenjohtajaksi? 

Paikalliseen retkeilyseuraan olin liit-
tynyt jo sotaväki-iässä, mutta 80-luvun 
alussa luin, että on sellainen Työväen 
Retkeilyliitto ja Nokialle oli juuri perus-
tettu jäsenseura. Liityin jäseneksi Pirkan-
maan Työväen retkeilijöihin. Seura toimi 
muutaman vuoden. Sattui onnettomuus 
puheenjohtaja Tuomo Sairanen jäi junan 
ruhjomaksi ja samalla katosi seuran ar-
kisto, jota Tuomo kantoi salkussaan. Toi-
minta loppui. Vuonna 1990 Erämessuil-
la pysähdyin TRL:n laavulle, jossa Alli 
Luhti esitteli liiton toimintaa. Kerroin 
kohtalon ja haaveena toiminnan jatku-
minen. Muutaman viikon kuluttua tu-
li Allilta kirje, jossa oli kadonnut jäsen-
luettelo. Pirkanmaan Työväen retkeilijät 
toimi jälleen vuoteen 2008, jolloin val-
taosa jäsenistä liittyi Kangasalan Retkei-
lijöihin. Kangasalla valittiin uutta pu-
heenjohtajaa v.2011 ja näin tulin vali-
tuksi seuramme johtoryhmään. Näin 
sain uudelleen yrittää seuratoiminnan 
kehittämistä.

3. Seurasi täytti 25 vuotta hiljattain. 
Mikä on ollut seuran retkeilymielilaji 
vuosien saatossa? Kangasalan Retkeili-
jöissä on tehokasta talkooväkeä, jotka 
ovat uurastaneet vuodesta toiseen seu-
ran Torpalla ja TRL:n majoilla. 

Kangasalan Retkeilijät vietti neljän-
nesvuosisadan juhlaa Torpaksi nime-
tyllä mökillämme. Tämä Torppa on ol-
lut kunnostuskohde ja ajankulu jäsenil-
le seuran perustamisesta lähtien. Nyt jä-
senten ikääntyessä tästä on lupa naut-
tia. Seuramme jäsenissä on ollut monen 
sortin timpuria ja ahkeraa kättä mikä 
näkyy liittomme majoillakin. Retkeilyn 
ei tarvitse olla puurtamista ja valloitta-
mista. Näitä TRL:n majoja käytämme 
retkeilyyn, Varkhaanmukka niistä suo-
situin

4. Mitkä mahtavatkaan olla seuran tu-
levan vuoden tapahtumista tärkeim-
mät?

Jäseniä yritämme liikkeelle, porukassa 
kulkien, vaikka lähiympäristössä löytyy 
aina uutta. Mieleen tulee asia joka on ka-
verille kerrottava. Vuoden odotetuin on 
Lapinmatka. Toivottavasti saamme uu-
det jäsenet mukaan.

5. Entä oma unelmaretkesi, kohteesi? 
Kiinnostus Lappiin tuli kirjailija Kul-

lervo Kemppisen kokemuksista. Yksin 
merkittyjä polkuja kulkien on jäänyt 
mieleen, kun löysin Kemppisen kirjas-
sa kerrotun kohteen.

6. Valokuvaus on tainnut olla mieli-
harrastuksesi, ainakin yksi niistä. Täh-
täiletkö edelleen maailman menoa ka-
meran läpi? 

Vaelluksilla en kameraa kuljettanut. 
Kantamukset piti olla kevyitä. Kamera-
ni oli 6x6 kaksisilmäinen Yashica. Myö-
hemmin kinofilmikamera kulki mukana 

repun sivulaukussa. Mieliharrastuksena 
pidän valokuvausta. Siinä mukana kai-
tafilmi ja videokuvaus. Kalusto vaihtui, 
Mustavalkofilmi pysyi kuvioissa. Digiai-
ka muutti kaiken, valitettavasti.

7. Kerropa mieleenpainuvin kuvaus-
kokemus?

Oli tuttavapiirissä sitten häitä tai hau-
tajaisia, sanottiin että kyllä Risto kuvaa. 
Kuvasin pyydettynä että pyytämättä. 
Tuli kutsu hautajaisiin Lempäälän kirk-
koon. Kamerana oli kinofilmipokka-
ri, missä moottori siirtää filmin. Kuva-
us onnistui hienosti. Kotona seurasi yl-
lätys. En seurannut numerointia, filmi-
hän pysyi paikallaan. Oli siinä omaisil-
le selittämistä.

8. Jos olisit lintu, mikä lintu olisit? 
Miksi?

Lapsuusmuistona on jäänyt mieleen 
kuovi, mikä peltoaukealla äänteli, voi-
ko sitä lauluksi sanoa. Mutta ylväs lintu 
hallitsi koko peltoaukeaa. Nykyisin tätä 
kantavaa laulua kuulee harvoin. 

Enpä taitaisi ryhtyä kuoviksi, pesimä-
paikkoja ei salaojitetuilta pelloilta tah-
do löytyä.

9. Mielikirjasi, tai kirjailija? 
En ole kovin pitkäjänteinen kirjo-

jen lukija. Novellit voi jättää yöpöydäl-
le odottamaan. Nyt on lainassa Roman 
Schatzin ”Voi maamme, Suomi”. Haus-
koja huomioita suomalaisista.

10.  Mottosi?
Tervehdi tavatessa. Älä pyytele anteek-

si, jos tuli moikattua tuntematonta.

Kiitos vastauksista ja 
hyvää jatkoa seuratoiminnassa!

Hilkka

Siinä oli aihetta muisteloihin 19. pv 
syyskuuta, kun kokoonnuimme Tor-
palle tavallista juhlavampiin kesäkau-
den päättäjäisiin. 

Aamuhämärissä neljä ”sissiä” patikoi 
Mikon ideoiman reitin Myllyojan vart-
ta Vesijärveltä Säynäjärvelle, loppumat-
ka soutaen Torpalle. Puoliltapäivin alkoi 
piha täyttyä autoista ja polkupyöristä. 

Matti hanurilla viritti väen tunnel-
maan ja kastettavat ei kahvipöydästä 
loppuneet. 

Sitten alkoikin juhlapäivään sopiva 
ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovu-
tus. TRL on myöntänyt Annikki Vehka-
lalle ja Kauko Matilaiselle kultaisen ja 
Risto Willgrenille pronssisen ansiomer-
kin. Juhlaväki herkistyi kun Olli-Pekka 
Lunden, kitara ja poika Arvid, 12v mu-
sisoivat. Sen verran lämmin tunnelma oli 
Säynäjärven torpalla, että sauna jäi tällä 
kertaa kylmäksi. Lopuksi Kaarina Valta-
nen johdatti Matti Arajärven säestyksellä 
juhlijat yhteislauluun, kuten monta ker-
taa aikaisemminkin.

Juhlapäivää muisteli Risto Mäntylä

LaRen pieni porukka teki perinteisen 
syksyn Lapin reissun elokuussa Leville.

Sunnuntaina lähdimme Pallakselle, 
sillä se on paikka, jossa pyrimme käy-
mään joka lomalla. Nyt ajattelimme 
juhlistaa Riston 70-vuotissyntymäpäi-
vää patikoimalla Taivaskerolle, jossa nos-
timme maljan sankarille.

Ilma suosi meitä ja saimme ihailla 
upeita maisemia, jotka ovat tosi mahta-
via. Päivän kruunasi maistuva lappilai-
nen ruoka Pallashotellissa.

Ristolle vielä onnea ja monia antoisia 
Lapinmatkoja toivottaa Larelaiset.

Marjatta Lampio, 
Laajasalon Reippailijat

Risto kuvaa Ruotakurussa. Kuva: Riikka Härkönen

Hoidit tunnollisesti 90-luvulta alkaen 
toistakymmentä vuotta Helsingin Työ-
väen Retkeilijöiden kirjanpidon ja vai-
kutit HTR:n johtokunnassa. Toimistos-
sa kävi väkeä, kun se oli Hgin työväenta-
lossa, jokaisen helposti piipahtaa.

Miehesi Veikon kanssa olitte mukana 
retkillä ja retkeilypäivillä. Bussimatkal-
la NFI:n 100-v-juhliin Wieniin v. 1995 

hoiditte valuutanvaihtoasiat mallikkaas-
ti. Ansioistanne taloudenhoitajina teil-
le myönnettiin TRL:n pronssi-, hopea- 
ja kultaiset ansiomerkit. Kultaiset ansio-
merkit teille ojennettiin HTR:N 35-v-
juhlassa syksyllä 2002.

Kaikkea hyvää toivottaen,
kaikki vanhat tutut retkikaverit

Helvi mielipuuhassaan Ukonjoella 2014. Kuva: Risto Mäntylä

Helvi Siirtonen 90 vuotta

Patikkaa ja juhlaa Taivaskerolla

Aira Vuorio 90 vuotta 22.12.2015

25-vuotisjuhlaväkeä Torpan pihamaalla. Kuva: Mikko Kiio

Kangasalan Retkeilijät toiminut 25 vuotta

Onnittelut
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Kuusentuoksua 
kynttiläin loisteessa!
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

Iloista Joulua ja
Tervetuloa ER:n ja NUUKAN
joulujuhlaan 12.12. Stenbackaan!
Espoon Retkeilijät

Riemukasta Joulua ja 
retkirikasta vuotta 2016!
 t. Kuusankosken Retkeilijät ry

Parhainta Joulun aikaa!
Tuokoon uusi vuosi onnentaikaa!
Helsingin Työväen Retkeilijät ja  
Luonnonystävät

Lämmintä joulumieltä ja 
reippaita retkiä vuonna 2016
toivottavat Järvenpään Retkeilijät ry

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

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Retkeilyvuotta 2016!
Rovaniemen Retkeilijät

Iloista Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2016!
Riihimäen Retkeilijät ry

Rauhallista Joulunaikaa ja 
Reipasta alkavaa vuotta 2016!
 Laajasalon Reippailijat ry

Rauhaisaa Joulua ja
Riemukasta  retkivuotta 2016!
 Kangasalan Retkeilijät ry

Ilo on annettu jaettavaksi
valo vietäväksi eteenpäin
Hyvää Joulua ihmiset –
iloa, valoa, rauhaa
toivottaa Kuopion Retkeilijät 
Maaria Leinosen sanoin.

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
 Vihdin Retkeilijät ry

Joulun valoa ja lämpöä 
talven pakkasiin
toivoo Karjalan Retkeilijät ry

Jouluksi lunta ja valoa, ulkoile 
ja ota ystävä mukaan niin se on 
hauskempaa myös vuonna 2016
toivoo Hämeenlinnan Retkeilijät HäRet ry

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
 Salpausselän Samoojat ry

Valoisaa ja lumista 
Joulua sekä 
räiskyvää Uutta Vuotta!
Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

Hyviä vesi-
retkiä 2016!

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! Welhon-
pesän lahjakortti

❤ 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
toivottavat kaikille 
rauhallista Joulua.

Tunnelmallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
Tavataan tulevilla retkillä.
Penedon Retkeilijät

Pieni salaisuus 
Älä sulje oveasi
joulutontulta!
Tontulla on tuomisena
paljon iloa.
Anna tontun sytyttää se 
pieni kynttilä!
Silloin siitä joka soppeen 
hehkuu lämpöä.
Kuuntele, kun joulutonttu
korvaan kuiskuttaa!
Sitä pientä salaisuutta 
kertoa ei saa. 
Ester Ahokainen 
Kirjasta Lapsuuden joulu
 (Tammi 2005-2008)

Sarjatalvikki

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 2016
kaikille Retkeilijä-lehden ystäville!
Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus
Hilkka Laitinen ja Maija Koponen

Pertti Mikkelä

Kuva Korteniemen perinnetilalta Joulurauhatapahtumasta Liesjärven kansallispuistossa. Kuva Kari Neuvonen.
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Oli tarpeen kaataa vanha koivu, joka 
jökötti Stenbackan mäellä uhaten naa-
puriaan Mörri-mökiksi kutsuttua talo-
vanhusta, joka oli vanhempi kuin koi-
vu, peräti 1800-luvun lopulta. Siinä koi-
vu oli hallinnut ympäristöään niityn lai-
dalla sisaruspuunsa kanssa oksat harot-
taen kuivuneina kohti taivasta kuin va-
riksen kynnet. 

Otimme hommiin ammattimiehen, 
arboristin, joka kaatoi koivumme ar-
vokkaasti. Hiisivalkeat-tapahtuma sai 
siitä näyttävän ohjelmanumeron. 

31.10. n. klo 12 tanner tömähti ja koi-
vu rysähti siihen suuntaan kuin oli tar-
koituskin. 

Puu kaadettiin n. kahden metrin 
kantoon, joka ei ole tavallista. Meillä oli 
idea: Nyt meillä on hieno tarkkailukoh-
de. Keväällä kannosta juoksee mahlaa, 
jota perhoset kokoontuvat maistelemaan 
ja ehkä me itsekin.

Kesällä alkavat muurahaiset ja hyön-
teiset löytää sieltä jotain pientä purtavaa 
ja siten linnutkin. 

Kuinka kauan mahtaakaan mennä en-
nen kuin kannon tuohen välistä puuhun 
tunkeutuu kääpien itiöitä tuulen muka-
na ja voimme jännittää mikä sieltä ensin 
työntyy, joko taulakääpä, arinakääpä tai 
pökkelökääpä, jotka ovat yleisiä koivulla. 
Kaikilla näillä onkin ollut aikanaan oma 
käyttönsä. Arvokasta taulaa on käytetty 

tulen tekemiseen ja jopa haavatyynynä, 
arinakäävällä on pidetty tulta yllä ja pök-
kelökäävällä teroitettu veitsiä.

Olisihan mukavaa, jos jopa koivun-
kantosientä työntyisi kannon juuresta 
herkuteltavaksi.

Saimme runsaasti polttopuuta, kun 
pölleistä suuri osa hakattiin klapeiksi ja 
pinottiin kuivumaan. 

Talkoolaiset saivat kauniit, luonnon 
kuvioimat kiekot matkamuistoiksi ja 
kuivat koivun oksat paloivat iloisesti ko-
kossa. Pöllejä jäi kuitenkin niin, että niitä 
voidaan käyttää istuimina Mörri-Mökin 
tarinatuokioissa tai pihan tulipaikalla.

Kiitos kaikille niin pienille kuin suu-
rille talkoolaisille ja tervetuloa seuraa-
maan ”luonnon suurta kiertokulkua” 
koivun kannon kanssa.  

Seuraavana päivänä teimme vaelluk-
sen kansallispuistossa ja menimme ison 
metsäpaloalueen poikki. Luvattomas-
ta nuotiosta irtipäässyt metsäpalo rie-
hui reilut 5 vuotta sitten. Männyt olivat 
enimmäkseen jatkaneet kasvuaan, mut-
ta koivut sojottivat mustina ja taulakää-
päisinä kankaalla. 

Hiisivalkeat järjesti Espoon Retkeili-
jät ja NUUKA.

Hilkka Laitinen

Tiedämme kaiken joulusta. Olemmehan 
niitä jo monta eläneetkin. Kuka maalla 
nietosten keskellä, kuka kaupungin säh-
köisessä hälinässä. Silti kannattaa pereh-
tyä kansatieteen ja varsinkin Kustaa Vil-
kunan kuvauksiin joulun mysteerioista, 
ennustuksista, uskomuksista ja perinne-
tavoista.

Liikunnallisilla maalaiseläjillä oli oh-
jelmassa nopeusajot joulukirkkoon Taa-
vetti ja Tiina kannoilla ja sylipainit pirtin 
lattialle asetetuilla puhtailla oljilla. Hou-
sut oli pantu naulaan ja paitasillaan pai-
nittiin. Pirtti oli pesty puhtoinen. Jou-
lun tienoon päivät oli jaettu Tuomaasta 
aattoon eli pesäpäiviin 21.-24.2. , varsi-
naisiin joulupäiviin 25.-26.2. ja sen jäl-
keisiin arkipyhiin 27.-28.12.

Tuolloin ei työtä sopinut tehdä, aika 
oli pyhitetty kristillisiin menoihin, mut-
ta saatettiin hyvinkin jopa tanssahdel-
la, vetää sormikoukkua ja sokkoilla. Ta-
paninpäivä oli hevosten arvostuspäivä, 
kulkuset ja kellot kilkahtelivat kujasilla. 
Maassamme toimii yhdistys Perinnelei-
kit ry, joka on edistänyt myös jouluisen 
ajanvieton meininkejä. 

Almanakka painettiin saksaksi jo 
1470. Ruotsiksi se ilmestyi helsinkiläi-
sen tiedemies S.A. Forsiuksen toimitta-
mana 1608. Joulukuusi tuli tavaksi sak-
salaismalliin meillä 1870-1880-luvuilla.

TRL:n kymmenhenkinen vaellusryhmä 
aloitti perinteisen syysvaelluksen 3.10. 
Veikkolan teollisuusaleen takaa, josta 
lähtee Kaarniaispolku, yksi monista kan-
sallispuiston merkityistä poluista, vas-
ta muutama vuosi sitten suunniteltu ja 
merkattu.  

Armi Salenius otti heti johdon käsiin-
sä komentaen – eipäs mennä liian lujaa!

Nuuksion kansallispuiston alue tarjoaa 
monia mahdollisuuksia eripituisiin vael-
luksiin ja yöpymisiin tuli- ja telttailupai-
koilla. Niistä useimmat ovat järvien tai 
idyllisten lampien rannoilla. Tällä kertaa 
ideana oli koluta uusia polkuja Nuuksi-
ossa, myös niitä merkkaamattomia suun-
nistellen kartalla ja kompassilla samalla 
kokien yllätyksiä, joita retkeilijä kaipaa.

”Klapikoneet” käynnissä Petri Mikkelä ja Riku Rosling. 
Kuva: Heidi Anttila.

Hiisivalkeiden luonnonihme 

Koivuvanhuksesta on vielä paljon iloa!

Olen Haukkalammen kalliojyrkänteen 
mahtava maahisneito. Kuva: Reino Tuominen

TRL-Syysvaellus

Maahisneito ja 
ensimmäinen 
telttayöni 
Nuuksiossa

Joulumarssille, mars

Koivu kaatui niin kuin pitikin, oikeaan suuntaan. 
Kuva: Tanja Kuikka.

Jasmin Mikkelä ja Olavi Mattila yrittivät laskea vuosirenkaita, jot-
ka olivat niin tiheässä ettei se onnistunut. Arvio oli kuitenkin n. 100 
vuotta. Kuva: Pertti Mikkelä.

Kaarniaispolku on vähemmän käytetty ja siksi ei 
alkumatkasta retkeilijöitä näkynyt.

Siikajärven jälkeen poikkesimme omille poluillem-
me ja päiväkahvit juotiin Soidinsuon kalliolla, josta 

on vaikuttava näkymä alueen suurimmalle, ojitta-
mattomalle suolle.

Haukkalammen seutu on kansallispuiston ydin-
aluetta monine tuli- ja telttailupaikkoineen. Po-

lut ovat kovassa käytössä, puiden juuria joutuu-
kin varomaan rinkan kanssa kävellessä. Kun il-
tapäivällä saavuimme alueelle, olivat tulipaikat 
ahkerassa käytössä, mutta ennen pitkää päivä-
retkeilijät häipyivät. Pääsimme leirin pystytyk-

seen. Teltta pystyyn muhkuraiseen maahan ja 
ruuanlaittoon.

Ilta-auringon laskiessa tyyneen Haukkalam-
peen innostuimme kuvaamaan maahisten nei-
toa! Mikä yllätys, miten hän siihen ilmestyi?

Päivän taivallus ja hyvä retkiruoka uuvut-
tivat ryömimään uuteen untuvapussiin, joka 
tuntui liiankin lämpimältä. Kylkeä sai kään-
tää useankin kerran liian ohuen makuualus-
tan takia.

Sunnuntaiaamuna vaelsimme kohti Sten-
backaa suunnistellen metsäpolkuja pitkin yli 
upeiden kallioiden ja Sikoilammen kallioiden 
tuntumasta etsimme alueen suurimman kata-
jan. Vaellus päättyi Stenbackaan, saunaan ja 
ruokalautasen ääreen. Stenbackan kotitontut 
olivat häärineet jälleen.

Vaellukseen osallistui väkeä Espoon, Jär-
venpään ja Riihimäen Retkeilijöistä sekä Sal-
pausselän Samoojista.

Jukka Paasikallio, 
Espoon Retkeilijät

Pienet valkopartaiset tonttu-ukot pu-
naisin myssyin tulivat tutuiksi Viktor 
Rydbergin tarinan ja Jenny Nyströmin 
kuvituksen myötä. Joulupukin suoma-
laistuminen tapahtui voimallisesti, kun 
Markus-setä 1927 keksi Korvatunturin.

Jouluruokaa on aina tarjonnut kun-
non väki, senkin tonttu raoistansa nä-
ki. Vanhimpia herkkuja olivat siansor-
kat. Joulun sanomaa on tutuissa sävel-
missä ja perinnetavoissa. 

Nämä kangasalalaisen taiteilija Päivi 

Mansikka-ahon rytmikkäät seitsemän 
tonttuveljestä toivottavat reippaille ret-
keläisille JOULUA!  Komean joulukor-
tin nimi on Jouluntuojat. 

Näin Sibeliuksen juhlavuotena hyräil-
lään Maestron viittä joululaulua, joista 

tunnetuimmat ovat En etsi valtaa lois-
toa ja On hanget korkeat nietokset, vaan 
joulu, joulu on meillä!

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat
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21.–30.8.2015 Sepon (10v.) kanssa 
Työväen Retkeilyliiton matkalla Py-
keijaan kuningasrapuja pyytämään 
ja kurssittamaan mummoa älypuhe-
limen käytössä.

VAAN KUINKAS SITTEN KÄVI-
KÄÄN?! Rapumerrat oli nostettu tutki-
joiden pyynnöstä maalle, niinpä ei tullut 
pyyntiretkeä, eikä muilta kiireiltä ehditty 
pitää puhelinopastustakaan. Mutta pal-
jon muuta ehdittiin.

Matkantekoa
Hesasta klo 18 lähtenyt bussi poimi klo 
23.30 meidät kuopiolaiset ja yhden joen-
suulaisen ja huristelimme Suomen län-
sirajaa 12 tuntia Raattamaan lohisopal-
le. Pariksi ensimmäiseksi yöksi osalle po-
rukkaa oli varattu Vuontispirtti ja osalle 
TRL:n Varkhanmukka. Siellä emännät 
taikoivat lettuja ja suolaista palaa, sau-
noimme, uimme Telaojassa.   Lauantai 
vaihtui sunnuntaiksi makoisasti nuk-
kuen.

Toisena päivänä ajoimme Pallakselle, 
jotkut vaeltaen omia reittejään. Huipu-
timme Sepon kanssa Palkaskeron 705m, 
aurinko porotti +25 C. Pallaksen park-
kipaikalla parveili porotokka, tunturis-
sa lenteli iso haukka ja vielä suurempi 
riippuliitäjä.

Seuraava kohde oli Pykeija
Hetasta suunnattiin Norjan puolelle 
Kautokeinoon ja Tanabruhun ja Varan-
ginvuonon vartta kohti Pykeijaa. Elsalla 
(Haldorsen) oli ateria valmiina, paistet-
tua kalaa tykötarpeineen kuinkas muu-
ten ja kahvit sekä jäätelöt. Saimme ma-
japaikaksemme seitsemän muun kanssa 
Vaimoitten talon, osa jäi Elsan huonei-
siin, jotkut mökkeihin Elsan pihalla, jot-
kut Olgan ja Johannan taloihin.

Matkan neljäs päivä valkeni pilvisenä 
kuten usein Pohjois-Norjassa. Kylässä on 
n. 250 asukasta. Lähes kaikki iäkkääm-
mät puhuvat suomea. Talot ovat värik-
käitä ja pidetään hyvässä kunnossa. Ret-
keilimme kallioilla ja rannoilla.

Kaikkialla tiedettiin, että Suomesta 
oli tullut porukkaa, linja-automme oli 
nähty.

Hautausmaalla kasvoi paikallinen har-
vinaisuus, karvainen Siperian sinilatva. 

Eipä se juuri eronnut pihallani kasva-
vasta lehtosinilatvasta.

Elsan apuna hääri romanialainen Ag-
nes, hänkin osasi suomea. Elsa kertoi Py-
keijan historiasta ja nykyajasta aloittaen 
aina lauseen ”kuuleppa”!

Kylvettiin Elsan Jäämeren saunassa ja 
tietysti uitiin Jäämeressä. Illalla oli Las-
sin talossa rapu-kala-ateria. Isännöitsijä, 

kauppias, venevuokraaja, ravintoloitsija 
Trond toi elävän kuningasravun ja kier-
rätti sitä kaikkien nähtäväksi. Se oli iso! 
Elsan sisko, Elisabet oli kirjoittanut Py-
keijan lasten sodanaikaisesta elämästä 
kertovan kirjan, jonka hän esitteli meille. 

Osa porukkaa patikoi Rannvika-lin-
tuvuorelle. Me pääsimme kalastaja-aluk-
sella lintuvuorta katsomaan. Parimetri-
set aallot keinuttivat. Lintuja ei enää ol-
lut, mutta vuoren seinämät olivat keväi-
sestä pesinnästä valkoisena. Miehet sai-
vat kalaa. Osa savustettiin Elsan pihal-
la, osa keitettiin mausteliemessä todella 
maukkaaksi ateriaksi. Tunsimme itsem-

me Pykeijan ystäviksi, niin ystävällinen 
oli kohtelumme.

Kolmen Pykeijayön  
jälkeen Lemmenjoelle
Suunnattiin kohti etelää Näätämön 
kautta Lemmenjoen Lumo-hostelliin 
syömään poronkäristystä, joka lumosi 
Sepon. Matkattiin jokiveneillä 15 km:n 
päähän Ravadaskönkäälle katsomaan Sa-
muli Paulaharjun teksteistä tehtyjä Ju-
ha Hurmeen  ohjaamia kolmea näytel-
mää. Huikea kokemus joen törmällä is-
tuen. 

Toisena päivänä Lemmenjoella kävel-
tiin luontopolkua, pelattiin rummikub-
bia, paistettiin kodassa makkaraa, syötiin 
tyttöjen tekemiä lettuja mustikkasurvok-
sen kera. Aurinko paistoi, saunottiin ja 
Lemmenjoessa uitiin. Illalla oli hostel-
lin baarissa tanssikilpailut, jonka tuo-
maristoon Seppokin kuului. Näytteli-
jät Ravadaskönkäältä olivat tulleet yö-
pymään telttoihinsa ja tanssivat voitta-
en kisan. Seppo pyysi karaokeen näytte-
lijä-Harria kanssaan laulamaan”Hyvä on 
olla rappiolla” ja mummokööri avusti. 
Tämä oli mummon ja Sepon ensi ker-
ta karaokessa!

Viimeisen yön ja päivän satoi. Koot-
tiin kamppeet ja lähdettiin Inariin. Kat-
sottiin Siidan näyttelytkin ja klo 19 ko-
tia kohti. Kuopiossa oltiin klo 7 aamulla. 

Hyvä reissu. Seppo jaksoi meidän 
varttuneiden mukana. Ipad sai olla re-
pussa, äidille piti soittaa kerran päivässä. 
Seppo ikuisti matkaa filmikamerallaan, 
ehkä näen esityksen joskus. Hän luki äi-
tinsä kanssa ostamansa ”Muistoja Pykei-
jasta” -kirjan ja eli uudelleen tutuiksi tul-
leet maisemat ja paikat.

Matkaa muistellen
Tuula Hämäläinen
Kuopion Retkeilijät

Mummo ja Seppo Jäämeren  
rannoilla ja Lemmenjoen lumoissa

Pykeijan kylänäkymä. Nuoren matkalaisen, Sepon mielestä kuin hänen pienoisrautatiekylänsä. 

Elsa Haldorsen kertoi meidän joukol-
le Pykeijasta, josta hän, jos kuka, tietää 
kaiken. Kuva: Tuomas Kettunen

Pykeija-retkeen osallistui 31 hen-
kilöä seuraavista TRL:n retkeily-
seuroista:
ER, HTR, JäRet, KR, KuRet,  
RiRet, SalSa, TMMR, ViRet. 
Kiitos kaikille matkaan osallistu-
neille mukavasta matkaseurasta.
Terveisin,
Ellen Granholm ja Armi Salenius

Liisa Okkonen tähyilee vastarannalle, jossa Vesisaari. Kuva: Armi Salenius   

Kalaa tuli vaikka ravustamaan ei päästykään. Vas. Pertti Taskinen, Iivo Salmi, Leena 
Laukkanen ja Reino Tuominen. Kuva: Riitta Tuominen Seppo mannekiinina muotinäytöksessä Lemmenjoella. Kuva: Tuula Lind  

Operaatio Paulaharju on Juha Hurmeen luotsaama viisi vuotta kestävä eräteatteri-
projekti. Esitykset perustuvat Samuli Paulaharjun novellikokoelmaan Tunturien yö-
puolta. Tänä vuonna esitys oli Lemmenjoen kansallispuistossa, Rovadaskönkäällä. 
Vuonna 2016 se on Kevolla, 2017 Näätämössä, 2018 Haltilla. Viime vuonna esitys 
oli Ylläs-Pallaksen kansallispuistossa Hannukurussa. Esitykset ovat kaikille ilmaisia, 
mutta on nähtävä vaivaa niiden ääreen päästäkseen. Lue lisää netistä www.operaa-
tiopaulaharju.fi . Kuva: Helena Kuivila
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n Espoon Retkeilijät (ER)
12.12. Joulujuhla Stenbackas-
sa alk. klo 12 tonttukävelyllä. 
26.12. klo 11 Tapanin taaper-
rus Metsäpirtiltä nuotiotulille. 
23.-24.1. Akkojen rämpimis-
retki. Ks. ilm. etus.
29. - 31.1. Ukkojen luonto-
retki Joensuun Hopealahteen. 
Ilm. etus.
27.-28.2. Pyry-päivät Sten-
backassa. Ks. ilm. etus.
12.-13.3. Jäähiihtoa. 1-tai 
2-päiväisenä. Jäätilanteen mu-
kaan. 
25.3. Pitkäperjantaita pitkin 
päivää Stenbackassa ja Nuuk-
siossa. 
9.-16.4. TRL:n hiihtoviikko 
Varkhanmukkassa. Ks. ilm. 
tällä sivulla.
23.2.VUOSIKOKOUS klo 
18 Tapiolassa, kulttuuriaukio 2, 
02100 Espoo, kellarikerroksen 
kokoushuone. Kahvi/teetarjoi-
lu. Kuvia Nepal-vaellukselta.
Seuran tukikohta Stenbacka 
Nuuksiossa.  Vuokrat: jäsenet 
10,-/2,-/hlö, ulkop. 15,-/5,-/
hlö. Hilkalla tilauskalenteri.
Tapahtumien yhteyshenki-
löt: Juha Saarinen jpt@kolum-
bus. p.050 5430067, hilkka.
laitinen@gmail.com p. 0440 
500354, Armi Salenius, p. 040 
5098259.
Nettissivu www.trekkari.fi

n Helsingin Työväen 
Retkeilijät (HTR) 
/Helsingin Luonnonystävät 
14.12. vietämme jouluista yh-
dessäolon hetkeä videoiden ja 
valokuvien kera Työväenliik-

keen kirjastossa klo 16 alkaen. 
Ilmoittautumiset Eila Oraselle.
Keväällä maaliskuussa, vii-
koilla 13-14 hiihto/pilkkivii-
kot Raattaman Rihmakurun-
majoilla.
Lasten ja varttuneiden pilkki-
päivä 21.helmikuuta
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Matti Huttunen, 0408324302 
mk.huttunen@pp.inet.fi,  Eila 
Oranen 0407344913 oranen.ei-
la@gmail.com

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

n Järvenpään 
Retkeilijät (JäRet) 
pe 11.12. Vietämme pikku-
joulua Järvenpään teatterissa 
seuraten Agatha Christien ”Hii-
renloukkua”. Ilmoittautuneiden 
liput jaetaan Järvenpää-talon 
aulassa ennen näytöksen alkua. 
la 20.2. Kulttuurihiihto kirjai-
lija ja suomentaja Tyyne Tuu-
lion jäljillä. Kokoontuminen 
klo 11. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin.
Kotisivut www.jarvenpaanret-
keilijat.com

n Kangasalan 
Retkeilijät (KangRet) 
11.1.2016 Talvinen kävely 
Kangasalan keskustassa 
8.2. Hankien kimallusta -kä-
vely
20.2. Lumikenkäillen Torpan 
maastossa 
7.3. Kirkkojärvellä kävellen
23.3. Sääntömääräinen kevät-
kokous 
4.4. Kirkkojärven luontopol-
ku patikoiden
14.4. Pikku-Herityn ulkoi-
lupäivä
Seuraa Kangasalan Sanomien 
Seurat toimii -palstaa. 

Tiedustelut: Risto Mäntylä puh. 
040 828 9146 tai mantylaris-
to@gmail.com

n Karjalan Retkeilijät (KR) 
TRL:n Ukkojen luontoret-
ki 29.–31.1. Hopealahdessa. 
Ks. s. 1.
Karjalan Retkeilijät ry:n pilk-
kikisa ja kevätkokous 19.3. 
Ukonjoella. Lisätietoja seur. jä-
senkirjeessä.
Yhteisretki suunnitteilla Pie-
tarhovin retkeilykerhon kans-
sa viikolla 12 Enontekiölle
Lisätietoja Ilmo Nousiaiselta p. 
050 543 1954 tai ilmo.nousiai-
nen@elisanet.fi. 
Valamon hiihto maaliskuussa.
Hiihtoviikko 2.-9.4. Raatta-
massa. Lisätietoja ja ilmoitt. 
Liisi Juvoselle, p. 050 4066 
819, liisi.juvonen@gmail.com

n Kuopion 
Retkeilijät (KuRet) 
Jäsenkirje ilmestyy tammikuus-
sa, sitten tarkemmat ajat.
Hiihtoretki lumien tultua, 
Mikko vastuuhenkilö.
Maaliskuussa talvikalastus-
ta Rajalankoulun vitosluokan 
kanssa. Pertti ja Leena L.
20.3. Pajunkissoja ja talvipuu-
hia Koivulassa alk. klo 11. Ilm. 
Liisalle 18.3. menn..
20.3. klo 15 kevätkokous sa-
massa paikassa.
Oravissa 18 km luistelurataa, 
lähdetään luistelemaan ja pot-
kukelkkailemaan.
26.3. Pilkkikilpailut Ukonjo-
ella. Pali.
Yhteystiedot: Liisa, p.040 
7516143, lm.niskanen@gmail.
com
Pertti, p.040 867 8638, pertti.
taskinen@dnainternet.net
Pali, p.0400 350 515, paulitko-
monen@gmail.com
Mikko, talous@kuopionretkei-
lijat.fi

n Kuusankosken 
Retkeilijät (KuuRet) 
Hiihtoviikko 8.-16.4.16 ”nos-
talgiamatka” Raattamaan Laak-
sontaloille. Hinta 400 €, tie-
dustelut ja ilmoitt. Taunolle, p. 
0400 654 821.
Seuraa KVL-Sanomat ja Pk se-
kä nettisivut.

n Riihimäen 
Retkeilijät (RiRet)
11.1. 16 Sunnuntaihiihtäjien 
suksien voitelukurssi
Tiistaitapaamiset klo 9-11 
Heiskan majalla. 
Hiihtäjille maja avoinna la-su 
klo 10-15 lumitilanteesta riip-
puen. 
Vuosikokous maaliskuussa
Hiihtoretki Enontekiön Vuon-
tispirtille vk 15, pe-la 8.-
16.4.16. Ilmoitt. 31.12. men-
nessä: 
Anneli 040 7610415 tai Raija 
040 7254898

n Rovaniemen 
Retkeilijät (RoiRet) 
Kulttuuritapahtuma tammi-
helmikuussa ehkä Ylläksellä. 
19.–25.2. Rovaniemi60, 150 
ja 300
Kevätkokous helmikuussa
23.3. Kuutamohiihto
Huhtikuussa hätäensiapu-kurssi
7.–10.4. Rihmakurussa hiihto/
pilkki/kelkkailu ym. tapahtuma 
Tiedustelut: Hannu Puhalai-
nen, puh. 040 588 1439, säh-
köposti rovaniemenretkeilijat@
gmail.com
 

n Salpausselän 
Samoojat (SalSa)
Hiihtoretki Kymijärvellä 12.3. 
Yhteyshenkilönä on Leo, puh. 
040 7024920. Kokoonnutaan 
Karisman p-paikalla klo 10.
Hiihtoretki maalis-huhtikuussa 
Lapin hangilla
Lintu/suoretki lähialueelle 
23.4. Tiedot myöh.
Nettisivut: www.salpausselansa-
moojat.com

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

n Tapiolan Maa- ja 
Meriretkeilijät (TMMR) 
Pe 18.12. Pikkujoulu  Espoon 
järjestöjen yhteisöjen talossa 
(Unelma Tapiola). Os. Kauppa-
miehentie 6, 2 krs., Tapiola. Pe-
rinteiset tarjoilut, pieni paketti 
mukaan. Kulujen peittämisek-
si osall.maksu 10e. Päivystäm-
me ovella klo 17. Muulloin soi-
ta Tuulalle tai Kerttulille. 
Su 17.1. Talvipäivä hämärtyy 
Vantaan Kuusijärvellä. Mah-
dollisuus syödä lounas ja pais-
taa makkaraa nuotiolla. Säh-
kösauna 6/4e. Savusauna 10/6e. 
Kimppakyyti Läkkitorilta klo 
13. Bussit 731N, 738K ja 739 
Rautatientorilta, laiturit 6, 9 
ja 10.
Su 7.2. Kiinalainen uusivuosi 
Helsingissä. Tiedot myöh. 
Ti 8.3. klo 13 naistenpäivä-
nä näyttely Unelmien kutei-
ta. Teatteripukuja 1800-luvul-
ta 2000-luvulle. Teatterimuseo. 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 
G. Liput 6/8 € . Nautitaan lou-
nas tai kahvit. 
Lisätiedot: Kerttuli,  kerttuli.
karonen@gmail.com, puh. 050 
565 8000 ja Tuula, tuula.to-
uru@gmail.com, puh.

040 5029399. Katso myös 
http://tapiolanmmr.blogspot.fi/.

ASUMAAN  
AURINKOON! 
Tuletko asuinkaveriksi kat-
tohuoneistooni Fuengirolas-
sa kuukaudeksi, pariksi tai 
miten haluat? Vierashuone 
on valoisa, yhteistilat hyvät. 
Vuokra 400 €/kk sis. säh-
kön, veden ja netin. Uima-
allas katolla. Yhteys: Ellen 
Granholm +358 500967941 
tai ellen.granholm@gmail.
com. 

n Vihdin Retkeilijät (ViRet) 
16.12. Joulurauhan julistus 
Korteniemessä klo 18 - 20. 
Lähtö Rientolan pihalta klo 
16.30 ja Vihdin kk 16.45. Ta-
pahtuma on suosittu, p-paikan 
saamiseksi hyvä olla ajoissa pai-
kalla. Ilm. ja kimppakyytiä tar-
vitsevat Mialle s-postilla miavi-
ret88@gmail.com tai puh. 045-
1319128 viim. su 13.12. Varau-
du lämpimään pukeutumiseen. 
Otsalamppu tai lyhty mukaan.
18.12. Joulurauhan toivotus 
lyhtyvaelluksena Birgitan kir-
kon raunioille. Lähtö kirkon-
kylän seurakuntatalon pihalta 
klo 18. Perillä Joulurauhan toi-
votus sekä glögiä ja pipareita. 
Ota mukaan otsalamppu, lyhty 
kynttilöineen ja pilkkijakkara. 
Järjestäjänä Vihdin seurakunta.
26.12. ER:n Tapaninpäivän 
taaperrus. Lähtö Metsäpirtil-
tä klo 11. 
VOIMAANNUTAAN LUON-
NOSTA ;)

n Nuuksion kansallispuisto
yhdistys NUUKA ry
12.12. klo 12 Joulujuhla Sten-
backassa.
26.12. klo 11 Tapanin taaper-
rus nuotiotulille.
27.-28.2. Pyry-päivät ja 
Nuuksion kansallispuiston 
22-vuotisjuhla.
Ks. ilmoitus etusivulla. Läh. 
Hilkka p. 0440 500354

Seuraava Retkeilijä 
ilmestyy to 10.3. 

Aineistot kuukautta 
aikaisemmin. Kiitos.

Toimintakalenteri
Retkiä l tapahtumia l kursseja

Riihimäen Retkeilijät tekivät isänpäiväretken 
7.11. Lopen Luutasuon maisemiin. Takaharjun 
Ainon runosuoni tuotti räpin: 

Oli taasen syysretki Lopen Luutasuolla, 
29 Riiihimäen Retkeilijää vaelsi tuolla. 
Lauantai oli isänpäivän aatto, 
siellä patikoi nuoret, muorit ja taatto. 
Luutajärvi kierrettiin kokonaan, 

oli siinä maisema parhaimmillaan. 
Toiset kierteli metsäistä taivalta 
eikä se tuntunut yhtään vaikealta. 
Nuotiokahvit ja makkarat ihanat 
ne parhaalta luonnossa maistuvat. 
Vaikka makkaran vaaroista varoitetaan, 
ei sitä voi retkieväänä unohtaa. 
Siis nautitaan kaikesta kohtuudella 
on koko retkeä ihanaa muistella.

Mieluisa yllätys, Rovaniemen ret-
keilijät järjesti ruskaretken, johon 
minäkin saatoin osallistua. Rin-
kan kantaminen ei enää houkut-
tele eikä maastossa yöpyminen-
kään tunnu kivalta. Samanmie-
lisiä jäseniä löytyi niin runsaasti, 
että Jaana joutui hommaamaan 
toisen mökin, että kaikki haluk-
kaat pääsivät matkaan.

Koitti lähtötorstai. Siirryim-
me kimppakyydeillä pitkin päi-
vää Rukalle majapaikkaamme si-
tä mukaa kun muilta menoiltam-
me ehdimme. Majat oli jaettu 
etukäteen, huoneisiin asetuttiin 
taloksi vakiintuneen käytännön 
mukaisesti: nopeat syövät hitaat. 
Sanomistahan siitä tuli - kuin-
ka kummassa satojen portaiden 
kiikkuminen maastossa ei tunnu 
missään, mutta muutama porras 
luksushuvilassa meinasi olla yli-
pääsemötön ongelma!

Iltasella pilkkopimeässä Jaana 
kävi vielä etsimässä meille polun 
pään aamua varten. Ensin pis-
tettiin sääennusteisiin luottaen 
suunnitelmat uusiksi. Helppo 

olikin aamulla ajella johtoauton 
perässä lähtöpaikkan. Sää oli lu-
pausten mukainen, satoi ja tuuli 
oli todella kova. Minkä sille voi, 
varusteet sään mukaan ja menok-
si Pyhän Jyssäystä kiertämään. 
Matkaa oli 7 kilometriä vaihte-
levassa maastossa. Kävelimme 
kukin omaan tahtiimme, yhdes-
sä vietimme tauon. Oli kiva pais-
taa makkarat katon alla kodassa 
eikä ulkona sään armoilla. Illal-
la virkeimmät kipaisivat mutkan 
maastossa, kävivät huiputtamas-
sa Valtavaaran (8 km:n kipaisu). 
Meidän majassa siinä vaiheessa jo 
syötiin ja saunottiin.

Perjantai koitti hivenen pa-
remmassa säässä, enää ei tuullut, 
ainakaan yhtä kovaa. Siirryimme 
autoilla Juumaan, jossa lähdim-
me Pienelle Karhunkierrokselle. 
Tänne saimme lisävahvistuksek-
si Oskun, joka mökiltään liittyi 
seuraamme päiväksi. Alkumat-
kan taivalsimme yhdessä, Jaana 
piti huolen että lähdimme kaikki 
samaan suuntaan, jokunen yritti 
omille poluilleen. Yhteinen ruo-

katauko pidettiin Siilasmajal-
la. Siitä innokkaimmat ja ilmei-
sesti hyväkuntoisemmat lähti-
vät jatkamaan kierrosta (yhteen-
sä 12 km). Me hitaat käännyim-
me takaisin omille jalanjäljillem-
me. Hienoja ovat Rukan maise-
mat, on ylä- ja alamäkiä, koskia ja 
koskenlaskijoita, kallioita ja kan-
gasta. Sateesta huolimatta ruskaa-
kin saattoi ihailla. 

Järjestelyt olivat todella loista-
vat. Kaikki retket oli suunniteltu 
hyvin, majoitus oli huippua, aa-
mupalat olivat yhteiset ja valmis-
ta ruokaa kahdelle päivälle. Se-
kin oli tosi mukavaa, että oli lu-
pa mennä lujaa tai hitaasti oman 
mielen ja kunnon mukaisesti ja 
sai tehdä lyhyen tai pitkän ret-
ken. Ja se vasta olikin mukavaa, 
että märkänä ja nälkäisenä pää-
si lämpimään loistohuvilaan ei-
kä tarvinnut pystyttää telttaa ja 
palella. Kiitos Jaana, mielelläni 
lähden toistekin sinun matkaa-
si, niin hyvin kaikki oli hoidettu.

Ritva Lahtinen

Loistava TRL-HIIHTOVIIKKO 
Varkhanmukkassa 9.-16.4.2016
Päivät hiihdetään - illat saunotaan revontulten tai tähtiteltan alla.
Lähde mukaan - tee hyvä Uuden vuoden päätös.
Olemme varanneet koko Varkkanmukkan retkeilykeskuksen iloisia hiihtäjiä varten.
Retken järjestää TRL-retkeilytoimikunta. 
Lisätietoja: Armi Salenius, p. 040 5098259 tai armi.salenius@gmail.com 
Ota yhteyttä mahd. pian, jotta voimme varata kämpät.

Isänpäiväretkellä Lopen Luutasuolla. Kuva: Reino Tuominen

Kuusamo kutsui – me vastasimme

Lähdössä Pie-
nelle Karhun-
kierrokselle. 
Kuva: Jaana 
Hirvonen

Isänpäiväretki Lopen Luutasuolla
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Työväen Retkeilyliitto ry:n 
järjestölehti.

Olimme melomassa taas kerran Run-
koretkeä (Otava – Lahti, 8 pv) mukana 
noin parikymmentä melojaa Suomesta ja 
ulkomailta. Mukana eräs helsinkiläinen 
meloja liekö ollut Merimelojista, am-
matiltaan sanoi olevansa rakennusmes-
tari. Oli rakentanut omatekoisen retki-
kanootin vajamestarin valvonnan alaise-
na ja hänen ohjeitten mukaisesti. 

Sanotaan että ihmisiä on kahdenlaisia 
”moka-alttiita” sekä meitä tavallisempia. 
Kaverilla ei mennyt retkellä oikein hy-
vin. Luettelenpa muutamia sattumuk-
sia: kanootin peräsin hajosi, reunalistat 
irtosi, kanootti meni puhki. Näitä kor-
jattiin omin sekä mökin rakentajan voi-
min ja työkaluin. 

Ylä-Räävelin yläpäässä kannoimme 
kanoottia, kaveri oli kanootin toises-
sa päässä, peruutettiin kohti järveä, ka-
veri astui askeleen liikaa ja mulahti jär-
veen. Kohta oli ruopattu syväksi, johon 
myös tukkiproomut parkkeerasi. Kesti 
tovin kunnes kaveri pulpahti pintaan ja 
meillä oli hauskaa. Sattui juuri alkamaan 
rankkasade me muut haimme sadesuo-
jaa lähiladosta, jossa myös ruokailimme. 
Kaveri meloi lähilaiturille ja jäi rankka-
sateessa ruokailemaan. No meillähän oli 
taas hauskaa. 

Olimme lähellä Heinolaa ja rantau-
duimme erääseen pieneen saareen ruo-
kailemaan. Sankariltamme oli kaasu-
keittimestä loppunut kaasupatteri ja oli 
uuden patterin vaihto. Kaveri pusasi ja 
pusasi eikä saanut rautalankakehikkoon 
sopimaan uutta patteria, jolloin muka-
na ollut saksalaismeloja pyysi jospa hän 
sen laittaisi, jolloin kaveri äkämystyi ja 
karjaisi: ”Sanokaa sille, että minä olen 
näitä vaihtanut enemmän kuin hän on 
näitä nähnyt.” Vähän aikaa vielä kaverin 
pusattua saksalainen tempaisi sen hänen 
kädestään, teki pari ranneliikettä ja pat-
teri oli vaihdettu. 

Sankarimme oli häijynä: ”Menen heti 
maanantaina Rakeseen ja haukun myy-
jät, he ovat neuvoneet minua väärin.”

Retkemme viimeisellä iltanuotiol-
la kaveri loihe lausumaan: ”Kyllä minä 
ymmärrän että retkellä tapahtuu kaiken-
laista, mutta sitä minä en ymmärrä, et-
tä miks ne kaikki sattuu minulle.”  Eikä 
matkan aikana vajamestarillekaan kun-
nian kukko laulanut. Että meillä oli taas 
hauskaa.

On se niin messevä olo kun me muut 
olemme retkillä virheettömiä. 

Arvo Korkkinen 
Salpausselän Samoojat

Kun näen edessä
Pallaksen kauniit kerojonot
tunnen ne kaupungin
ja erämaan suuret erot

Vaellan läpi niittyjen
soiden ja monien lakien 
kaiken tarkoituksena
itseäni ja rauhaa hakien

Sopivat tauot, eväät
ja nokipannukahvit
ei tarvitse repussa
purkkia nimeltä RaMaVit

Ihailen maisemat, tutkin
kasvit ja kiikaroin riekot
ei tunnu tärkeiltä postit,
ei excelit, ei mitkään verkot.

Kaukana ja hiljaa 
– toki kaipaan perhettä – lapsia
pysähdyttävä on tai olisi
päässä vain harvoja hapsia.

Sain viikolta paljon 
enemmän mitä odotin
ja ajattelin näiden eräihmisten
kanssa kun mukana kuljeskelin.

Seura on kokenut hieman muutoksia. 
Puheenjohtajan ja sihteerin muutettua 
Kotkasta Kuhmoon vuonna 2014 on 
toimintaa mukautettu uuteen tilantee-
seen. Koska etäisyys Kuhmo – Kotka on 
reilu, on pidetty enemmän puhelinkoko-
uksia. Keväisin ja syksyisin olemme tosin 
käyneet etelässä, jolloin sääntömääräiset 
kevät- ja syyskokoukset on voitu pitää. 
Seuran kotipaikka yhdistysrekisterissä on 
edelleen Kotka. Onhan jäsenistön suu-
rin keskittymä Kotka-Hamina alueella. 
Muuten olemme hajaantuneet asumaan 
eri puolille Suomea. Seuran tapahtumia 
pyrimme järjestämään entiseen tapaan.

Perinteinen mölkky/pihakisa järjes-
tettiin tänä vuonna Kotkan sijasta Kuh-
mossa. Huolimatta pitkästä etäisyy-
destä osallistui tapahtumaan 8 jäsentä 
eli noin kolmasosa seuran jäsenistöstä. 
Seuran hankkimat lohet savustettiin ja 
muut syötävät hankittiin nyyttikestipe-
riaatteella. Hyvää oli.

Paikallislehti Kuhmolaisen toimittaja 
kävi paikalla tekemässä tapahtumasta ju-
tun. Artikkeli valokuvineen olikin mie-
lestämme onnistunut ja herätti paikka-
kunnalla kiinnostusta.

Toinen perinteinen tapahtuma eli 
pikkujoulu vietettiin risteilyllä Kot-
kasta Tallinnaan. Mukana oli yhteen-
sä 10 henkilöä. Vipeltäjien toimintaa 
jatketaan muutoksista huolimatta kos-
ka seuran jäsenillä tuntuu olevan siihen 
halua.

Kuhmossa kukoistaa kulttuuri
Kuhmo kuuluu Kainuun eli ”nälkä-
maan” maakuntaan ja rajoittuu Venäjän 
rajaan. Vartiuksen rajanylityspaikalta on 
yhteys Vienan Karjalaan.

Kuhmon alueella on asuttu jo kivikau-

della. Johtunee runsaista vesi- ja metsäalu-
eista, joten ruoanhankinta oli ”helppoa”. 
Kuhmon kunta on perustettu vuonna 
1935 ja kaupungiksi vuonna 1986. Pin-
ta-ala noin 5500 neliökilometriä. Asuk-
kaita tällä hetkellä hieman alle 9000 hen-
keä.

Kulttuurin saralta Kuhmon kamari-
musiikkijuhlat on ehkä kuuluisin vuo-
sittainen tapahtuma. Jo pelkästään Kuh-
mo-talo on näkemisen arvoinen ja eh-
kä Euroopan ja jopa koko maailman 
tasolla hienoimpia musiikki- ja erilais-
ten kulttuuritapahtumien pitopaikkoja. 
Sen suurin sali on rakennettu kokonaan 
puusta ja akustiikaltaan erinomainen.  
Kuhmon kirjastotalokin on erittäin upea 
ja sijaitsee komealla paikalla joen ja kos-
ken rannalla.

Retkeilijän kannalta Kuhmo on mi-
tä loistavin kohde. Alueella on runsaas-
ti retkeilyreittejä ja laavuja. Tosin Met-
sähallitus on nyt pyrkinyt niitä vähentä-
mään. Esim. kaikkia pitkospuita ei enää 
kunnosteta.

Vesiretkeilyynkin on hyvät mahdol-
lisuudet. Esim. Lentua- ja Ontojärvet. 
Eläimistö on monipuolinen ja melko 
runsas. Mukaan lukien karhu, susi, il-
ves ja metsäpeura.

Metsästysmahdollisuudetkin ovat hy-
vät, joskin retkeilijä mieluummin tark-
kailee eläimiä kuin ampuu niitä. Kalas-
tusmahdollisuuksia on paljon. Voitaneen 
sanoa että alue on oikea retkeilijän ”pa-
ratiisi”.

Tervehdys sinne etelään, 
Erkki ja Leena Anttila

Kiitos tälle todella upealle ryhmälle
ihmisille, välittäville,
hyvin keski-ikäisille

Ei ollut mukana kiukkua
ei niin mitään manausta
nyt arki koittaa
tunnen sisälläni pientä purnausta

Bussin lähtöä paluujunalle odottelen
tunturin kylkeä sumun läpi
ikkunasta haikeana katselen.

Tätä kaikkea kokemaani
kelpaa vielä monesti muistella
voin siitä arjessa paloja,
voimia saaden vielä maistella.

Mika Suni
Espoon Retkeilijät

Mika on yksi niistä, jotka kulkivat 
kanssamme  TR:n Loistavalla Lapin 
ruskaviikolla 12.-19.9.15.

Meitä oli toistakymmentä iloista ret-
keilijää Espoon retkeilijöistä sekä Karja-
lan retkeilijöistä.

Kiitokset Ilmo ja Armi hyvästä joh-
datuksesta!

T. Hilkka

Korkkinen tarinoiVipeltäjät vipeltävät

Mölkkykisaajat  vas. Taru Savenius, Timo Mäki, Eero Savenius, Erkki Anttila, Leena 
Anttila, Marja Pekkola ja Teuvo Pekkola. Kuva: Petri Tatti

totesi Saarisen Jussi, joka vastikään palasi 
Nepalista. ”Kaksikymmentäkuusi päivää 
Himalajan vuoristoa, Dhorpatan ja Lo-
ver Dolpon alueella Luoteis-Nepalissa, 
jossa maasto oli ”vaihtelevaa”. 

Vaativin osuus oli kahden yli 5000 
metrisen solan ylitys perättäisinä päivi-
nä. Yöleiri oli 4500 metrin korkeudessa, 
mutta onneksi solissa ei ollut vielä lun-

ta. Sitä oli tullut jälkeemme parin päi-
vän kuluttua”

Nepal elää edelleen maanjäristysten 
jälkeistä aikaa. Vielä etsitään sortunei-
den kylien alta asukkaita ja turisteja, ker-
toi Jussi. 

Seuraavassa Retkeilijässä juttu vael-
luksesta. 

HL

Kaksi yli viistonnista solaa, Numala La ja Baga La piti ylittää. Rukousliput värittävät kauniin rajua maisemaa. Kuvan otti Ramthi 
Tamang.

”Se oli rankka vaellus”


