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Avaruus
  suksen rahina
saukon jäljet lumella...
Liikkumalla luonnossa 
koet uusiakin elämyksiä.
Aina niistä tulee 
iloinen mieli ja hyvä olo.

Hiihtoretkellä Inkoon saaristossa Uudenmaan virkistysalueen 
Kopparnäsissä. Silloin oli hyvä jäätalvi. Kuva: Hilkka Laitinen

28.–29.1. Akkojen rämpimisretki 
Vihdin Moksissa. 

27.–29.1. Ukkojen luontoretki 
Kiteen Puhossalossa. 

25.–26.2. Koko perheen Pyry-päivät 
Nuuksion Stenbackassa. 

1.–8.4. Hiihtoviikko Rihmakurussa. 

Retkistä lisätietoja sivulla 2.

TRL-Retket
www.tyovaenretkeilyliitto.com

TRL:n majat ovat vaihtoehto joulun viettoon. 
Valot ja hälinä jäävät taakse – voi keskittyä 

olennaiseen, hiljaiseen luontoon, taivaan ja lumen 
valoon, lähimmäisten kanssa yhdessäoloon. 

Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas -kansallispuiston kupeilla: 
Varkhanmukka, jossa ovat tilava Kelokämppä, Tiirakämppä, 
Liiterikämppä ja Suoskummun kammi. 
Rihmakuru, jossa 4 kämppää katsoo Pallaksen tuntureille.
Pohjois-Karjalassa Ukonjoen kämppä, jonka pihapiirissä 
Einari-kämppä.
Tutustu nettisivut www.tyovaenretkeilyliitto.com. 
Soita liiton toimistoon puh. 045 1369 744 tai  
sp. tyovaenretkeilyliitto@gmail.com.

Tiira-kämppä

LuontojouluLuontojoulu
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Seuraava Retkeilijä ilmestyy 
20. huhtikuuta 2017 Demokraatti-
lehden liitteenä. Aineistot 
kuukautta aiemmin.

TRL:N MAJA-
VUOKRAT 2016
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 varata vuodepaikka-
maksulla tai viikko/vrk-hinnalla. 
Tarkemmat hintatiedot netissä 
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut.

Maksut majavuokrauksesta  
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458
Viitenumerot:  
Varkhanmukka + Suaskumpu 
11222,  Rihmakuru 24442,  Ukon-
joki 11277,  Käkkälö 12331

Puheenjohtajan palsta
Talvi on välillä tullakseen ja taas 
kohta syksyinen paljas maa ja loska 
on edessämme. Mutta kyllä se tal-
vi vanhojen merkkien mukaan tu-
lee ja voimme kaivaa varastoistam-
me talviretkeilyvälineet ja suunna-
ta taas luonnonhelmaan.

Retkeilyseurat ovat jo varmaan 
pitäneet syyskokouksensa. Toimin-
tasuunnitelmista löytyy varmasti jo 
hyväksi todettuja reissuja ja tapah-
tumia, mutta kyllä uusiakin. Toi-
vottavasti kaikkien seurojen suun-
nitelmissa on Suomi100 -tapahtu-
mien päivämääriä, jolloin voimme 
me retkeilijätkin juhlia Suomen 
100-vuotisjuhlaa.

Edellisessä kirjeessäni kerroin 
myös huoleni liiton seurojen jäsen-
määrän ja seurojen määrän huoles-
tuttavasta vähenemisestä. Otetaan 
tavoitteeksi jäsenmäärän kasvat-
tamisessa ensivuodelle 2100 jäse-
nen määrä ja jäsenseurojen lisää-
minen ainakin kahdella. Osallis-
tutaan kaikkiin messuihin, mark-
kinoihin ja muihin markkinoin-
titilaisuuksiin. Tuodaan esille tä-
tä hienoa harrastustamme. Niin 
kuin tiedämme, on ihmisten halu 
luontoon kovasti kasvamassa. Ol-
kaamme linkki ihmisille toteuttaa 
tämä haave. Tietysti tilaisuuksien 
järjestäminen maksaa, mutta esim. 
arpajaiset on oiva tapa kustannus-
ten peittämiseksi.

Onko seurasi jo paikallisen Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun (VA-
PEPA) jäsen? Liittomme hyväksyt-
tiin viime keväänä Vapepa:n jäsen-
järjestöksi. Myös meidän logo nä-
kyy Vapepa:n jäsenlipussa. Mei-

dän taitomme kulkea metsissä ja 
maastossa on korvaamaton apu et-
sittäessä eksyneitä ihmisiä. Katso-
kaa Vapepa:n sivuilta miten jouk-
koon pääsee mukaan. Koulutusta 
kyllä järjestyy.

Tämän lehden ilmestyessä on 
joulu jo aika lähellä, joten nuo 
kiltteyshommat punnitaan kohta. 
Mielestäni me retkeilijät olemme 
ja elämme vähän niin kuin karhut. 
Tähän vuodenaikaan vähän leväh-
dämme ja kun aurinko alkaa nous-
ta yhä korkeammalle, tunnemme 
kehossamme yhdessä luonnon 
heräämisen kanssa tunteen, että 
luonto ja me kuulutaan yhteen. 
Nuotiolla makkaraa paistaessam-
me ja kuksasta kahvia juodessam-
me on aikaa miettiä hienoja asioita.

Hyvää Joulua teille 
TRL-Retkeilijät
toivoo Hannu Puhalainen, 
puheenjohtaja

Retkeilijä-lehti on luettavissa, 

myös aikaisempia numeroita, 

TRL:n nettisivuilla näköissivuina.

www.tyovaenretkeilyliitto.com  

Hyvän mielen keräys 
Majat kaipaavat joka vuosi huoltoa ja parannuksia. Haluamme pi-
tää majamme sellaisessa kunnossa, että niissä on miellyttävä viettää 
omatoimista, liikunnallista vapaa-aikaa. HYVÄN MIELEN TAL-
KOOT -lahjoituskampanjalla kartutetaan TRL:n majojen hoito-
rahastoa.

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

Hyvän mielen keräykseen ovat syys-marraskuussa 2016 osallis-
tuneet Armi Salenius, Liisa Uusitalo, Pauli T. Komonen ja Mat-
ti Vikström. Kiitos lahjoittajille.

TRL on hyväksytty 
Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun 
jäsenjärjestöksi.

Tutustu: 
https://vapepa.fi

TRL:N MAJATALKOOT 2017 
Ukonjoella talkoot 12.-14.5.
Tarjolla mm. polttopuiden tekoa, portaiden tekoa ja kämppien siivousta.
Lisätietoja: Erkki Ajakainen, puh. 044 292 0606

Lapin majatalkoot 10.- 17.6.
Liiterikämpän nosto, kaivon suojan rakentaminen, Suaskummun liiterin 
katon teko, kellarin kunnostaminen, puuhuoltoa ym.

Akat rämpivät  
28.-29.1.2017 
Vihdin Moksissa
Kokoonnutaan klo 11 Vihdin 
Pirtin parkkipaikalla, Pirtintie 30, 
03400 Vihti.

Yöpyminen kymmenelle sisäti-
loissa, sauna lauantai-iltana. 

Osallistumismaksu 15 € Työ-
väen Retkeilyliiton tilille FI66 
15213007119458, viite 13314.

Ilmoittaudu TRL:n toimistoon, 
p. 045 1369 744,tai tyovaenretkei-
lyliitto@gmail.com

Lisätietoja armi.salenius@gmail.
com puh. 040 509 8259. 

Kysy kimppakyytejä. Kysy myös 
aterioista!

Tervetuloa Suomen luontoon!

Ukkojen luontoretki 
27. – 29.1.2017 Kiteellä
Kämppämajoitus Nivunginsalolla. 
Omat yöpymisvarusteet mukaan.

Junalla tulijat haetaan Kiteen 
asemalta!

Tervetuloa pe klo 12 alkaen. 
Ohjelmassa lähiympäristöön tu-
tustuminen ja saunominen.

La- ja su-aamupäivä: pilkkimistä 
ja tutustuminen Karjalan Pyhäjär-
veen lumikenkäillen tai hiihtäen.

La-iltapäivällä siirrymme Pa-
jarinniemeen tutustumaan Ki-
teen historiaan. Ruokailu Pajarin-
hovissa.

Osallistumismaksu 35 € Työ-
väen Retkeilyliiton tilille FI66 
1521 3007 1194 58, viite 13288

Sisältää majoituksen, saunomi-
sen, lämpimän ruuan pe, aamu- 
ja iltapalan la sekä aamupalan su.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Ilmo Nousiainen p. 050-5431954 
tai sp. ilmo.nousiainen@elisanet.
fi

Euroopan puhtaimpaan 
ilmaan Pallakselle!

1.-8.4. TRL:n hiihtoviikko 
Rihmakurun majoilla 
Osallistumismaksu 15 €, majoitus 
TRL:n majoissa 70 €/viikko. 

Maksut Työväen Retkeilyliiton 
tilille FI66 1521 3007 1194 58, 
osall.maksun viite 13327, Rihma-
kurun majoituksen viite 24442.

Lisätietoja: armi.salenius@
gmail.com tai puh. 040 5098259 

Pohjantähden Työväen Retkeilijät 
ry:n toiminnan painopiste on ol-
lut jo vuosien ajan työväentalofrii-
kin Visa Tammen toimesta hankki-
mat/pelastamat työväentalot. Seu-
ralla on niitä omistuksessa kaksi, 
vuonna 2000 hankittu Asunnan 
työväentalo Keuruulla ja v. 2013 
hankittu Viralan työväentalo Ja-
nakkalassa. Talot olivat totaalisesti 
ränsistymässä ja suurien talkoiden 
kautta ne on saatu käyttökuntoon 
ja ovat jäsenistön sekä ympäristön 
käytössä. 

Lisätietoja: 
Taloudenhoitaja Visa Tammi, 
Myyrätie 5 A 11, 01450 Vantaa. 
puh. 040 5796309 sekä visa.tam-
mi@jhl.fi sekä puheenhohtaja 
Jouko Koskinen, Pajusirkunku-
ja 6, 01450 Vantaa, puh. 0400 
402172, e-mail  jouko.koskinen@
ajm-konsultit.fi

Hannu TRL:n Retkeilypäivillä. 
Kuva: Mia Neuvonen  

Virala

Asunta

Tervetuloa lauteille, uusi kiuas antaa muhevat löylyt. Kuva: Hilkka 
Laitinen

Huumorimuusikot Petri ja Kari 
Kauppinen vaihtamassa Rihman 
kiuasta uuteen lokakuun alussa. 

Kuva: Pauli Komonen

Talkoolaisille tarjotaan ruoat ja 
majoitus. Matkat korvataan omal-
la autolla, jos matkalaisia on väh. 
kolme/auto tai yleisten kulkuneu-
vojen mukaan. 
Ilmoittautumiset liiton toimistoon 
miel. toukokuun puoliväliin men-
nessä. 
Lisätietoja: Pauli T Komonen 
p. 0400 350 515 tai s.posti 
paulitkomonen@gmail.com

Pohjantähden Työväen Retkeilijät ry 
Harrastuksena työväentalojen hankinta ja ylläpito

Talven 
  riemujaTalven 
  riemuja

Sininen hetki. 
Kuva: Kari Neuvonen

Katso raattamanreitit.fi, 
sieltä latutiedot



Pieni yhdistyksemme on tänä 
vuonna avannut uusia polkuja en-
tisten vakiintuneiden toimintojen 
lisäksi. Merkittävintä varmaankin 
on yhteistyömme Outokummun 
peruskoulun kanssa. Puheenjoh-
tajamme Heikki Haapean haavee-
na oli jo pitkään ollut suunnistuk-
sen opettaminen lapsille. Haave to-
teutui, kun olimme 10.5. mukana 
valtakunnallisen Unelmien liikun-
tapäivän tapahtumissa paikkakun-
tamme muiden yhdistysten kans-
sa. Jo ennen ko. päivää kävimme 
Outokummun Luonnonystävien 
kanssa kertomassa peruskoulun 1.- 
4-luokille luonnossa liikkumisesta 
ja suunnistuksesta. Rakensimme 
suunnistusradan tehtävineen etu-
käteen Matovaaran maastoon ja 
Unelmien liikuntapäivän aamu-
na ohjasimme suunnistustapahtu-
man em. koululuokille. Illalla sa-
mana päivänä suunnistusradat oli-
vat tarjolla kaikille kaupunkilaisille. 

Yhteistyömme opettajien ja op-
pilaiden kanssa taisi olla molem-
min puolin mieluista, koska saim-
me syksyllä opettajalta pyynnön 
järjestää jälleen suunnistustapahtu-
man 23.9. Luokka jaettiin kahteen 
ryhmään, jotka kävivät ensin vie-
mässä rastit tunnistustehtävineen 
Matovaaran maastoon. Sen jälkeen 

oppilaat kävivät pienissä ryhmissä 
suunnistamassa toisen ryhmän pii-
lottamille rasteille. Järjestimme vie-
lä 28.9. erätaitokoulutusta Outo-
kummun Kolmikannan leirikes-
kuksen maastossa. Tehtävänä oli 
kangaslaavun pystytys, kanootilla 
melonta, trangian kokoaminen ja 
veden keittäminen sillä sekä ”kie-
histen” vuoleminen ja nuotion sy-
tyttäminen. Kaksoistunnista jäi 
vielä sen verran aikaa, että ehdim-
me paistaa porukalla nuotiomak-
karat ja nauttia lämmintä mehua.

Yhteistyö koulun kanssa poiki 
meille vielä ihan oman kummi-
luokan. Kyseessä on tämän vuo-
den syksyllä koulunsa aloittanut 
Sari-opettajan luokka. Aika näyt-
tää, mitä kivaa tulevaisuudessa 
keksimme luokan kanssa. 

Keväällä aloitimme em. luon-
nonystävien ja Outokummun Vir-
kistyskalastajien kanssa yhteisen 
projektin, johon virkistyskalasta-
jat saivat Leader-rahaa. Me olim-
me talkoilla mukana. Hankkeessa 
kunnostimme Outokummun upe-
aa Erä- ja Luontokeskuksen alu-
eella kulkevaa kanoottireittiä. Ra-
kensimme maihinnousulaitureita 
ja raivasimme reittejä maastokoh-
tiin, joissa kanoottia on kannetta-
va. Työ jatkuu vielä ensi suvena.

Helatorstain viikonloppuna 
meiltä oli kolme jäsentä mukana 
Vihdin Retkeilijöiden ja Karjalan 
Retkeilijöiden yhteisessä kummi-
seuratapaamisessa Kotkassa. Pati-
koimme Valkmusan kansallispuis-
tossa. Näimme Langinkosken ja 
keisarillisen kalamajan ja Kotkan 
ihanat puistot. Laivamatka yhte-
ysaluksella lumoavalle Haapasaa-
relle oli kokemisen arvoinen. Tu-
lomatkalla teimme vielä pienen 
patikkaretken Repoveden kansal-
lispuistoon. Vanhin mukana ollut 
retkeläinen oli meidän seuramme 
87-vuotias Viljo, joka taisi kunton-
sa puolesta päihittää monen nuo-
remman. 

Kummiseuratapaaminen vahvis-
ti meille jo yhden tapahtuman en-
si vuodelle. Järjestämme nimittäin 
seuraavan kummiseuratapaami-
sen helatorstaiviikonloppuna Ou-
tokummussa. Tapahtuman suun-
nittelu on jo käynnissä ja odotam-
me sitä innolla.

Syksyllä oli vuorossa 10 retkeläi-
sen perinteinen ruskaretki Muoni-
oon. Sieltä käväisimme myös Kil-
pisjärvellä ja kiipesimme Saanalle 
mukaan lukien ne kaikki 748 por-
rasta. Huh! 

toteaa tämän jutun kirjoittaja 
Seija Pääkkönen

Leivonmäen kansallispuiston ete-
läisen puistonosan, Haapasuon, 
polut ovat talvellakin jalan kul-
jettavia. Ensilumen lumo on hie-
noimmillaan, lumikuuraan koris-
tautuneet suopursut ja männyn-
rungot hivelevät mieltä ja sielua. 
Viisas kulkija varoo liukkautta ja 
laittaa alle nastat.

Haapasuon helppokulkuiset po-
lut kulkevat vaihtelevissa harju- ja 
rantamaisemissa. Harjunlahden 
rantapolun jälkeen vaihdetaan pit-
kospuille männikön keskelle.

Tasamaata mennään kunnes Val-
keisen lampien jälkeen valitaan 1,7 
kilometrin lenkki Kirveslammin 
suon ympäri. Täällä voi talvella-
kin vakuuttua siitä, että Leivon-
mäen kansallispuiston Haapasuo 
on eteläisen Keski-Suomen mer-
kittävin luonnontilainen avosuo.

Talvella  
hiljaista
Päivän retkelle tarvitaan aikaa 
muutama tunti ja sen mukaiset 
eväät. Oikeastaan talviselle retkel-
le ainoan rajoituksen asettaa valoi-
sien tuntien määrä.

Termospullon ja voileipärasian 
voi avata viimeistään Kirveslam-
men lintutornissa, joka sijaitsee 
Kirveslammin lenkin takalaidas-
sa. Maisemat tornista ovat silmiä 
hivelevät.

Talvista suoaluetta ihaillessa voi 
vain kuvitella millaista kuhinaa 
alue pitääkään sisällään lintujen 
muutto- ja pesintäaikaan. Kansal-
lispuiston säännöissä Haapasuon 
itäisellä rajoitusosalla liikkuminen 
on kielletty huhtikuun puolivä-
listä heinäkuun puoliväliin, mut-
ta pitkospuulenkki ei sinne asti yl-
läkään.

Kuukkelin  
tuttu virkaveli
Päivän lenkin loppuosassa on Har-
junjärven puolikota. Sen tulilla re-
pusta kaivetaan viimeinkin nuo-
tiolla paistettavat eväät. Talvella 
seuraa tulee pitämään talitiainen, 
ikäänkuin eteläisenä kuukkelin vir-
kaveljenä. Puiston esite kertoo, et-
tä alkukesän valoisina öinä kehrää-
jän surraava soidinlaulu kantautuu 
kotatulille.

Retkeilijä voi selvittää etukä-
teen mm. tuli- ja telttailualueet 
nettiosoitteesta  www.luontoon.
fi/leivonmaki.  Alasivuilla on ku-
vattu reitit, palvelut ja nähtävyy-
det, samoin kuin kartat ja kulku- 
yhteydet alueelle.

Puiston säännöissä sallitaan ti-
lapäinen leiriytyminen sitä var-
ten osoitetuilla telttailualu-

eilla, sekä laavuissa, tulenteko-
paikoilla ja niiden välittömässä 
läheisyydessä.

Hannu Tuovinen
Jyväskylän Kunto- ja 
Luontoliikkujat ry

Leivonmäki kutsuu talvellakin

Nastat alle ja puistoon!

Länsi-Karjalan retkeilijöillä uutta sekä perinteistä

Saanan avaralla huipulla kelpasi juoda kahvit, ohan sinne kiivetty 748 
porrasta ja sama alas. Kuva Seija Räsänen.

Jokea raivasivat Heikki Haapea ja Lauri Räsänen. Kuva: Toivo Rissanen

Leivonmäen  
kansallispuisto:
• 30 km2

• Perustettu vuonna 2003
• Metsähallituksen luontopal-
velut hoitaa ja hallinnoi, ku-
ten kaikkia Suomen kansallis-
puistoja

Kirveslammen tornista avautuu hivelevä maisema. Kuvat Hannu Tuovinen

Talvisille pitkospuille nastakengät on oiva valinta.

Kirveslammen lintutornille vie 
pitkospuupolku.

Harjujärven puolikodalla voi alkukesästä kuulla 
kehrääjän surraavan soidinlaulun.
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Tapiolan Maa- ja Meriretkeilijät ry

Rauhallista Joulua ja  
Reipasta Uutta Vuotta 2017!
Laajasalon Reippailijat Lare

Joulutervehdys
Nuuksion pohjoislaidalta.
Voimaannutaan luonnosta!
Vihdin Retkeilijät ry

Lämmin joulutervehdys 
Tuusulanjärven maisemista
Järvenpään Retkeilijät ry

Jouluksi lunta ja valoa, ulkoile
ja ota ystävä mukaan niin se on 
hauskempaa myös vuonna 2017
Hämeenlinnan Retkeilijät ry

Vipeltäjät toivottaa kaikille
maistuvaa Joulua ja 
parempaa Uutta Vuotta!
Retkeilyseura Vipeltäjät ry

Kuusentuoksua  
kynttiläin loisteessa!
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry

Rauhallista Joulua ja 
retkeilyllistä vuotta 2017!
Riihimäen Retkeilijät ry

Parempi kuin herkku, tavara 
on joulumieli avara. 
Jouluterveisin Kuopion Retkeilijät ry

Iloista Joulua ja 
toivorikasta Uutta Vuotta!
Espoon Retkeilijät ry

JOULUPUKKIKIN LIIKKUU  
HYVÄSSÄ SEURASSA. 
Tule porukkaan mukaan! 
Jyväskylän kunto- ja luontoliikkujat ry

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Salpausselän Samoojat ry

Rauhaisaa Joulua ja   
Onnellista Uutta Vuotta 2017
Helsingin Työväen Retkeilijät

Stenbackan hyvät haltijat
toivottavat kaikille 
rauhallista Joulua. 

Joulun aikaa rauhaisaa, 
Vuotta hyvää alkavaa
t.  Karjalan Retkeilijät

Kuusankosken Retkeilijät ry kiittää 
jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja
Onnellista 
Uutta Vuotta 2017
Rovaniemen Retkeilijät

Hyviä vesi-
retkiä 2017!

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! 
Welhonpesän lahjakortti

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

Savonlinnan Työväen Retkeilijät ry 
toivottaa kaikille retkeilijöille  

Hyvää Joulua ja 
retkiriemukasta vuotta 2017!

PENEDON RETKEILIJÄT 
toivottaa Hyvää Joulua ja  
Onnekasta Uutta Vuotta! 

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 2017
kaikille Retkeilijä-lehden ystäville!
Toivottaa Retkeilijä-lehden toimitus Hilkka Laitinen ja Maija Koponen

Rauhaisaa Joulua ja
Riemukasta retkivuotta 2017!
Kangasalan Retkeilijät ry

Keto-
noidan-
lukko

Inkeri Laaksonen ja Marja Leena Nori Penedosta, Brasiliasta
Hannele Leppäneva ja Ellen Granholm Suomesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta!Tanssikaa ja leikkikää! 

kehottavat tontut 
–  ja liikkukaa metsässä! 
Kuva: Hilkka Laitinen

dd d

dd

Raija Oranen



5

Kustaa Vilkunan mainion Vuo-
tuinen ajantieto –teoksen mukaan 
jouluun liittyy paljon ennusteita, 
sääntöjä ja kieltoja. Katolisena ai-
kana suomalaisten joulu oli pidem-
pikin: 21.-24. päivät oli nimetty 

pesäpäiviksi. Silloinkin kaikki 
arkityöt olivat kiellettyjä. Ei saanut 
esimerkiksi hakata tuoretta puuta, 
jotteivät karhut kesällä repisi kar-
jaa. Kustaa III poisti 1772 ylimää-
räiset pyhäpäivät almanakasta.

”Hyvä Tuomas joulun tuopi” 
on tuttu hokema eli 21.12. joulun 
katsottiin alkavan.  Vilkunan mu-
kaan tuo päivä saattoi olla torppa-
reille ikäväkin, koska se oli perin-
teisesti kontrahtien irtisanomispäi-
vä. Toivottiin parasta ja pelättiin 
pahinta. Aihehan on tuttu tänäkin 
yt- neuvottelujen korkeakautena.

Joulun tuli olla luminen ja met-
sän huurteinen, jotta saataisiin hy-

vä heinä-, marja- ja viljavuosi.
Pirtti kuurattiin puhtaaksi ja lat-

tiat valkoisiksi. Ne sitten katettiin 
puhtailla oljilla, joilla sopi lyödä sy-
lipainia ja rintapainia ja vetää sor-
mikoukkua ja väkikarttua. Seitse-
mälle veljekselle siinä tosin kävi 
hassusti tulipalon sytytettyä asu-
muksen.

Jouluun kuuluivat vinhat reki-
ajot kirkkoon ja Tapaninajeluil-
le. Stefanus oli hevosten pyhimys, 
jonka juhlinta tapaninpäivänä oli 
ratkiriemukasta menoa. Hevosten 
luokkeihin kiinnitetyt kellot ja kil-
kuttimet kaikuivat. Vilkuna kertoo 
myös nuorten leikeistä ja tanssah-
teluista. Jouluna oltiin yltiöystäväl-
lisiä niin naapureille kuin elikoil-
lekin. Jopa metsän eläimille vietiin 
ruokaa.

Joulun erityisnautinnot tarjosi 
ateriapöytä, josta sopi napostella 

yli yönkin. Tämä tapa lienee säi-
lynyt meidän päiviimme saakka. 
Runsas juhlinta vaatii liikuntaa, 
tiedämme kyllä. 

Valitsin pikkutarinani kuvituk-
seksi painotuoreen ”Lahjoja met-
sän eläimille” –kortin. Sen tekijä 
on raikas naivistinen taiteilija Min-
na Lehväslaiho Porvoosta. Sillä tu-
etaan UNICEFIN työtä teemalla 
”Lapset tarvitsevat meitä”. Julkai-
sija on Paletti Oy. Kuvan reippaile-
vat neitoset harjoittavat terveellis-
tä ruumiinliikuntaa sekä nauttivat 
ruokkimisteostaan saamastaan hy-
västä mielestä. Maassa rauha, toi-
vottavasti.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEL-
LISTA UUTTA VUOTTA!

Aira Heinänen
Laajasalon Reippailijat

Olkoon joulu luminen

Saha soi ja naputus kuului Van-
han Myllytien varressa eräänä lo-
kakuun lauantaina, kun Vihdin 

Retkeilijöiden aktiivi joukko 
valmisti tulevan kevättal-
ven ja kevään paluumuut-
tajille linnunpönttöjä yh-
deksäntoista kappaletta, 
kuusi erilaista pönttötyyp-
piä noin kymmenelle eri lin-
tulajille mm. useita telkän-

pönttöjä. Valtakunnallinen Mil-
joona linnunpönttöä -projekti tu-
lee myös näkymään yhdistyksen 
toimintasuunnitelmassa tulevana 
juhlavuonna.

Talkoissa oli mukana kaksitoista 

ViRettiläistä, joista kaksi innokasta 
pientä pöntönrakentajaa. Linnun-
pönttöjen lautatarvikehankintoja 
tuki Saha ja Höylä Hacklin.

Linnunpöntöt tullaan viemään 
Metsähallituksen esittämille pai-
koille lähelle Nuuksion kansallis-

puistoa, ei kuitenkaan kansallis-
puistoon. Myös Vihdin seurakun-
nalta on pyydetty lupaa linnun-
pönttöjen laittamisesta seurakun-
nan maille, lähinnä vesistöjen lä-
heisyyteen.

Mia Neuvonen, ViRet

Vihdin Retkeilijät valmistautuu
Suomen 100-vuotisjuhlaan 2017

Pääkaupunkiseudun väelle:  

Koko perheen Pyry-päivät 25.-26.2.17
Nuuksion Stenbackassa 
SUOMI 100 vuotta merkeissä!
25.2.La Lumesta otetaan kaikki ilo irti, jos sitä on! Pulkkamäki, hiihto-
retki, kamiinateltta, sauna ja avanto, rokkaa ja flädäreitä.
Takkailta.
26.2.Su klo 12 vietetään Nuuksion kansallispuiston 23-vuotisjuhla pe-
rinteiseen tapaan juhlavasti. Tarjolla Nuuka-purilaisia ja Suomi 100 vuot-
ta-kakku.Nuotiokahvit, takuulla nokisesta pannusta.
Rokasta ja flädäreistä peritään pieni maksu 5,-/2,- yöpyminen 10,-/2,-
Suositamme kimppakyytejä, Veikkolaan pääsee bussilla, josta noudetaan.
Järj. Espoon Retkeilijät ja NUUKA. 
Lisätietoja: hilkka.laitinen@gmail.com puh. 0440 500354

Pullataikinaa 
Jaa taikina osiin, pyörittele pul-
liksi, taputtele litteäksi 
Mustikoihin sokeria, perunajau-
hoa 
Survos taikinalätylle 
Taita taikina survoksen päälle, 
niin kuin joulutorttu 
Kuumenna muurikka tai paistin-
pannu, pannulle voita ja öljyä 
Paista riäpäleet kauniin ruskeiksi 
molemmin puolin 
Ja sitten herkuttelemaan!

Tämän reseptin voit kuunnel-
la Yle-areenasta, Radio Suomi 
Kuopio, nimellä Mustikkaherkku 
paistuu muurikkapannulla, päivä 
on 12.8.2016. 

Radio Kuopio teki juttua telttai-
lusta Koivulassa ja Pitkäsen Mai-
ja halusi tarjota toimittajalle mus-
tikkariäpäleitä. Siitäpä toimittaja 
saikin hersyvän jutun, kun Maija 

Korhosen Eeva Liisan kanssa riä-
päleitä leipoi ja paistoi. Kolmas 
juttu syntyi vielä, kun äänitettiin 
retkeilijöiden retkimuistoja.

Liisa Niskanen

Stenbackan tontut odottavat joulun juhlijoita!

Tervetuloa koko perhe!
Espoon Retkeilijöiden ja Nuukan

ihanaan joulujuhlaan Stenbackaan
10.12. klo 12

Rummutetaan Suomen talveen lunta! Rummuttamassa Hilkka, Petri 
ja Lauri. Kuva: Pertti Mikkelä

Sahat soi ja nakutus kuuluu. 
Virettiläisiä työn touhussa. 

Kuvassa Kari Neuvonen, 
Seppo Hanhikorpi, Mikael 

Minkkinen, Jorma Okkonen 
ja Raili Saloviin. Marialla ja 

Laurilla pöydän alla omat 
rakennelmat.  

Maija Pitkänen ja Eeva Liisa Korhonen riäpäleen teossa Koivulan 
keittiössä. Kuva: Eeva-Liisa Palkispää

Mustikka-
riäpäleet

Retkeilijän 
  gourmettiaRetkeilijän 
  gourmettia

• Tonttukävely • kuusen haku ja 
koristelu • joulupuuro • joulu- 
leikit • joulukinkku • huuto-
kauppa ja kahvit • joulusauna

Juhla on ilmainen, huutokauppatu-
loilla katetaan menot.
Stenbackassa voi yöpyä ja kaluta kin-
kun luuta! Tontut keittää aamupuu-
ron. Bussillakin pääsee ja kimppakyy-
deillä, niistä tietää Hilkka, jolle pitää 
ilmoittautua! Puh. 0440500354 tai 
hilkka.laitinen@gmail.com

Tervetuloa Stenbackaan – siellä on hyvä jouluilmapiiri!
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Viestejä:

”Katso, sain juuri WeChatiin kuvan 
kaivureista. 

Kiinalaiset repivät rakennuksia 
maan tasalle Larung Garissa.”

”Mitä – onko temppeleitä tuhottu?!”

”Ei, vaan munkkien ja nunnien 
asuinrakennuksia.”

”Huh, olisitte menettäneet tärkeitä 
kulttuurihistoriallisia kohteita.”

”Temppelit ovat vain rahaa. 
Buddhalaisuus elää niissä 
munkeissa ja nunnissa, jotka ovat 
nyt vailla kotia.”

Tiibet liitettiin Kiinan kansantasa-
valtaan 65 vuotta sitten. Kansan-
nousun ja Suuren harppauksen vä-
lisinä vuosina 1959-1961 hävitet-
tiin suurin osa historiallisesta ark-
kitehtuurista sekä lukemattomia 
taideaarteita ja pyhiä tekstejä. Se-
kä uskonnollisena että poliittise-
na johtajana toiminut Dalai-lama 
elää maanpaossa ja on perustanut 
pakolaishallituksen, joka tavoitte-
lee edelleen Tiibetille itsehallintoa.

U-Tsangin maakunta tunnetaan 
nykyään Tiibetin autonomisena 
alueena. Nimi johtaa harhaan, sil-
lä se on kiinalaisten toimesta kaik-
kein vahvimmin valvottu. Amdon 
ja Khamin maakunnat on sulau-
tettu Kiinan Quinhain, Gansun 
ja Sichuanin provinsseihin, vaikka 
kuudesta miljoonasta tiibetiläises-
tä yli puolet asuu niiden alueilla. 

Mutta millaista on  
elämä itäisessä  
Tiibetissä tänä päivänä?
Ensimmäisen kerran istahdim-
me jeeppien kyytiin Chengdus-
sa. Kuukauden road trip Amdos-
sa ja Khamissa päättyi Xiningin 
rautatieasemalle. Alennusvaihteis-
ta oli hyötyä kapeilla vuoristoteil-
lä, mutta yllätyin vastavalmistunei-
den, asfaltoitujen teiden määrästä. 
Kiina pyrkii asuttamaan erämaa-
alueita, mikä rajaa paimentolais-
ten mahdollisuuksia säilyttää liik-
kuva elämäntapansa. Kaikki raken-
nushankkeet eivät kuitenkaan lie-
ne kiinalaisten mieleen; luostareita 
jälleenrakennetaan paljolti budd-
halaisiksi kääntyneiden, varakkai-
den kiinalaisbisnesmiesten lahjoi-
tusrahoilla.

Peltipoliisit kuvaavat kaikki ky-
liin saapuvat ja niistä lähtevät au-
tot. Poliisit valokuvasivat usein 

passejamme kännykkäkameroil-
laan. Kaupunkien aukioilla liik-
kuvat tallentuvat minibussien ka-
toille sijoitettuihin videokameroi-
hin. Mikäli kuvia levottomuuksista 
vuotaa internetiin, syyllinen pysty-
tään selvittämään tallenteiden pe-
rusteella. Dalai-laman syntymä-
päivänä poliisit pakottivat mei-
dät vaihtamaan hostellia kauem-
mas keskustasta, jottemme pääsi-
si todistamaan mahdollisia miele-
nilmauksia.

Uskonnonvapauden loukkauk-
sista huolimatta Tiibetin budd-
halaisuus on säilynyt tiibetiläi-
sen identiteetin rakennuspalikka-
na. Dalai-laman suosio on edel-
leen vahva. Vierailimme muun 
muassa luostarissa, jossa kuun-
neltiin nauhalta Dalai-laman pu-
hetta jatkuvalla toistolla. Oppaas-
tamme, joka on englanninopet-
tajaksi opiskellessaan perehtynyt 
myös buddhalaiseen filosofiaan, 
tuli minulle, uskonnonopettajak-

si opiskelevalle teologille, tärkeä 
keskustelukumppani.

Luostarissa kasvanut opas ha-
lusi painottaa buddhalaisen filo-
sofian ja eletyn uskonnollisuuden 
välistä eroa. Hänen mukaansa käy-
tännön buddhalaisuuden ytimes-
sä ovat kolme jalokiveä: Buddha, 
dharma eli jo valaistuneiden ope-
tukset ja sangha eli uskonnon yh-
teisöllinen ulottuvuus. Toimintaa 
tulisi ohjata myötätunto kaikkea 
elollista kohtaan. Näin ollen viisi 

keskeisintä elämänohjetta tavalli-
selle tiibetiläiselle kieltävät tappa-
misen, varastamisen, valehtelemi-
sen, aviorikoksen sekä päihdyttä-
vien aineiden nauttimisen. Hyvän 
elämän ohjeita muistutellaan mie-
leen rukoilemalla ahkerasti päivän 
askareiden lomassa.

Minua kiinnosti erityisesti kris-
tinuskon ja buddhalaisuuden vä-
listen samankaltaisuuksien etsimi-
nen. Suurin oivallukseni liittyi ar-
moon. Myös buddhalainen uskoo 
saavansa anteeksi pahoja tekojaan 
tehdessään parannuksen, jossa on 
kyse enemmän asennemuutokses-
ta kuin hyvitysteoista.

Tiibetin buddhalaisuuden 
selkärankana  
toimivat luostarit 
Jotkut luostarielämän säädökset, 
kuten kielto keskustella vastakkai-
sen sukupuolen edustajan kans-
sa, ovat purkautuneet viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Maail-
ma muuttuu, ja luostareiden on 
sopeuduttava uuteen maailmaan, 
jotta ne eivät jäisi osaksi historiaa. 
Yksi merkittävimpiä muutoksia on 
ollut kännyköiden integroiminen 
osaksi arkielämää. Vaikka känny-
kän liiallista käyttöä paheksutaan, 
luostareissa ei olisi pian ainutta-
kaan munkkia ja nunnaa, mikäli 
yhteydenpitoväline kiellettäisiin.

Vahvimmat muistijäljet minulle 
jäivät sellaisista uskonnollisista ri-
tuaaleista, joita ulkomaalaiset pää-
sevät harvoin seuraamaan. Osal-
listuimme Yarchen Garissa taivas-
hautajaisiin, joissa resitoitiin pyhiä 
tekstejä, halkaistiin vainajan suu-
rimmat luut ja viimein päästettiin 
kärsimättömät korppikotkat ruo-
kailemaan. Repkongissa seurasim-
me kahtena päivänä shamaanifes-
tivaaleja, joissa koko kylä kerään-
tyi tanssimaan ja pyytämään luon-
nonjumalilta siunausta. Shamaa-
nin tehtävänä on vastaanottaa ky-
läläisten ruokauhrit. Animistisia 
juhlia tuntuivat paheksuvan sekä 
Kiinan viranomaiset että oppaam-
me kaltaiset hartaat buddhalaiset.

”Eivätkö tiibetiläiset ole raivoissaan 
kiinalaisille? En moittisi, jos olisitte.”

”Kyllä me olemme. Mutta lamat 
neuvovat rakentamaan tuhotut 
rakennukset uudestaan  ja 
odottamaan kärsivällisesti. 
Palkinto tulee aikanaan.”

Vilma Saarinen, ER

Konflikti maailman katolla

Nunna pyörittämässä rukousmyllyä temppelin edustalla Dzogchenin luostarissa. Kuva: Vilma Saarinen

Matkalaiset Ia Qvist, Niina Nikulainen, Tiina Uutela, Jaana Saarinen, Petri Kaipiainen, Juha Saarinen, Pia 
Vierikko, Pauliina Uutela ja Vilma Saarinen. Kuva: Petri Kaipiainen

Ellei rukoushelminauhaa ole saatavilla, voi turvautua moder-
nimpaan laskuriin. Työssäkäyvä aikuinen tavoittelee 10 000 
rukousta päivässä. Kuva: Vilma Saarinen

Pienemmissä kylissä shamaani kiipeää 
uhripylvääseen ja viiltää otsansa 
verille. Kuva: Petri Kaipiainen

Yarchen Garin luostarissa syödään vain kasvisruokaa. Mikäli sitä 
jää tähteiksi, on maksettava sakkoa, jos ei osaa tilata kohtuul-
lista määrää. Kuva: Vilma Saarinen
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Toimintakalenteri
n Espoon Retkeilijät (ER) 
10.12. Joulujuhla Stenbackassa, ilm. s.5.  
26.12. Tapanin taaperrus Metsäpirtiltä 
klo 11.
28.-29.1. Akkojen rämpimisretki. Ks. s.2.
28.-29.1. Ukkojen luontoretki . Ks. s.2.
21.2. ti VUOSIKOKOUS klo 18 Tapiolassa, 
Kulttuuriaukio 2, Espoo, kellarikerroksen 
kok.huone. Kahvi/teetarjoilu.
25.-26.2. Pyry-päivät ja Nuuksion kans.
puiston 23-v-juhla. Ks. ilm. 5.
11.-12.3. Eräretki Linlo-saareen (saari 
jäätilanteen mukaan) 
Linturetki (ajankohta auki)
30.4.-1.5. Suomi 100 v. Suomen luon-
non ja työn juhla Stenbackassa.
Seuran tukikohta Stenbacka Nuuksi-
ossa. Vuokrat jäsenet 10,-/2,-, ulko-
puol.15,-/5,- hlö. Hilkalla tilauskanteri. 
Tapahtumien yhteyshenkilöt:
Juha Saarinen jpt@kolumbus.fi, p. 050 
5430067, hilkka.laitinen@gmail.com 0440 
500354, Armi Salenius p. 040 5098259. 
Nettisivu www.trekkari.fi
Seuran tiedotelehtinen SATAKIELI ilmestyy 
maaliskuussa, myös nettiin. 

n Helsingin Työväen 
Retkeilijät (HTR)
12.2. Lasten ja varttuneiden pilkkipäi-
vä. Paikka vielä avoin.
2.3. Kävelytapahtuma Mellunmäki-
Itäkeskus. Kokoonnutaan Mellunmäen 
metroasemalla klo 17, Ritva ja Ilpo ohjaa.
16.3. Kevätkokous TRL:n tston talolla 
Sturenkatu 27 A 4.krs klo 17. Kahvitarjoilun 
vuoksi tarvitsemme ilmoittautumisen. 
Hiihto- ja pilkkiviikot Rihmakurun 
majoilla, viikoilla 12-13 (18.3.-1.4. ) 
Ilmoittautuminen ensitilassa: oranen.eila@
gmail.com, 040 7344913.
20.4. Valokuvien äärellä jutustelua 
klo13. Paikka vielä avoin.
25.5. helatorstaina jatketaan teemaa 
”Helsingin saaret tutuksi” klo10. 
Tarkemmat tiedot lähempänä ao. aikaa. 
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Matti Huttunen 040 8324302 
mk.huttunen@pp.inet.fi,  Eila Oranen 040 
7344913 oranen.eila@gmail.com, Ilpo 
Rossi 0400700787  ilporossi5@gmail.com

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

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry 
Vesijumppa- ja lentopallovuorot jatku-
vat tammikuussa torstai-iltaisin. 
Helmikuussa pöllönhuhuiluretki.  
10.2. olemme mukana Kuutamohiihdon 
järjestelyissä. 
Toukokuussa korvasieni- ja lintujen 
bongausretket. 

Lisätietoja tulee os. http://www.kunto-
luontoliikkujat.sporttisaitti.com

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet)
la 18.2. Perinteinen kulttuurihiihto. 
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 
kierrämme Tuusulan Rantatien maisemissa 
Aholasta Lottamuseon kautta Aleksis 
Kiven mökkiin. Sauna Onnelassa. Tiedus-
telut: Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296. 
Tarkempia tietoja myöhemmin  
www.jarvenpaanretkeilijat.com.

n Kangasalan Retkeilijät (KangRet)
18.2. klo 11 alk. kävelyä Torpan maastos-
sa lumikengillä tai ilman. Omat retkieväät.
6.3. klo 10 viimetalvelta tuttu maanan-
taikävely Kangasalan keskustan lähellä. 
Kokoontuminen jäähallilla.
Maaliskuussa kevätkokous. 
3.4. klo 10 tutustumme Kangasalan 
Ladun kotalaavuun. Jäähallilta kimppa-
kyydein tai pyöräillen, loppukävely noin 
1,5km.
27.4. klo 15 iltapäivä Pikku-Herityssä.
6.5. Melontaretki
17.5. klo 17 Torpan talkoo/saunapäivät 
alkavat jatkuen joka toinen keskiviikko 
kesäkauden.
25.5. klo 10 Helatorstain ulkoilupäivä 
Torpalla
Tiedustelut: Risto Mäntylä 040 828 9146, 
tai mantylaristo@gmail.com 
Seuraa myös Kangasalan Sanomien Seurat 
toimii -palstaa.

n Karjalan Retkeilijät (KR)
6.-8.1. Hämäränhyssy Ukonjoella. Ilm. 
Arvo Åkelle, arvo.ake@luukku.com, p. 050 
520 4141.
28.-29.1. Ukkojen luontoretki Kiteen 
Nivunginsalossa. Ks. s.2.
4.2. talviluonnonpäivä (Suomi 100) 
Hopealahdessa, ilm. ja lisätietoja juha.
hamalainen@kotiportti.fi
Maaliskuussa Valamon jäähiihto, jos 
sää mahdollistaa. Ks. lähempänä seuran 
kotisivuilta. 
25.3.-1.4. Hiihtoviikko Syötteellä. 
Lisätietoja Ilmolta, p. 050 5431954,  tällä 
hetkellä täyteen varattu. 
8.4. Kevätkokous ja pilkkitapahtuma 
Ukonjoella. Ks. myöh. seuran kotisivuilta.
Netissä www.elisanet.fi/karjalan.retkeilijat

n Kuopion Retkeilijät (KuRet) 
Yhdessä – Luonnossa,  
Suomi 100 - Kuret 40
La 4.2. klo 13. Eväät reppuun ja sukella 
talveen - Koivulassa lumileikkejä, pulkka-
mäki, napakelkka. 
Hiihtoretki, ajankohta myöh. Ilm. Pertille.  
TRL:n pilkkikisat maaliskuussa Koivu-
lassa. Ilm.Palille. 

29.-30.4. Koivula kesäkuntoon klo 12 
alkaen. 
Su 21.5. klo 11 Villiinny keväästä Koivu-
lassa, kukat, yrtit ja linnut. Ilm.Koivulaan. 
17.- 18.6. Rakastu kesäyöhön Koivulas-
sa. Kuopion Retkeilijöiden 40-vuotisjuhla. 
Tervetuloa mukaan juhlimaan. Ilm Liisalle. 
Heinäkuussa 40-vuotisjuhlamatka 
100-vuotiaan Suomen länsirannikolle. 
Yhteystiedot Pertti p. 040 867 8638, pertti.
taskinen@dnainternet.net, Pali p. 0400 
350515, paulitkomonen@gmail.com, Liisa 
p 0407516 143, lm.niskanen@suomi24.fi 
Tapahtumiin voi ilmoittautua Koivulan 
vihreään kansioon.

n Kuusankosken Retkeilijät (KuuRet)
To 2.2. klo 18 Matkailu- ja retkeilyilta, 
Kuusankosken seurakuntatalo
Su 19.2. klo 14 Sukella talveen-koko 
perheen pulkkapäivä, Hiihtomaa Kuu-
sankoski
Su 12.3. klo 10 Ulkoilu- ja pilkkipäivä, 
Sompanen Voikkaa
Ti 21.3. klo 18 Yhdistyksen kevätkoko-
us, Kettumäen palvelukeskus
Lapin hiihtoviikko, Raattama 7. - 
15.4.2017. Ilmoitt. Tauno Hellstenille, puh. 
0400 654 821
www.kuusankoskenretkeilijat.nettisivu.org

n Länsi-Karjalan Retkeilijät (L-K R)
Tiedustelut: Heikki Haapea, puh.040 
0210011.
Kevätkokous, Valamon hiihto, Kummi-
luokkatoiminta, Maahanmuuttajien 
kotoutus, Kummiseuratapaaminen 
24.–25.5.

n Riihimäen Retkeilijät (RiRet)
7.-15.4.17 Lapin hiihtoretki Vuontis-
pirtille. Ilm. 31.12. mennessä: Raija  040 
7254898 tai Anneli 040 7610415. 
Tiistaikerhot Suonummen majalla klo 
9-11. 
Majan pitoa hiihtäjille ja ulkoilijoille la 

ja su 10-15 yhdessä Kiista-Veikkolaisten 
kanssa.

n Rovaniemen Retkeilijät (RoiRet) 
28.1. Ounasvaaralla lumikenkäilyä
4.2. Luonnon päivä; Sukella talveen
17.-23.2. Rovaniemi150
Helmikuussa kevätkokous
12.3. Kuutamohiihto
6.-9.4. Hiihto/pilkki/kelkkailutapah-
tuma
4.5. Pyörät kuntoon
Toukokuussa alkaa retkeilyn peruskurs-
si ja suunnistuskurssi.
https://www.facebook.com/rovaniemen.
retkeilijatry

n Salpausselän Samoojat (SalSa)  
Uudenvuoden päivän retki 1.1.17
Hiihtoretki Kymijärvellä 12. tai 19.3. Yhte-
yshenkilö Leo Ketola, puh. 040 7024920.  
Kokoonnutaan Karisman pysäköintipai-
kalla klo 10.
1.– 8.4. Hiihtoretki Lapin hangilla. Ilm. 
1.2. mennessä Hannele Vuoriolle puh. 
0503536268 tai hannele.vuorio@gmail.
com 
Lintu/suoretki huhti/toukokuussa, 
osallistutaan PH lintutieteellisen yhdis-
tyksen järjestämälle retkelle, ilm. suoraan 
järjestäjälle.
Lehmusreitti toukokuussa. Vetää Leo 
Ketola. 
Nettisivut: www.salpausselansamoojat.
com

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
su 18.12. kokoonnumme Stockmannin 
kellon alla klo 13. Katselemme jouluvaloja 
ja pysähdymme Ateneumissa kahvilla 
ja katsomme italialaisen modernistin 
Amedeo Modiglianin näyttelyn.
la 14.1.  Fazerila. Klo 12.45 vierailukeskuk-
sen aulassa, Fazerintie 6 Vantaan Vaaralas-
sa. Opastetut kierrokset 12/10/8 €
la.4.2. Talvisen luonnon päivä Nuuksion 

Haltiassa. Kamerat mukaan! Tavataan klo 
13 kahviossa.
la-su 25.-26.2. Pyrypäivät ja Kansallis-
puiston syntymäpäivä Stenbackassa. 
su 19.3.  Minna Canthin ja tasa-arvon 
päivänä käymme Anneli Kuusiston 
haudalla ja ulkoilemme Hämeenkylän 
maisemissa. Kokoontuminen Hämeenky-
län kirkon edessä Auratie 3 klo 13.
su 2.4. klo 13.00 VUOSIKOKOUS Taide-
museo Emman kahviossa Ahertajantie 5, 
Tapiola.
su.23.4. Rantaraitti Hyljelahdesta 
Nokkalan Majakalle. Lintuseurantaa ja 
kahvittelua. Kokoonnutaan Hylkeenpyy-
täjäntiellä tulevan metroaseman kohdalla 
klo 13.
Lisätiedot kerttuli.karonen@gmail.com 
puh. 050 565 8883, tuula.touru@gmail.
com, puh. 040 502 9399

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

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
11.12. su Jouluinen kynttilälyhtykulkue 
Birgitan kirkon raunioille.  Lähtö Vihdin 
srk-talon edestä klo 16. Oma kynttilälyhty 
mukaan.
18.12. su Jouluinen jäsenilta nyyttäripe-
riaatteella Rientolassa klo 16. Katsotaan 
kuvasatoa mm. Utön majakkasaarelta. 
Ottakaa omia kuvia tikulle, Kari ottaa 
”masinan” millä katsotaan. ViRet tarjoaa 
kaffet ja teet. 
12.1.2017 to Täydenkuun hiihto/lumi-
kenkäily/kävely jäätä pitkin Hannan-
saareen. Aika myöh.
26.1. to Jäsenilta Rientolassa klo 18. 
Linnut talvipuuhissa/l-pönttöjen esittelyä, 
mitä talkoissa tuli tehtyä. (Miljoona linnun-
pönttöä -kurssi koko vuoden)
4.2. la Sukella talveen/Suomen luon-
nonpäivätapahtuma. Hiihto/lumikenkäily 
Puumannin laavulle, lähtö klo 10. Ohjeet 
lähempänä s-postilla. 
Lisätietoja ja ilm. Mialle tai Helenalle s-
postilla miaviret88@gmail.com tai idman.
helena@gmail.com tai Mialle 045-1319128. 
VOIMAANNU LUONNOSTA MYÖS SATA-
VUOTIAASSA SUOMESSA 2017

n Nuuksion kansallispuisto- 
yhdistys NUUKA ry
26.2. klo 12 Nuuksion kansallispuiston 
23-vuotisjuhla Stenbackan pihapiirissä. 
Tervetuloa nuukalaiset!
30.4. -1.5. Luonnon ja työn juhlaa 
yhdessä ER:n kanssa. Ympäristötalkoot 
Stenbackassa ja retki Nuuksiossa.
Lisätietoja pj Hilkka Laitinen, p. 
0440500354, hilkka.laitinen@gmail.com
Tapahtumat toteutetaan SUOMI 100 vuotta 
-merkeissä.

Seuraava Retkeilijä-lehti 
ilmestyy torstaina 

20.4.2017
Tervetuloa palstoille!

TRL:n syyspatikka vaellettiin 
8.- 9.10.16 Etelä-Hämeessä, Lo-
pen maisemissa. Viidestä seurasta 
(ER, JäRet, KangRet, RiRet ja Vi-
Ret) oli liikkeellä 19 retkeilijää.

Armi Saleniuksen johdolla lähdet-
tiin Lopen Nesteeltä tukikohtaam-
me Lopen Samoojien Kalamajalle. 
Hyvät eväät matkassa päästiin Lo-
pen Poropolkua pitkin kohti Pil-
kuttimen laavua. Matka eteni hy-
vää syyssäätä ihaillen ja vielä oli 
mustikoitakin napsittaviksi. Tai-

dettiin vähän eksyä kartalta lop-
pumatkalla, mutta hyvien suun-
nistajien ansiosta löysimme reitille. 

Tuomisen Reiska oli pitänyt tu-
lia vaeltajille Pilkuttimella. Ret-
kellä paussit ovat parhaita, ja eväät 
myös, joihin tietysti kuuluu mak-
karat! Siksi jalka nousikin nopsas-
ti ja Kalamajalle palattiin yhteisil-

le kahveille ja Armin tekemälle pii-
rakalle. Ilta kului saunoessa ja ta-
rinoidessa. Kämppä kutsui uinai-
lemaan, mutta ”tosiretkeilijät” yö-
pyivät telttoissa ja laavulla. 

Sunnuntairetkelle suunnattiin 
Komion luonnonsuojelualueelle, 
jossa kiersimme erämaisen Luuta-
lammin, jonka tulipaikalla evästel-

tiin. Osa porukasta teki vielä mu-
kavan pituisen lenkin Komiovuo-
ren suuntaan. 

Kahdessa päivässä ei ehdi näh-
dä kovin paljoa, koska on muka-
vaa valokuvata ja pysähtyä naut-
timaan maisemasta. Seuraavaksi 

kerraksi jäi vielä paljon nähtävää 
ja koettavaa. 

Kiitos reippaille retkeilijöille 
seurasta ja mukanaolosta. 

Special-terveiset meidän nuori-
solle, Nellille ja Ronjalle!

Helena Idman, ViRet

Patikkaa komeassa syyssäässä 

Tontut tuovat metsänkin eläimille ruokaa. Kuva: Pertti Mikkelä

Poltetun metsän sieni, joka 
muistutti Koiramäen lastenkirjan 
hahmoa. Kuka tietää mikä, 
kertokoot toimitukselle. Kuvat 
Kaarina Nummela. 

Komeita männkkökankaita ja välkkyviä lammen pintoja, ne olivat 
vaelluksen parasta antia. Kuva Helena Idman.

13-vuotias Ronja oli vaelluksella Kaarina-mummun kanssa. Kavereiksi 
tulivat niin Helena kuin sinitakkinen Airi-mustikka, punamyssyinen 
Armi-tonttu ja Mikael-menninkäinen harmaassa takissa. ”Hauska 
tapa, pitää ottaa itsekin käyttöön”, hoksasi Kaarina-mummu. Ronja 
saunoi ja kävi lammessa 4 kertaa (mummu vaan kaksi) ”Reissu oli 
kiva, kun oli mukavaa seuraa ja kauniit maisemat”, kertoi Roinja, joka 
osasi ottaa tauolla rennosti Pilkuttimen rannalla.
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Hiisi vieköön! Painu hiiteen! 
Monenlaisia ilmaisuja elää edel-
leen puhekielessämme. Mutta 
mitä ovat hiisivalkeat?

Parikymmentä vuotta sitten aloim-
me raivata Högbackan perinne-
niittyä Nuuksion kansallispuistos-
sa. Kaadoimme niityltä puita, kar-
simme oksat, aisasimme pöllit ja 
lopulta poltimme suuressa kokos-
sa oksat ja risut. Tummalle iltatai-
vaalle leijaili tanssiva kipinäparvi. 

Naureskellen totesimme ”nyt 
painuvat hiidet hiiteen” Niityn rai-
vaus ja niitto jatkui kymmenkun-
ta vuotta, tehtiin vanhaan tapaan 
suovia, pantiin heinät seipäille ja 
haasioille kuivumaan. Nyt hevoset 
laiduntavat niityllä.

Marraskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna poltamme kokkoa 
Stenbackan pihapiirissä, kun on 
saatu pidettyä ympäristö- ja puu-
talkoot. Tänä syksynä myös pidet-
tiin leikkimökin avajaiset, ripustet-
tiin vanhan vajan seinälle lepakko-
pönttö, jonka Kaisa Tuominen oli 
lahjoittanut Espoon Retkeilijöiden 
40-vuotislahjaksi. Iltatunnelmissa  

luettiin tarinaa vesihiiden onnet-
tomasta rakkaudesta.

Seuraavana päivänä tallusteltiin 
lumisia Nuuksion polkuja Puro-
lan niitylle, jossa ”nuukalaiset” 
ovat talkoilleet ja opastaneet  vii-
katteen käytössä ja  sen teroituk-
sessa. Talkoissa on poistettu haitta-
kasveja kuten lupiineja. Viime ke-
sänä niityllä kukoistikin  komeita 
luonnonkukkia kuten hirvenkello-
ja, jotka olivat jääneet alakynteen 
taistelussa voimakkaan lupiinin 
kanssa. Metsähallitus raivasi nii-
tyn  vuosia sitten ja nyt poltetussa 
maassa viihtyy myös huhtakurjen-
polvi. Sen siemenpankki oli säily-
nyt maan alla kymmeniä vuosia. 

Iloisina yllättäen tulleesta, kau-
niin lumisesta talvesta, lauloimme 
tohkeissamme vanhan lastenlaulun 
Rati riti ralla – tuli talvihalla...

Tottakai se oli myös juuri keite-
tyn nokipannukahvin ansiota. 

Suurkiitos talkoolaisille, taas on 
liiteri täynnä polttopuuta.

Hiisivalkeat järjesti ER ja Nuuka

Hilkka Laitinen

Espoon Retkeilijät vaelsivat He-
tasta Montellille ja siitä, mihin-
käs muualle kuin Varkhanmuk-
kaan. Hopo-koira asteli tyytyväi-
senä mukana.

Hopo asusteli ohjeiden  mu-
kaisesti Liiterissä omistajansa An-
ne Kataksen kanssa, muut Tiiras-
sa. Lapin ruskassa vaelteli muita-
kin ja kertoivat nähneensä reitillä 
suden jälkiä! 

Hopo kuunteli juttuja tarkka-
na,  SUDEN, oho! Porukka kui-
tenkin päätteli, että Hopohan ne 
jäljet jätti. 

Näin ne tarinat syntyvät - ek-
sotiikkaa ja vaaran tunnetta tar-
vitaan.

Jälkeenpäin retkeä muistellaan 
Hopo-suden vaelluksena.

Hilkka Laitinen

Riihimäen retkeilijät tekivät 19.-
24.9. linja-autolla ruskaretken Py-
hätunturin maisemiin. Mukana oli 
22 reipasta retkeläistä, kuljettajina 
olivat Jorma ja Pekka. Maanantai-
aamuna lähdimme jo klo 6, päovä 
menikin matkustaessa. Majoituim-
me neljän hengen mökkeihin Py-
hän Astelliin. Tiistaiaamuna läh-
dimme runsaan aamupalan jälkeen 
kohti Aittakurua, jolloin edessä oli 
portaiden kiipeäminen, mutta yl-
häällä vaiva palkittiin. Jatkoimme 
matkaa vielä Soutajalle, jossa ret-
kieväät maistuivat ja nuotiolla pais-
tetut makkarat. Keskiviikkona kä-
vimme Luontokeskus Naavassa,. 
Osa porukasta kiipesi Kultakeron 
huipulle maisemia ihailemaan. Il-
lalla meistä muutamat nauttivat 
Petri Laaksosen musiikista Revon-
tulikappalissa. Torstaina ihailimme 
Isokurua ja Karhunjuomalammel-
la pidettiin lepohetki. Perjantain-
ba vielä osa kiipesi Noitatunturil-

le, osa Tiaislaavulle ja lintutornil-
la ihailemassa värikästä suomaise-
maa. Kotimatka oli edessä seuraa-
vana päivänä. Kiitos kaikille mu-
kanaolleille ja retken järjestelyistä. 
Kiitos myös Eerolle ja Sirpalle ret-
kiopastuksesta.

Uusia retkiä odotellen!
Raija Peltonen

Hopo aiheutti hämmennystä Pallaksella!

Anne Katas, Juha Saarinen ja Ahti Korhonen Suaskurun kodan 
maisemassa.  Hopo-susi lipoo tyytyväisenä kieltänsä. Kuvan otti 
satunnainen vaeltaja.  

Joulurauhan julistuspaikka, Tajukangas. Vas. Mirjam Korpihete, Raija 
Peltonen, Inkeri Vanamo, Riitta Lankinen, Leena Vuorinen, Anneli 
Vähämaa, Marjatta Laaksonen, Hilkka Martainkauppa, Eila Karvinen, 
Anneli Hakala ja Kaija Mustonen. Kuvat:  Irma Syrenius, joka myös 
yläkuvassa.

Riihimäen Retkeilijät ruskaretkellä

Stenbackan vieraskirjasta löytyi 
yllättäen rakastuneen hiiden 
omakuva!

Vuoden 1995 hiisikokko. Kuvassa vas. Camilla v. Bonsdorff, Helena 
Nurmio, Hilkka Laitinen, Juha Jakonen, Heikki Helminen, Eino ja Eeva 
Salenius. Kuvan ottaja todennäköisesti Pertti Mikkelä.

Leikkimökki rummutettiin avatuksi, Kuvassa Hilkka 
ja Jasmin, mökin rakentaja. Kuva: Pertti Mikkelä. 

Lepakkopönttö asennettiin Mörri-mökin seinälle. 
Ylimpänä Jasmin Mikkelä. Kuva: Pertti Mikkelä

Hiisivalkeat ovat hyvät 
– eivätkä hiidet olekkaan pahat!

Hiisivalkeista tuli hauska 
ja hyödyllinen perinne

Meitä oli 24 retkeilijää hiihtele-
mässä perinteisissä tunnelmissa 
Pallaksen ja Raattaman maisemis-
sa. Sää suosi meitä taas kerran ja 
hiihtokelit ja ladut olivat mainiot. 
Maisemat avautuivat heti mökiltä 
suoraan Pallastuntureille.  Emän-
tämme Tuulikit valmistivat meille 
hyvää ruokaa, kuljettajamme Tomi 
kuljetti meitä turvallisesti ja Tauno 
hoiti rautaisella rutiinillaan muu-
ten matkan. Jokaiselle löytyi so-
pivia latuja, tasaisesta suoladusta 
vaativiin Pallaksen rinteisiin. Iltai-
sin muisteltiin tarinoita menneiltä 

hiihtoretkiltä ja muistot tuntuivat 
mukavilta. Sauna lämpeni mökeis-
sä jokaisena iltana ja löyly rentoutti 
mukavasti hiihdosta kiristyneet li-
hakset. Kotanuotion äärellä noki-
pannukupposen lomassa laulelim-

me yhteislauluja, sekä paistoimme 
asiaankuuluvat nuotiomakkarat. 
Jokaiselle jäi varmaan tältä nos-
talgiamatkalta mukavia muistoja 
muistojen helminauhaan.

Helena Kattelus

Kuusankosken 
retkeilijöiden 
nostalgiamatka 
8.-16.4.2016

Kotanuotion äärellä: vas. Tuulikki Siven, Tuulikki Iivonen, Tomi 
Salomäki, Helena Hellsten, Petri Koste ja matkanvetäjä Tauno 
Hellsten. Kuva: Helena Kattelus.


