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Työväen Retkeilyliiton majat 
ovat marja- ja patikkaretkien 
mainiot tukikohdat 
Länsi-Lapin majat Ylläs-Pallas –  
kansallispuiston kupeilla:
Varkhanmukka, jossa ovat tilava Kelokämppä,  
Tiirakämppä, Liiterikämppä ja Suaskummun kammi  
Rihmakuru, jossa neljä kämppää, joista maisema  
Pallaksen tuntureille
Pohjois-Karjalassa on tilava Ukonjoen kämppä, jonka 
pihapiirissä Einari-kämppä
Tutustu nettisivuihin www.tyovaenretkeilyliitto.com
Varaa ajoissa kämppä parhaille vaellusviikoille.  
Soita liiton toimistoon puh. 045 1369 744 tai  
sähköp. tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
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50 vuotta, vaan ei suotta!

 Lapinvuokko. Kuva: Reino Tuominen

Ärväskivi-saari Selkämeren kansallispuistossa. Kuva: Anne Soulagnet.
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Vuosi sitten, kun kirjoitin tällä palstalla tulevas-
ta keväästä ja kesästä sekä seurojen suunnitelluis-
ta tapahtumista, niin oltiin uuden ja toimintaa la-
mauttavan epidemian kynnyksellä. KORONA tu-
li ja muutti seurojen ja liiton toimintasuunnitel-
mat täysin. Nyt olemme vielä tiukemman säänte-
lyn tiellä. Kaikki suunnitelmat ovat menneet ro-
mukoppaan. Ainoastaan pieniä muutaman hengen 
(6) tapahtumia voidaan järjestää. Ehkä taajama- ja 
kaupunkikävelyt ovat mahdollisia, muistaen turva-
suositukset. Mutta kyllä tästäkin selvitään, toivot-
tavasti vähin vaurioin. Samoin seurojen kevätko-
koukset on jouduttu olosuhteiden pakosta siirtä-
män tulevaisuuteen. Liiton hallitus on tässä tilan-
teessa joutunut pohtimaan toukokuulle suunnitel-
lun liittokokouksen siirtoa myöhemmäksi. Halli-
tus päätti, että kokous siirretään turvallisempaan 
ajankohtaan.

Kun kuuntelee uutisia, lukee lehtiä ja muita uutis-
kanavia, niin ulkoilun ja retkeilyn suosio on kasva-
nut valtavasti. Reiteillä, laavuilla ja autiotuvilla ovat 
kävijämäärät lisääntyneet valtavasti. Ainoastaan yksi 

asia huolestuttaa. Turvavälit ja maskin käytöt unoh-
tuvat näissä liian helposti. 

Liiton jäsenseurojen määrä vähenee vuosi vuodel-
ta samoin seurojen jäsenmäärät hupenevat huoles-
tuttavasti. Jäsenseuroja on 23 ja niissä jäseniä 1850. 
Mitä meidän pitäisi tehdä? Hieno harrastuksemme 
ei saa kadota jäsenmäärien liialliseen vähenemiseen.

Kun tästä pandemiasta selvittään ja portit auke-
nevat taas liikkumiseen, niin mennään paikkoihin, 
joissa liikkuu saman mielisiä henkilöitä ts. ”retkeily-
kärpäsen puremia” ja esitellään heille paikallista ret-
keilyseuraamme ja toimintaamme. Mennään esim. 
laavuille tai ulkoilmatapahtumiin. Paistetaan mak-
karat, keitetään kahvit ja tarjotaan niitä kävijöille 
sekä samalla kerrotaan toiminnastamme. Eli mark-
kinoimme seuramme. Tarjotut makkarat ja kahvit 
eivät maksa paljon, mutta voimme saada uusia jä-
seniä keskuuteemme.

Nyt kun kaikilla on jo kevättä rinnassa ja kesää 
odotellaan, niin toivon teille kaikille hyvää tätä vuo-
denaikaa pandemiasta huolimatta.

Terveisin Hannu Puhalainen
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Liittomme täyttää kunnioitettavat 50 v. Siispä lie-
nee paikallaan muistella kiinteistöjemme alkuaikoja.

Vuonna 1974 hallitus teki päätöksen rakentaa 
Varkhanmukkaan kämpän jäsentensä käyttöön. 
Vihdoin 1.5.-77 Kelokämppä oli valmis käyttöön 
otettavaksi. Erinäisten vaiheiden jälkeen ostettiin 
Rihmakurusta samoihin aikoihin tontti, jonne 
hankittiin aluksi kaksi valmismajaa ja rakennettiin 
myös kelosauna. kolmas maja ja jalasmökki seura-
sivat pian perässä.1980 hankittiin Käkkälöjoen ran-
nalta tontti ja pian sinne nousi neljän hengen mökki 
saunoineen. 1980 lopulla ostettiin Lätäsenon ran-
nalta tontti ja rakennettiin sinne lautarakenteinen 
mökki ja sauna, Ukonjoen entinen  metsäkämppä 
ostettiin  TUK:n lopetettua toimintansa. Hinta lie-
nee ollut nimellinen. Maapohja jäi metsähallituk-
selle, jolle maksamme vuosivuokraa. 1995 hankit-
tiin Pyhännältä Lautakangas niminen tila. Lähinnä 
etelän seurojen toivomuksesta. Ajatuksena oli hank-
kia yöpymispaikka lappiin matkustaville. Osoittau-
tui kuitenkin että matka nelostieltä oli liian pitkä 
ja paikka jäi vähäiselle käytölle. Rakennukset maa-
pohjineen myytiinkin muutaman vuoden kuluttua 
pois. Hankinnat mahdollisti RAY:n avustukset ja vi-
reä talkootoiminta.

Jokunen muistikuva Lätäsenolta on jäänyt mielen 
sopukoihin. Meitä Kuopiolaisia ja olihan mukana 
muitakin samassa autokunnassa liittyi rakennuspo-
rukkaan. Teltoissa majoituimme ja sovimme että 
työt päättyvät auringon laskiessa. Eihän se aurinko 
laskenut koko aikana, siispä luonnollisesti siirryim-
me ympärivuorokautiseen työrytmiin. Kun nukut-
ti nukuimme ja valveilla ollessamme nikkaroimme. 
Työmaapäällikkö ajoi tukka hulmuten jokea alas ja 
ylös hakien milloin puuttuvaa naulaa tai lautaa. Va-
hingoiltakaan emme välttyneet. Sakin Erkki putosi 
telineiltä, parru pamahti päähän ja ukolta taju kan-
kaalle. Taas vene liikkeelle ja viittatien varteen Erk-
kiä viemään. Onneksi ei mitään vakavampaa. Mies 
palasi sorvin ääreen terveenä.  Saatiinhan se mökki 

jonkinmoiseen valmiustilaan ja sen kunniaksi sau-
na tulille, sananmukaisesti. Oli unohtunut kiukaan 
alta palolevy pois ja lattia tulessa. Onneksi vettä löy-
tyi ääreltä. Tuli sammutettiin, palolevy asennettiin ja 
päästiin  löylyttelemään. Tekevälle sattuu.

Aluksi liiton hallitus hoiteli kiinteistöasiat. Myö-
hemmin nimettiin kiinteistötoimikunta.  Ensim-
mäinen virallinen puheenjohtaja taisi olla Matti 
Lehtonen ja häntä seurasi Jaakko Korhonen. Mo-
lempien ajasta olisi niin paljon kerrottavaa ettei yksi 
sivu riittäisi. 2010 Jaakko lopetti hommat eikä hä-
nen ”saappaisiin” löytynyt halukkaita. Niinpä liiton 
puheenjohtaja joutui vetämään kahta vaativaa teh-
tävää. Hannu Puhalaisen otettua puheenjohtajan 
tehtävät jouduin puoliväkisin kiinteistöhommaan. 
No olinhan ollut liiton tehtävissä jo vuodesta 1986, 
joten jonkinlaista pohjaa oli.

Ukonjokea on vuosien varrella kehitetty osin la-
pin majojenkin kustannuksella. Rakennettiin Eina-
ri, asennettiin aurinkopanelijärjestelmä ja väsättiin 
mittava puukatos jne.  Aaltosen Hessu toimii kämp-
päisäntänä ja homma pyörii paremmin kuin hyvin.

Lapinmajoilla on tehty välttämättömiä huolto-
töitä. Ilman Kari ”Karma” Halavatun Pappa Kaup-
pista ja Seppo  Välitainiota pallo olisi ollut monta 
kertaa hukassa. 

Tulevan kesän talkoista: Ukonjoella Aaltosen 
Hessu tietää hommat. Majoitus väljästi kämpissä, 
teltoissa ym. Ajankohtahan on helatorstaiviikon-
loppu.

Lapissa kesäkuun toinen viikonloppu. Asutaan 
omissa porukoissa Rihmassa ja Varkhanmukassa.

Ilmoittaudu Tiinalle toimistolle.
Vaalit sotkevat lapin talkoita. Äänestä ennakkoon 

tai voit tulla vaalien jälkeen maanantaina. Hommia 
kyllä riittää kaikille. Toivottavasti koronarajoitukset 
eivät sotke suunnitelmia.

Hyvää kevättä ja kesää
Pauli T Komonen



3

TRL:n väki on vuosikymmenten kulues-
sa talkoillut tuhansia tunteja majoillamme. 
Onko kukaan niitä tunteja laskenut?

Se on monelle meistä ollut antoisa ko-
kemus. Se on ollut mahdollisuus tutustua 
eri seuroista tulleisiin, mukaviin ja taitaviin 
ihmisiin, sekä  samalla oppia uusia taito-
ja. Olen ollut joskus ns. talkooemäntänä.

Ajankohtainen muisto: olin huudellut 
porukan ruokailuun ja varannut vadin, vet-
tä ja saippuaa käsien pesuun. Porukka tuu-
masi: Eihän ne täällä luonnossa rähjäänny. 
Eikä kukaan pessyt käsiään. 

Nyt, näinä korona-aikoina  saattaa olla 
toinen ääni kellossa?

Ystävällisesti tervehtien 
Hilkka Laitinen

Rihmakurun sauna peruskorjattiin 2007. 
Kuvat: Juha Saarinen.

Varhanmukkan Telaojan sillan 
uusimiseen vuonna 2005  tarvittiin 
vahvoja aluspuita. Liisa Okkonen 
ahertaa kuorimishommissa.

Siltatalkoissa oli runsaasti talkooväkeä, 
se olikin iso urakka.  Kuvassa osa mm. 
Matti Hyhkö, Juha Saarinen ja Niilo 
Siirtonen, vasemmalla Pentti Luosta-
rinen.

Talkoita  
on riittänyt

50 vuotta50 vuotta
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1970 ja 80 -luvuilla retket kohdis-
tuivat pyöräilemällä erilaisiin ta-
pahtumiin, etupäässä retkeilypäi-
ville.

Vahvana toimijana oli silloin Bir-
ger Käcklund Laajasalon Reippai-
lijoista ja osallistujia oli vain pää-
kaupungin seudun seuroista. Muut 
TRL:n seurat pyörivät vain omis-
sa piireissään.

90 -luvun pyöräretkien asioita 
hoitelivat Reino Tuominen Riii-
mäeltä, Matti Kotka Karhulasta ja 
Helena Nurmio (aluksi Helsingis-
tä ja Espoosta, nykyisin Lahdesta).

Reino Tuomisen ansiosta alkoi-
vat vähintään viikon kestävät pyö-
räilyseikkailut, jotka toteutettiin 
heinäkuun viimeisillä viikoilla. 
Niistä mainittavin on kaksi viikkoa 
kestänyt retki heinäkuussa 1994, 
joka toteutettiin Lapissa. Retki 
aloitettin Kemijärveltä ja matka 
jatkui Pelkosenniemen, Sodanky-
län, Inarin ja Kautokeinon kautta 
TRL:n Varkhanmukkan tukikoh-
taan, missä viivyttiin pari päivää. 
Sieltä poljettiin Jerisjärven ja Kit-
tilän kautta Rovaniemelle. 

Tälle ja seuraaville pyörätetkille 
osallistumiskutsu lähetettiin kaikil-
le TRL.n jäsenseuroille.

Ensimmäistä TRL:n Viroon 
kohdistunutta pyöräretkeä ovat ol-
leet järjestämässä Järvenpään Ret-
keilijät ja toista retkeä veti Matti 
Kotka.

Seuraavien retkien kohteena oli-
vat, ehkä sattuminakin, Suomem 
kulttuuri- ja matkailutiet. Näistä 
mainituista teistä ainoastaan Re-
vontulentie (Torniosta – Kilpisjär-
velle) ei ole kuulunut TRL:n pyö-
räretkien ohjelmaan. (Näin olen 
tähän asti luullut, mutta ihmeek-
seni huomasin uusiksi matkailu-
teiksi hyväksytyt Aurajoen tie ja 
Kammista – Skantziin, jotka vie-
lä pitää tutkia). Ikimuistoinen retki 
kohdistui Tervantielle, Kuhmosta - 
Ouluun, jossa saimme olla pyörä-
retkeläisinä pioneerejä heti, kun se 
oli matkailutieksi  viitoitettu.

Pyöräretket ovat toteutuneet 
kolmena vuonna Kuninkaan tiellä 
ja kolmella eri retkellä ollaan ajel-
tu Via Kareliaa, pisin osuus siitä on 
Runon ja rajan tie.

Sininentie Joensuusta Vaasaan 
oli ohjelmassa kahtena osana, ve-
täjänä oli Matti Kotka. Saimaan 

ympäri pyöräilyyn sisältyy Vihre-
än kullan kulttuuritie. Pohjanlah-
den rantatie on osunut pyörän al-
le kolmella retkellä, viimeksi viime 
kesänä Kokkolasta Vaasaan.

Saariston rengastie on ajettu kah-
teen kertaan. Taikayöntie (Huitti-

sista – Urjalaan) oli ihan mukava 
elämysretkiviikko.

Hämeen härkätie toteutettiin 
ns. juhannuspyöräilynä. Juhannus-
pyöräily -teemalla toteutettiin pa-
ri muutakin retkeä. Toisen kerran 
Lahti, Pulkkilanharju, Heinola, Pa-

julahti ja Orimattila, kolmas Kus-
tavista Ahvenanmaan saaristoon, 
josta pääkohde Kökarissa näimme 
kahden juhannussalon noston. 

Ahvenanmaa on kyllä toteutet-
tu viikon retkenä myös Kustavista 
lähtien laajemminkin mannersaar-
ta kierrellen.

Viimeisten vuosien TRL:n pyö-
räretkien teemana ovat olleet maa-
kunnat, mitä nyt välillä ollaan ek-
sytty Viroon, Riikaan ja Gotlan-
tiin.  

Jäivät nuo uudet matkailutiet 
vaivaamaan mieltäni ja toivoisin 
vain niiden osuvan tulevien maa-
kuntaretkien varrelle.

Pää pyörällä kirjoitellut:  
Helena Nurmio

Pyöräretkeily on ollut vahvasti 
mukana TRL:n 50 vuotistaipaleella 50 vuotta50 vuotta

Kaksi viikkoa kestänyt pyöräretki Lapissa 1994 oli Reino Tuomisen 
vetämä kaksiviikkoinen 1100 kilometrin urakka. Kuvassa ollaan 
lepotauolla TRL:n Käkkälön kämpällä. Kuvassa: vas. Tauno Mäkinen, 
Riitta Tuominen, Helena Nurmio, Erkki Lehtinen, Lauri Mäkinen ja  
Reino Tuominen. Kuvaajasta ei ole muistikuvaa. 

Milleniumin, eli vuoden 2000 TRL:n pyöräretki toteutettiin ajamalla 
Päijänteen ympäri. Lähtöpaikka oli Mukkulan leirintäalue, Lahti. 
Edellispäivänä lähtöpaikalle pyöräilivät Maija Pöyhönen ja Helena 
Nurmio Helsingistä ja Matti Kotka Karhulasta. Lähtökuvassa: 
Simo Korpela, Maija Pöyhönen, Helena Nurmio, Matti Kotka, Gitta 
Holmborg ja Kaarina Piispa, joka viime hetkillä valmistautuu 
retkelle. Kuva: Reino Tuominen.
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Pentti Luostarinen
Kangasalan Retkeilijöiden jäsen 
vuodesta 1991,  tavallinen rivijä-
sen, johtokunnassa  1993-2010 
ja sihteerinä 1998-2005.

kysymystä 
Penalle

Mistä olet kotoisin? Onko se 
edelleen kotiseutusi?

Olen syntynyt Vehmersalmel-
men kunnan Jänissalon saaressa 
suuren Suvasveden rannan mö-
kissä  myrskyisenä syyskuun il-
tana 1938. 
Kotiseutuni on nykyisin Kangasala.

Paras lapsuus – ja nuoruusajan-
muisto?

Ehkä niitä parhaita lapsuusajan 
muistoja on ne lukuisat kesänajan 
saariretket, kalastellen ja telttailen 
jonkin saaren rantamaisemissa. Se 
vapaus ja voimien koettelu joskus 
myrskyiselläkin ”Suvaksella” kaato-
sateen ja ukkosen yllättäessä ja siitä 
selviäminen.

Mikä veti retkeilyharrastukseen?
Jo se, että asuttiin saaressa suuren 

veden rannalla veti vesille ja ympä-
röiviin metsiin. Kalastettiin ja met-
sästettiin. Silloin ei vielä sanan var-
sinaaisessa mielessä harrastettu ret-
keilyä, se oli sellaista käytännön lä-
heistä liikkumista ja oloa vesillä ja 
metsässä. Kiintymys ja uteliaisuus 
luontoon ja sen ilmiöihin kasvoi 
automaattisesti.

Ehkäpä suurin innoittaja oli kun  
varusmiehenä jouduin/pääsin käy-
mään pari kertaa Rovajärven am-
pumaleirillä. Marras- ja tammi-
kuussa oli kovat pakkaset ja palel-
tiin metrisiin hankiin kaivetuissa 
teltoissa ja rämmittiin kaapelike-
lojen ja heittimien kanssa umpi-
hangessa, se oli, se tuntui  oikealta 
eräelämältä. Kipinä jäi kytemään, 

tänne täytyy tulla uudestaan, mut-
ta toisissa merkeissä, kalaan jonne-
kin erämaahan joelle
 
Retkeilyssä on ainakin nykyään 
monenlaisia muotoja. Mikä on 
sinun mielilajisi siinä?

Mieluisin on sellainen helpoh-
ko vaellus, ei pitkiä päivätaipaleita 
enää, rauhallista nautiskelua luon-
nosta ja hyvästä retkiseurasta.

Mitä muuta harrastat? Lukemis-
ta, onko mielikirjailijaa? Joku 
muu mieliharrastus?

Lukemista harrastan ja aihealue 
on moninainen. Historia, politiik-
ka, luonto ja retkeily tietysti on ai-
heita joita luen. 

Piirtäminen on ollut mieleinen 
harrastus, on kuitenkin jo jäänyt 
viimmeaikoina vähälle.

Mikä on ollut suurin kala min-
kä olet saanut? Missä ja milloin?

Mitään erittäin suurta kalaa en 
ole koskaan saanut, mutta se noin 
puolikiloinen harri jonka ensim-
mäisellä kalareissullani Nuorttiin 
(1962) sain tuntui suurimmalta 
kalalta mitä koskaan olen saanut. 
Se oli todella upea tunne, voimak-
kaasti vastaan pyristelevä komea 
harri. No suurempiakin on joskus 
tullut mutta verkosta tai rysästä, ei 
ole punnittu joten kalamiehen ta-
rinoihin on uskomista.

Mieleen jäänyt hienoin luonto-
kokemus tai retki?

Taitaa olla hienoin luontoko-
kemus tuo ensimmäinen kalaretki 
Nuorttiin. Se oli vielä silloin mel-
ko koskematonta seutua, ei ollut 
paljon retkeilijöitä kun pääsy joel-

le oli hankalaa. Tie Martista Nuort-
tiin oli vasta valmistumassa.

Mieleen painunein retki oli Käsi-
varren välituntureille tekemämme 
retki talvella 1977. Meitä oli mat-
kassa 7 henkeä. Hiihto alkoi Pätti-
kästä ja päättyi Kilpisjärvelle. Mat-
kan aikana sairastui kaksi vaeltajaa 
ja heidän jouduimme toimitta-
maan tienvarteen takaisin ja Muo-
nioon sairaalaan. Kova lumimyrs-
ky yllätti matkalla Aatsalta Ropin 
autiotuvalle.  Tuo linnuntietä noin 
12 km matka oli senverran rankka 
että jokainen mukana ollut muis-
taa sen. Vaakatasossa vastaan iske-
vä lumipyry peitti maiseman, kom-
passisuunnalla eteneminen on hi-
dasta, maamerkejä ei näe, on vain 
yhtä valkeaa.  
                                                                         
Olet ollut TRL:n majatalkoissa 
useasti, mitä jäi mieleen?

Erityisesti mieleen on jäänyt se 
yhteishenki joka on ollut talkoo-
laisten keskuudessa.Vastoinkäymi-
set vaikeissakin töissä, kuten kak-
soispitkoksen rakentamisessa Tela-
ojan yli, on onnistuneesti voitettu. 
Hyvä mieli kun on saatu aikaan pa-
remmat olosuhteet liiton kämpil-
le kaikkien meidän yhteiseksi hy-
väksi.

Jos olisit lintu, mikä olisit, miksi?
Jos olisin lintu, niin ehkäpä se 

karujen, kirkkaiden ja saaririkkai-
den vesien lintu,kuikka, olisi pa-
ras ja mieleisin vaihtoehto. Melko 
kookas, hyvän näköinen, erinoami-
nen sukeltaja (itse en sukeltele lai-
sinkaan) olisi se lintu jonka hah-
mo kietoo.

Elämänohjeesi? Mielilauseesi?
Asioilla on tapana järjestyä.
Enpä tiedä onko mielilausetta, 

mutta useista asioista käytän sa-
nontaa ”ompa soma” ja se voi tar-
koittaa  mitä vain.

Yksi meistä TRL:ssa
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Majamme kaipaavat joka vuosi huol-
toa ja parannuksia. Haluamme pitää 
majat sellaisessa kunnossa, että niissä 
on miellyttävää viettää omatoimista, 
liikunnallista vapaa-aikaa.

NYT ON lisäksi ”Pikkusaunan” ai-
ka! Kukapa ei haluaisi kylpeä kotoi-
sessa Varkhanmukkan pikkusaunassa! 
Se lämpiää nopsasti pienellä määräl-

lä puita, antaa hyvät löylyt ja on oi-
va naapuri isolle saunalle silloin kun 
pienellä porukalla kylvetään. Mitään 
ei saa ilmaiseksi, ei pikkusaunaakaan. 
Siksi keräämme nyt eritoten pik-
kusaunaa varten varoja.

Lahjoittamalla sopivan summan ti-
lillemme olet mukana ”Hyvän mielen 
pikkusaunakeräyksessä”. Lahjoituksia 

voi osoittaa Työväen Retkeilyliiton ti-
lille Nordeaan  FI66 1521 3007 1194 
58. Viitenumero on 11633.

Keräykseen tänä vuonna osallistu-
neet: Helsingin Työväen Retkeilijät ry, 
Raija Hytönen, Ossi Lindroth, Armi 
Salenius, Viljo Manninen.

Kiitos lahjoittajille, tavataan pik-
kusaunan lauteilla!

Hyvän
mielen
keräys

Korsun saunan pukuhuoneessa olevan kelohonkaisen taulun 
valmistelu loppusuoralla.
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TUK:n (Työväen Urheiluseurojen 
keskusliitto) piiri ja Puistolan Ur-
heilijat toimeenpanivat onnistu-
neen metsävaelluksen Solvallasta 
Pirttimäkeen. Osallistujia oli jopa 
39 henkeä. Siitä seurasi HTR:n pe-
rustaminen. Retkelle lähdettäessä 
kiintyi retkeläisten huomio kaunii-
siin ruskalehtiin Solvallan pihassa. 
Niistä pistettiin taskuun yksi vaah-
teran lehti. Kun HTR sitten vähän 
myöhemmin syntyi, katsottiin, et-
tei sille sen kummempaa tunnus-
ta tarvita.

Taiteilija Tapani Kovanen suun-
nitteli seuran nimen vaahteralehti-
aiheen ympärille. Siitä sitten kaik-
ki lähti. 

Sittemmin istui muutama 
HTR:n perustaja  kahvilla baaris-
sa tuumaillen tulevaisuuden asioi-
ta. Todettiin, että kun HTR:n kal-
taisia retkeilyseurojja tulee TUK:n 
pariin riittävän monta, peruste-
taan TUK:lle jäsenliitto, retkeilyn 
erikoisliitto, jollaista ei missään ur-
heilun keskusjärjestössä ole. Neljää 
vuotta enempää  sitä ei kuitenkaan 
tarvinnut odottaa, sillä 15.12.1971 
perustettiin vähin äänin Työväen 
Retkeilyliitto.

Ensimmäinen HTR:n Lapinret-
ki tehtiin 1969 Hetasta Pallaksel-
le. Retkelle lähti 13, joista nuoria 
oli yhdeksän ja huoltojoukkoihin 
kuului kolme: Retken suunnitte-
lija, matkanjohtaja ja valokuvaaja 
Erkki Wiksten, lempeä Lemmik-
ki Aniluoto, muonittaja ja huolta-
ja monin tavoin, sekä ”vaari” Lau-
ri Vilppo hauska tarinankertoja ja  
huoltaja. 

Matka taittui junalla Rovanie-
melle ja sieltä linja-autolla Hettaan, 
josta veneellä Ounasjärven yli. Siel-
lä rinkat selkään ja 80 km:n taival-
ta taittamaan.  Sää oli osittain sa-
teinen ja tuulinen. Yöpymiset oli-
vat Pyhäkeron, Sioskurun, Tappu-
rin ja uudellla Hannukurun käm-
pillä. Hannukurussa oli myös sau-
na jo silloin.

Loppumatka yövyttiin teltoissa, 
jotka tietysti kastuivat. Tositarina 

kertoo, että kun 
he tulivat tun-
turin, nykyisen 
Varkhanmukkan 
ohi ja  kun oli 
ylitetty Lumike-
ro, pantiin lap-
set huilaamaan  
ison muovin al-
le. Taas oltiin 
valmiita jaksa-
maan eteen-
päin. Aika kui-
tenkin riensi ja 
tuli pimeä ja 
ukonilmakin. 
Kaikilla lapsil-
la ei ollut sa-
detakkeja, mut-
ta oli valkoises-
ta muovisäkistä tehty sadevara kui-
tenkin. Pystytettiin teltat ja painut-
tiin unille.

Aamulla oltiin märkiä kuin ui-
tetut koirat. Virtasen Jukka huu-
si ”mennään kämppään”. Karttaan 
oli merkitty suunnitteilla oleva au-
tiotupa. Yllätys, se olikin jo raken-
nettu. Sitä kutsutaan  Nammala-
kurun kämpäksi. 

Hotelli Pallakselle oli vielä mat-
kaa, mutta se taittui jo kokemuk-
sella. Retki oli onnistunut ja muis-
torikas.

TRL:n ensimmäisen  
puheenjohtajan  Erkki 

Wikstenin teksteistä lainaten 
Eila Oranen HTR/ 

Hely sihteeri

Helsingin Työväen Retkeilijät perustettiin jo 9.11. 1967

Vaahteran lehdestä kaikki alkoi!

Lehtileikkeessä HTR:n nuoret Lapin valloittajat.

Teltat pystyyn ja unten maille. Kuvat: Erkki 

Wiksten

Lemmikki Aniluoto, lempeä retken huoltaja.

50 vuotta50 vuotta
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Lähdimme Jouni-papan ja lapsen-
lapsen Lennin kanssa Luhdanjoelle 
kiikaroimaan josko näkyisi kevät-
muuttajia. Olemme käyneet jokai-
sen lapsemme ja lapsenlapsemme 
kanssa vuorollaan keväisin ja syk-
syisin siellä.

Ensimmäisenä kiipeämme lintu-
torniin korkealle, josta on hienot 
näköalat Luhdanjoen tulva-alueil-
le ja perinteisille pelto näkymille.

Aina on jännittävää kiivetä rap-
puset ylös ja sen jännittävämpää 
mitä enemmän tuulee. Ylhäällä kii-
karit jokaiselle esille ja katsoimme 
näkyisikö jo jotain lintuja pelloil-
la tai sulassa vedessä. No, ei näky-
nyt lintuja, mutta komeat näköalat.

Tulimme alas tornista ja lähdim-
me kävelemään joen rantaan koh-
ti. Matkalla rantaa ihmettelimme 
vanhaa toukkien valtaamaa kuus-

ta, josta tikat oli nakutellut maku-
paloja.

Perinteistä rantamaisemaa hoitaa 
lampaat kesällä ja kiipesimme ai-
dan yli menevät tikkaat, jotka aut-
tavat ihmisiä menemään aitojen yli 
vahingoittamatta itse aitaa. 

Eväät oli tietysti otettu mukaan 
ja niistä nautittiin istumalla vanhal-
la kaatuneella puunrungolla. Mu-
kavaa oli, kun aurinkokin paistoi 
kirkkaalta, siniseltä taivaalta.

Vierähtihän siellä muutama tun-
ti nauttien keväisestä päivästä. Jo-
kainen lapsi ja lapsenlapsi kasvaes-
saan muistaa nämä yhteiset retket 
ja niin jatkuu sukupolvien ketju-
moa retkillä Luhdanjoelle lintuja 
bongaamaan sekä ihailemaan jo-
kea rantamaisemineen.

Hannele Vuorio

Naistenpäivä on joka vuosi nyky-
ään. Sosialistinen internationaa-
li julisti kansainvälisen naisten-
päivän Kööpenhaminassa v. 1910. 
Mukana internationaalissa oli mm 
Miina Sillanpää! Päivän vietto Suo-
messa yleistyi tosin vasta 1970 lu-
vulta alkaen.

Verkkokalastus talvella sen sijaan 
ei ole alkanut vissinä päivänä, vaan 
aloitus ulottuu hamaan historian 
hämärään. Naistenäivän sankarin 
Tuulan kanssa aloitimme talviver-
koilla käynnin talvena 83/84.

8.3.2021 valkeni Keski Suomes-
sa kirkkaana pakkaspäivänä, läm-
pötilan vaihdellessa kymmenen 
miinusasteen molemmin puolin. 
Tuuli oli pohjoisessa 2 – 4m/s.

Historian ja olosuhteiden tul-
tua näin selvitetyksi voimme siir-
tyä Leivonmäen Rutajärvelle ko-
kemaan verkot. Maaliskuun al-
kupäivien suojasäät ja lumisateet 
olivat työntäneet vettä jäälle, joka 
onneksi oli jo jäätynyt uudestaan. 
Vetoköysi kiinni ja kokemaan! Ko-
ettavia verkkoja oli 2 kpl., kumpi-
kin ns. tuplaverkkoja 60 metrin 
pituisia ja 3 metriä korkeita, jär-
vessä 90 asteen kulmassa toisiinsa 
nähden. Silmäkoko 55 ja 60 mm, 

kuhan pyyntiin juuri sopivia.
Heti alkuunsa avannosta kuu-

lui melkoinen loiskahdus. Ensim-
mäisessä kokemessamme verkossa 
oli pari kuhaa, puolisentoistakiloi-
sia kumpikin. Ihmettelimme het-
ken, että mikäpä se aloitusloiske lie. 
Toista verkkoa koetessa loiskeen al-
kuperä selvisi. Verkkoon oli tarttu-
nut jumalaton hauki! Punnitukses-
sa selvisi painoksi 5.7 kg. Kalamies-
ten kielellä ”kuusikiloinen”. Lisänä 
verkossa oli vielä tavallista isompi 
”lahnan lappu”, joka otettiin kui-
tenkin mukaan. Verkkojen selvitys 
suursaaliista huolimatta sujui hel-
posti. Hauki ei ollut ehtinyt kiertää 
verkkoa umpisolmuun. Kotosalla 
jättikalan perkaaminen vaati omat 
kikkansa. Tiskipöytä ei ollut riittää 
eikä fileveitsen pituus. Melkoisia 
fileitä hauesta syntyikin. Ne ovat 
edelleen umpioituina pakkases-
sa, lahnafileiden kera odottelemas-
sa kalapulliksi tekeytymistä. Tä-
nä vuonna 2021, yleisesti miehek-
si mielletty Ahti siis halusi muistaa 
naistenpäivää kelpo saaliilla. Mai-
nittakoon, että seuraavalla pyynti-
kerralla verkot olivat tyhjiä!

Teksti ja kuva 
Tupu ja Jussi Etelälahti/ER

Pappa Jouni Vuorio ja pikku-poika Lenni Mujunen Luhdanjoen 
lintutornissa. Kuva Hannele Vuorio

Maaliskuun alun lintujen 
bongausretki Luhdanjoelle 

Naistenpäivän kalastus

Ahti lähettää terveisensä Tuulalle naistenpäivänä.
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Vuoden ensimmäisten kuukausi-
en säätilat ovat vaihdelleet laidasta 
laitaan ja Covid-19-pandemia on 
asettanut omia rajoituksiaan, mut-
ta tästä huolimatta Kuusankosken 
retkeilijät ovat alkuvuonna järjes-
täneet joitakin ulkoilutapahtumia, 
joissa olemme päässeet paitsi lii-
kuntaa harrastamaan myös tapaa-
maan toisiamme.

Tammikuun kotiseutukävely 
tehtiin suositulle Kuusankosken 
Taideruukille, joka sijaitsee UPM:n 
entisellä tehdasalueella vanhojen, 
kauniiden, punatiilisten tehdas-
rakennusten keskellä. Pieni pak-
kanen suosi kuutta kävelijää. Tu-
tustuimme taidenäyttelyihin tur-
vavälit muistaen ja maskit kasvoil-
la. Kahvit nautittiin Cafe Ruukit-
taressa. Paluumatkalla muistelim-
me Kymintehtaan kaupunginosan 
vuosikymmenten takaisia, jo ka-
donneita rakennuksia ja alueen 
historiaa, joka oli muualta tulleille 
tuntematonta. Oli virkistävää tava-
ta muitakin kuin omaa lähipiiriä. 

Helmikuun kotiseutukävelyllä 
(reilu 6 km) kävimme Voikkaal-
la tutustumassa uuteen Virtakiven 
vierassatamaan ja sieltä Kymijoen 
vartta seuraillen Hirvelän kotisata-
maan. Kouvolan kaupunki uudis-
ti ja laajensi olemassa olleita pie-
niä venesatamia, ja työt valmistui-
vat viime kesänä. Virtakiven vie-
rassataman on tarkoitus palvella 
erityisesti Kimolan kanavaa pit-
kin tulevia venematkailijoita. Kä-
vely tehtiin aurinkoisessa, ihanan 
raikkaassa ja tuulisessakin pakkas-
säässä (-8° C). Mukana oli 15 kä-
velijää, joista muutamat kiipesivät 
lumessa Virtakiven näköalapaikal-
le ihailemaan kaunista maisemaa 
Kymijoelle. Juha Pesonen toimit-
ti oppaan virkaa ja kertoi meille 
matkan varrella näkyvistä maise-
mista ja rakennuksista sekä niiden 
historiasta, jotka eivät olleet lähes-
kään kaikille tuttuja.

Maaliskuun ensimmäisenä päi-
vänä järjestettiin perinteinen kuu-
tamohiihto. Hiihtopaikaksi valit-
tiin kaikille sopiva latu tasaisel-
la Lassilanpellon ulkoilualueella. 
Kukin sai hiihtää omaan tahtiinsa 
ja tehdä niin monta kierrosta kuin 
halusi tai jaksoi. Ruuhkaa ladulle 
ei syntynyt. Tauno ja Matti perus-
tivat huoltopisteen suuren kuusen 
alle ja tarjoilivat sieltä nokipannu-

kahvia ja grillimakkaroita ladulla 
hukattujen voimien elvytykseksi. 
Osallistujia oli 15 henkeä, kuuta-
moa ei näkynyt eikä kuviakaan saa-
tu pimeässä.

Perinteinen pilkki- ja ulkoilu-
päivä järjestettiin Voikkaalla, Som-
pasen jäällä 14.3. Sää oli kostea ja 
harmaa, lämpötila noin +2° C. 
Sääennusteen lupaamaa vesi-/rän-
täsadetta pelättiin, mutta onneksi 
se pysyi poissa kisan ajan. Innok-
kaat osallistujat hajaantuivat no-
peasti jäälle kuka minnekin. Ka-
lasaaliit eivät päätä huimanneet, 
enimmäkseen pieniä särkiä. Kil-
pailusarjoja oli vain yksi, ja voitto-
sija saavutettiin 135 gramman ka-
lasaalilla. Kun oli ongittu tarpeek-
si, nautittiin Taunon ja Matin val-
mistamat nokipannukahvit ja gril-
limakkarat ja turistiin toistemme 
kanssa turvaetäisyydeltä. Päätteek-
si Simo jakoi palkinnot kolmelle 
parhaalle. Oli mukava taas tavata 
pitkästä aikaa.

Tekstit ja kuvat:  
Helena Arola ja Pirjo Ojala

Alkuvuoden toimintaa Kuusankoskella

Tauno Hellstén, Arja Jermilä, Pirkko Ahokas, Ritva Janhunen, Niina Korpelainen, Marja-Leena Tuominen, 
Tuula Rikala, Miikka Rikala, Pirjo Mattila, Simo Korpelainen. Mirja Pesu.

Tulihan se sieltä! Pilkillä Helena Kattelus Kuuretin varapuheenjohtaja.
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Yhdistyksen perustamiskokous pi-
dettiin Outokummun kaupun-
gintalossa 31.1.1984. Perustamis-
kirjan allekirjoittivat Pentti Laak-
konen, Jorma Kukkonen, Suoma 
Rissanen, Toivo Rissanen, Unto 
Saukkonen ja Voitto Parikka. Yh-
distyksen nimeksi tuli Outokum-
mun Seudun Retkeilijät ry. Jäsen-
määrä kasvoi ja toimintaympäristö 
laajeni siinä määrin, että yhdistys 
päätti vaihtaa nimeä vuonna 1988. 
Uudeksi nimeksi tuli Länsi-Karja-
lan Retkeilijät ry.

Varsinkin alkuvuosina toiminta 
keskittyi paljolti veden äärelle. Tal-
vella käytiin pilkillä ja kevätkoko-
uksetkin olivat usein laavulla nuo-
tion ääressä pilkkireissun yhteydes-
sä. Kesällä kalastettiin verkoilla ja 
nuotalla, opeteltiin kalan käsittelyä 
ja kalasäilykkeiden valmistamista. 
Melonta oli niin suosittu harras-
tus, että yhdistys rakensi vuonna 
1991 kaksi omaa kanoottia. Niil-
lä melottiin Sukkulan-, Rauan- ja 
Kiskonjoissa. Melontaretki tehtiin 
jopa Tohmajoelle Venäjän Karjalan 
puolelle. Länsi-Karjalan Retkeilijät 
on kunnostanut useita melontareit-
tejä. Polvijärvellä kartoitettiin pe-
rusteellisesti kolmen joen melon-
takelpoisuutta ja Outokummus-
sa kunnostettiin yhteishankkeessa 
Erä- ja Luontokeskuksen alueella 
kulkevaa 12 järven kanoottireittiä 
kesällä 2016. Kaksi uutta kanoot-
tiakin ostettiin sen jälkeen. Länsi-
Karjalan Retkeilijät ovat olleet jär-
jestämässä jäähiihtoja Outokum-

mun Viuruniemestä ja Pitkälah-
desta Valamon luostariin Heinä-
vedelle ja takaisin.

 Vuonna 2009 Pentti Laakko-
nen halusi luopua puheenjohta-
jan tehtävistä. Syyskokous valitsi 
puheenjohtajaksi Heikki Haape-
an. Sen jälkeen yhdistyksen pää-
asiallisia toimintamuotoja ovat ol-
leet patikointi, pyöräily, sienestys ja 

marjastus. Suunnistustakin on ko-
keiltu. Monet Suomen kansallis-
puistot ovat tulleet tutuiksi ruska-
retkillä. Kummiluokan kanssa on 
järjestetty tapahtumia. Yhteistyötä 
on tehty Outokummun kaupungin 
ja paikkakunnan muiden yhdistys-
ten kanssa monenlaisten tapahtu-
mien järjestämisessä. 

36-vuotiaan yhdistyksemme toi-

minnassa mieliinpainuvinta ei ole 
ehkä mikään yksittäinen retki, vaan 
ne yhdessä olon kokemukset, jois-
ta olemme nauttineet upeissa po-
rukoissa patikkapoluilla, tunturien 
laella, järvien laineilla, polkupyö-
rän satulassa, sieni- ja marjamet-
sissä, hiihtoladuilla, pilkkiavan-
nolla ja nuotion lämmössä istuessa.

Seija Pääkkönen

Länsi-Karjalan Retkeilijät elää ja voi hyvin

Kelventeellä 2013: Heinäkuussa 2013 Päijänteen kansallispuistossa Kelventeen saaressa. Evästelemässä 
vasemmalta oikealle Vilma Soininen, Toivo Rissanen, Suoma Rissanen, Sirkka-Liisa Tölli, Reino Tölli, Maija 
Mietala, Hanna Mietala ja Heikki Haapea. Kuvan otti Seija Pääkkönen

Patvinsuolla 2014: Patvinsuolla elokuussa 2014 opastaulua 
tutkimassa Anne Kuokkanen, Ilari Vauhkonen, Toivo Rissanen, 
Seija Pääkkönen, Sirkka-Liisa Tölli, Pirjo Vauhkonen ja Sirkka-Liisa 
Kolehmainen. Viljo Kaariaho kaivelee reppuaan etualalla. Kuvan otti 
Heikki Haapea.

Taivaskerolla 2013: Porukka sumuisella Taivaskerolla syyskuussa 
2013. Kuvassa vasemmalta oikealle Seija Pääkkönen, Ilari 
Vauhkonen, Reino Tölli, Liisa Luostarinen, Sirkka-Liisa Tölli, Pirjo 
Vauhkonen, Suoma Rissanen ja Jorma Luostarinen. Kuvan otti 
Heikki Haapea.

50 vuotta50 vuotta
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Nummelan Työväen Retkeilijät ry 
perustettiin 1988 (nykyisin Vih-
din Retkeilijät ry) ja mukana oli-
vat myös Veikko ja Toini Helle. 
Nimet ovat perustamisasiakirjassa 
ja jäseniä he olivat lähes Toinin ja 
myöhemmin Veikon poismenoon 
saakka. 

Veikon toivomuksesta järjestet-
tiin kolme tapahtumaa: Ensim-
mäinen kotiseuturetki Numme-
lan asemalta Punaisen lähteen ah-

teelle, joka oli Veikon kotikatu.
Toinen oli kotiseuturetki Kalkki-

mäkeen, jossa  ensimmäisen maa-
ilmansodan aikaisia juoksuhauto-
ja, joita oli ” louhimassa” kiinalai-
sia sotavankeja. 

Kolmas kotiseuturetki, josta tuli 
pitkäksi aikaa perinne, oli Vihdin 
kirkonkylän vanhalta kunnantalol-
ta Lapikkaannummeen, jossa  kan-
salaissodassa ammuttiin punaisia 
vankeja. Pikaoikeudenkäynti  käy-

tiin kunnantalossa ja vangit käveli-
vät kyseisen matkan ammuttaviksi.

Veikko ja Toini  halusivat kävel-
lä kerran toukokuun 19 päivänä, 
jolloin tämä oli tapahtunut. Toisen 
kerran samana päivänä  muistoret-
ki tehtiin pyörillä ja viimeisen ker-
ran Veikko ja Toini tulivat autolla.

Yhdistyksemme silloinen jä-
sen Nils Blom esitti Vihti-seural-
le muistomerkin pystyttämistä La-
pikkaannummelle. Näin myös ta-

pahtui  ja seuramme oli talkoissa 
raivaamassa paikkaa ja tietysti pat-
saan paljastustilaisuudessa. 

Olemme nykyisin käyneet juu-
ri samoihin aikoihin tai viimeis-
tään Vappupäivänä viemässä  ruu-
sun muistomerkille sekä Veikon 
ja Toinin haudalle Vihdin Irjalan 
hautausmaalle.

Mia Neuvonen
Vihdin Retkeilijät ry 

Nummelan Työväen Retkeilijät ry:n perustava kokous oli 19.4. 1988 Nummelan työväentalo Rientolassa. Paikalla olivat mm. Veikko ja Toini 
Helle. Kuvassa myös Mirja-Liisa (Mia) Neuvonen, joka valittiin NTR:n  ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Kuva Kari Neuvonen.

Vihdin Retkeilijöiden 
muistorikkaita kotiseuturetkiä 50 vuotta50 vuotta

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
Rihmakurussa auton pito 
sähkötolpassa 4 € /vrk.

Majoja voi varata vuodepaikka-
maksulla tai viikko/vrk-hinnalla. 
Tarkemmat hintatiedot netissä 
www.tyovaenretkeilyliitto.com 
sivulta Majat / Majamaksut. Viitenumerot:  

Varkhanmukka + Suaskumpu 
11222,  Rihmakuru 24442,  
Ukonjoki 11277,  Käkkälö 12331

Maksut majavuokrauksesta  
TRL:n tilille 
IBAN  FI66 1521 3007 119458

TRL:N MAJAVUOKRAT
Vuodepaikkamaksut  
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Järvenpään retkeilijät ry:n perusta-
miskokous pidettiin 15.12.1973. 
Yhdistyksen alkuaikojen vuosittai-
nen urakka oli Riihimäki-Helsin-
ki -hiihdon latujen tekeminen Jo-
kelasta Järvenpäähän. Latua tehtiin 
joka vuosi 1970- ja 1980-luvulla, ja 
siinä olivat mukana yhdistyksen al-
kuaikojen aktiivijäsenet Tauno Mä-
kinen ja Esko Vainio.

Yksi yhdistyksen perinteistä oli 
kevättalven hiihtomatka, ja bus-
si starttasi kohti Varkhanmukkaa 
ensimmäisen kerran vuonna 1981. 

Osa joukosta piti koko viikon tu-
kikohtaa Varkhanmukassa ja osa 
lähti hiihtovaellukselle ahkiota ve-
tämään.

1980-luvun suuri urakka oli 
Tammirannan kunnostaminen. 
Kaupungilta vuokralle saatu huo-
nokuntoinen huvilarakennus kun-
nostettiin perinpohjin talkootunte-
ja säästämättä. Tammirannassa ko-
koonnutaan tänäkin päivänä sekä 
arjen että juhlan merkeissä.

Kulttuurihiihdot Tuusulanjär-
ven maisemissa ovat jo perinne, 

teemoina ovat olleet mm. Eino 
Leino, Venny Soldan, Joonas Kok-
konen, Aleksis Kivi, Jean Sibelius, 
J.H. Erkko ja Juhani Aho. Syysvael-
lus Suomen Lapissa on tehty liki-
main joka vuosi, kohteina muun 
muassa Pallas-Hetta, Lemmenjo-
ki, Koilliskaira, Pyhätunturi, Ylläs, 
Kilpisjärvi, Korvatunturi, Ham-
mastunturi ja Sevettijärvi. Norjan 
puolella on oltu Rastigaissan alu-
eella sekä Lyngen-vuonolla. Kau-
kaisempia retkikohteita ovat olleet 
Sarek Ruotsissa, Huippuvuoret, Is-

lanti, Altai-vuoristo, Vodlajärven ja 
Paanajärven kansallispuistot Venä-
jän puolella, Alpit, Pyrenet, So-
lovetsk Vienanmerellä, Slovakian 
Tatra, Pirin-vuoristo Bulgariassa, 
Irlanti sekä Kiinan muuri.

Jukka Pöllän ottamat kuvat ovat 
kevättalven hiihtoretkiltä Pallaksen 
maisemissa.

Terveisin Hannele
Järvenpään retkeilijät ry

Järvenpään retkeilijöiden 
vuosikymmenten hurjat reissut 50 vuotta50 vuotta
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Liikuntakeskus Pajulahdessa  aloi-
tettiin TRL 50-vuotisjuhlavuosi 
13.-15.1.-21.  neljän jäsenyhdis-
tyksen: JäRetin, SalSan, TMMR:n 
ja ViRetin, yhteensä kahdentoista 
retkeilijän voimin.

Tammikuun lumimyrskyä uh-
maten päivien ohjelma oli ohjaa-
jan toimesta suunniteltu suurim-
maksi osaksi ulos. Kiitos Tuomas 
Nurmiselle. Onneksi ei luvatut 

myrskyt yltäneen enää osallistu-
mispäiville, vaan aurinko kunni-
oitti läsnäolollaan jo viimeistä ko-
konaista päivää.  

Lajeina pääsimme tutustumaan 
Kickspark potkukelkkailuun, Itä-
maiseen aamuliikuntaan, lumiken-
käilyyn ja Alppicurlingiin. Aino-
astaan sisäliikuntana oli kahdessa 
kuuden hengen ryhmässä; kehon-
hallinta ja kehonhuolto.  Rantasau-

nasta ja avannosta saimme nauttia 
kahtena iltana – hyvästä ruuasta 
puhumattakaan.

Retkeilijöille nuotioilta oli vii-
meisen illan huipennus ja tietysti 
se sauna ja avanto.

PajuOlympialaiset päättivät ta-
pahtuman. Saimme sen toteut-
taa Pajulahtihallissa, jossa katto oli 
korkealla ja seinät leveällä. Hieno ja 
toimiva halli monille eri lajien har-

rastajille. Kaikki saivat palkinnon ja 
hyvän mielen onnistuneesta KUN-
TOSTARTISTA.

Kiitos Pajulahdelle, Arja Pusilal-
le ja Tuomas Nurmiselle ohjelmas-
ta. Hyvällä mielellä saimme aloittaa 
retkeilyvuotemme tästä viheliäises-
tä koronasta huolimatta ja TRL:n 
50-vuotisjuhlavuoden mukavassa 
porukassa. 

Mia ViRet

Työväen Retkeilyliiton 50-vuotisjuhlavuosi on avattu
Kuntostartti onnistui myrskyistä huolimatta

Alarivissä Kerttuli Karonen, Mia 
Neuvonen, Helve Ott. Keskiri-
vissä Aune Kärkkäinen, Aune 
Kurki, Arja Kontto. Ylärivissä: 
Kari Eerola, Helena Nurmio, 
Pekka Melender, ohjaaja Tuomo 
Nurminen, Tarmo Tikka, Mervi 
Bordi, Kari Neuvonen. Kuvat: 
Mia Neuvonen.

Valmiina starttiin. Uudenlaiset Kickspark-potkukelkat saivat 
innostuneen vastaanoton.Lumikenkäilyyn ilma oli mitä parhain.

50 vuotta50 vuotta
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Matkalle Rihmakuruun
Hämeenlinnan Retkeilijöitä vuon-
na 1979 perustettaessa oli jo sel-
vää, että uusi seura hakee saman 
tien TRL:n jäsenyyttä. Mieli paloi 
jo kotikontuja kauemmaksikin. Pe-
rustamisen jälkeen alkoi edelleen 
jatkuva vuotuinen perinne käydä 
Lapin kämpillä ruska- ja hiihtoret-
killä sekä Lieksan Ukonjoen retki-
viikot. Vuonna 1981 HäRet järjesti 
ensimmäistä kertaa Hämeenlinnas-
sa liiton valtakunnalliset retkeily-
päivätkin. Kuvassa härettiläiset ovat 
aivan 1980-luvun alussa lähdössä 
Hämeenlinnasta Rihmakurun ke-
väthangille. Lastattavana olleeseen 
pakuun mahtui kerralla yhdeksän 
lapinmatkaajaa. Kuva: Molli Mat-
kaisen albumi.

Padasjoki  
ensimmäiset hirret
Vuonna 1979 perustetun Hämeen-
linnan Retkeilijät ry:n ensimmäi-
set vuosikymmenet olivat retkei-
lyn lisäksi jatkuvaa rakentamista. 
Talkoolaisista olisi jo tullut päteviä 
rakennusmiehiä. Ensin seura pur-
ki Hämeenlinnasta vanhan hirsita-
lon saadakseen rakennustarpeita, 

vuonna 1985 alkoi oman kämpän 
rakentaminen Padasjoelle, vuonna 
1989 seura ryhtyi kunnostamaan 
saamaansa Vanajaniemen mökkiä, 
vuonna 1994 Padasjoen kämppä 
paloi ja pian uusi nousi sen sijalle, 
ja lopulta talkoilla nousi Vanajanie-
meenkin uusi kämppä 1999. Ku-
vassa Padasjoen vanhan kämpän 

ensimmäiset hirsikerrat nousevat 
rinnetontin korkeiden anturoiden 
päälle. ”Työmaaparakkina” leirillä 
toimi tietenkin puolijoukkuetelt-
ta. Kuva: Molli Matkaisen albumi.

Padasjoki  
vanha kämppä
Kuvassa vastavalmistuneen Padas-

joen kämpän lämmöstä ja omien 
kätten töistä nauttivat seuran pit-
käaikainen sihteeri Molli Matikai-
nen ja pitkäaikainen puheenjohtaja 
Pepe Laaksonen. Kuva: Molli Mat-
kaisen albumi.

Markku Karvonen

Hämeenlinnan Retkeilijöillä 
ei ole peukalo keskellä kämmentä 50 vuotta50 vuotta

Retkeilyseura 
Vipeltäjät ry Kotka
piti perustamiskokouksen 
27.12.1978

Seuran toiminta on keskittynyt 
erityisesti erilaisiin retkeilytapah-
tumiin.

Mieliinpainuvimmat retket oli-
vat eräretket lapin erämaihin kul-
kien karttaa ja kompassia käyttäen. 
Retkien pituudet olivat 10-14 vrk. 

Ukonjoen kämppä oli runsaasti 
käytössä etenkin talvisin. 

Varkhanmukkassa ja Käkkälöllä 
käytiin usein. Yleensä tapahtumiin 
osallistuttiin innolla ja melkein ai-
na lähes koko jäsenistöllä!

Erkki Anttila 
puheenjohtaja



14

Perustava kokous pidettiin 
20.5.1984. Kokoonkutsujana oli 
Tuomas Rönkkö, joka 14.5. päi-
vätyllä kirjeellä sai koolle 11 asias-
ta kiinnostunutta. 

Perustavassa kokouksessa olivat 
läsnä: Tuomas Rönkkö, Arvo Kork-
kinen, Arto Torkkel, Pekka Muta-
nen, Harri Jokinen, Seppo Heino, 
Jorma Valo, Seppo Virtanen, Pert-
ti Merenluoto ja vielä toinen Sep-
po Virtanen. Heistä on seuran jä-
senenä vielä Arvo Korkkinen, jolle 
myönnettiin kunnia- ja vapaajäse-
nyys vuonna 2018.

Jäseniä seurassa tällä hetkellä on 
viitisenkymmentä.

Retkeily eri muodoissaan on 
luonnollisesti ollut toiminnan pai-
nopiste. Alkuvuosina on liikuttu 
paljon Lapissa Enontekiön ja Saa-
riselän maisemissa. Pilkkikilpailuja 
on myös järjestetty useana vuonna. 

2000 luvun vaihteessa seuran 
toiminta oli uhattuna pitkäaikai-
sen puheenjohtajan Pekka Mutasen 
äkillisen poismenon vuoksi. Mie-
tittiin vakavasti jopa seuran lak-
kauttamista. Periaatteellisista syis-
tä seura päätettiin pitää hengissä. 
Päätös oli erinomainen. Tällä vuo-
situhannella seura on järjestänyt 
lintu-, hiihto-, vaellus ja pyöräily-
retkiä vuosittain.

Seura järjesti vuonna 2012 vii-
kon mittaisen pyöräretken Viroon. 
Se suunnattiin Suomenlahden ete-
lärantaa seuraten Toilaan, sieltä 

Peipsijärven rantaa pitkin Kallas-
teen ja Edelleen Tarttoon. Paluu-
matka Tallinnaan tehtiin komeas-
ti junalla. 

Hyvin läheistä yhteistoimintaa 
on harjoitettu Vesisamoilijoiden 
kanssa. Siihen on suurena syynä 
se, että hyvin monet meistä ovat 
molempien seurojen jäseniä.

Melontaretket ovat saaneet koh-
tuullisen hyvän osanoton. Niihin 
on osallistunut myös muualta Suo-

mesta saapuneita melojia.
Myös Lahden Kalevan ja TSL:n 

Lahden oipintojärjestön kanssa on 
vuosittain ollut yhteistä retkeilytoi-
mintaa.

Seuran järjestämiä TRL:n tapah-
tumia: Retkeilypäiviä on järjestet-
ty neljä kertaa. Vuonna 1988 Pa-
julahdessa, 1996 Pöylinniemessä, 
sekä 2008 ja 2014 Lahden Kahvi-
saaressa. Järjestysvastuun myöntä-
minen näin usein suhteellisen pie-

nelle seuralle on ollut liiton tahol-
ta luottamuksen osoitus. Se kertoo 
myös seuran jäsenten valmiudesta 
ottaa vastaan varsin vaativia tehtä-
viä. Liitto on huomioinut ansioi-
tuneita jäseniä pronssi-, hopea- ja 
kultaisilla ansiomerkeillä.

Katsomme rohkeasti tulevaisuu-
teen!

Teksti ja kuvat Hilkka Tikka

Salpausselän Samoojat ry 
katsoo rohkeasti tulevaisuuteen

Tarmo Tikka Rautuojan varressa matkalla Sokostille v. 1985.

Tämä kuva on vuodelta 2007 Kuopiossa. Salpausselän Samoojien 
joukkue: Helena Nurmio, Hilkka ja Tarmo Tikka voittivat eätaitokisan.
Kiertopalkintoa ojentaa puheenjohtaja Pauli Komonen. Mukana 
kuvassa myös Kuopion Retkeilijöiden edustaja. (nimi ei ole tiedossa).

50 vuotta50 vuotta

Arvolle myönnettiin kunnia- ja vapaajäsenyys v. 2018. Kukat ojentaa 
sihteeri Hannele Vuorio. Kuva: Hilkka Tikka
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Harrastuksena melontaa pidetään 
jopa vaarallisena, mutta harjoitel-
la pitää. Seurat järjestävät melon-
takursseja talviaikoina uimahalleis-
sa ja kesäisin järvenrannassa. Opi-
taan melontatekniikkaa; kaatumi-
sia ja kanoottiin nousemista. Näin 
tullaan sinuksi kanootin ja lajin 
kanssa.

Kurssit kasvattavat niin kilpa- 
kuin retkimelojia. Osallistujien 
määrät vaihtelevat vuosittain. Ai-
emmin Suomen Matkailunedistä-
miskeskus pyysi seuroja jo edellise-
nä vuotena kertomaan suunnitellut 
retket ja järjestö tiedotti asiasta Kes-
ki-Eurooppaan. Tapasimme useina 
perättäisinä vuosina samoja melo-
jia ja heistä tuli jopa perhetuttuja.

Suomen Kanoottiliitto oli myös 
aktiivinen. SKAL esitti, että liiton 
nimellä suunniteltaisiin retki. Näin 
syntyi Suomen Kanoottiliiton run-
koretki: Otava-Lahti.

Olin retken vetäjänä ainakin yk-
sitoista kertaa. Kesäisin järjestim-
me pari, kolme lähiretkeä. Ehto-
na oli vähintään 40 kilometriä ja 
yöpyminen. Nämä retket oikeut-
tivat kunniamerkkeihin. (pronssi, 

hopea, kulta ja suurmestari. Suur-
mestari merkkeihin vielä lisättiin ti-
mantteja)

Sattuiko retkillä haavereita? Kyl-
lä sattui. Kaatumiset olivat yleisim-
piä, jolloin saattoi menettää kame-
ran tai vaikka ”virvoitusjuomapul-
lonsa”. Useimmiten vahinko oli 
melonta-asun kastuminen. Hen-
genvaarallisia tilanteita ei onnek-

si sattunut. Melojan varusteet ovat  
tiiveissä pusseissa keulaan ja perään 
tungettuina.

Kohdalleni sattuneita merkittä-
vimpiä retkiä ovat:

Tukholma-Turku, suomalais-
saksalainen melonta. Retken vetä-
jä ei kelpuuttanut kaikkia halukkai-
ta meren ylitykseen, siitä tuli pientä 
jälkipyykkiä.

Ahvenanmaan ympärimelonta: 
täysi kymppi.

Kaksi retkeä Laatokan Valamon 
saaristoon. Mahtava saaristo, mut-
ta yövarkaat suorittivat hieman in-
ventaariota meidän telttakylässä. 
Siellä koimme myös  meille tun-
temattoman: merisumun, – näky-
vyyttä vain kanootin mitta.

Kelventeen kierros on mainitse-
misen arvoinen.

Päijätsalon retki, jossa oli so-
vittu tapaaminen jyväskyläläisten 
kanssa. Näillä melojilla on erikoi-
nen piirre: ensin tulee valkosipu-
lin tuoksu ja sitten näkyy melojat.

Näitä asioita muistellessa aika 
kuluu. Huonomminkin elämä olisi 
voinut sujua, mutta hyvä näinkin.

Toteaa Melontaneuvos n:o 9  
Arvo Korkkinen

Ajatuksia melontaretkeilystä vuosien varrelta

Maaliin Iitissä v. 2013. Arvo on taaimmaisen  kanootin perämiehenä. 
Kuva Hilkka Tikka.

50 vuotta50 vuotta

Ei se aina niin helppoa ole...
TRL:n Vesiretkeilyjaoston järjestämällä Siuntionjoki-melonnalla 23.-
24.8.80 kuviteltiin pääsevämme helpolla, kun virta vie.

Meitä oli kymmenkunta melojaa, myös HyRestä (Hyvinkään Ret-
keilijät) jossa harrastettiin erityisesti vesiretkeilyä. Espoon Retkeilijöis-
tä oli 6 melanheiluttajaa. 

”Retki oli vaiherikas, yläjuoksulla oli vettä liian vähän, mutta Siunti-
osta eteenpäin joki leveni ja oli kaunis vehmaitten maisemien läpi hil-
jalleen virratessaan” Näin kertoi ER:n päiväkirja.

Teksti ja kuva Hilkka Laitinen

Kuopion Retkeilijöiden  
Liisa Niskanen muistelee
Idearikas, Työväen Retkeilyliiton ensimmäinen puheenjohtaja, Erkki 
Wiksten vei porukkansa, 25 henkeä Itävaltaan, Kapruniiin NFI:n  alp-
pikiipeilyopistoon v. 1976.  Opiston maineikas johtaja, Fritz  Mora-
wec tuli muutaman vuoden päästä Suomeen esittelemään Himalajan 
matkaansa sanoin ja kuvin. Hän oli 8.7.1956 ensimmäisenä maailmas-
sa valloittanut Gasherbrum kakkosen, 8034 metriä. Vuori sijaitsee Pa-
kistanissa Karakorum vuoristossa. Iltaa vietettiin savolaisen Liisa Niska-
sen kotona. Kuvassa: Fritz selailemassa diojaan, Toini Venäläinen, Erkki 
Wiksten, Liisa Niskanen ja Hugo L Mäkinen, hänkin pitkänmatkan-
kävelijä. Hän käveli mm. Appalakien polun päästä päähän. Kuva Lii-
sa Niskasen arkistosta.

Merja 
Tuominen 
”kuivilla”.
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Kangasalan Retkeilijät ry perustet-
tiin 28.10.1990. Perustamiskoko-
us pidettiin Suoraman Työväen-
talossa. Kokouksessa oli mukana 
TRL:n perustaja/puheenjohtaja 
Erkki Wiksten.

Kokoukseen osallistuivat:
Leo van Aerschot, Lina van Ae-

rschot, Anja van Aerschot,Väinö 
Leppänen, Annikki Vehkala, An-
ja Seppälä, Pasuli Seppälä, Kauko 
Matilainen, Hannu Koskinen, Nii-
lo Siirtonen, Paavo Vehkala ja Hel-
vi Siirtonen.

Seuran puheenjohtajaksi valit-
tiin Väinö Leppänen, varapj Hel-
vi Siirtonen, sihteeri Anja Seppälä, 
taloudenhoitaja Sirkka Leppänen, 
jäsenasiat Annikki Vehkala muut 
johtokunnanjäsenet Anneli Lah-
ti-Nuuttila ja Kauko Matilainen.

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
35 jäsentä.

Ensimmäisen täyden toiminta-
vuoden v. 1991 jäsenmäärä oli 49. 

Tapahtumia v.1991 mm.
– Pj Väinö Leppänen TRL:n hal-

lituksen jäsen.
– ulkoilupäivä Palonsaaressa
– kevätretki Isojärven kansallis-

puistoon
– osallistuttiin TRL:n 20-vuotis-

juhliin Saloisissa
– seuralle valmistui hiha/reppu-

merkki
– opintokerho perustettiin, opis-

keluaiheina: suunnistus, ensiapu, 

retkimuonitus ja jokamiehen oi-
keudet

– syysretki TRL:n Lapin majoille

Seuran ensimmäinen retki 
TRL:n Lapin majoille tehtiin 1991 
syyskuussa, tukikohtana Varkhan-
mukkan Kelo-kämppä.

Retkeen osallistuivat Helvi ja 
Niilo Siirtonen, Annikki ja Paavo 
Vehkala ja Pentti Luostarinen.

Matka tehtiin pikku-bussilla jo-
hon mahtui 9 henkeä, meille tava-
roinemme oli hyvin tilaa.

Tutustuttiin Pallastunturien 
tuntumassa oleviin TRL:n majoi-
hin ja retkeiltiin lähiympäristössä. 
Käytiin Pippovuoman pitkospolku 
ympäri ja nautitiin suoluonnosta.

Mm. retki Suasjärvelle tuotti pit-
käksi aikaa hauskuutta mukana ol-
leille ja vähän muillekkin kustan-
nuksellani. Kun lähdimme retkel-
le, pakattiin reppuihin voileipä-
tar- vikkeita ja kahvinkeittoväli-
neet. Lupasin ottaa kahvivehkeet, 
keittimen ja ”höystöt” kahvipan-
nuun. Niinpä otinkin, rinkassani 
oli monta samannäköistä purkkia 
joissa oli mm. kahvi, tee, sokeri, 
kauraryynit ja muutakin kuivana 
säilytettävä. Kun sitten kahvinkei-
ton aika oli niin kas kummaa, kah-
vipurkkia ei löytynytkään repustani 
vaan purkki jossa oli ne kauraryy-
nit. Oli kaapannut reppuuni vää-
rän purkin. 

Hiukan totiseksihan siinä naa-
ma meni, mutta jotain lämmintä 
juotavaa toki saatiin, periaatteella 
retkeilijähän ei jää koskaan pulaan, 
pannuun puolukanlehtiä ja mauk-
si koivunlehtiä, kahvinkorvikkeena 
hiukan eksoottisempaa mausteista 

teetä. No,  eihän se oikein näyt-
tänyt maistuvan mutta juttua siitä 
piisasi pitkäksi aikaa, mielestäni lii-
aksikin. No mutta, oikein hyvä ret-
ki ja mukavat retkikaverit.

Kuvat ja teksti 
Pentti Luostarinen

Vuonna 2010 Kangasalan Retkeilijät täytti 20 vuotta. Juhlavuonna 
perinnetyönä teimme heinätyöt Risto Willgrenin niityllä. Tavoitteena 
saada niityn luontaiset kasvit virkoamaan runsaan heinäkasvuston 
alta. Heinätyötä teimme useana vuonna, nykyään niitty on aidattu 
ja työn hoitaa hevoset.             
Mukana talkoissa: Vas. Tarja Patama, Laila Luostarinen, Niilo 
Siirtonen, Jukka Sell, Annikki Vehkala, Ritva Hietala, Anneli Kiiminki, 
Pentti Luostarinen, Risto Mäntylä, Risto Willgren, Väinö Leppänen ja 
Helvi Siirtonen.

Niilo Siirtonen ja Paavo Vehkala koettamassa kalaonneaan Käkkälö-
joella.

Niilo Siirtonen, Annikki Vehkala, Paavo Vehkala ja Helvi Siirtonen 
tauolla Lumikeron rinteessä.

Näkymä Talasojan pitkoksilta Lumikerolle.

”Hyvät retket ja hyvät retkikaverit” 50 vuotta50 vuotta
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Harrastetaan sitä mikä on parasta elämässä!
Ulkoilu- ja Urheilulehti kirjoitti 
1977: ”Espooseen on perustettu 
uusi seura, Espoon Retkeilijät. Se 
on perustettu vuosi sitten ja viime 
viikonvaihteessa sillä oli suuri ret-
keily- ja vuoristokiipeilyn harjoi-
tustilaisuus kahden päivän aikana 
Solvallan urheiluopiston maastos-
sa. Espoon Retkeilijöiden puheen-
johtajana toimii Pertti Mikkelä”.

Pertti toimi seuran pitkäaikai-
sena puheenjohtajana ja samoin 
Mikkosen Jussi. Nyt pestiä hoitaa 
Saarisen Jussi. 

Kuvasatoa 
alkuvuosikymmeniltä
Yhdistyksellä on arkistossaan  
”Avoimet kirjat”. Ne ovat päivä-

kirjoja, joissa on kuvia ja tekstejä 
tapahtumista. 

Terveisiä kaikille retkeilyn ja 
luonnon ystäville. Tulkaa mukaan 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
hauskoja ja mielenkiintoisia retkiä 
kanssamme. Otamme vastaan hy-
viä ehdotuksia, joita voimme yh-
dessä toteuttaa. Hyvää vointia, kau-
nista kevättä ja lintukonsertteja!

Oli unohtua: Vapua vietetään 
seuran tukikohdan, Stenbackan 
pihamaalla, josta menemme met-
sään. Kekomuurahainen on Nuuk-
sion ”vuoden olio” joten etsitään 
kekoja kansallispuiston alueelta.  

T. Hilkka Laitinen
hilkka.laitinen@gmail.com

Iloinen retkijoukko 5.2. 1978 Bembölen kahvituvalla. 
Retkeen osallistui peräti 17 hiihtäjää. Kuvassa osa: 
Niilo Ruottinen, Pertti Mikkelä, Hilkka Laitinen, Pirkko 
Virtanen, Anne Laitinen, Oili Toro. Kuva: Jukka Virtanen. 

Meillä oli 80-luvulla ilo: meillä oli Topi. Hän opetti meille 
vanhoja tansseja kikapoota yms. Teetimme hamoset ja 
esiinnyttiin TRL:n Retkeilypäivillä Liittokodin  ulkolavalla. 
NFI:n edustajakin Werner Werder Itävallasta oli paikalla. 
Hän osallistui erätaitokisaan ja oli voittaneessa joukku-
eessa  Kuva on kuitenkin ER:n joulujuhlista v. 83. 

Espoon Retkeilijöissä oli innokkaita pyöräilijöitä ja on 
vieläkin. 31.5. 81 tehtiin hauska  pyöräretki Espoon 
Glimsiin. Menomatkalla Mankkaan mäessä ajoivat 
yhteen Oili ja Helena. Perillä luonto kauneimmillaan, 
Espoon pelimannit soittelivat,  omenapuut kukkivat. 
Kuvassa seppelöityinä Esko Gustafsson, Eino Norman, 
Pera Mikkelä. Kuva: Hilkka

Työväen Retkeilyliittoon perustettiin 
Alppijaosto. Oli käyty NFI:n kiipeilyn 
peruskurssi Itävallassa 1976 pätevän 
opettajan, peräti professorin Fitz 
Moravecin johdolla. Mieli teki 
kokeilemaan opittuja taitoja. Norjan 
vuoristoretki tehtiin 1981 isolla 
porukalla ja Normanin Eikan ”asunto-
autolla”, jossa oli jopa keittiö. ”Norjan 
ja Pohjoismaiden korkeimmat 
vallattiin, eli Glittertind ja Jotunheim” 
lukee päiväkirjassa. Mukana oli Liisa 
Niskanen Kuopion Retkeilijöistä, 
Espoon Retkeilijöistä Eino Norman, 
Harri Strandberg, Pertti Mikkelä, 
Pirkko Virtanen, Hilkka Laitinen. 
Kuvassa harjoitellaan jäätiköllä 
kulkua samalla retkellä Svellnosbree-
jäätiköllä, kuvassa Hilkka Laitinen ja 
Pertti Mikkelä sekä Liisa Niskanen. 
Kuva: Harri Strandberg.

28.2. - 1.3. 81 Stenbackan talvipäivät 
keräsi kolmisenkymmentä auringosta 
iloitsevaa retkeilijää eri seuroista. 
Lunta oli reilusti. Oli pulkkakisa, oli 
kiva latu, joka risteili ympäröivissä 
maastoissa. Oili-rouva oli pukeutunut 
pupu-tytöksi. Pupu-tyttö lähti 
pienelle lenkille, mutta eksyi. Hän 
kyseli vastaantulijoilta ohjeita 
löytääkseen Stenbackaan. Ilomie-
linhän pupu-tytölle ohjeita annettiin, 
kun oli töpöhäntäkin tallella. Kuva: 
Hilkka. 

50 vuotta50 vuotta

Espoon Retkeili-
jöiden kiipeilyryhmä 
valloitti v. 1994 
ensimmäisenä 
suomalaisena 
kiipeilyryhmänä 
Baruntse-vuoren 
7168 m Nepalissa.
Ryhmä kotimaan 
kamaralla: Ahti 
Korhonen, Jukka 
Tarkkala, Sami 
Etelälahti ja Juha 
Saarinen.  
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Tapahtumakalenteri
n Espoon Retkeilijät (ER)
La 24.4. TRL:n Linturetki (Armi).
Pe-la 30.4.-1.5. Luonnon ja työn 
juhlaa Stenbackassa ja Nuuksi-
on kansallispuistossa murkku-
retki (Hilkka).
1.6. tiistaiset iltamelonnat käyn-
nistyvät Laajalahdelta (Pertti).
Su-su 11.-18.7. Merimelonta-
viikko (Pertti).
La-su 14.-15.8. Merellinen 
perheleiri Espoon saaristossa 
(Hilkka).
La-la 18.-25.9. TRL:n ruskaviikko 
Ukonjoella (Armi).
La-su 2.-3.10. TRL:n viikonlop-
pupatikka (Armi).
La-su 30.-31.10. Hiisivalkeat 
Stenbackassa (Hilkka).
Su 5.12. Seuran joulujuhla 
yhdessä Nuukan kanssa.
Su 26.12. Tapanin taaperrus 
(Hilkka).
Tapahtumien yht.henkilöt: 
armi.salenius@gmail.com p. 040 
5098259; hilkka.laitinen@gmail.
com p.0440 500354;
pertti.mikkelä@gmail.com p.0400 
475254; Petri Mikkelä, pejomi@
gmail.com; 
Juha Saarinen, jpt@kolumbus.fi p. 
050 5430067; 
Nettisivu www.trekkari.fi Seuran 
tukikohta: Stenbacka Nuuksiossa. 
Vuokrat jäsenille 10,-/2,-/vrk ulkop. 
15,-/5,-. Hilkalla tilauskalenteri.

n Helsingin Työväen Retkeilijät 
(HTR)/Helsingin Luonnonystävät
La-la 10.4.-24.4. Hiihto- ja pilkki-
viikot Raattaman Rihmakurussa 
(viikot 15-16).
La 14.8. retki Isosaareen lauan-
taina, lähtö Kauppatorin rannasta 
klo 10.
To 2.9. Kotiseutu kävelyretki. 
Lisätiedot elokuun jäsenkirjeessä.
La-la 11.9.-25.9. Ruskatapahtu-
ma Rihmakurunmajoilla, ilmoita 
viim, 1.6.2021.
To 21.10. klo 17 Vuosikokoukset, 
lisätieto elokuun jäsenkirjeessä.
To 16.12. nautitaan jouluglögit 
ja kahvit toimistolla Sturenkatu 
27 A.
Ilmoittautumiset/tiedustelut
Tapahtumien yhteyshenkilöt: 
oranen.eila(at)gmail.com  puh. 
0407344913, mk.huttunen(at)
pp.inet.fi  puh. 0408324302

n Hämeenlinnan  
Retkeilijät (HäRet) 
La 8.5. Vuokkoretki Tuulok-
seen ja Lammille. Kohteina ovat 
Syrjänteen vuokkopaikka Lammin 
Untulanharju. Kimppakyytilähtö 
Idänpään S-Marketin parkkipaikal-
ta klo 10.
La 15.5. Talkoot Vanajanie-
men kämpällä alkaen klo 10. 
Samalla seura järjestää avoi-
men tutustumispäivän kaikille 
niille jäsenilleen, jotka eivät 

ole vielä kämppiä käyttäneet, 
sekä seuraan liittymisestä 
kiinnostuneille uusille ihmisille.
La 22.5. Talkoot Padasjoen 
kämpällä alkaen klo 10. Samalla 
seura järjestää avoimen tutustu-
mispäivän kaikille niille jäsenilleen, 
jotka eivät ole vielä kämppiä käyt-
täneet, sekä seuraan liittymisestä 
kiinnostuneille uusille ihmisille.
Pe 25.6. Juhannusaaton vietto 
Vanajaniemen ja Padasjoen 
kämpillä.
La 24.7. Mato-ongintakisat 
Vanajaniemen kämpällä alkaen 
klo 10.
La 21.8. Evo-patikka Savijärven 
ympäri. Kimppakyytilähdöt ovat 
Idänpään S-Marketin parkkipai-
kalta klo 10 ja Evokeskukselta klo 
10.45. Patikka lähtee Rahtijärven 
parkkipaikalta noin klo 11.
La 18.9. Kesäkauden päättä-
jäiset Vanajaniemen kämpällä 
alkaen klo 10. Samaan yhteyteen 
on suunnitteilla myös perhepäivä 
kämpällä ja lähimaastossa. Lettu-
jen paisto alkaa klo 11.30.
La 20.11. HäRetin syyskokous 
Vanajaniemen kämpällä klo 
12. Perinteinen puurojuhla alkaa 
kämpällä kokouksen päätyttyä.
Niistä vuoden mittaan järjestet-
tävistä retkistä, jotka eivät ole en-
nakkikalenteerissa, tiedot tulevat 
aikanaan seuran nettisivuille ja 
Facebookiin.
Lisätiedot: hameenlinnanretkeili-
jat@gmail.com
Fb-sivu: https://www.facebook.
com/HameenlinnanRetkeilijat/
Tiedustelut: Teemu Roisko, 
roisko(at)gmail.com, 050 413 3315.

n Jyväskylän Kunto- ja  
Luontoliikkujat ry (JyKuLuLi)
Keväällä järjestetään lintubon-
gaus- ja pöllönkuuntelureissut.
Syksyllä järjestetään ruska-
marja-sieniretki.
Lisäksi järjestetään erilaisia 
lumikenkä-, hiihto-, pyöräily-, 
kalastus- tai sieniretkiä.
Netti: kuntoluontoliikkujat.sport-
tisaitti.com

n Järvenpään Retkeilijät (JäRet) 
La 15.5. Kevättalkoot Tammiran-
nassa.
Su 16.5. klo 11-17 Vipinää Van-
hankylänniemessä – koko per-

heen tapahtumassa on ohjelmaa 
myös Tammirannan pihalla.
Su 23.5. Pyöräretki Haltialan 
tilalle.
Ke 2.6., 7.7., 4.8. ja 1.9. klo 18 
Tammirannan illanvietot.
La 3.7. Puistobluesin pyöräpark-
ki Tammirannassa.
La-la 11.-18.9.2021 Syysvaellus 
Saariselällä, lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset mikkojarv@live.com.
Su 24.10. Tammirannan syys-
talkoot.
Katso ajankohtaiset tiedot: www.
jarvenpaanretkeilijat.com. Seuraa 
myös FB-sivuja @JarvenpaaRet-
keilijat

n Kangasalan  
Retkeilijät (KangRet)
To 22.4. klo 15 Pikku-Heritty.
La 8.5. klo 9 Siivouspäivä 
Torpalla.
To 13.5. klo 10 Helatorstai 
Torpalla.
La 29.5. Melontaa Vääräjoella. 
Lähtö kimppakyydein jäähallilta 
klo 9.
Kesäkuussa onkikilpailut.
La 10.7. Retki Vesilahden Nar-
vaan. Kotakahvit kotkanpesällä. 
Kimppakyydein jäähallilta klo 9.
To 19.8. klo 15 Pikku-Heritty.
La 25.9. klo 11 kesäkauden päättä-
jäiset Torpalla.
Viikolla 46 syyskokous.
Su 28.11. klo 11 Pikkujoulu 
Torpalla.
Yhteyshenkilönä  Risto Mäntylä, 
040 8289 146, mantylaristo@
gmail.com

n Karjalan Retkeilijät (KR)
To-su 13.-16.5. Liiton talkoot 
Ukonjoella (TRL).
Ke 19.5. Lähiretki toteutetaan 
linturetkenä pyöräillen Juka-
joelle. Lähtö Eväskontilta klo 17. 
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä 
juha.hamalainen@kotiportti.fi 
La 5.6. Lähiretki Pärnävaaralle. 

Lähtö pääkirjaston parkkipaikalta 
klo 8. Omat eväät. Ilmoittautumi-
set arvo.åke@gmail.com 
La-la 12.-19.6. Caibma -tuntu-
rivaellus Enontekiöllä. Ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä ilmo.
nousiainen@gmail.com 
La-pe 12.-18.6.2021 TRL Lapin 
talkoot.
Tiedustelut juha.hamalainen@
kotiportti.fi 
La-su 24.-25.7. Suomun niittyjen 
heinätys ja lakkaretki. Ilmoit-
tautumiset juha.hamalainen@
kotiportti.fi 
Ti-pe 27.-30.7. Kareliasoutu, 
mikäli saadaan 15 lähtijää ja soutu 
toteutuu. Ilmoittautumiset liisiju-
vonen@gmail.com 
La 14.8. Lähiretki Pamiloon, jo-
kivarsivaellus Koitajoella. Omat 
eväät. Ilmoittautumiset arvo.åke@
gmail.com 
La 28.8. Suomen luonnon 
päivän retkikohde on Lammas-
saari. Menemme Lammassaareen 
veneillä ja kanooteilla. Lammas-
saaressa voin majoittua. Omat 
eväät. Ilmoittautumiset ilmo.
nousiainen@gmail.com 
Viikolla 36 Ruskaretki Rokualle. 
Ilmoittautumiset else.nevalainen@
gmail.com 
To-la 16.-18.9. lähdetään omin 
eväin Ukonjoelle puolukkaan. 
Ilmoittautumiset else.nevalainen@
gmail.com ja jatketaan retkeilyä 
TRL:n retkiviikon merkeissä 
18.-26.9.

n Kuopion Retkeilijät (KuRet) 
La-su 17.-18.4. Koivulan kesä-
kunnostus. Puhdistamme lintu-
pöntöt ja siistimme ympäristöä.
Kevätkokouskutsu tulee 
jäsenille sähköpostilla kunhan 
koronatilanne selkiytyy.
La 2.5. Retki Väisälänmäelle 
Lapinlahdelle. Kierrämme 
perinnemaisemissa ja nautimme 
nokipannukahvit. Kokoontuminen 

MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA 

KORONAVIRUKSEN 
TAKIA!

Kaikkien tapahtumien 
osalta seurataan koronavi-
rustilanteen kehittymistä ja 

toimitaan sen mukaan.  
Metsähallitus: Säilytä turva-

väli ja hoida hygienia!

Jos olet souturetkelläsi eksynyt, kysy neuvoa karttaperhoselta.
Kuva: Anne Soulagnet
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Matin ja Liisan asemalle Lapinlah-
della klo 11. Pauli tietää asiasta 
enemmän, puh. 0400 350515.
Ke-pe 2.-4.6. Norpparetki 
Puumalaan. Retken hinta on noin 
200 €. Ilmoittaudu Marja Kosken-
kylä puh. 044 5630241 tai s-posti 
marjakosken@gmail.com .
Koivula jäsenten käytössä su klo 
12 – ti klo 12, jolloin paikkaa ei voi 
varata omaan käyttöön.
Maanantai-illat talkoillaan.
Kesällä vietämme Koivulassa 
”Vanhojen veteraanien” päivää. 
Muistelemme menneitä, katse-
lemme kuvia ja nautimme pöydän 
antimista. Ajankohta tarkentuu 
kunhan koronatilanne selkiytyy.
Helatorstaiviikonloppu TRL:n 
talkoot Ukonjoella ja kesäkuun 
toinen viikko talkoillaan Lapis-
sa. Pauli tietää kertoa asiasta.
Seuraile kotisivujamme ja kerro 
kaverillekin. Kotisivuilla päivittyvät 
ajankohtaiset tapahtumat.
Yhdyshenkilö: pj. Pauli, paulit-
komonen@gmail.com, puh. 0400 
350 515.

n Kuusankosken Retkeilijät 
(KuuRet)
Huhtikuussa Linturetki sauvakä-
vellen.
Toukokuussa Kesän avajaiset, 
Sompanen, Voikkaa.
Elokuussa Iltapyöräretki.
Syyskuussa Marja- ja sieniretki, 
Luontoretki, Ruskaretki Lappiin.
Tiedustelut: Simo Korpelainen 
p.040 7617368 tai simo.korpelai-
nen@pp.inet.fi
Netti: kuusankoskenretkeilijat.
nettisivu.org

n Länsi-Karjalan  
Retkeilijät (L-K R)
Rosvopaistiristeily Huhmarin 
rannasta Höytiäiselle heinä-
kuussa.
Melontapäivä heinäkuussa, 12 
järven reitti Erä- ja Luontokes-
kuksessa.

La-la 17.-24.7. TRL:n pyöräretki 
Pohjois-Savossa.
Kesäpatikkaretki Lappiin heinä-
elokuun vaihteessa.
Luontotapahtuma lapsiperheil-
le yhteistyössä Perheidenpaikka 
ry:n kanssa.
La-su 7.-8.8. Viikonloppuretki 
Petkeljärven kansallispuistoon.
La 28.8. Nuku yö ulkona -tapah-
tuma Suomen luonnonpäivänä 
kaikille avoimena.
La-su 18.-26.9. TRL:n ruskaviik-
ko Ukonjoella.
Suppilovahvero- ja karpaloret-
ket syksyllä.
Su 21.11. Syyskokous ja pikku-
joulu klo 14.00 Kokous & Galleria 
Maritassa.
Tapahtumien ajankohdat tarken-
tuvat myöhemmin ja niistä tiedo-
tetaan jäsenille. Lisätietoja antaa 
Heikki Haapea, puh. 0400 210011, 
heikki.haapea@pp.inet.fi

n Riihimäen Retkeilijät (RiRet)
Tiistaisin kerho klo 9-11 Suo-
nummen majalla.
La 8.5.2021 Äitienpäiväpyöräily. 
Kesäkauden avajaiset kesä-
kuussa. 
Marja- ja luontoretki Ukonjoelle 
omatoimiperiaatteella syys-
kuussa.
La-la 25.9.-2.10. Ruskaretki 
Vuontispirtille. Ilmoittautumiset 
Raijalle 30.6. mennessä.
Isänpäiväretki Luutalammelle 
Lopelle.
Syyskokous ja pikkujoulu mar-
raskuussa.
Tarkempia tietoja puh. 040 
7254898 Raija

n Rovaniemen  
Retkeilijät (RoiRet)
Pilkki / ulkoilutapahtuma huh-
tikuussa.
Retkeilyn peruskurssi (huhti-
toukokuu).
Pyörät kuntoon tapahtuma 
toukokuussa.

Rinkan pakkaus –kurssi touko-
kuussa.
Kurssivaellus toukokuussa.
La-pe 12.-18.6.2021 TRL:n maja-
talkoisiin osallistuminen Lapin 
majoilla. 
La-su 19.-20.6. 2021 Jukolan 
viestissä talkoileminen liiken-
teenohjauksessa.
Ma-su 28.6.-4.7. ulkomaanmat-
ka Itävaltaan.
Kesävaellus (Muotkatunturille?) 
heinäkuussa.
Geokätköilyretki elokuussa.
Ruskaretki syyskuussa.
Kaamospatikka lokakuussa.
Syyskokous ja pikkujoulut 
marraskuussa.
Joulukuusen- ja Joulumielenha-
ku -retki.
Tied: Hannu p. 040 5881439.
Netti: facebook.com/rovaniemen-
retkeilijatry

n Salpausselän Samoojat (SalSa)
Huhtikuussa polkupyöränhuol-
topäivä ja uusien liikennesään-
töjen kertaus. Kurssi. Paikka: Nas-
tola, Asevelikylä, Pyöräkorjaamo 
Saari, Pitkätie 53, 15560 Nastola.
Linturetket. Osallistutaan huh-
tikuussa yhdessä Päijät-Hämeen 
lintutieteellisen yhdistyksen 
järjestämille retkille, ilmoittaudu-
taan suoraan järjestäjälle katso 
netistä phly.fi/toiminta/tapahtu-
makalenteri. 
Toukokuussa osallistutaan val-
takunnalliseen pyöräilyviikon 
pyöräretkeen.
Nuotioiltoja Kahvisaaressa. 
Kesäretki Soltinjärvelle, on-
gintaa. Ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Vetäjinä Leo Ketola 
ja Juhani Vuorela.
Kesäkuussa NFI:n nuorisojär-
jestö IYNF (International 
Young Naturfriends) järjestää 
tapahtuman Lahdessa, Euroopan 
2021 ympäristöpääkaupungissa. 
Mahdollisesti retkeilyä 
tapahtuman yhteydessä.
Suomen luonnonpäivän vietto 
28.8. Paikka ja teema päätetään 
myöhemmin.
Syyskuussa retki Lapakistoon 
tai Repovedelle.
Marraskuussa järjestetään 
pikkujoulut.

n Tapiolan Maa- ja  
Meriretkeilijät (TMMR)
Eväsretki. Toukokuussa aloitam-
me lähiretket  luontokohteisiin.
Esittäkää omia toivomuksia.
Teatterikerho. Kerttuli välittää 
edelleen lippuja valittuihin 
näytelmiin.
Pitäkää yhteyttä!
Tuula Touru, puh. 040 502 9399, 
tuula.touru@gmail.com
Kerttuli Karonen, puh. 050 565 
8883, kerttuli.karonen@gmail.com

n Tiurahovin Ystävät
4.-10.9. ja 12.-18.9. Ruskamat-
kat Tiurahoviin. Hinnat 425 €/
alle 16v 295 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Markku Lindgren 045 1235 370 
tai sähköpostilla markkulind-
gren.1515@gmail.com tai tiuraho-
vi@gmail.com . Nettisivut www.
tiurahovi.fi

n Vihdin Retkeilijät (ViRet)
La 17.4. Ei eksytä metsään –
suunnistuskurssi n. klo 10-16 
Tervalammen Stenarin maastossa. 
Kurssin kouluttajana toimii Erkki 
Jokela Tervalammelta.  
La 24.4. TRL:n Linturetki. Paikka 
avoin. (TRL).
To-su 13.-16.5. Ukonjoen tal-
koot (TRL(KR).
Pe 21.5. Iltaretki Nuuksioon, 
Lohjan Liessaari tai la 22.5. Koko-
päiväretki Torronsuolle.
La 12.6. Melontaretki Vähäve-
delle tai yöretki Nuuksioon.
La-pe 12.-18.6. TRL:n Lapin 
kämppien talkoot (TRL).
Su 20.6. Suomen luonnon-
kukkapäivä ja mahdollisesti 
savusauna Korteniemessä.
Ma-la 28.6.-3.7. Hyvinvointilo-
mien perhelomaviikko järjeste-
tään Virroilla Rajaniemen lomakes-
kuksessa. Järjestäjinä TiurYst/PSY. 
Lisätietoja Mialta (ViRet).
Su-su 11.-18.7. TRL:n melonta-
viikko merellä (TRL).
La-la 17.-24.7. TRL:n pyöräily-
viikko Pohjois-Savossa (TRL).
To-ke 29.7.-4.8. Retki Ukonjoelle 
ja heinästystalkoot Patvinsuon 
kansallispuistossa (ViRet/KR).
Su 8.8. Retki Hartlammin suolle 
Riihimäkeen.
La-su 14.-15.8. Merellinen per-
heleiri (TRL/ER)
Pe-su 27.-29.8. Suomen Luon-
nonpäivä 28.8. yhdistetään, jos 
mahdollista majakka- tai saaris-
toretkeen, sekä Nuku yö ulkona 
-tapahtumaan.
sov. myöh. Sieni- ja karpaloretki.
sov. myöh. Retki Nurmijärven 
Nukarinkoskelle.
La-su 18.-26.9. TRL:n Ruskaviik-
ko Ukonjoella (TRL).
ViRetin kummiseurojen (KR, SalSa, 
L-KR, TiurYst.) retkistä löydät tietoja 
Retkeilijä-lehden tapahtumakalen-
terista. Lisätietoja ViRetin retkistä 
Mialta miaviret88@gmail.com. 
 
n Nuuksion kansallispuisto-
yhdistys NUUKA ry
Niittotalkoita Nuuksion kan-
sallispuistossa ja Stenbackan 
pihapiirissä.
Nuuksion vuoden ”olio” on 
kekomuurahainen. Kekojen 
bongausretki 1.5. Läh. hilkka.
laitinen@gmail.com puh. 0440 
500354. Tervetuloa!

Karttaperhonen. Kuva Reino Tuominen
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24.4. La   Linturetki.
Lisätiedot: armi.salenius(at)gmail.co 

11.-18.7.  Melontaviikko merellä. 
Lisätiedot: pertti.mikkela@gmail.com

17.-24.7.  Pyöräretki Pohjois-Savossa
Lisätiedot: helena.nurmio@gmail.com

18.-26.9.  Ruskaviikko Ukonjoella.
Lisätiedot: armi.salenius(at)gmail.com

TRL:n nettisivuille päivittyvät tapahtumista tuoreimmat tiedot.

TRL-RETKET ja tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja kokeneiden retkeilijöiden vetämiä. 

www.tyovaenretkeilyliitto.com   puh. 045 1369 744

Akat rämpivät Lopen 
Pääjärvellä 28. kerran
Viisi akkaa kokoontui tuttuun tapaan Lopen Nesteellä lauantaiaamupäi-
vällä 30.1.: Anne, Armi, Helena, Riitta ja Sirpa. Perinteisille lähtökah-
veille ei voitu mennä, kun kahvilassa oli jo kokoontumisrajoitusten salli-
mat 10 aamukahvin paikallista hörppijää. Yöpaikka oli moneen kertaan 
testattu ja hyväksi havaittu Pääjärven laavu. Tuuli kävi pohjoisesta, sateli 
lunta ja pakkasta oli kymmenkunta astetta. Hyvin suojasi laavu nuotiota 
ja nukkujia. Neljä patjaa siihen mukavasti mahtuu, jäi vielä 10 cm tur-
vallisuusvälit. Yksi yöpyjä vetäytyi teltan yksinäisyyteen. 

Anne aloitti leppäkerttu-performanssit heti ensimmäisissä mäissä. Lun-
ta metsässä riitti, joten kerttuiluun oli sopivan pehmeä alusta. Asialleen 
omistautuneena hän oli tehnyt kaikille rämpimisretkipassit, joihin on sit-
ten kotona saatu liimata leppäkerttutarroja kuin pyhäkoululampaita ai-
koinaan. Kaikki vuosien varrella mukana olleet saavat varmaankin halu-
tessaan Annelta passin. Passin mukaan nyt oli 28. rämpimiskerta. 

Merkityillä poluilla oli runsaasta lumesta huolimatta myös jalankul-
kijoiden jälkiä. Nähtiinpä mekin jokunen kulkija koiraansa ulkoilutta-
massa. Ja ihana lapsiperhe sunnuntailounaalla herkkuja syömässä. Järven 
jäälle ei menty, kun ei hukkua haluttu. Metsän eläviä ei paljoa näkynyt, 

Muura-muurahainen kortta kuljettaa
ahkerasti aina työssä ahertaa ...
Tämän vuoden 2021 ”Nuuksio olioksi” on valittu kekomuurahainen. 
Kun lumet  sulavat ja aurinko lämmittää alkaa muurahaiskeko elää. Työ-
muurahaiset aloittavat keon puhdistamisen ja  kasvattamisen, kuningat-
taren ja toukkien ruokkimisen.

Mitä kaikkea ahkerien työmuurahaisten tehtäviin kuuluukaan?
Nuuksion kansallispuistoyhdistys NUUKA ry lähtee murkkuretkel-

le Vappupäivänä, saas nähdä kuinka monta pesää löydämme? Tervetu-
loa mukaan!  

Ota yhteys: hilkka.laitinen@gmail.com 

Anne ponnistelee leppäkerttuna.

Taiteilija Vappu Ormion akvarelli vahvasta kekomuurahaisesta.

yhdet sirot jäljet arveltiin lumikon jättämiksi. Sunnuntaina auringonlas-
kun aikoihin ajelimme kotiin punaista iltataivasta ihastellen. Jälleen kerran 
oli vietetty hieno talvinen viikonloppu metsässä ja selvitty siitä hengissä. 

Kuva ja teksti Sirpa Kaipiainen

Luonnon ihmeitä

Pieniä palelee. Kuva: Virpi Pekkala.


