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Uusi vuosi, uudet kujeet
Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on paljon vanhaa mutta myös jotakin
uutta. Kulttuurihiihdossa kiinnostuksen kohteena on Tyyni Tuulio, jonka nimi on
tuttu monessa yhteydessä mutta jonka elämää ehkä tunnemme vähemmän.
Keväthangille emme ole enää vuosiin järjestäneet omia reissuja, mutta
osallistumalla TRL:n järjestämälle matkalle pääsemme kätevästi Pallaksen
mainioille laduille nauttimaan kevätauringosta. Perinteisen ruskavaelluksemme
kohteena syyskuussa on Lemmenjoki, jossa olimme viimeksi vuonna 2004.

RETKEILIJÖIDEN BLOGI: www.retkeilijat.blogspot.com
SEURAN TILI:

FI61 1064 3007 2003 35

SEURAN TOIMINTAKESKUS TAMMIRANTA:
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Tammirannan isäntä Erkki Sivula, puh 0400 614 899
TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO (TRL)
Päivystys tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-16
Sturenkatu 27, 4. krs, 00510 Helsinki
puh. 045 1369 744
tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
www.tyovaenretkeilyliitto.com
Jäsentemme käytössä on 9 kanoottia, 2 soutuvenettä, 1 kanootin
kuljetusperäkärry, 7 ahkiota, 3 telttaa, 2 rinkkaa, 6 suksiparia, 2 laavua ja 1
trangiakeitin. Kun jäsenet lainaavat seuran välineitä yksityisille retkilleen,
niistä peritään vuokraa seuraavasti: keitin, teltta ja sukset: viikonloppu 5 € ja
viikko 10 €/väline; kanootin kuljetusperäkärry: viikonloppu 10 € ja viikko 15 €;
ahkio ja kanootti: viikonloppu 7 € ja viikko 15 €/väline. Vuokraa ei peritä, kun
välineitä käytetään seuran ohjelmassa mainitulla retkellä. Varauksista pitävät kirjaa
Martti Uotila ja Risto Gröhn. Jokainen lainaajahan muistaa, että välineitä
palautettaessa ne on tuuletettu, puhdistettu, kuivattu, pienet viat korjattu ja suuret
viat ilmoitettu. Välinevuokra maksetaan seuran tilille FI61 1064 3007 2003 35.

Saimme viime vuonna ilahduttavan monia uusia jäseniä. Useita kiinnosti soutelu
ja melonta Tuusulanjärvellä, ja kenties saamme heitä mukaan myös retkille.
Jäsenhankinnan edistämiseksi järjestämme keväällä erityisesti nuorille
suunnatun retkeilykurssin, jonka tavoitteena on saada yhdistyksen jäsenten
keski-ikää alenemaan. Yrittänyttä ei laiteta!
Toivotamme kaikille jäsenille antoisaa retkivuotta ja sykähdyttäviä hetkiä
luonnon helmassa.

Tulevia tapahtumia
Retkeilyliiton ja muiden yhdistysten tapahtumia
Akkain rämpimisretki 23.-24.1.2016
Kokoontuminen Lopen Nesteellä lauantaina 23.1. klo 10. Yöpyminen teltoissa,
varusteita saa lainaksi seuralta. Savusauna odottaa retken jälkeen (sisältyy
hintaan). Mukaan tulee ottaa omat eväät. Saunan päälle on tarjolla keittolounas 10
euron hintaan. Osallistumismaksu on 15 euroa ja se tulee maksaa TRL:n tilille FI66
1521 3007 1194 58, viite 12865. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Riitta Sairinen, puh.
040-5745051 tai riitta.sairinen@elisanet.fi .

Ukkojen luontoretki 29.-31.1.2016
Kohteena ovat tällä kerralla Pyhäselän maisemat. Kokoontuminen on perjantaina
klo 12 Joensuun Hopealahdessa. Ohjelmassa on ruokailu ja illan pimetessä
matikkapilkki, sauna ja avanto. Lauantaina koetaan verkot ja katiskat sekä
tutustumme Aho- ja Temppelisaareen. Sunnuntaina perehdytään Hopealahden
suojelualueeseen. Osallistumismaksu on 45 euroa ja se maksetaan Karjalan
Retkeilijöiden tilille FI70 5770 0520 2514 86. Hinta sisältää majoituksen,
saunomiset, lämpimän ruoan perjantaista sunnuntaihin sekä aamupuuron,
teen/kahvin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ilmo Nousiainen, puh. 050 543 1954,
ilmo.nousiainen@elisanet.fi.

Kulttuurihiihto 20.2.2016
Hiihdämme tämän talven kulttuurihiihdon kirjailija ja suomentaja Tyyne Tuulion
jäljillä. Kokoontuminen on lauantaina 20.2. klo 11 Järvenpään keilahallilla (Vanha
Yhdystie 11), jossa nautimme pullakahvit ja kuulemme taustatietoja Tyyne
Tuuliosta. Sen jälkeen hiihdämme tai kävelemme Terholan alueella Tuulion
jalanjäljillä. Retken jälkeen noin klo 14 sauna ja ruokailu keilahallilla. Tilaisuus
päättyy noin klo 17. Osallistumismaksu on 12 euroa. Saunaan ja syömään mahtuu
enintään 15 henkilöä. Ilmoittautumiset 15.2. mennessä Hannele Pöllä, puh.
040 504 8296, hannele.polla@kolumbus.fi.

Kevätkokous 20.3.2016 klo 13
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 20.3. alkaen klo 13.
Esityslistan tärkeimpiä asioita ovat vuoden 2015 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen käsittely. Tällä kerralla pidämme kokouksen ensin ja teemme
kävelylenkin vasta sen jälkeen. Tarjolla on kevyt lounas ja kahvit. Tervetuloa!

Syysvaellus 9.-18.9.2016
Tänä vuonna Järvenpään retkeilijöiden perinteisen ruskareissun pääkohteena on
Lemmenjoki ympäristöineen. Matka taittuu omalla bussilla. On mahdollista,
että kuljettaja vie joitakin ryhmiä pohjoisemmaksikin, jos siitä sovitaan hyvissä
ajoin. Ilmoita kiinnostuksestasi jo nyt Mikko Järviselle, puh. 040 844 5295.
Yksityiskohtiin palataan myöhemmin.

Järvenpään retkeilijät ry:n jäsenenä voit osallistua myös muiden paikallisyhdistysten tai Retkeilyliiton järjestämiin tapahtumiin. Seuraa Retkeilijä-lehden
ilmoituksia ja liiton sivuja osoitteessa www.tyovaenretkeilyliitto.com. Seuraava
Retkeilijä-lehti ilmestyy 10.3.2016.

Pyry-päivät 27.-28.2.2016 Nuuksion Stenbackassa
Espoon Retkeilijät ja NUUKA ry järjestävät koko perheen tapahtuman.
Lauantaina lumiaktiviteetteja, sauna ja avanto, rokkaa ja lentäviä lättyjä,
takkailta. Sunnuntaina vietetään Nuuksion kansallispuiston 22-vuotisjuhlaa
perinteiseen tapaan. Juhla alkaa klo 12 ja kestää noin 2 tuntia. Rokasta ja
letuista peritään pieni korvaus (5 euroa/2 euroa), yöpyminen maksaa 10 euroa.
Lisätietoja: Hilkka Laitinen, puh. 0440 500 354 tai hilkka.laitinen@gmail.com.

TRL:n hiihtoviikko 9.-16.4.2016
TRL:n retkeilytoimikunta on varannut koko Varkhanmukkan retkeilykeskuksen
hiihtoviikon osallistujille. Pallaksen maisemissa on hyvät ladut ja vaihtelevat
reitit. Lisätietoja: Armi Salenius, puh. 040 509 8259 tai armi.salenius@
gmail.com. Kerro kiinnostuksesi Armille mahdollisimman pian, niin mahdollinen
yhteiskuljetus/junamatka voidaan suunnitella hyvissä ajoin.
Muista myös TRL:n liittokokous 14.5.2016 Verlassa ja retkeilypäivät 5.-7.8.2016
Varkhanmukassa. Majatalkoita pidetään 20.-22.5. Ukonjoella Lieksassa ja 11.18.6. Lapin majoilla.

Maksathan jäsenmaksun viimeistään helmikuussa
Vuoden 2016 jäsenmaksu on 20 euroa aikuiselta ja 5 euroa alle 15-vuotiaalta.
Jäsenmaksu tulee maksaa yhdistyksen tilille FI61 1064 3007 2003 35
viimeistään 28.2. Merkitse maksun viitetietoihin ”1122” Kun maksat jonkun
muun henkilön jäsenmaksun, jätä viitetieto pois ja kirjoita viestikenttään sen
henkilön nimi, jonka jäsenmaksun maksat. Näin voimme kohdistaa maksun
oikean jäsenen kohdalle.

Seuraava jäsenviesti ilmestyy kevään korvalla
Vuoden 2016 toiminnasta vasta alkuvuosi on hahmottunut. Suunnittelemme
uutta ja kerromme lisää sitä mukaa kuin yksityiskohdat täsmentyvät. Seuraa
nettisivujamme ja postiasi! Tammirannan Sanomat lähetetään perinteisen postin
sijasta sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköposti on tiedossamme.
Ilmoitathan muutoksista Hannele Pöllälle, puh. 040 504 8296 tai
hannele.polla@kolumbus.fi.

