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Tervetuloa syyskokoukseen
Järvenpään retkeilijät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Tammirannassa sunnuntaina 29.10.2017 klo 13. Kahvitarjoilu.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• hyväksytään talousarvio ja päätetään varsinaisen jäsenen jäsenmaksun
suuruudesta
• hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
• valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet
valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
• valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosikokouksiin.
Tervetuloa ideoimaan ensi vuoden toimintaa!

TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO (TRL)
Päivystys ti ja to klo 9-16, ke klo 8.30-15.30
Sturenkatu 27, 4. krs, 00510 Helsinki
puh. 045 1369 744
tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
www.tyovaenretkeilyliitto.com
Jäsentemme käytössä on 8 kanoottia, 2 soutuvenettä, 1 kanootin
kuljetusperäkärry, 7 ahkiota, 4 telttaa, 3 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
Risto Gröhn ja Erkki Ekqvist. 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.

Korvatunturi syksyllä 2017

Talkoot Tammirannassa 4.10.2017

Tulossa myöhemmin

Kokoonnumme kesän viimeiseen keskiviikkotapaamiseen Tammirantaan 4.10. klo
18. Teemme syyshommia sisällä ja ulkona. Tarjolla talkookeitto ja kahvit/teet
tykötarpeineen. Tuo omat nuotiomakkarat mukaan!

Kuvienkatseluillat järjestetään loppuvuonna kirjaston tiloissa. Marraskuussa
luvassa on kuvia vuosien takaisilta retkiltä Altain vuoristoon sekä Vodla- ja
Paanajärvelle. Toisena iltana katsotaan tuoreempia kuvia muun muassa
tämänvuotiselta ruskavaellukselta. Lisätietoja myöhemmin.

Arvonta Tammirannassa kesän aikana käyneiden kesken on tehty ja palkinnot on
pääosin toimitettu voittajille. Jaossa oli 35 palkintoa, mm. matkalaukkuja, kirjoja ja
DVD-pakkauksia. Onnea voittajille ja käykäähän Tammirannassa ahkerasti
jatkossakin!

Kaamosherkuttelu 18.-19.11.2017
Perinteinen viikonloppuretki järjestetään marraskuussa. Kohde on vielä
mietinnässä. Ohjelma ennallaan eli mennään lauantaina kimppakyydillä jonnekin
lähialueen metsiin, jossa yövytään nuotiopaikalla tai laavulla. Liikutaan luonnossa,
istutaan iltaa, nautitaan retkiherkkuja kiireettömästi ja ilman paineita. Kotikuvioihin
palataan sunnuntaina iltapäivällä. Retki suunnitellaan niin, että osallistuminen on
mahdollista myös ilman yöpymistä. Retken organisoi Riitta Sairinen. Lisätietoja
Hannelelta, puh. 040 504 8296.

Pikkujouluteatteri 1.12.2017
Tänä vuonna tuemme jälleen paikallista teatteria ja menemme perjantaina 1.12. klo
19 Järvenpää-talon kellariteatteriin katsomaan Reko Lundánin suosittua näytelmää
”Aina joku eksyy.” Vaikka nimi voisi viitata retkeilyyn, kyseessä on tragikomedia,
jossa suunnistetaan 50-luvulta vuosituhannen taitteeseen. Lue lisää:
https://www.jarvenpaanteatteri.fi/ainajokueksyy.
Lipun hinta jäsenille 15 euroa ja muille 18 euroa. Oletuksena on, että saamme
täyteen 20 hengen ryhmän kuten edeltävinä vuosina. Ilmoittautumiset Hannelelle,
puh. 040 504 8296 tai hannele.polla(at)kolumbus.fi viimeistään maanantaina 30.10.
Ilmoita samalla myös, haluatko tilata väliaikatarjoilun etukäteen: kahvi/tee 3 euroa,
kasviskaurapiirakka tai savuriistapiirakka 4,50 euroa, kahvipulla 4 euroa,
omenapiirakka 5 euroa.
Lipun hinta ja väliaikatarjoilu tulee maksaa yhdistyksen tilille IBAN FI61 1064 3007
2003 35 viimeistään 30.10.2017.

Nauti luonnosta ja yövy hostelleissa
Mikäli telttamajoitus ei syksyn tullen houkuta, voit majoittua edullisesti Suomen
Hostellijärjestön majapaikoissa. Niistä yli puolet sijaitsee lähellä luontoa mitä
parhaimpien retkeilymaastojen kainalossa. Voit varata jäsenhintaisen
majoituksesi näppärästi osoitteessa www.hostellit.fi.

Menovinkki
25.10.2017 klo 18-19.30 Ilmastonmuutos tänään ja tulevaisuudessa
Järvenpää-talon Juhani Aho -Sali. Järjestäjä: Järvenpään Opisto.

Terveiset pohjoisesta!
Yhdistyksen ruskavaellus suuntautui tänä vuonna Itäkairan alueelle
Korvatunturin maisemiin. Joukkomme oli jakaantunut neljään eri ryhmään,
joiden reitit yhtyivät lopuksi Kemihaaran tuvan saunassa. Yksi ryhmistä pääsi
myös osallistumaan talkoisiin ja viimeistelemään uutta Alakalvostupaa, joka oli
pystytetty entiselle nuotiopaikalle lähelle Korvatunturia.

