


  Ulkoile 2019 

Olavin Retkeilijät ovat liikuttaneet ja tehneet luonnossa liikkumisen eteen vapaaehtoistyötä vuodesta 1961. 

Maailma ei ole valmis teemme tätä edelleen. Tervastupa seisoo Naistenlahden rannalla kuten ennenkin ja 

tarjoaa ulkoilijoille tukikohdan, jossa voi vaikka saunoa, lämmitellä nuotiolla tai kodassa. Tervastuvan käyttö 

ja vuokraus onkin viime vuonna lisääntynyt. Olemme tehneet pitkäjännitteisesti remontteja, mutta tietenkin 

pientä laitettavaa on jatkuvasti. Hiihto- ja ulkoilureittimme ovat palvelleet jo vuosikymmeniä. Valtaosa nä-

kymättömästä vapaaehtoistyöstä onkin reittien kunnostusta. Nyt kun on ensimmäinen ns. kunnon talvi useaan 

vuoteen, niin ota ystäväsi ja tuttavasi mukaan laduille, poluille ja retkinuotiolle. 

Avoimin mielin ja vakain askelin ulkoilemme yhdessä vuonna 2019. Laduille, poluille ja nuotiopiiriin mahtuu 

ulkoilemaan. Tervetuloa talkoisiin. 

Harri Heinonen 

pj. 

Olavin Retkeilijät 

 

Sinustako ohjaaja? 

Tarvitsemme joukkoomme eri lajien ohjaajia. Meillä on paikkoja Suomen Ladun ohjaajakursseille, joten käytä 

tilaisuus hyväksi ja lähde mukaan toimintaan. Kouluttautumalla saat runsaasti tietoa ja oppeja useisiin eri 

lajeihin. Lisätietoja kursseista sekä käytännön asioista saa Harri Heinoselta ja kurssivalikoima löytyy Suo-

men Ladun kotisivuilta: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/koulutukset.html. Käy siis kurkkaamassa kurssi-

tarjonta ja kouluttaudu mukavassa seurassa lähellä sydäntäsi olevan lajin ohjaajaksi. 

 

Joko sinulle on kotisivumme tutut?  

Käypä vilkaisemassa niitä, niin pysyt ajan tasalla 

tapahtumistamme:  

olavinretkeilijat.sporttisaitti.com  

 

 

 



Hallitus 

Hallituksen yhteystiedot: 

Puheenjohtaja 

Harri Heinonen   Veli Kautonen 

harri.heinonen1@gmail.com   velikautonen@hotmail.com 

050 529 1917    040 771 2927 

Esko Tynkkynen   Tuula Kupiainen 

tynkkynenesko@gmail.com   tupu.kupi@suursaimaa.com 

040 583 6987 

Petri Punnonen   Jukka Virta 

petri.punnonen@gmail.com   jtv.virta@gmail.com 

050 378 8274 

Eila Loikkanen     

eila_loikkanen@hotmail.com 

050 560 3687 

 

Varajäsenet: 

Paavo Myöhänen   Eija Taiponen 

 

Sähköisiä viestintäkanavia: 

Sähköposti: olavinretkeilijat@gmail.com  

Tervastuvan sähköposti: olavinretkeilijat.tervastupa@gmail.com 

Kotisivut: https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/ 

Facebook: facebook.com/olavinretkeilijat   

Instagram: instagram.com/olavinretkeilijat 

Twitter: twitter.com/olavinretkeilijat 

 

 

Liity sähköpostilistallemme! 

Liittymällä saat ajankohtaista tietoa Olavin Retkeilijöiden toiminnasta suoraan sähkö-

postiisi: https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/liity-jaseneksi/ 

  



Tervastupa 

Olavin Retkeilijöiden tukikohta on Pihlajaveden Naistenlahden rannalla oleva Savonlinna - Säämingin 

seurakunnalta vuokrattu tontti, jolla sijaitsee hirsinen tupa eli Tervastupa, sauna, Tervaskota ja kaksi 

liiterirakennusta. Vuonna 2015 Tervastuvalla on mm. laajennettu pysäköintialueita tuvan läheisyydessä 

niin, että pysäköintitilaa on nyt kymmenille autoille. 

 

Matkaan voi lähteä talvella Laitaatsillan Kirkkoniemestä tai Aholahden hiihtokeskuksesta, kesällä Vuo-

himäen leirintäalueen portin läheltä. 

Tervaskota, joka sijaitsee Tervastuvan pihapiirissä saunan tuntumassa rannalla, on Pihlajaniemen ulkoi-

lureitin käännepiste ja kaikkien (lihasvoimalla liikkuvien) retkeilijöiden käytettävissä. Sinne voi tulla 

myös polkupyörällä, veneellä tai esim. kanootilla. 

 

Tervastupaa ja saunaa vuokrataan esimerkiksi per-

hejuhlien, kokousten tai muiden lyhytaikaisten 

tapahtumien järjestämiseen. Käytettävissä on 2 

majoitusaittaa, joten kaikkiaan tuvalle voi majoit-

tua 10 – 12 henkeä. 

 

Tervastuvan läheisyydessä on hyvät retkeilymaas-

tot laavuineen, kota kaikelle kansalle ja toukokuus-

sa käynnistyvät jäsensaunat, joten tekemisen mah-

dollisuuksia tuvalla kyllä piisaa. Tervastupa sovel-

tuukin oivallisesti esim. tyky- ja tyhyohjelmaan. 

Tervastuvan vuorokausivuokrat 

Tupa + sauna 

100 €/vrk, jäsenet 80 €/vrk 

Sauna 

60 €/ilta, jäsenet 40 €/ilta 

 

Yllä oleviin hintoihin ei kuulu loppusiivousta, vaan vuokraaja hoitaa tuvan loppusiivouksen. Mahdollisesta 

siivouksesta veloitetaan alk. 50 €/h. Varauskalenteri löytyy kotisivuilta ja varauksesta voit kysellä: 

olavinretkeilijat.tervastupa@gmail.com 

 

Tervastuvan sijainti 

Tervastupa sijaitsee n. 13 kilometrin päässä Savon-

linnan keskustasta Koivukannan lossille johtavan 

Pihlajaniementien varressa, osoittees-

sa Pihlajaniementie 705.  

  



Mukavia muistoja Tervastuvalta 

Hiihtolenkit tutustuttivat perheemme Tervastupaan. Tyttäremme Emilia ja Eveliina – nyt jo aikuisia – 

eivät olleet vielä koulussakaan, kun hiihdimme ensimmäisiä kertoja tunnelmallista ja kaunista metsäreit-

tiä Poukkusalmesta Tervastuvalle. Koska matka oli pienelle vielä pitkä, repussa oli mukana pientä evästä, 

jota sai mutustella tietyissä vakiopaikoissa matkan varrella: keltaisen talon kohdalla, jääpuikkomäessä 

ja 1 km kyltin kohdalla ennen Tervastupaa. Hiihtoretki oli samalla luontoretki, koska matkan varrella 

tutkimme lukuisat hiirien ja jänisten jäljet, oravien nakertamat käpyjäännökset sekä monet muut luon-

nonihmeet. Kerran näimme jopa palokärjen hakkuupuuhissa ihan ladun vieressä. Perillä Tervastuvalla 

laskimme mäkeä, joskus napakelkkailimmekin hurjaa vauhtia, paistoimme makkaraa ja lämmittelimme 

tuvassa pikkupurtavan ja mehun kera. Ystävälliset tupaemännät/isännät kannustivat pieniä vierailijoita 

hiihtoreippaudesta, mikä tuntui pikkuhiihtäjistä todella mukavalta ja innosti tulemaan aina uudelleen ja 

uudelleen. Aluksi paluumatka piti tehdä iskän autokyydillä, mutta aika pian voimat riittivät jo edestakai-

seen hiihtoon. 

Vuodet vierivät ja tuli jo rippikouluikä. Nuorempi tytär oli hiihdellyt niin 

monta kertaa Tervastuvalle, että halusi pitää rippijuhlansakin luonnon 

keskellä, Tervastuvan kotoisessa miljöössä, lapsuuden mukavien muisto-

jen äärellä. Myös ylioppilasjuhlat järjestettiin Tervastuvalla pienellä 

porukalla rennosti ja leppoisasti.  

Nyt lapset ovat jo maailmalla, mutta Tervastupa kutsuu meitä edelleen 

hiihtämään, hörppäämään tupaan lämmintä juotavaa ja tankkaamaan 

pikkupurtavaa, lämmittelemään takkatulen ääressä, jutustelemaan sekä 

raapustamaan nimen vieraskirjaan. Nappaan kuvan takan ihanasti lämpöä 

hohkavasta hiilloksesta ja laitan viestin perheemme WhatsApp-

ryhmään, että täällä sitä jälleen ollaan! Hiihtoreissu Tervastuvalle on 

viikon kohokohta. 

Hyvistä laduista ja Tervastuvan palveluista kiittäen, Elise Usvalaakso ja Jussi Huttunen, 27.1.2019  

 

 

 

Perinteinen Olavinhiihto hiihdetään sunnuntaina 

24.2.2019 Aholahden ja Tervastuvan maastossa. Tule 

mukaan viettämään talvinen päivä ladulla ja nauttimaan 

Tervastuvan tunnelmasta. 

Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme sekä facebookissa! 

  



Vuokrattavat välineet 

Olavin Retkeilijät vuokraavat retkeilyvälineitä. 

Puolijoukkueteltta   10 €/vrk 

Puolijoukkueteltta + kamina   20 €/vrk 

Puolijoukkueteltta + kamina + 50 mm patjat 40 €/vrk 

Moottorikelkka kuljettajineen  50 €/h 

Lumikengät     5 €/vrk 20 €/viikko 

Välineiden vuokraus 

Harri Heinonen 

050 529 1917 

harri.heinonen1@gmail.com 

 

Patvinsuon kevätretki 

Vuoden 2019 kevätretki suuntautuu Pohjois-Karjalaan, Lieksaan ja Patvinsuolle 17. – 19. toukokuuta. 

Retki on myös osa Retkeilyn ABC ja vähän XYZ –kurssia. 

Lisää infoa kevätretkestä on luvassa kevään mittaan sähköisissä tiedotuskanavissa. 

 

Kevään retkiä 

Kevät 2019 täynnä erilaisia retkiä, kuuluuhan ohjelmaan Retkeilyn ABC ja vähän XYZ –kurssi ja siihen 

oleellisena osana viikonlopun retket. Nämä retket eivät ole pelkästään kurssilaisille, vaan retkille voi 

osallistua kuka tahansa. Lisää infoa löytyy kotisivuilta: 

https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/uutiset-ja-tapahtumat/retkeilyn-abc-ja-vahan-xyz/ 

Retkille ilmoittautuminen Harri Heinoselle. 

 

 

 

 

  

mailto:harri.heinonen1@gmail.com


Tatran vaellusretki 

Loppuvuoden suunnitteilla ollut Tatravuoriston vaellusretki on toteutumassa ja Olavin Retkeilijät jär-

jestää jäsenilleen vaellusretken 14. – 20.9. 2019. 

Matkaan on varattu 20 paikkaa ja kaikki ennakkoon varatut paikat menivät tammikuun alkupäivinä. 

Tatravuoret sijaitsevat Slovakian ja Puolan rajalla. Tatravuoret muodostavat Karpaattien korkeimman 

vuoriston. Vuoriston korkein huippu Slovakian puolella on Gerlachovský štít (2 655 m) ja Puolan puolel-

la Rysy (2 499 m). Vuoristo peittää noin 785 km2 kokoisen alueen. 

Suurin osa huipuista sijaitsee Slovakian puolella. Tatravuorilla sijaitsee yli 30 järveä. Suurin osa jää-

kylmistä vuoristojärvistä, jotka saavat vetensä vuorten huipuilta jatkuvasti virtaavasta vedestä, sijait-

sevat Puolan puolella. Vuorien huipuilla on ympärivuotisesti lunta. Luonto on kaunista ja kiipeilyreitit 

ovat laadukkaasti toteutettu, yöpymis- ja ruokailupaikkoja on runsaasti. 

Tatravuorten juurilla olevista kylistä menee ylös vuorille hiihtohissejä, "vuoristoraitiovaunuja" ja kaape-

likärryjä. Tunnetuin lienee Lomnický štítille 2 634 metrin korkeuteen nouseva köysiratahissi. 

Lähde: www.wikipedia.org 

 

Retkeilyn ABC ja vähän XYZ 

Olavin Retkeilijät ja Linnalan kansalaisopisto järjestävät kevättalvella retkeilykurssin, jossa opiskellaan 

retkeilyn tärkeimpiä saloja. Opiskelu tapahtuu sekä teoriassa, että käytännön retkeilyosioilla ja koulu-

tuksesta vastaa Harri Heinonen.  

Retkiosuuksille voi tulla mukaan muutkin kuin Linnalan kurssille ilmoittautuneet. Retkille on kuitenkin 

ilmoittauduttava (harri.heinonen1@gmail.com). 

Osanottomaksu retkille 5 - 15 € riippuen retken sisällöstä ja varustuksesta, ts. tarvitsetko lai-

naan/vuokralle varusteita kuten lumikenkiä tms. Luvassa on siis ainakin 5 kpl yön yli retkeä vaihtelevissa 

olosuhteissa. 

Lisää kurssista: https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/uutiset-ja-tapahtumat/retkeilyn-abc-ja-

vahan-xyz/ 

 

Nuku yö ulkona 

Suomen Ladun Nuku yö ulkona tapahtumaa vietettiin 8.9.2018 Tervastuvan maastossa. Tapahtuma sai 

mukavan vastaanoton ja majoittujia oli yli 20 henkeä. Niinpä Olavin Retkeilijät järjestävät tänäkin ke-

sänä tempauksen matalan kynnyksen yöpymiseen ulkona, luonnon helmassa. Tänä vuonna tapahtuma on 

31.8. 

Lisää infoa: https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/uutiset-ja-tapahtumat/ 

  



Rautumajan pojat 

Kerron Rautumajan pojista, joihin minäkin kuuluin.  

Rautumaja sijaitsee Ylläksellä monien muiden hiih-

tomajojen joukossa, erottuu vaatimattomuudellaan 

uudempien hiihtomajojen ja huviloiden joukosta. 

Tämän majan sijainti oli ilmeisesti sopiva ja riittävän 

tasoinen tälle hiihtoporukalle, joka omi majan käyt-

töönsä joskus kolmekymmentäkolme vuotta sitten. 

Nämä hiihtäjät olivat Olavin Retkeilijöitä, sen ajan 

kantavia voimia tässä meidän yhdistyksessä, ilmeisen 

sopuisia, koska joka talvi viikko 13 sinne matkasivat. 

Tosiaan nämä ”alkuperäiset” kävijät Rautumajalla 

sivakoivat yli kolmekymmentä vuotta, minun aika oli 

lyhempi, taisi olla kahdeksan talvea. Perin paikan 

tähän arvoisaan joukkoon kun pitkäaikainen hiihtäjä 

Ville Repo luovutti paikan minulle. Olin tunnettu, 

hyvätapainen ja muutenkin sovelias tähän heidän 

joukkoon, jonne ei ihan jokainen pyrkijä päässyt.  

Harmittaa, kun Rautumajan säännöt vuosien saatossa 

on jonnekin hävinnyt, oli tarkkaan määritelty kuinka 

ollaan ja eletään, olin niistä säännöistä kyllä jonkin verran kuullut, nehän luettiin aina uudelle tulijalle, 

niin että ei jäänyt mitään epäselväksi. Siinähän melko lähellä oli maan kuulu tanssipaikka Riemuliiteri, 

kaikille avoin ja erikoinen siinä mielessä että siellä ei ollut tarjoilua, kahvia ja limonadia kyllä. Taskumat-

tia ei pahemmin tarkkailtu, sitä säästeliäästi käytettiin, sääntöihin kuului että jos menet sinne, niin nai-

sia on tanssitettava koko ilta, istua voit täällä majalla, mutta ei siellä. Ensimmäisellä talvella kun olin, 

kuuntelin ihmeissäni, kuinka pitkiä matkoja pojat hiihti, minähän olin hidashiihtäjä, enkä pyrkinyt samoil-

le laduille. 

Aamuisin oli mielenkiintoista kuunnella, miten nämä hiihtäjät suunnittelivat päivän reittejä, otettiin 

ensin pakkaslukemat ja sitten oli voidevalikoimien vuoro. Kerran oli siinä ihan hilkulla oliko pakkasastei-

ta, vaiko ihan nolla keli tai peräti vitikeli, kuuntelin ja ajattelin että pidän hiihdossa vapaapäivän. Olin jo 

aikaisemmin ajatellut käydä Reidar Särestönimen ateljeessa kun näinkin pohjoisessa olen, näin televisi-

ossa kerran sieltä ohjelman joka jäi mieleen. Kerroin pojille mikä ajatus oli mulla. 

Ja niin suuntasin kohti Kaukosen kylää joka on Kittilän puolella. Aamu oli harmaan, ihailin tykkylumen 

peittämiä maisemia ja arvelin, onpa sinne pitkä matka. En ollut varma oliko edes oikea tie, oli hiljaista, ei 

asumuksia eikä ihmisiä näkynyt, joilta olisin kysynyt, sehän oli minun tapa aina ennenkin. Aikani ajellessa 

huomaan komean tienviitan ja opastuksen Reidarin ateljeelle. Pihapiirissä katselin entisiä asumuksia, 

tämähän oli taiteilijan koti, ollut suvun hallinnassa jo 1600 luvulta lähtien. Rakennusten keskellä seisoi 

komeana uusi ateljee rakennus, alkuperäinen ateljee paloi poroksi jo vuosia sitten. Lähellä virtasi Ou-

nasjoki. Näitä katsellessa huomaan naishenkilön, joka tuli tervehtimään ja toivotti tervetulleeksi Reida-

rin maailmaan. Vähättelin itseäni ja sanoin, ettei mulle yhdelle kannata koko tuotantoa esitellä, kun mui-

ta ei nyt näytä olevan. Opas tyrmäsi heti minun ajatuksen ja sanoi näin pitkän matkan jälkeen ei heti 

takaisin käännytä. 



Tultiin päänäyttelyn avaraan tilaan, kummastelin maalausten määrää, opas kertoi auliisti jokaisesta maa-

lauksesta jotakin siihen liittyvää ja taiteilijan mielen maailmasta. Erään suuren ja tummasävyisen maala-

uksen edessä pohdimme kuinka teos puhuttelee katsojaa. Mainitsin lappilaista mystiikkaa, jota näissä 

saattoi kuvitella, en muista kuinka opas tätä mulle selvitti. Sanoin, teillähän on täällä toinenkin taiteilija, 

joka tätä selittämätöntä lappilaista mystiikkaa on luonut, eli Kalervo Palsa Kittilän puolelta. Minä pidän 

hänen maalauksia enemmän rienaavina kuin taiteellisina. Ja sitten tämä Timo K Mukka, maa on syntinen 

laulu teoksessa ja elokuvassa. Kyllä täällä on eksotiikkaa ja mystiikkaa yllin kyllin.  

Käytiin kaikki huoneet läpi ja maalauksia riitti. Tein lähtöä ja kiitin häntä suuresti esityksistä, sanoin 

matka oli pitkä mutta oli sen arvoinen. Paluumatkalle sain häneltä kauniin hymyn. 

 

Pysähdyin paluumatkalla, kun huomasin kauniin kolmentunturin jonon pohjoisen puolella. Päivä oli seesty-

nyt ja iltapäivän aurinko valaisi puuttomat tunturit, oli kai niillä nimetkin, mutta en niitä arvaillut, ihailin 

aitoa Lapin luontoa. Se valkeus niiden tunturien laella jäi pysyvästi mieleen. 

Ajastaan tulin Rautumajalle, kun avasin oven, tunsin tulevani toisenlaiseen maailmaan. Pöytään oli katet-

tu ruokailuvälineet, kaikki täsmällisessä järjestyksessä, oli ruokailun aika. Kohta kuului, Rautumaja val-

mistautuu ruokailuun, aikaa kaksi minuuttia. Kaikki hiihtäjät istuivat selät suorina ja saunapuhtaina 

hiukset kammattuina omilla paikoillaan. Se jonka ruoan valmistus vuoro oli, toimi isäntänä, hän kertoi 

lyhyesti mitä tarjolla oli, ja sitten hän kehotti ottamaan käteen huurteisen Marskin ryyppylasin ja ku-

moamaan sen kerralla. Olin taas omieni parissa. 

Nämä Rautumajan pojat olivat, silloin kun minä olin mukana: Aarne Mäkelä ”jaarli” , Tuomo Halonen, Otto 

Karttunen, Olavi Kuusinen, Pertti Valin ja Esa Suhonen. 

 

-Veli Kautonen- 

 

Olavin Retkeilijöiden jäsenmaksujen hinnat vuonna 2019: 

Henkilöjäsen: 26.00 € 

Rinnakkaisjäsen (henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä): 12.00 € 

Perhejäsenyys (samassa osoitteessa asuvat): 35.00 € 

Nuorisojäsen alle 20 v ja Opiskelijajäsenyys alle 29 v: 12.00 € 

Hanki jäsen ja pääset nauttimaan Suomen Ladun jäsenhankinta eduista: 

https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/hanki-jasen.html 

Tuoreimman Latu&Polku lehden Hanki jäsen -palkintona on luonnonkuitukomposiitista valmistettu 

kestävä ja ekologinen Kupilka Spork. Kampanja on voimassa 7.12.2018 - 5.3.2019. 

 

Liittymällä Olavin Retkeilijöihin pääset osallistumaan jäsensaunoihin, 

kursseille sekä edullisille matkoillemme. Tuo siis kaverisikin mukaan 

toimintaan!  



Angry Birds Go Snow 2019 

Helmikuun 3. päivä rantautui huippusuosittu Ang-

ry Birds Go Snow -kiertue Savonlinnaan ja Tan-

huvaaran Urheiluopistolle. 

Angry Birds Go Snow -tapahtuman tavoitteena 

on innostaa ja liikuttaa lapsia sekä heidän per-

heitään iloisella ja monipuolisella tavalla. Toimin-

ta on erityisesti suunnattu 6 - 10-vuotiaille, mut-

ta kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan. 

Tärkein tavoite ovat punaiset posket lapsen hymyilevillä kasvoilla. Angry Birds -teema on mukana tapah-

tumien ilmeessä ja toiminnoissa. Tapahtumassa kaikenikäiset pääsivät kokeilemaan Angry Birds -

teemaisia lumileikkejä ja -pelejä: ampumaan jättiritsalla possuja, kokeilemaan lumenveistoa sekä erilai-

sia hiihtotemppuja. Angry Birds Go Snow -tapahtuman järjestivät yhteistyössä Suomen Latu, Suomen 

Ladun jäsenyhdistys Olavin Retkeilijät sekä Tanhuvaaran Urheiluopisto. Tapahtumaa tukee Rovio. 

 

Polkujuoksu 

"Polkujuoksussa vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat mukavasti korkeuserojen ja polun mukaan. Ylä-

mäessä nautiskellaan maitohapoista jaloissa, alamäessä annetaan askeleen rullata kevyesti havunneulas-

ten pehmentämällä polulla ja juurakot haastavat tasapainon. Vaihtuvat maisemat sekä metsän tuoksut ja 

värit pakottavat juoksijan välillä pysähtymään ja ihastelemaan ainutlaatuista tunnelmaa." 

Näin kiteyttää Luontoon.fi -sivusto polkujuoksun. 

Polkujuoksu on oivallinen liikuntamuoto, jossa juostaan teiden ja pururatojen sijaan poluilla. Polkujuok-

sua voit harrastaa omaan tahtiin lähialueesi metsäpoluilla, sopivassa ryhmässä tai vaikkapa ihan kilpailu-

mielessä. Vaihteleva luonto sekä maasto tuo oman viehätyksen lajiin. Mikäli tämä on sinun juttusi, niin 

lähde rohkeasti mukaan toimintaan! 

Suomen Latu on ottanut lajin omakseen ja antaa lisäinfoa lajista. 

Myös polkujuoksuohjaaja Veli-Matti Anttila opastaa mielellään lajin saloihin.  

 

Jätkänkynttiöitä 

Joulun alla hyvän vastaanoton saanut jätkänkynttilämyynti saa jatkoa ja niitä 

valmistetaan tilauksesta. 

Ostamalla jätkänkynttilän itsellesi taikka lahjaksi, tuet Olavin Retkeilijöiden 

toimintaa. 

Hinta 15 €/kpl. 

Tilaukset sähköpostilla Kauko Piiroselle: kaukopi@suursaimaa.com. 

 

https://tapahtumat.suomenlatu.fi/fi/angry-birds-go-snow.html


 

 

 

Tervastuvan latukahvila palvelee ulkoilijoita hiihto-

kaudella lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10 – 15. 

Hiihtolomaviikot 8 ja 9 tupa on avoinna maanan-

taista sunnuntaihin klo 10 – 15. 

Tervetuloa! 

 

 

Tervastupa tarvitsee päivystäjiä viikonloppuisin ja hiihtolomaviikolla. Olisiko kenties 

sinusta tähän tehtävään? Mikäli ajatus kiehtoo, ota yhteyttä Eila Loikkaseen, niin hän 

kertoo tarkemmin tehtävän kuvasta ja eduista. 

  



Tapahtumakalenteri 

Helmikuu 

La 9.2. – su 10.2. Retkeilyn ABC ja vähän XYZ  

La 16.2. Muumien hiihtokoulu 

Su 24.2. Olavinhiihto, Talvitapahtuma 

Maaliskuu 

La 9.3. – su 10.3. Retkeilyn ABC ja vähän XYZ 

La 23.3. – su 24.3. Retkeilyn ABC ja vähän XYZ 

La 30.3. – la 6.4. Savo-Karjalan latuyhdistysten yhteinen hiihtoviikko  

La 27.4. – su 28.4. Retkeilyn ABC ja vähän XYZ 

Toukokuu 

Jäsensaunat käynnistyvät 

To 9.5. Retkeilyn ABC ja vähän XYZ 

Pe 17.5. – su 19.5. Kevätretki Patvinsuolle 

Kesäkuu 

La 8.6. – pe 14.6. Suomi Meloo 2019 

Elokuu 

Ke 28.8. Suomen luonnonpäivä 

La 31.8. Nuku yö ulkona  

Syyskuu 

La 14.9 – pe 20.9. Vaellusretki Tatravuoristoon 

Lokakuu 

Pe 4.10 – su 6.10. Syysretki Nuuksio 

Tervastupa palvelee hiihtokahvilana hiihtokaudella lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10 -15.  

Hiihtolomaviikot 8 ja 9 tupa on avoinna maanantai – sunnuntai klo 10 – 15. 

Tapahtumakalenteri elää jatkuvasti. Ajankohtaisen kalenterin löydät: 

https://olavinretkeilijat.sporttisaitti.com/uutiset-ja-tapahtumat/ 

 

 

 

 



Nuuksio – Kansallispuisto Etelä-Suomessa 

Lähellä pääkaupunkiseutua on suuri ja luonnoltaan uskomattoman kaunis ja monipuolinen alue. Sieltä löy-

tyy kallioita, soita, lampia, männikköä, korpea ja paljon merkittyjä reittejä kaiken tasoisille retkeilijöil-

le. Se on myös suunnistajille vaativa maasto. Jokamiehen oikeudella siellä voi poimia marjoja ja sieniä. 

Se on todellinen aarreaitta. Vaikka se sijaitsee 

ruuhkasuomessa, ei siellä ole tungokseen asti kulki-

joita. 

Me teimme viime syksynä sinne retken parhaaseen 

Suppilovahvero aikaan. Ja niitähän löytyi - enemmän 

kuin omaan tarpeeseen.  Viime vuonna oli loistava 

sienisyksy, mutta vuodet ovat toki erilaisia. Maja-

paikassamme olimme kynttilöiden ja otsalampun 

valossa. Pimeys ja hiljaisuus oli totaalinen; aivan 

kuin olisimme olleet kaukana erämaassa. Luontokes-

kus Haltia oli kuitenkin kävelymatkan päässä ja on 

todella tutustumisen arvoinen paikka. 

Niinpä me totesimme, että voisimme järjestää ensi 

syksynä viikonloppuretken Nuuksioon. Ajankohdaksi 

suunnittelimme 4.-6.10.2019. 

Mikäli olet kiinnostunut retkestä, ilmoittaudu huh-

tikuun loppuun mennessä Olavin Retkeilijöiden säh-

köpostiin: olavinretkeilijat@gmail.com 

Pidämme osallistujille toukokuun alussa palaverin, jossa yhdessä suunnitellaan retken ohjelma, kuljetuk-

set ja yöpymiset. 

Nuuksioon voi tutustua: www.luontoon.fi/nuuksio/palvelut 

Tiedustelut retkestä:  

Eila 050-5603 687 

Tuula 040-5957 340 

 

  



Olavin Retkeilijöiden syysretki 18.-25.08.2018 Tankavaaran 

ja Laanilan kultamaille 

Viime vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa ruskaretkeen kohdistuivat suuret odotukset, olihan 

suuntana ihan oikea Lappi ja muistoissa mm. muutaman vuoden takaiset mahtavat yhteiset kokemukset 

retkeilystä Tenojoen varresta, Akumajan maisemissa. Kuten edellisvuosilta muistamme, oli yhteisessä 

letunpaistoillassa mukana melkoinen joukko jäseniämme. Niinpä olimme varautuneet hyvissä ajoin reissua 

edeltävänä talvena runsaaseen lähtijäjoukkoon alustavien bussikyyti – ja majoitusvarausten kautta. 

Täyttäisihän vuoden retkikohteemme myös retkille 

usein esitetyt, vaikeasti yhteen sovitettavat toiveet 

maastossa ja parketeilla tapahtuvista taivallusmah-

dollisuuksista.  

Reissun lähestyessä kiinnostuneiden joukko pikkuhil-

jaa hupeni ja lähtöviivalle asettui lopulta kolmen 

hengen innokas joukko (Esko, Ilkka ja Paavo). Vierei-

sessä olevassa kuvassa koko joukko tauolla Tolosjoen 

rantatöyräällä (”Näin nyt”, kuvaaja toisella puolen 

linssiä.). 

Matkaa tehtiin kimppakyydein, retkeläiset kamppei-

neen sovimme yhteen keskiluokan henkilöautoon. Lisävarusteena tosin oli onneksi bodyboxi katolla ja 

auton pohjapanssari kovilla tien töyssyissä. Mennen - tullen ajettiin ilman isompia pysähdyksiä, tosin 

porukan iän ja prostatan asettamin rajoituksin. 

Suunnitelman mukaan tämä retki oli tarkoitus tehdä kantamatta rinkkoja. Kolmeksi ensimmäiseksi yöksi 

majoituimme Tankavaaran kultamuseokylän lomamökkeihin, jotka varustetasoltaan ja interiööriltään 

eivät varmaankaan juuri poikenneet muinaisista kullanhuuhtojien asumuksista. Sateiset säät kuitenkin 

todistivat, että vesi pysyi ulkona ja lämpö sisällä. Vaikka lomakylässä oli ravintolapalveluja, reissun al-

kuinnostuksissa kokkailimme vaeltajien tapaan itse, muutama aamupala tosin annettiin sivistykselle pe-

riksi.   

Päivien ohjelmaan sisältyi Tankavaaran luontopolkujen kiertelyä, osittain sodanaikaisten saksalaisten 

tuliasemien alueella, tutustumista Tankavaaran kullankaivuperinteitä esitteleviin rakennelmiin ja Koillis-

kairan luontokeskukseen. 

Yksi lähes kokonainen päivä vierähti retkellä Pyhä 

Nattaselle, automatkaa Vuotson kylän kautta pari-

kymmentä kilometriä ja sitten tallustellen päivärep-

puvarustautuneina vaikeampaa reittiä 7-8 km men-

nen, helpohkoa polkua 4 km palaten. Maisemat laelta 

olivat mahtavat, kalliomuodostelmat hyvin erikoiset 

ja laella sijaitseva palovartijan maja/päivätupa kodi-

kas ja kooltaan juuri riittävä joukkueellemme. (Kuva 

vieressä, Pyhä Nattasen kalliomuodostelmaa) Suosit-

telemme kaikille pohjoisessa liikkuville käyttämään 

2-3 tuntia poikkeamiseen Vuotson kylältä sivutielle 

ja sieltä merkityltä pysähdyspaikalta tallustelemiseen näköalapaikalle. Helpompi reitti onnistuu heikom-

pijalkaisellekin. 



Tiistaina aamupalan jälkeen kokosimme kimpsumme ja autoilimme Saariselän cityyn ja sieltä evästäy-

dennysten jälkeen vähän takaisinpäin ja Kutturan tietä Sotajoelle. Katsastelimme jokivarressa kone-

kaivualueita, joillakin näistä möyriviä koneita ja entisiä kullankaivuuseen liittyviä kämppiä ja muita ra-

kennelmia, mm Moberginojan kämppä pistopatikoiden. Pikkuteitä aikamme harhailtuamme löysimme Pa-

haojan pysäköintialueen, Pahaoja-Kultala kultareitin lähtöpaikan, jonka läheisyyteen leiriydyimme telt-

tamajoitukseen kahdeksi yöksi.  

Tämä tukikohtanamme tutustuimme seutuun päivä-

reppukantamuksin. Katsastimme Pahaojan vanhan 

kultakämpän (kunnostettu retkituvaksi), vaeltelim-

me kultapolulla ja niiden ulkopuolella jokivarren 

upeissa maisemissa, tutustuimme pariinkin la-

piokaivua harrastavaan sesonkiajan ammattilaiseen, 

joilta kuulimme kullankaivun saloista ja joista toisen 

valtauksella seurasimme työskentelyä käytännössä-

kin. Tämä nimeltään, vaan ei kooltaan, Iso-Jussi 

(Kuva vieressä ja alla ehkä vieläkin kokeneempi kai-

vaja) oli 30-vuotisen lapiourakkansa aikana löytänyt 

suurimpana saaliinaan 8 grammaisen hipun ja siitäkin oli vierähtänyt jo 20 vuotta.  (Muut luottamukselli-

set tiedot jäävät vain mukana olleiden muistoiksi!).  Ja mustikoita ja erityisesti sieniä oli enemmän kuin 

jaksoimme kotiin kantaa. 

Torstaina illansuussa saimme tarpeeksemme satees-

ta, purimme leirin ja siirryimme sivistyksen pariin 

Saariselän maalikylään, Panimon rivitalokämppään 

retkiviikon kahdeksi viimeiseksi yöksi. Perjantaipäi-

vän vaelsimme komeassa aurinkoisessa syyssäässä 

Laanilan kultapolkua Hangasselän- Tolosjoen maise-

missa. Reitin varrella oli toimivia konekaivajia val-

tauksillaan, mutta mielenkiintoisempaa oli katsastaa 

muinaisia kultakaivoksia, kultakylien ja huuhdonta-

paikkojen jäännöksiä. 

Lauantai menikin sitten kotimatkaan, joka tuntui 

jopa pitemmältä kuin mahdottoman mukava viikko Lapin maisemissa. 

-Esko, Ilkka, Paavo- 

 

 

 

  



 

 


