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  LÄNSI-KARJALAN RETKEILIJÄT 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

 
Länsi-Karjalan Retkeilijät (L-KR) on vuonna 1984 perustettu Työväen Retkeilyliittoon (TRL) 
kuuluva jäsenyhdistys. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää retkeilyä ja liikuntaharrastusta eri muodoissa: jalkaisin, 
hiihtäen, pyöräillen, meloen, jne. Toiminnassa otetaan huomioon luonnon arvot ja ympäristön suo-
jeleminen.  
 
Vuoden 2021 aikana L-KR:n toimintaan saattaa edelleen vaikuttaa Covid 19-viruksen leviäminen. 
Haluamme toimia vastuullisesti ja turvallisesti.   
 
L-KR:n toiminta on vuosien varrella monipuolistunut. Yhdistys tunnetaan kotipaikkakunnallaan 
Outokummussa. Teemme yhteistyötä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa. L-KR toimii myös 
Outokummun kaupungin kumppanina erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyötä Kummun 
koulun kanssa jatkamme edelleen. Perheidenpaikka ry:n kanssa järjestämme tapahtumia 
lapsiperheille. Yhdistyksen uudehkot kaksi kanoottia ovat jäsenten käytettävissä ja niitä 
vuokrataan myös ulkopuolisille. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan ja nuorentamaan jäsenistön 
keski-ikää.  
 
Vuosi 2021 on Työväen Retkeilyliiton liittokokous- ja 50-vuotisjuhlavuosi. Liittokokousviikonloppu 
juhlallisuuksineen on 22.- 23.5.2021. L-KR:n suunnitelmassa on mukana myös lukuisia liiton retkiä 
ja tapahtumia. Retkille ja muihin tapahtumiin järjestetään yhteiskuljetuksia tarpeen ja mahdolli-
suuksien mukaan. 
 
Kerromme mielellämme lisää yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä otamme vastaan kehittämis-
ehdotuksia. Toimintasuunnitelman uusista ja muista merkittävistä tapahtumista tiedotamme leh-
distölle.  
 
Yhdistyksellämme on kaksi kummiseuraa: Karjalan Retkeilijät ja Vihdin  Retkeilijät. Kummiseurat 
järjestävät yhteisiä tapahtumia. 
 
Jäsenten käytössä ovat eri puolella Suomea sijaitsevat liiton ja jäsenseurojen majat, kaukaisim-
mat Lapissa Enontekiöllä ja lähin Lieksassa Ukonjoella. Järjestölehti Retkeilijä tulee jokaiselle 
jäsenelle. Lehdessä julkaistaan yhdistysten toimintatietoja ja ajankohtaisia, retkeilyaiheisia ar-
tikkeleita.  
 
Yhdistyksen johtokuntaan v. 2021 kuuluvat seuraavat henkilöt:   
Puheenjohtaja Heikki Haapea, varapuheenjohtaja Anne Kuokkanen, jäsenet Reino Tölli, Toivo 
Rissanen, Mirva Kuisma ja Seija Pääkkönen sekä varajäsenet Eija Koistinen ja Sirkka-Liisa Tölli. 
 



 

 

Jäsenmaksut v. 2021:  Aikuinen 20 €/vuosi, perheen toinen aikuinen 15 €/vuosi ja perheen alle 18-
vuotias lapsi 1 €. 
 

 
 
L-KR:n RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT V.2021  

 
• TRL:n kuntokäynnistys 13.- 15.1.2021 Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa  
 
• Latukahvio Mustantammen laavulla helmikuussa 

 
• Hiihtolenkkejä porukalla hyvien säiden aikaan lähiladuilla  

 
• Kummiluokan tapahtumat: Talvitapahtuma laskiaisen tienoilla viikolla 6 tai 7 ja syksyllä 

puolukkaretki + puuron keitto. Muut mahdolliset tapahtumat sovitaan opettajan kanssa. 
 

• Kevätkokous 14.3.2021 klo 18 Kokous & Galleria Maritassa  
 

• TRL:n hiihtoviikko Rihmakurussa 27.3. -3.4.2021 
 

• TRL:n liittokokous ja 50-vuotisjuhlaviikonloppu 22. - 23.5.2021 Lomakoti Kotorannassa 
Nurmijärvellä  

 
• Rosvopaistiristeily Huhmarin rannasta Höytiäiselle heinäkuussa 

 
• Melontapäivä heinäkuussa, 12 järven reitti Erä- ja Luontokeskuksessa  

 
• TRL:n pyöräretki Pohjois-Savossa 17.- 24.7.2021 

 
• Kesäpatikkaretki Lappiin heinä-elokuun vaihteessa 

 
• Luontotapahtuma lapsiperheille yhteistyössä Perheidenpaikka ry:n kanssa, ajankohta 

sovitaan myöhemmin 
 

• Viikonloppuretki Petkeljärven kansallispuistoon 7.- 8.8.2021 
 

• Nuku yö ulkona-tapahtuma Suomen luonnonpäivänä 28.8.2021 kaikille avoimena 
 

• TRL:n ruskaviikko 18.- 26.9. 2021 Ukonjoella 
 

• Suppilovahvero- ja karpaloretket syksyllä  
 

• Syyskokous ja pikkujoulu 21.11.2021 klo 14.00 Kokous & Galleria Maritassa 
 

Myös näihin voi osallistua: 
Karjalan Retkeilijöiden järjestämät retket ja tapahtumat: 
(KR:n toimintasuunnnitelma lähetetään jäsenille) 
Talkoot Ukonjoella 13.- 16.5.2021 ja talkoot Lapin majoilla 12.6.- 18.6.2021 



 

 

TRL.n sivuilta https://www.tyovaenretkeilyliitto.com/ löytyy lisätietoa ja  
linkit myös muiden jäsenyhdistysten kotisivuille. Niistä voi löytyä myös kiinnostavia tapahtumia. 
 
Retkistä ja tapahtumista tiedotetaan vielä erikseen jäsenistölle. 


