
 
 
 
                                                                                               

JÄSENTIEDOITE 2021 



Varapuheenjohtajan puheenvuoro 
 
Hyvät luontoretkeilijät, olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. 
Yhdistyksemme toimintaan se on vaikuttanut siten, että emme ole 
pystyneet toteuttamaan toimintaamme suunnitellusti. Kiitos, että olette 
olleet ymmärtäväisiä ja tukeneet yhdistystä maksamalla jäsenmaksunne 
rajoitetusta toiminnasta huolimatta.  
 
On ollut erityisen mukavaa, että olette osallistuneet esim. Hiisipolun 
toteutukseen kiitettävästi, joten saimme polun viime kaudella aikaiseksi 
tyhjästä muutamassa kuukaudessa kirkonkyläläisten ja turistien iloksi. 
Hiisipolkuprojektia toteuttaessamme olemme tehneet yhteistyötä 
Puumalan Taideyhdistyksen sekä Puumalan Yhtenäiskoulun kanssa. 
Koululaiset ovat tehneet viisi QR-koodattua satua Hiisipolulle, jotka vasta 
tänä kesänä saamme esille polun esitetauluihin. Palaute Hiisipolusta on 
ollut positiivista, on tuotettu hyvää mieltä monelle aurinkokukkapellolla ja 
viljapelloilla. 
 
Toiminnassamme on selvästi tullut esille, että jäsenhankintaa olisi 
tehostettava, erityisesti nuorten suuntaan, jotta voisimme jatkaa aktiivista 
toimintaamme edelleen. Luontoretkeilijöiden toiminnassa on korostunut 
yhdistyksen itsenäisyys ja riippumattomuus sekä taloudellisesti että 
ideologisesti. Emme ole saaneet esim. Puumalan kunnalta mitään 
avustuksia vastikkeetta, vaan olemme omalla työllämme ansainneet 
kunnalta rahallisen korvauksen. 
 
Olemme toiminnassamme pyrkineet aiemminkin toteuttamaan 
jäsentemme toimintaehdotuksia retkien ja muunkin toiminnan suhteen ja 
tämä suuntaus jatkuu. Rokotusten edelleen lisääntyessä näyttäisi siltä, että 
voisimme toteuttaa jo kesä- ja syyskauden suhteellisen normaalisti. 
 
Tervetuloa retkille, talkoisiin ja tapahtumiin!  

Tapio Hulkkonen 



TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

• 3.7. LA Nuottailta Aidanpäässä Luukkolassa 
• 13.7.TI Pölyttäjät ja pikkulinnut -luento Mintun ja 

Mirrin puutarhalla: Ilmari Pulli 
• 24.7.la Laivaristeily Lintusalosta Sarviniemeen ja takaisin  
• elokuussa pyöräretki Geopark -kohteisiin 
• 29.8. su Sieni- ja marjaretki ulkoilun ja saunomisen merkeissä Erä-

Enson majalla Talkkunassa 
• 27.11. la Pikkujoulut Särkirannassa 

 
Peli-illat kesäkaudella 
Avantouintitoiminta talvikaudella 
 
Talkoita tarpeen mukaan, esim. Hiisipolulla raivausta, kylvöä, kitkemistä, 
sadonkorjuuta, vieraslajin kitkemistä, infotaulut,  
QR-koodit jne. yhdessä taideyhdistyksen kanssa 
 
Jäsentiedotteen laatiminen 
Vuosikokous keväällä 
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 
Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa 
 
Toimintasuunnitelman ulkopuolelta voidaan ottaa ohjelmaan retkiä ja 
tapahtumia, hallituksen tai jäsenistön ehdotuksesta 
  





TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Luontoretkeily on noussut suureen suosioon kaikenikäisten keskuudessa. 
Korona-aika on muuttanut rajoituksineen vapaa-ajan käyttäytymistä, 
kotimaan ollessa nyt matkakohteena. Enää ei lähdetä extempore 
reissaamaan ulkomaille. 
 
Vuonna 2020 saimme Norppapolulle monikäyttöisen ja upean laavun. 
Viralliset avajaiset pidettiin kesäkuussa, jolloin kunta lahjoitti 
luontoretkeilijöille Norppapatsaan. 
 
Luontoretkeilijöiden toimintaa toteutettiin koronarajoitusten puitteissa. 
 
Helmikuussa teimme kuutamoretken Kaivannon laavulle. Tunnelma oli 
tiivis, kävelimme otsalamppujen kera norppapolkua ja paistoimme 
makkaraa sekä herkuttelimme mustikkamunkeilla. 
 
Nuottarantakalailta Luukkolan Aidanpäässä sai yleisöä sateisesta säästä 
huolimatta. Nuotanveto rannalla muikkuja saaden, Heikki Anttosen 
soittaessa kitaraa, oli kokemus. Musiikista vastasi myös Hulkkosen Tapio. 
Eläinlääkäri Pekka Sarkanen piti asiantuntijaluennon norpista. Kiitokset 
isäntäparille Tuula ja Ilpo Reinikaiselle, jotka antoivat kauniin Aidanpään 
meille käyttöön. 
 
Marraskuun hämärissä kävimme katsomassa Ahointaipaleen 
kalliomaalaukset makkaranpaiston ja kaakaon kera.  
 
Metsäsydämen Maria piti meille rentouttavaa joogaa. 
 
Pikkujoulut pidettiin kokoontumisrajoituksen takia arpaisina, lahjakortteja 
arvottiin käytettäväksi paikallisiin yrityksiin. 
 
Avantosaunat ovat olleet koronatilanteen huomioiden avoinna, kuukauden 
ensimmäinen torstai-ilta. 
  



Hiisipolku-projekti käynnistyi yhteistyössä Taideyhdistyksen kanssa 
maaliskuussa. Polku linjattiin, raivattiin ja siltoja rakennettiin. Keskellä 
kirkonkylää oleva Hiisipolku on jokaisen helposti kierrettävä 1,7 km:n 
pituinen polku, joka alkaa ja päättyy kukkapeltoon. Pelto kynnettiin ja 
siihen kylvettiin hunajakukkapelto, auringonkukkia, perinteisiä viljoja sekä 
myös tattaria ja härkäpapua. Martta -pellava oli harvinaisin lajike pellolla. 
Viljoista tehtiin tietoiskukyltit. Peltoja sai käydä ihailemassa ja poimimassa 
sieltä kukkia pitkin kesää. Auringonkukkapelto olikin kesän suosikki. Peltoa 
vartioivat puutonttuset. Syyspuolella Sanski Matikainen oli opastamassa 
pellavan rohkinnassa. Mukavaa oli, että myös nuoret olivat kiinnostuneita 
vanhoista työmenetelmistä. Loppukesästä viljaa oli seipäillä pellolla. Viljan 
riihestys tapahtui Hatakan riihessä. 
 
Kiljusen Kyöstille kiitos kesän petanque peli-illoista. 
 
Jäsentiedote laadittiin ja jaettiin alkukesällä. 
Vuosikokous pidettiin helmikuussa. 
 
Hallitus kokoontui viisi kertaa. 
 
Helena Kainulainen    

  



puheenjohtaja 
 



JÄSENMAKSUT 
 
Luontoretkeilijät ry:n jäsenmaksut vuodelle 2020 

• Henkilöjäsen 15 € 
• Perhejäsen 20 € (koko perhe) 
• Nuorisojäsen 5 € (ei ole täyttänyt 18 v. vuoden alkaessa)  
• Kannatusjäsen, henkilöiltä ja yhteisöiltä 20 € 

 
Yhdistyksen tilinumero: FI61 5371 0140 0337 21 
Viitteeksi: nimesi ja jäsenmaksu 2020 
Jäsenmaksun eräpäivä 30.6.2020 
Luontoretkeilijät ry 
Sähköposti: luontoretkeilijat.puumala@gmail.com 
Osoite: Kaijanlahdentie 133, 52200 Puumala 
Kotisivu: luontoretkeilijat.sporttisaitti.com 
 

Jäsentietosi 
 
Huolehdithan että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Voit lähettää 
puhelinnumerosi, osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi tiedottamista 
varten, Luontoretkeilijöiden kotisivulla olevalla lomakkeella 
(luontoretkeilijat.sporttisaitti.com) tai jäsenvastaavalle tekstiviestillä: 
0400 552056. Jäsentiedote lähetetään jäsenille myös kirjeitse. 
 
Rekisteriseloste 
 
jäsenrekisteristä vastaa Leena Huikko.  Lisätietoja Leenalta osoitteesta 
leena.huikko@hotmail.com tai sporttisaitilta: 
luontoretkeilijat.sporttisaitti.com. 



Jäsenedut 
 
Yhdistyksemme hankkimat retkeilyvälineet ovat jäsenten lainattavissa 
korvauksetta, lainaajan omalla vastuulla: esim. kajakkikaksikko, 
inkkarikanootti, rinkka sekä nokipannut. Yhteyshenkilö Tapio Hulkkonen 
 
 

 
 

 
 
  Ylhäällä: Kanoottikaksikko kulkee naisvoimalla 

Alhaalla: Inkkarikanootti retkelle lähdössä 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ylhäällä: Puumalan kunnanjohtaja luovuttaa norppapatsaan 
Norppapolun tekijöille 
Alhaalla: Hiisipolun heinänniittotalkoot 



 
 

Ylhäällä: Hiisipolun pellot kukoistavat 
Alhaalla: Hiisipolun talkooväkeä keväällä 2021 



 
 

 
Ylhäällä: Martta-pellavan kylvämistä 
Alhaalla: Synkeän sakari -perunan istutusta 



HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2021 
 

                          
 
 
 
 

                         
 
 
 

                       
 

Johanna Nevalainen 
sihteeri 

Aino Lahti 
hallituksen jäsen 

Leena Huikko 
jäsenrekisterivastaava 

Tuija Hämäläinen 
hallituksen jäsen 

Tarja Kainulainen 
rahastonhoitaja 

Reijo Laamanen 
tiedottaja 

Helena Kainulainen 
puheenjohtaja 

Tapio Hulkkonen 
varapuheenjohta
ja 



            
 
 
 
 
Hallituksen yhteystiedot: 
 
Puheenjohtaja: 
Helena Kainulainen 
helena1.kainulainen@gmail.com 044 353 1222  
 
Varapuheenjohtaja: 
Tapio Hulkkonen 
tapio.hulkkonen@gmail.com   045 6385 803 
 
Sihteeri: 
Johanna Nevalainen 
jonevala13@gmai.com   040 9629 694 
 
Rahastonhoitaja: 
Tarja Kainulainen 
tarja.kainulainen@gmail.com  0500 636 506  
 
Jäsenvastaava: 
Leena Huikko 
leena.huikko@hotmail.com  0400 552 056 
  

Marjaana Lehtikunnas 
varajäsen 

Heikki Lehtikunnas 
varajäsen 



 

 


