
ViRetin toimintasuunnitelma 2017  
( Punaisella TRL tai muiden seurojen kaikille avoimet tapahtumat ja retket) 
 
 
TAMMIKUU  
 12.1. to       Täydenkuun hiihto/ lumikenkäily / kävely jäätä pitkin Hannansaareen. Aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 
26.1. to              Jäsenilta Rientolassa klo 18 Linnut talvipuuhissa/ l-pönttöjen esittelyä mitä talkoissa tuli tehtyä. (Miljoona 
 linnunpönttöä - kurssi koko vuoden) 
 
28.-29.1.la-su Akkojen rämpimisretki Vihti Moksi. TRL ( ER) 
28.-29.1.la-su Ukkojen luontoretki Kitee.TRL 
 
HELMIKUU  
4.2. la  SUKELLA TALVEEN Suomen luonnonpäivätapahtuman Hiihto/ lumikenkäilyä Puumannin laavulle lähtö klo 10 
                                   
18.-19. tai 
25-26.2. la-su  Pyrypäivät / ER 
 
MAALISKUU  
5.3. su  Jäsenilta linnuista jälleen. Retki ! Viedään pöntöt maastoon. (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko vuoden) 
 
23.3.to  Kevätkokous Rientolassa klo 18. 
 
HUHTIKUU  
1.-8.4.la-la TRL:n HIIHTOVIIKKO RIHMAKURUSSA 
 
( loppu kk) Retki majakalle. (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko vuoden). 
 
TOUKOKUU 
 Tornien taistopäivän retki. (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko vuoden) 
 Arki-illan lintubongausta.  
 
 Vaihtoehtoisesti majakkaretki (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko vuoden) 
 
20.5. la  Suomen Luonnonpäivätapahtuma teemalla  VILLIINNY KEVÄÄSTÄ 
 Retki Karkalin luonnonpuistoon ja Torholan luolaan 
25.- 28.5. to - su Kummiseuraretki Outokumpuun ( ke) - Helatorstai - su. 
12.- 14.5. pe - su Ukonjoella talkoot. 
 
KESÄKUU 
16.- 18.6.pe - su  Mennään Bjursin Valkoiseen taloon viikonlopuksi ja ollaan yö ulkona teltoissa teemalla RAKASTU KESÄYÖHÖN
 Suomen Luonnonpäivä (17.6.), joko pihalla tai siellä hiekkarannalla ja kuunnellen meren ääniä? ViRetin 
 mölkkykisa ja frisbeeharjoitteluaValkoisessa talon  pihalla tai fresbeeradalla.  
10.-17.6.la-la  Lapinkämppien talkooviikko.  
 Joku oma retki lähiseudulle esim. Konia Herrakunnalta kävellen.  
 
HEINÄKUU 
8.-15.7. TRL:n MELONTAVAELLUS ( ER) 
 8.7.la  Retki Porvoon Pirttisaareen 
 retkipaikka.fi/vapaa/pirttisaari-upea-piilopaikka-porvoon-saaristossa 
 ViRetin retki Ukonjoelle ( Vaihtoehtoisesti syyskuu) to - su 20. – 23.7. tai 27. – 30.7. Päätetään lähempänä 
 kevättä. 
20.7. tai 27.7.to Linturetki omille linnunpöntöille Kelkkalan tienvarteen tai Papinsaareen. (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko 
 vuoden) 
22.-28.7.la-pe TRL:n PYÖRÄRETKI ( SalSa)  
 
 
ELOKUU  
 Retkeilypäivät/ tai muu TRL tapahtuma jossain. 
12.-13.8.la-su Merellinen perheleiri (TRL/ ER). 



25.-27.8.pe-su  Suomen Luonnonpäivä  JUHLI LUONTOA esim.Teijon kansallispuisto.  
31.8. Linturetki omille linnunpöntöille? (Miljoona linnunpönttöä - kurssi koko vuoden) 
 
SYYSKUU 
16.9.-23.9. la-la RUSKAVIIKKO Pelkosenniemi Pyhätunturilla TRL / KR 
 Retki Ukonjoelle ( Vaihtoehto heinäkuulta) syyskuun alkupuolella. 
 Joku ex-temporee retki lähiseudulle vaikka Nuuksioon ( Salmi - Kattila - Tervalampi vaellus) Päätetään 
 myöhemmin. 
 
 Lintulautojen tekotalkoot. Tarkempi aika ja paikka sovitaan myöhemmin.  
LOKAKUU 
7.-8. 10 la-su Viikonloppupatikka (TRL /ViRet). Bjurssissä ? Sisämajoitusta valkoisesta talosta löytyy ja pihalle voi 
 mennä teltoilla  tai sitten leirialueelle. Sauna on! Hyvä lenkki maastossa?? 
 
19.10.to Jäsenilta Rientola ( TS 2018) Juhlavuotemme (30 v. 18. – 20.5.2018) suunnittelu jo menossa, paikka selvitelty, 
 rahotus- ja osallistumis-/ ruokamaksut päätetty. työryhmä jo täydessä vauhdissa.  
  
MARRASKUU 
4.-5.10 la-su Hiisivalkeat ( ER) 
23.11.to Syyskokous Rientola  
 Ex-temporee retki  
 
JOULUKUU 
10.12.su  ViRetin Jouluinen jäsenilta Rientola klo 15. 
  Korteniemen Joulu  
 
17.12 su  Kynttilävaellus oma/ srk 
 
26.12.ti Tapaninpäivän taaperrus ( ER) 
 
TRL .n Lähiretkeilypäiviä järjestetään mikäli saamme ajankohdat tietoon tarpeeksi ajoissa. Mahdollisuus myös jäsenten 
ehdottamiin ex-temporee retkiin. 
 
 

Yleistä 
Vihdin Retkeilijät ry (ViRet) toteuttaa toiminnassaan NFI:n ja Työväen Retkeilyliiton sääntöihin perustuvaa toimintaa; maltillista 
matkailua, luonnonläheistä retkeilyä. Järjestää toimintaa, joka on ympäristöarvojen mukaista ja merkityksellistä elämänlaadulle 
kunnioittaen jokamiehen oikeuksia. ( Katso www.vihdin-retkeilijat.fi/ TRL/ NFI) 
Jatketaan yhteistyötä kummiseurojen kanssa sekä pyritään osallistumaan jokaiselle TRL:n  Rktk järjestämälle retkelle.  
 

Erityistä Suomen itsenäisyyden 100-juhlavuoden toiminnassa 
Suomen Itsenäisyyden 100- vuotisjuhlien merkeissä järjestämme Metsähallituksen ideoimat Suomen neljä luonnonpäivää teemoilla 
SUKELLA TALVEEN, VILLIINNY KEVÄÄSTÄ, RAKASTU KESÄYÖHÖN  sekä JUHLI LUONTOA. Miljoona linnunpönttöä - 
tapahtumien kunniaksi ViRet on talkoillut 19 linnunpönttöä, jotka tullaan ripustamaan puihin marras- joulukuu 2016 ja kevättalvella 
2017 Nuuksion reunamille, paikkoihin, joihin olemme saaneet luvan Metsähallitukselta ja Vihdin srk omistamaan Papinsaareen. 
Vuoden 2017 aikana seuraamme lintujen elämää ja pesintää. Koko projektista myös koulutustapahtuma. 
 

Kurssi- ja koulutustoiminta 
Mahdollisuuksien mukaan järjestämme NUUKSIO - kurssin, SUOMEN MAJAKAT- kurssin, SUOMEN LUONNONPÄIVÄÄN 
liittyvän kurssin esim. jo alkanut Linnunpönttöjen teko ja koko pesintäkauden seuranta aina alkusyksyn muuttoihin saakka.  
 

Juhlat, retket ja kilpailut 
Valmistelemme ja ideoimme  kuluvan vuoden aikana tulevia Vihdin Retkeilijöiden 30-v juhlaa 19.5.2017, joka olisi myös 
kummiseuraretki yhteistyökumppaneille ja RETKEILYPÄIVÄT.  
Toiveena on myös järjestää pitempi vaellus jossain päin Lappia. 
ViRetin MÖLKKYMESTARUUSKISA. Paikka ja aika sovitaan myöhemmin. 
 
 
 

 


