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Raipen palstaRaipen palstaRaipen palstaRaipen palsta    
 
Kevään hiihtokelit ovat parhaimmil-
laan, kun kirjoitan tätä juttua. Au-
rinko paistaa ja minä istun sisällä 
tietokoneen edessä sormet näp-
päimillä. 
 

Perinteinen Tampereen Laturetkikin 
järjestettiin, mutta väkeä olisi saa-
nut kyllä olla selvästi enemmän 
mukana, kuin noin 40 hiihtäjää, 
jotka kiersivät kuka pitemmän kuka 
lyhyemmän lenkin. Ladut olivat olo-
suhteisiin nähden erinomaiset, mut-
ta päivän säätiedotus, joka lupasi 
lumimyrskyä, varmasti pelotti ihmi-
siä. Talkootunteja tehtiin latujen 
kunnostamiseksi paljon ja Pirtillä 
päivystys hoiti kahvin myynnin ja 
omenapiirakan paistamisen. Kiitok-
set kuuluvat taas kerran lähes 
samoille talkoolaisille, kuin jo niin 
monena vuonna aikaisemminkin. 
 

Sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin Kerholla maaliskuun  loppu-
puolella. Paikalla oli vain noin 1 % 
jäsenistöstä. He saivat nauttia täy-
tekakusta ja kahvista ennen ko-
kousta. Kokouksessa hyväksyttiin  
viime vuoden toimintakertomus ja 
tilit sekä myönnettiin vastuuvapaus 
toimihenkilöille. 
 

Kevään tullen Taivalpirtillä alkaa 
monenlainen toiminta. Taivalpirtti 
on seuramme omistama ulkoilu-
maja Hervannan eteläpuolella. Se 
on kaikkien jäsenten käytettävissä. 
Keskiviikkoilta on perinteinen toi-
mintailta. Silloin pelataan lento-
palloa, saunotaan ja uidaan, 
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istutaan nuotiolla ja paistetaan 
makkaraa ja jutellaan muiden 
jäsenten kanssa niitä näitä, aina 
vähän asiaakin. 
 

Seuramme järjestää jälleen 
monipuolista tapahtumatarjon-
taa kesän aikana. Tämän leh-
den kalenterista löytyvät tiedot 
kaikista tapahtumista. Osallis-
tukaa niihin, jotta toiminnan 
jatko pysyy turvattuna. 

Jos teillä on joitakin ideoita, toiveita 
tai palautetta (myös kriittinen 
palaute otetaan vastaan) toiminnan 
suhteen, ottakaa yhteyttä toimi-
henkilöihin, joiden yhteystiedot löy-
tyvät lehdestä.  
 

Kevään tapahtumia odotellen hyvää 
ulkoilusäätä kaikille Taivaltajille 
 
pj. Raipe

    
    

 
 
Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina klo 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Sauvakävelyä 
Tiistaisin klo 18 alkaen Kaupissa, Kuntokadun puomilta. 
 

Lentopalloa  
keskiviikkoisin klo 20.30-22.00 Pirkanmaan Ammattiopistolla Koivistonkylässä, 
Koivistontie 31. Toukokuun 9. päivänä siirrytään kesäkaudeksi Taivalpirtille. 
Siellä pelataan lentopalloa keskiviikkoisin noin klo 18.00 alkaen. 
 

5.5. Kiirastorstai-ilta Taivalpirtillä 
Lue kutsu sivulta 5.    
 

19.4. to Keväinen luontoilta Kerholla 
Lue kutsu sivulta 7. 
 

23.4. ma Kesän pyöräretkien infotilaisuus  
Lue kutsu sivulta 14.   
 

28.-29.4. Keväinen viikonloppuretki 
Lue tarkemmin sivulta 15.   
 

5.5 la Kevättalkoot Taivalpirtillä 
Lue talkookutsu sivulta 6. 
 

6.5. su Päiväretki Kintulammelle  
Lähtö omilla autoilla Kerholta, Kortenlahdenkatu 10-12 kello 10 ja paluu kello 
16. Voit myös tulla suoraan Kintulammelle, joka sijaitsee Teiskossa, matkaa 
Tampereelta 21 km. Viitapohjan tienhaarasta 2 km Pulesjärventietä, jonka jäl- 
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    jatkuujatkuujatkuujatkuu    
 

keen vasemmalle Kintulammentietä noin 4 km parkkipaikalle. Mukaan sään-
mukainen vaatetus ja jalkineet, istuinalusta sekä retkieväät .  
Kintulammen alue on pääosin kuivaa helppokulkuista kangasmaastoa. Metsä 
on puustoltaan vanhaa, tai erittäin vanhaa, varsin luonnontilaisena säilynyttä 
metsää. Alueella on useita pieniä järviä ja lampia, suot ovat pääosin ojitettuja. 
Kintulammen alueen kasvillisuus koostuu tyypillistä tuoreen kangasmetsän 
lajistosta. Retkeilyjaosto. 
 

9.5. ke Taivalpirtin kesäkauden avaus 
Lue kutsu sivulta 6. 
 

9.5. ke Lentopalloilijoiden kesäkausi alkaa 
Lue tarkemmin sivulta 13. 
 

17.5 Helatorstain pyöräretki 
Lähtö kello 9.00 Kaukajärven Nesteeltä, Kangasalantie 36. Matka noin 60 
kilometriä. Varaa omat eväät matkaan.  
Retkestä lisätietoja Raimo Raevaara 040-837 6269 tai yhdistyksen nettisivuilta 
 

17.5. Helatorstain päiväretki Nokian Taivalkuntaan 
Lue kutsu sivulta 15. 
 

26.-27.5 Viikonloppupyöräily 
Lähtö lauantaina kello 9.00 Kaukajärven Nesteeltä, Kangasalantie 36, paluu 
sunnuntaina iltapäivällä. Retki toteutetaan omakustannushintaan. Majoitus on 
sisämajoitus mökeissä tai vastaavissa. 
Retkestä lisätietoja Raimo Raevaara 040-8376269 tai yhdistyksen nettisivuilta. 
 

6.6. ke Kalastustapahtuma Taivalpirtillä  
Taivalpirtillä pidetään perinteinen mato-onkitapahtuma. Siinä palkitaan suurin 
saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja pienin kala(pituus ratkaisee). Sarjat 
ovat nuoret (alle 16 vuotiaat) ja yleinen. Tapahtuma alkaa kello 18.00 ja 
päättyy kello 19.30. Omat syötit! Retkeilyjaosto 
 

7.-16.9 Ruskavaellus Itä-Lappiin 
Retkeilyjaosto järjestää ensi syksynä ruskavaelluksen Itä-Lappiin. Matkus-
taminen tehdään tämänhetkisten suunnitelmien mukaan junaa ja tilausbussia 
käyttäen. Yhteiskuljetuksen etäisin piste on Piilolan polun lähtöpaikka Kessin 
alueella Inarinjärven itäpuolella. Ruskavaellus on tarkoitettu ensisijaisesti 
yhdistyksen jäsenille. Mikäli tilaa jää, niin mukaan voidaan ottaa myös muihin 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin kuuluvia henkilöitä. Matkasta kerrotaan 
tarkemmin seuraavassa Tapahtumat-lehdessä, joka ilmestyy kesäkuun alussa. 
Retkeilyjaosto 
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KiirastorstaiKiirastorstaiKiirastorstaiKiirastorstai----ilta Taivalpirtilläilta Taivalpirtilläilta Taivalpirtilläilta Taivalpirtillä    
 
Kiirastorstai-iltaa vietämme jo perinteisesti Taival-
pirtillä torstaina 5. huhtikuuta. Elämme pääsiäisajan 
tapahtumia keskustellen, laulaen, musiikkia kuun-
nellen. Kanssamme on pastori Ilmari Karjalainen, 
monille tuttu jo muutaman vuoden takaa. Robert 
Pich’e on mukana huilunsa ja saksofoninsa kanssa ja 
lukkarinamme on mm. viime jouluvaellukselta tuttu 
Raimo Pohjanniemi. Emäntämme Saima ja kumppanit 
tarjoavat pääsiäiskahvit leipomistensa kera. Pirtin 
ympärillä palavat pääsiäistulet. 
 
Bussimme lähtee Vanhan kirkon edestä kello 18 Bussimme lähtee Vanhan kirkon edestä kello 18 Bussimme lähtee Vanhan kirkon edestä kello 18 Bussimme lähtee Vanhan kirkon edestä kello 18 ja 
palaa takaisin Keskustorille noin kello 21.30. 
Bussimaksu on 8 € henkilöltä. Voit tulla myös pikku-
autolla tai kävellen ja palata bussissamme. Taival-
pirtin tiematkan,  noin kilometri maantieristeyksen ja 
Pirtin välillä,  teemme  kävellen.  
 
Toivon, että ilmoitat tulostasi keskiviikkoon 4.4. men-
nessä kerhohuoneen päivystykseen tai puhelin-
vastaajaan puh. (03) 214 5231 tai seuramme nettisivulla 
tai Altti Luomalle puh. 0400 801 632. 
 
Olet tervetullut viettämään yhteistä iltaa pääsiäisajan 
merkeissä. Myös ystäväsi ovat tervetulleita. 
 
Altti   
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Taivalpirtillä tapahtuuTaivalpirtillä tapahtuuTaivalpirtillä tapahtuuTaivalpirtillä tapahtuu    
    

Tuleeko kevät keikkuen, ken tietää… Tuleeko kevät keikkuen, ken tietää… Tuleeko kevät keikkuen, ken tietää… Tuleeko kevät keikkuen, ken tietää…     
mutta talkoot ainakin tulevat uuden kevään ja kesän näkyvänä merkkinä.mutta talkoot ainakin tulevat uuden kevään ja kesän näkyvänä merkkinä.mutta talkoot ainakin tulevat uuden kevään ja kesän näkyvänä merkkinä.mutta talkoot ainakin tulevat uuden kevään ja kesän näkyvänä merkkinä.    

    

Kevättalkoot PirtilläKevättalkoot PirtilläKevättalkoot PirtilläKevättalkoot Pirtillä    
lauantaina 5.5. kello 9.00 alkaenlauantaina 5.5. kello 9.00 alkaenlauantaina 5.5. kello 9.00 alkaenlauantaina 5.5. kello 9.00 alkaen    

    

Pirtti puhtaaksi, piha siistiksi sekä puut pieniksi ja liiteriin: siinä päivän 
teema noin pääpiirteissään. Hommia tehdään ns. ”mahapalkalla” eli 
arvokasta työtä yhdistyksen hyväksi ja vastineeksi maukasta ruokaa 
sekä hyvä mieli seuraansa arvostavalle jäsenelle. 
 

Muonapuolella on tarjolla aamukahvit, keittolounas ja päiväkahvit 
tykötarpeineen. Talkoot päättyvät noin kello 15, jolloin nautittavissa 
on kyly mainiossa saunassamme. 

 
Pirtin kesäkauden avausPirtin kesäkauden avausPirtin kesäkauden avausPirtin kesäkauden avaus    

keskiviikkona 9.5. kello 18.00 alkaenkeskiviikkona 9.5. kello 18.00 alkaenkeskiviikkona 9.5. kello 18.00 alkaenkeskiviikkona 9.5. kello 18.00 alkaen    
 

Tätä ilmoitusta kirjoittaessa uutta lunta tulee vielä taivahan täydeltä, 
pakko on silti uskoa, että kyllä nämäkin lumet sulavat ennen tulevaa 
toukokuuta. Vappuhulihoista kun on ”selvitty”, voidaankin Eurooppa-
päivän ohessa toivottaa Kesä tervetulleeksi Taivalpirtille.  
 

Vartalo notkeaksi, jalat ja kädet liikkuviksi sekä mieli virkeäksi on illan 
ohjattua antia, kukin oman valintansa mukaan osallistuen. Yhdistys 
huoltaa puolestaan meitä keittokatoksen nuotiopaikalla pannu-
kahveilla ja nisulla sekä illan päätteeksi uimapukusaunalla ja 
nuotiomakkaralla. 
 

Varaa nähin tapahtumiin mukaasi uimapuku, pyyhe ja iloinen, avoin 
mieli. Pirtillä voit tavata tuttuja ja tutustua uusiin jäseniin. Muista 
säänmukainen pukeutuminen! 
 
 

Teidät vanhat ja uudet jäsenet tervetulleiksi toivottaa huolto- ja 
kiinteistöväki! 
 
Ps. Uudet tänä ja viimevuonna liittyneet jäsenet tulkaa vain rohkeasti 
mukaan. Ajo-ohjeet Pirtille saa Kerhon päivystyksestä. 
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                                                                                                  Kuva: Rainer Palonen 
 

Keväinen luontoilta 

19.4. Kerholla klo 18 
 

Kesäaikaan Taivalpirtillä liikkuneille ovat tulleet tutuiksi omat 

”kotolintumme”, Riuttajärvillä vuosittain pesivät kaakkurit. 
 

Tule kuuntelemaan tuttua kaakotusta ja katsomaan videota kaakkurien 

perhe-elämästä. Illan asiantuntijoina kaakkuritietoa meille välittävät Lasse 

Kosonen ja Pekka Rintamäki Pirkanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä. 

He ovat valmiit keskustelun myötä lisäksi kertomaan harmaapäätikan ja 

viirupöllön elintavoista ja reviireistä, jotka myös löytyvät sieltä Taivalpirtin 

lähialueilta. 
 

Tervetuloa kasvattamaan luontotietouttasi varmasti mielenkiintoiseen 

kaakkuri-iltaan. Kahvitarjoilu. 
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           Ystävän päivänä 2012 

 
 

Loputtomille poluille ikuisille virroille 
vapautui retki 
lyhyen ajan henkäys täältä ikuisuuteen 

Aamutuulen aavan taipuvan kortteen hetki 
niin kuin valon matka 
auringon noususta sen laskuun 
hetkistä lyhyistä siirtyi Aijan aika avaruuden tuuliin 

Muistot palaa… kuvat mieliimme 
aamukasteessa satakielen äänessä 
erämaan hiljaisuuden kasvoissa 

Polullamme tällä kohtaamme sinua 
etsien ehkä sitä minkä olet nyt löytänyt. 

 

Kaukana vuorten takana asuvat jumalat 
siksi matkaa sanomme kotiinpaluuksi… 

 
  Jake  
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Vanhat rajapyykit 
retkeilykohteina 
 
 
 
 

Satojen vuosien aikana ovat mui-
naisesta Pirkkalan suurpitäjästä muo-
dostuneiden kuntien rajat muuttuneet 
usein. Vanhoissa historiallisissa kar-
toissa kiinnittyy huomio siihen, että 
kuntien rajat, niiden kulmat ja suorat 
linjat, ovat hämmästyttävästi saman-
laisia kuin nykyisissä ilmakuviin pe-
rustuvissa kartoituksissa. Muut maas-
ton muodot, vuoret, järvet ja purot, 
ovat kartoissa monestikin täysin kuu-
lopuheiden mukaan piirretty tai mie-
likuvituksen tuotetta.  
 
Miten rajat muodostuivat 
Suomalaisen yhteiskunnan järjestymi-
nen on ollut monimutkainen prosessi. 
Toista tuhatta vuotta sitten valloittajat 
loivat panttivankeihin ja pitoihin perus-
tuvia alueita. Nämä alueet vakiintuivat 
ja niistä muodostui muinaisia pitäjiä. 
Kielitieteilijät ovat tutkineet historiaa 
johdattamalla suomalaisia sanoja aina 
muinaisgermaanisiin kantasanoihin 
asti. Näin on selvitetty mm. kihla-
kunnan merkinneen muinoin aluetta, 
josta otettiin panttivangit (kihla= 
panttivanki) rauhan turvaamiseksi alu-
eella. Samoin pitäjä-nimitys tulee alu-
eesta, jonka asukkaat järjestivät hal-
litsijalle ja hänen sotajoukoilleen pidot. 
Ts. alueilla ruokittiin siellä liikkunut 
sotajoukko (lähde: Kustaa Vilkuna, 
Kihlakunta ja häävuode). 
 

Muinaispitäjät koostuivat kylistä ja kylä 
oli muodostunut taloista. Muinais-
pitäjien pohjalle rakentuivat myöhem-
min kirkkopitäjät, mm. Suur-Pirkkala.  

Tähän kuuluivat mm. Lempäälä, Mes-
sukylä ja Kangasala, joista myöhem-
min tuli itsenäisiä seurakuntia ja pi-
täjiä. Vuonna 1865 kirkkopitäjät lak-
kautettiin ja maallisiksi paikallishal-
lintoalueiksi muodostettiin kunnat. 
Vuosi 1865 onkin mainittu monen kun-
nan perustamisvuotena. 
 

Kylillä ja taloilla oli omat nautinta-
maansa, joilla harjoitettiin metsästystä 
ja kalastusta. Väestön lisääntyessä ja 
saaliiden vähentyessä nautinta-aluei-
den epämääräiset, suullisesti kuvatut 
rajat, eivät olleet selkeitä, joten ra-
joista riideltiin usein jopa käräjillä asti. 
Näin tuli tarve merkitä talojen ja kylien 
nautinta-alueet rajapyykeillä ja –lin-
joilla maastoon. Tarkkoja tilan ja kylän 
rajoja tarvittiin myös verotuksen pe-
rusteiksi. 
 

Mm. Tammerkosken kylällä ei ollut 
vielä 1500-luvun alussa kiinteitä ra-
joja, vaan vasta vuonna 1539 vedettiin 
raja Messukylää vasten. Silloin raja 
kulki ”..Kalevankivestä Otavalansil-
taan, ja siitä Vihijoen siltaan sekä 
Sääksjärven ojalle”. Mainittu raja oli 
vielä voimassa v. 1758 isojakokarttaa 
laadittaessa (lähde: Sinisalo, Tampe-
reen kirja).  
 

Isojako oli maanjakotoimitus, joka aloi-
tettiin 1700-luvun puolivälin jälkeen. 
Sen tehtävänä oli yhdistää kylän ta-
lojen kapeat ja hajallaan olevat pelto-
sarat. Samalla myös jaettiin talojen 
kesken kylän yhteiset laidun- ja 
metsämaat. Jakotoimituksessa kylien 
rajat tulivat paremmin vahvistetuiksi ja 
todennäköisesti silloin rakennettiin 
useita rajapyykkejä 
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Tampereen itärajalla vanhoja raja-
pyykkejä 
Katsellessani vanhoja karttoja innos-
tuin tutkimaan vanhoja rajapyykkejä. 
Nykyisen Tampereen itäraja noudat-
taa samoja linjoja kuin vuoden 1640 
kartassa. Tamperetta tosin ei silloin 
vielä ollut, vaan raja oli alun perin 
Messukylän ja Kangasalan välinen. 
Kangasala oli jo 1400-luvulla itsenäi-
nen seurakunta ja Messukylä sekä 
Lempäälä mainittiin asiakirjoissa jo 
vuonna 1439. 
 

Vanhoja ja uusia karttoja vertailemalla 
erottuu selkeästi kolme rajan kul-
mausta. Tampereen eteläpuolella on 
Tampereen,  Kangasalan  ja  Lempää- 
län  rajapyykki  Hervantajärven  Viitas- 

 
tenperällä. Vanhoissa kartoissa järven 
nimi on ”Hervanajärfi” ja erässä asia-
kirjassa rajapyykin paikaksi on 
mainittu ”Vettastenvuorentaka”. Tam-
pereen ja Kangasalan nykyinen raja-
kulmaus Aitovuoren rotkossa oli aikai-
semmin Messukylän ja siitä erotetun 
Aitolahden sekä Kangasalan rajalla. 
Eräässä kartassa tämä rajapyykki on 
lähempänä Halimasjärven päätä. Koil-
lisessa sijaitsee Rukojylhän rinteessä 
puroputouksen vieressä Aitolahden, 
Teiskon ja Kangasalan vanha raja-
pyykki.  
 

Mitään lähdetietoja en löytänyt raja-
pyykkien rakentamisesta, joten päätin 
käydä maastossa katsomassa olisiko 
pyykkeihin hakattu vuosiluvut. Kuvit-

Viitastenperän kivipyykki  
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telin, että yli 300 vuotta vanhoilla ra-
joilla olisi näyttäviä rajapyykkejä ja 
niissä voisi olla hakattuna kiinnostavia 
monogrammeja. 
 

Vaatimattomia kivikasoja 
Hervantajärven Viitastenperällä oleva 
rajapyykki (kuvat) oli ennestään tuttu, 
sillä olen hiihtänyt sen ohitse luke-
mattomat kerrat. Kesällä olen har-
vemmin siellä käynyt, enkä milloin-
kaan ollut tutkinut sitä tarkemmin. Nyt 
historianinnostukseni vallassa tein 
varta vasten tutkimusmatkan sen luok-
se. 
 

Pyykki on vaatimaton kivikasa kallio-
kumpareella, noin 20 metriä Hervanta-
järven nykyisestä rannasta. Kivikasa 
on halkaisijaltaan1,5 – 1,8 metriä ja 
korkeutta sillä on puolisen metriä. 
Kasan keskellä on pystyssä litteähkö 
keskuskivi. Pieniä näreitä kasvoi sam-
maloituneen kasan päällä. Lähimaas-
tosta erottuivat viisarikivet, jotka osoit-
tivat rajalinjojen suuntia. Raaputin 
keskuskivestä sammaleet pois etsies-
säni kaiverruksia ja siitä löytyi nume-
roa 3 muistuttava merkki.  
 

Aitovuoren rajapyykki on rotkon syn-
keässä kuusikossa. Maaperä on kivi-
kolua ja vetinen, joten pyykki oli 
vahvan sammaleen peitossa. Laho-
puita oli kaatunut sen päälle ja lähellä 
oli Puolustusvoimien alueen vanhan 
piikkilanka-aidan jäännöksiä. Tämäkin 
oli vaatimaton kivikasa, jonka keskus-
kivestä löytyi hakattuna teräväkärki-
nen kolmio. Voisi olettaa, että satoja 
vuosia sitten, kun erä- ja nautinta-
alueista sovittiin, olisi rajojen kulmat 
määritetty selkeisiin, yksikäsitteisiin 
maastonkohtiin (järven lahti, pieni saa-

ri, vuoren laki). Aitovuoren rajan-
kulmaus ja sitä merkitsevä pyykki on 
kuin piilotettu epämääräiseen paik-
kaan.  
 

Rukojylhässä rajamerkin löytäminen 
oli vaikeampaa. Osuin kylläkin heti 
oikeaan paikkaan, mutta pyykkiä ei 
erottunut. Alueen haravoinnissa tulin 
takaisin lähtökohtaan ja siinä päättelin 
eri-ikäisten metsärajojen perusteella 
olevani oikeassa paikassa rajan kul-
mauksessa. Potkin sammalta pois 
pienen yksinäisen kiven ympäriltä ja 
maasta paljastui valkoisia muovin 
kappaleita. Ne olivat jäänteitä ilma-
kuvakartoituksia varten tehdyistä rajo-
jen merkinnöistä. Rajapyykki oli todel-
la vaatimaton sammalien ja näreiden 
peittämä matala kivikasa. Tämäkin 
rajapyykki sijaitsi epämääräisessä pai-
kassa Rukojylhään viettävässä rin-
teessä pienen jyrkänteen päällä. Noin 
kymmenen metrin päässä solisi puro-
putous, joka runsaan veden aikaan on 
mielenkiintoinen nähtävyys. Samma-
leen alta paljastui keskuskivestä kai-
verrettuna numerot 249. 
 

Rajapyykit ovat kulttuurihistoriaa 
Rajojen ja rajapyykkien historian sel-
vittäminen vaatii tavalliselta harras-
tajalta valtavasti tutkimustyötä ja ar-
kistojen penkomista. Mutta, niiden his-
torian tunteminen, kaikki niihin liittyvät 
rajariidat ja käräjöinnit, olisivat kiin-
nostavaa tietoa.  
 

Metsähallitus on jo käynnistänyt vuo-
teen 2013 asti kestävän valtion-
metsien kulttuuriperintökohteiden in-
ventoinnin. Tässä mittavassa projek-
tissa yksi kolmasosa Suomesta tulee 
kartoitettua kulttuurihistoriallisten koh-
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teiden osalta. Myös yksityismetsissä 
on osoitettu kiinnostusta kulttuuri-
perintökohteiden säilyttämisen suh-
teen. Inventoinnin tuloksia käytetään 
metsätaloussuunnittelussa ja niitä voi-
daan hyödyntää esimerkiksi matkailu-
elinkeinossa. 
 

Pirkanmaan maakuntamuseo on 
käynnistänyt hankkeen ”Adoptoi mo-
numentti”. Sen tarkoituksena on saa-
da paikalliset asukkaat mukaan koti-
seutunsa muinaisjäännöskohteiden 
hoitotyöhön. Paikallisten asukkaiden 
yhteisöt tai yhdistykset hoitavat mui-
naisjäännöskohdetta maakuntamuse-
on valvonnassa. Vanhimpien raja-
pyykkien soisi säilyvän, joten metsien 
kätkössä lymyävät, sammaloituneet, 
vaatimattomat monumentit odottavat 
adoptiota. 
 
 
Teksti ja kuvat: Matti Rekola 
 
 

Teksti on lyhennelmä Matin kirjoituk-
sesta Tamperelainen-lehdessä 
 
 
Lähteet:   
Kustaa Vilkuna: Kihlakunta ja  
häävuode 
Kirsti Arajärvi: Messukylän historia 
Kirsti Arajärvi: Lempäälän historia 
Längelmäveden seudun historia II, 
Kangasalan historia II 
Uuno Sinisalo: Tampereen kirja 
 
 
 
 
 
 

Viitastenperän pyykin keskuskiven numero 3 
 
Suur-Pirkkalasta pitäjiksi ja kunniksi 
Kangasala oli itsenäinen seurakunta jo 
1400-luvulla. 
Lempäälä mainittiin itsenäisenä seura-
kuntana jo vuonna 1439. 
Messukylä mainittiin asiakirjoissa jo vuon-
na 1439. Erosi Pirkkalasta vuonna1636. 
Liitettiin Tampereeseen 1947. 
Aitolahti erotettiin Messukylästä vuonna 
1924 ja liitettiin Tampereeseen vuonna 
1966. 
Teisko perustettiin vuonna 1865 (emä-
pitäjä Messukylä) ja liitettiin Tamperee-
seen vuonna 1972. 
Tampere perustettiin vuonna 1779 Messu-
kylän maille. 
Tampere on laajentuessaan ostanut maita 
Kangasalta ja Lempäälästä. 
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Kävelyä Kävelyä Kävelyä Kävelyä     
 

Aamun Askeleet 
 

Aamun askeleet, Taivaltajien kuukausikävelyt, jatkuvat entiseen tapaan. 
Lähdemme kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8 Keskustorilta ja 
kävelemme noin 20 kilometriä. Oma huolto, matkalla yksi kahvitauko.  
Huhti-toukokuun Aamun askeleiden on alustavasti suunniteltu kohdistuvan 
Taivalpirtille.  

Kesäkuukausina käymme "ulkomailla" kävelemässä, jolloin menemme bussilla 
kävelykohteeseen. "Ulkomaankävelyiden" kohteet ovat vielä auki, mutta 
yhdeksi on suunniteltu Sastamalaa ja sitten Valkeakoskea. Kolmas voisi olla 
Hämeenkyrö, josta voisimme kävellä Siuroon ja tulla sopivasta kohtaa bussilla 
takaisin. Neljäs kesäisen "ulkomaillakävelyn" kohde voisi olla Teisko.  
 

Sauvakävelyä Kaupissa 
 

Aloitamme tiistaina 24. huhtikuuta kello 18 Kaupin Kuntokadun puomilta 
viikottaiset  sauvakävelyt, jotka jatkuvat syksylle. Vetäjänä Outi-Päivikki Rautio. 
 

Kevään ja alkukesän kävelyt 
 

Kevään ja alkukesän kävelyistä tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. 
 

 
 

LentopalloaLentopalloaLentopalloaLentopalloa    
 

Kesä taas lähestyy lentopalloilijoitakin 
  

Selvästi on kevättä jo ilmassa, vaikka lunta onkin vielä maassa (ainakin tätä 
kirjoitettaessa helmikuussa).  Siksipä pitää alkaa miettiä kevääksi ja kesäksi 
suunniteltujen asioiden toteuttamisen aloittamista (eli tekosyitä, miksi ei vielä). 
  

Jotta siis noin niinkuin Taivalpirtin kesäkauden avajaiset ovat keskiviikkona 
9.5.2012.  Silloin siirrymme pelailemaan Pirtille, ja saamme nauttia myös 
saunasta, ja jotkut rohkeimmista nauttivat (väittävät) myös uimisesta.  Illan 
ohjelmassa on muutakin, joka selvinnee muualta lehdestä. Perinteisesti 
viimeistään kello 18 paikkeilla väkeä on paikalla ja Savontien puomikin on auki 
(ns. valelukossa ehkä).  
  

Pyydämme huomioimaan,  
että tänä keväänä ei järjestetä Hämeen Kävelyä. 
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Ja vähän perinteitä lisää koskien kesäkeskiviikkoja: Pirtillä ei sada, ainakaan 
iltaisin.  Saunan käytöstä ei peritä maksua.  Sauna on ns. uimapuku- eli 
sekasauna.  Nuotio kuuluu asiaan, ja sen ääressä voi juoda kahvia, paistaa 
makkaraa tai muita evästeitä, tai muuten vain nauttia.  Omat eväät, paitsi ehkä 
avajaisissa.  Eväät, joissa on pilaantunutta sokeria, ovat Pirtillä kiellettyjä 
(muulloinkin kuin keskiviikkoisin, aina). 
  

Tässä samalla omasta puolestani houkuttelen jokaista Taivaltajaa edes kerran 
käymään Taivalpirtillä sekä kesällä että talvella.  Kokemus osoittaa, että useim-
miten ensimmäinen kerta ei jää viimeiseksi.  Moni sanoi viimekin kesänä, että 
olisi kannattanut käydä siellä, kun lapset olivat pienempiä, olisi ollut hieno 
kokemus luonnosta heillekin.  Menetys ei ole suuri, jos ensimmäinen kertaa on 
pettymys ja se on samalla viimeinen kerta, mutta menetys on suuri, jos 
huomaa, että ensimmäinen kerta olisi saanut olla jo ainakin 10 vuotta sitten.  
Kahluurantaa siellä ei valitettavasti ole, järven pohja on pehmeä ja siellä on 
uppotukkeja yms., mutta muuten uimapaikka on hyvä. 
  

Jos reitti Taivalpirtille on epäselvä, voi ottaa yhteyttä kehen tahansa johto-
kunnassa, yhteystiedot lehdessä.  Eksyvä ei tietä kysy. 
  

Tämä tarkoittaa myös, että viimeinen sisävuoromme on 2.5.2012.  Se on 
Vappuaikaa, mutta Vappuhan ei meitä sekoita, eihän? 
   
Pelijaosto, Seppo Raevaara 
 

PyöräilyäPyöräilyäPyöräilyäPyöräilyä    
 

Tulevan kesän pyöräilyretket 
 

Kesän pyöräretkistä keskustellaan kerhoillassa maanantaina 23.4. kello 18.00 
alkaen Kerholla. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan retkien sisältöön!  
 

Helatorstaipyöräily 17.5.2012 
Viikonloppupyöräily 26.-27.5.2012 

sekä 
Viikkopyöräily 21.-28.7.2012 

Pyöräillään Kerholta Sastamalan kautta Ala-Satakuntaan. Majoitus sisätiloissa. 
Osaan majoituksista sisältyy aamiainen. Lisäksi lähes joka päivä sauna ja/tai 
uintimahdollisuus. Arvioitu poljettava kokonaismatka noin 500 km. Retken arvi-
oitu hinta noin 250 euroa/hlö. Mukaan mahtuu 12 ensiksi ilmoittautunutta. Tar-
kemmat tiedot retkestä ja ilmoittautumisesta retkelle Tapahtumat 3/2012. 
Tiedustelut joko Kai Ristimäki, puh. 046 893 9779, kairistimaki ( at ) gmail.com 
tai Matti Rahomäki, puh. 050 572 3531, matti.rahomak ( at ) nic.fi. 
 

Pyöräilyjaosto 
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   RetkeilyäRetkeilyäRetkeilyäRetkeilyä    
 

Keväinen viikonloppuretki 28.-29.4.2012 
 

Viikonlopun melonta- ja patikkaretki järjestetään Helvetinjärven kansallis-
puistoon, jossa majoittautuminen Haukanhiedalla. Telttayöpymiset ja ruokailut 
hoidetaan omatoimisesti. Mukaan kevättä seuraamaan voit tulla päiväksi tai 
koko viikonlopuksi, vaikka jo perjantai-iltana. Tarkoituksena on meloa Haukka-
joella vesitilanteen mukaan. Järvimelonta on myös mahdollista, jos jäät ovat 
lähteneet. Patikkareitit ovat alueella hyvin merkattuja. Melontakalustoa voit 
vuokrata Taivaltajilta, mutta sen kuljetus mielellään omatoimisesti. Kimppa-
kyytejä järjestellään osallistujien kesken esim. retkeilyn sähköpostilistalla. 
  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Johanna Välimäki,  
valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 040 752 5116.   
 

17.5. Helatorstain päiväretki Nokian Taivalkuntaan 
 

Reittimme kulkee polkuja pitkin, mutta nousuja ja laskuja Nokian golfkentän 
takamaastossa riittää! Tutuksi tulevat rauhallisessa tahdissa mm. Tupsuvuori, 
Kyynärpäävuori, Horhanvuori ja Römövuori.  
Lähtö Kerholta Kortelahdenkatu 10-12 klo 10:00, jonne paluu noin klo 16:00. 
Täydet autokunnat voivat myös tulla suoraan retken lähtöpaikalle klo 10.30 eli 
Nokialta Emäkoskentien liikenneympyrästä Taivalkunnantietä 10,3 km, käänty-
minen vasemmalle Santamäentielle, jota vielä 600 metriä (Santamäentie 60).   
 

Retkelle mukaan istuinalusta, säänmukainen vaatetus, vedenpitävät jalkineet, 
juotavaa ja retkieväät. 
  

Helaanmäen-Römönvuoren-Pihtikorvenvuoren kallioalue 
"Taivalkunnan ja Lamminperän alueella sijaitseva kallioalue koostuu jyrkänteisistä 
kallioista ja niiden välisistä rotkomaisista laaksoista. Alueen arvokkain osa on sen 
keskellä sijaitseva Römönvuori, jonka itäreunan pitkä, korkea ja pystysuora jyrkänne on 
maisemallisesti ja geomorfologisesti edustava. Jyrkänteillä ja alueen luonnontilaisissa 
metsissä tavataan myös vaateliasta sammal- ja jäkälälajistoa (mm. kalliokeuhkojäkälä, 
varjonahkajäkälä ja nappinahkajäkälä). Römönvuoren itärinteen alaosassa on rehevää 
kallionaluslehtoa monipuolisine lehtokasveineen (mm. kotkansiipi, imikkä, musta-
konnanmarja, lehto-orvokki, lehtopalsami ja niukkana pähkinäpensas) ja alueella 
tavataan myös harvinaista hajuheinää. Kivilajina on seudulle tyypillinen granodioriitti. 
Alueen laajuus korostaa kasvillisuus- ja maisematyyppien sekä geomorfologian 
edustavuutta. Kohde kuuluu Pirkanmaan arvokkaimpiin kallioalueisiin. " Lähde: Nokian 
kaupunki luontokohteet, sivut 24-40a (löytyy netistä). 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Johanna Välimäki,  
valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 040 752 5116. 
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Tapahtumia 40 vuotta, eikä suotta varmaankaan 
 
Jaa, ettäkö 40 vuotta on sitten Tapah-
tumat ilmestynyt, niin Anna-Maija vii-
me lehdessä tuteerasi. Missäköhän 
sitä minä silloin olin?  
 

On siis palattava ajan aurinkokellossa 
takaisin 40 kesää ja talvea, syksyi-
neen ja keväineen, juhannuksineen ja 
jouluineen, iloineen ja suruineen, niin 
näin pääsimme helposti vuoteen 
1972.  
 

Keväällä päättyi kansalaiskoulun 7. 
luokka ja syksyllä sitten jatkui 8. 
luokka. En muista olinko kesätöissä 
muualla kuin kotitilalla heinien teossa 
ja lehmiä hoitamassa. Uistinta tuli hei-
tettyä monena iltana ja yönä pikku pu-
roissa ja lampareissa sekä Iijoella. 
Taisipa olla, että kiljuakin keiteltiin 
muurahaismättäässä ja tyttäriä von-
kailtiin tanssipaikoilla. Isän Tunturilla 
tuli ajettua useakin kilometri.  
 

Silloin ei tiennyt maailmasta paljoa. 
Taivalkosken kirkonkyläkin oli suuri ja 
lähikunnat kaukana. Eipä olisi tullut 
ajatustakaan mieleen silloin, että 40 
vuotta myöhemmin sitä asuisi Tampe-
reella ja kirjotteleisi siitä mitä tapahtui 
40 vuotta sitten tai surffailisi netissä 
ympäri maapalloa. Tai eipä tuossa 
paljoa kirjottamista ole, kun ei paljoa 
muista. Muistikuvia ihmisistä ja mai-
semista on, mutta niissä ei ole päivä-
määrää niin koeta sitä sitten kohdistaa 
vuoteen 1972, lipsahtaa herkästi vää-
rälle vuojelle.  
 

Luonto oli kuitenkin lähellä, meillä oli 
pari lehmää ja vasikoita muutama. 
Kuivaheinää tehtiin suopellolla parilla 
kolmella saralla ja kannettiin sapiloilla 

latoon ja isommat määrät naapurin 
rattoria lainaamalla peräkärryn päällä 
tai lavetilla. Muuttoliike oli maalta pois 
suurta ja kun mökeissä tahtoi olla 
useinkin 5-8 lasta ja joissakin enem-
mänkin, niin vanhemmat (kuten 17-23 
vuotiaat) lapset lähtivät työnhakuun 
kaupunkipaikkoihin ja Ruotsiin ja kan-
sakoulupohjalta useakin.  
 

Metsästys- ja kalastuslehti sekä mo-
nenlaiset eräkirjat kuluivat nuoren po-
jan käsissä. Samoin Tekniikan maa-
ilma oli kirjastossa luettu lehti ja lisäksi 
monet kirjat tuli kirjastosta lainattua. 
Shakkikerho pyöri linja-autoaseman 
ruokapuolella maanantaisin. Shakki-
kerhon vetäjä oli eräs opettaja Talvitie, 
joka muutti Taivalkoskelta pois ja seu-
raavan kerran törmäsin Talvitiehen 
2000-luvun alkupuolella ja missä muu-
alla kuin Tampereella. Linja-autoase-
man vieressä oli nettikahvila ja sen 
vieressä kerhotila, johon Talvitie oli 
menossa - niin mitäpä muuta kuin 
vetämään eläkeläisten sakkikerhoa. 
  

Luonnossa ei huvikseen tullut liikuttua 
sinänsä luontoa kahtomassa, vaan 
aina oli asiantynkää, kalastusta ja me-
tästystä sitten syksyllä, kun sain elo-
kuussa tuona vuonna metästyskortin 
ja ostettiin haulikko. Lysti oli kantaa 
ensimmäinen mehtikana samana syk-
synä kotia äitille keitettäväksi. Metsää 
ja puita ja lintuja riitti siihen aikaan ko-
titalon lähimaisemissa. Eräskin noki-
pannukahvi tuli keitettyä tervastulilla 
metsästyksen ja kalastuksen parissa 
pyöriessä - eikä tarvinnut kännykkää 
kaivella taskusta, vaan tulilla makailtiin 
ja höpötettiin kaikenlaisia asioita, mak-
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karaa paistettiin, ruislimpun siivulle 
voita laitettiin ja kahvia juotiin. Vaat-
teita ei kaksisia ollut, mutta silti mennä 
jykerrettiin pitkin maita ja mantuja 
kumisaappailla lompsien. 
 

Kumma että, kun tässä raapustelee ja 
lukee omaa tekstiä, alkaa muistikuvia 
palailemaan tuolta ajalta pikkuhiljaa 
sitten enemmän. Aivosolut vissiin rei-
pastuu tanssimaan ohi vuosikymme-
nien. No siinä vuosikymmenien mat-
kalla on sitten jalka, jos toinen ja kol-
maskin, kapsanut sinne sunne tänne 
ja Loviisan kautta sitten on tultu tänne 
Tampereelle, jossa vuodesta 84 läh-
tien on sitten hengitys huokunut ja 
tuskaillut maailman murheita, murhei-
ta, jotka ei nykyisin kyllä liity tuonne 
40-vuoden takaisiin ongelmiin, siis 
vähään ravintoon, huonoihin vaattei-
siin tai kylmiin asuntoihin. Onpa tuo 

hengitys huokunut ja ollut tuskaile-
mattakin tässä 40-kymmenen vuoden 
aikana ja tupakki maistunut.  
 

”Päivääkään en vaihtaisi pois”, se ei 
pidä kyllä pätkääkään paikkaansa. Jos 
silloin 1972 olisi tiennyt mitä tänään 
tietää tehneensä, vaihtaisi monta päi-
vää pois ja yötäkin. Karmeat on syn-
nintuskat, mutta eteenpäin on elä-
mässä mentävä ja Tampereen Taival-
tajien jäsenmaksua pitää kyllä yrittää 
maksella loppuelämä syntien korvaa-
miseksi. Se, kun on tuo Taivalpirtti niin 
mukava paikka oleskella ja selkäkin 
kestää vähän taas lentopalloa pom-
putella. Vielä kun saataisiin tuohon 
Vähä-Riuttaan vähän jämäkämpiä ka-
loja ongittavaksi jollakin konstilla ilman 
suurempia huokailuja,  niin jopa olisi 
jotakin. 
tv. Heikki ”yksi jäsen” Rinnemaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesäkauden avajaiset Ruovedellä Muroleessa pe–su 18.-20.5.2012 
 

Huippukohde kauniista maisemista pitävälle retkeilijälle, melojalle tai kenelle vaan 
lomailijalle Runoilijan tien varrella! 
 Helatorstaina saareen pystytetään upouusi 
10 h sissiteltta ja täten vietetään 
’harjakaisia’. Tähän viikonloppuun otetaan 
mukaan enintään 10 hlöä - ’omatoimi-
matkailijaa’. Kullakin on mahdollisuus 
melontaan, souteluun, kalastamiseen, 
nautiskeluun yms. intressien mukaan.  
Isäntä tarjoaa käyttöön 3 merikajakkia, 
(Artisan Mill 2 kpl ja Marlin Activ 1 kpl),  
majoituksen valintasi mukaan joko mökissä  
tai teltassa, saunan joka päivä ja Hot Stone 
60 minuutin hieronnan.  
 

Tämä kaikki tutustumishintaan 95 e/hlö. 
 

Tiedustelut Pekka Kohtala, koulutettu hieroja 0400 266650. 
Tämä kaikki tarjotaan vuokralle myös koko kesän ajan, tiedustele! 
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Avantouinnin  

 

Nokialla 
 

 

 

 

 

 
Kisakansliassa Pirjo, Matti ja Seppo. Kuva: Anna-Maija Rae 

 

 

Meitä Taivaltajia oli talkoissa kuutisenkymmentä ja meitä oli joka lähtöön;  

kansliassa, järjestyksenpidossa, mehunjaossa ja rantakahvilassa. 
 

Valtavat Kiitokset kaikille talkoolaisille hyvin suoritetuista tehtävistä! 
 

Anna-Maija, Martti ja Matti 
 
Rantakahviossa Johanna ja Leena sekä grillimestari Markku. Kuva: Matti Ketola 
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SM-kisat  

 

16.-18.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mehunjakajat Päivi, Britta ja Terttu sekä tykkimies Matti. Kuva: Onerva Rekola  
 
 

Kuva: Anna-Maija Rae 

Kuva: Anna-Maija Rae 
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET   päivitetty 21.11.2011 
 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko  

nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT   
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö), 2 kpl  6,00 
Halti Delta 2 (tunneli, ymp. vuoden, 2 hlö)  5,00  
FJ Akka Sharpe R/S 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)  8,00  
Halti hike & bike 3 kupoli (3-vuodenajan)   5,00  
Halti erätoveri sadekatos (3x3) m    2,00 
Vihe erätoveri sadekatos (3x3) m    2,00 
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl     2,00 
 
TALVIVARUSTEET     
Ahkio Savotta, 2 kpl    8,00 
Ahkio Koivisto    5,00 
Lumikengät TSL 227, 6 paria   6,00 
Lumikengät TSL 810, 1 pari   6,00 
Lumikengät Tubbs. 2 paria    6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 5 paria  2,00 
 
RINKAT JA REPUT     
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka    8,00  
Savotta  906 85L    5,00  
Savotta  906  85L Tunturisusi   5,00  
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka   5,00  
Halti Andi 75 putkirinkka    4,00 
Halti sininen putkirinkka    4,00  
Haglöfs tight reppu L    2,00  
 
KEITTIMET     vko 
Trangia spriipolttimella, 3 kpl   2,00  
Primus kaasukeitin, 2 kpl    2,00  
 
 
Vuokrattava tuote   vuorokausi viikonloppu viikko 
  
KANOOTIT JA KAJAKIT    
Old Town 174-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Old Town 158-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Pyranha Traveller 16-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Prijon Taifun-koskikajakki , 2 kpl  5,00 10,00 25,00 
MX-340-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Corsika-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Piruette-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Hasle Explorer meri/retkikajakki  10,00 20,00 50,00 
Miwok dak retkikajakki   10,00 20,00 50,00 
 
Aukkopeitteet, melat, kypärät ja  
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. 
 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan, 
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen 
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä. 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta. 
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu 
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 2145231. 
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SILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKI 
 
 

Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat ––––lehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosi 
  

TTaappaahhttuummaatt  ––lleehhttii  ttääyyttttääää  ttäännää  vvuuoonnnnaa  4400  ––vvuuoottttaa..  KKuunn  eenn  hhuuoommaannnnuutt  tteehhddää  
vvuuooddeenn  eennssiimmmmääiisseessttää  nnuummeerroossttaa  jjuuhhllaannuummeerrooaa,,  nniiiinn  tteeeenn  sseenn  vvuuooddeenn  

vviiiimmeeiisseessttää..  TTeerrvveeiissiinn  AAnnnnaa--MMaaiijjaa..  
    

Taivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikki    
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan 30 euron hintaan. 
    

Yhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivut    
    

Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm. 
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä. 

 
Taivalpirtin avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avain    

    

Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 
vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen jälkeen. 

Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa Kerholta 
päivystysaikaan keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan.  

Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja 
 30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan  

 
SähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotus    

    

Yhdistyksemme lähettää tiedotteita tarvittaessa sähköpostin välityksellä niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.  

Tiedotusrinkiin pääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi  
Anna-Maija Rakeelle anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi . 

 Muistathan ilmoittaa muuttuneesta sähköpostiosoitt eesta. 
  

TTTTTTTTaaaaaaaaiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaallllllllttttttttaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        lllllllleeeeeeeeiiiiiiiikkkkkkkkeeeeeeeekkkkkkkkiiiiiiiirrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaatttttttt        
  

MMiikkäällii  llööyyddäätt  lleehhddiissttää  jjuuttttuujjaa  ttaaii  kkuuvviiaa,,  jjoottkkaa  lliiiittttyyvväätt  TTaaiivvaallttaajjiieenn  ttooiimmiinnttaaaann,,  oolliissii  
hhyyvvää  ssaaaaddaa  nnee  yyhhddiissttyykksseenn  lleeiikkeekkiirrjjooiihhiinn,,  jjooiittaa  oonn  ppiiddeettttyy  yyllllää  yyhhddiissttyykksseenn  

ppeerruussttaammiisseessttaa  aassttii..  TTooiimmiittaahhaann  aallkkuuppeerrääiinneenn  lleeiikkee  ttaaii  kkooppiioo  ssiiiittää  KKeerrhhoollllee  ttaaii  
RRiinnnneemmaaaann  HHeeiikkiillllee,,  jjookkaa  hhooiitteelleeee  lleeiikkeekkiirrjjoojjaa..  
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Ajankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisssssaaaa    
    

HelvetinjärviHelvetinjärviHelvetinjärviHelvetinjärvi    
Haukanhiedalle on tehty uusi kaivo. Kaivo on käyttökuntoinen, mutta veden 
laatua ei ole vielä testattu. Suositellaan veden puhdistamista ennen käyttöä. 
 

SeitseminenSeitseminenSeitseminenSeitseminen    
Uusia kaivoja on tullut käyttöön Kirkas-Soljaselle ja Pitkäjärvelle. Kaivot ovat 
käyttökuntoisia, mutta veden laatua ei ole testattu. 

  
  
  

””””””””KKKKKKKKaaaaaaaaiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiii        PPPPPPPPoooooooolllllllluuuuuuuutttttttt        vvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeevvvvvvvväääääääätttttttt        EEEEEEEEnnnnnnnnoooooooonnnnnnnnkkkkkkkkoooooooosssssssskkkkkkkkeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee!!!!!!!!””””””””        
  

TERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLE    
29.6. 29.6. 29.6. 29.6. –––– 1.7.2012 1.7.2012 1.7.2012 1.7.2012    

    

Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. 
Suomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossaSuomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossaSuomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossaSuomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossa    
kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun 
jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.    
    
Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:    

- nimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiä    
- hyvät pelipaikat urheilukentällähyvät pelipaikat urheilukentällähyvät pelipaikat urheilukentällähyvät pelipaikat urheilukentällä    
- Koloveden retkiKoloveden retkiKoloveden retkiKoloveden retki ja siellä luontopolku ja siellä luontopolku ja siellä luontopolku ja siellä luontopolku----/ vaelluskisa/ vaelluskisa/ vaelluskisa/ vaelluskisa    
- KalamarkkinatKalamarkkinatKalamarkkinatKalamarkkinat    
- viihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristö    
- erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina 

iltoinailtoinailtoinailtoina    
    
Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä:     
www.suomenlatu.fi/leiripaivatwww.suomenlatu.fi/leiripaivatwww.suomenlatu.fi/leiripaivatwww.suomenlatu.fi/leiripaivat  tai   tai   tai   tai www.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fi        
    

PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!    



 23 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Tampereen Taivaltajat ry  
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Pankkiyhteys: IBAN FI86 5732 2620 0778 26 OKOYFIHH, 
Y-tunnus: 0155642-2 

 
Toimihenkilöt  
 

Puheenjohtaja 
Raimo Raevaara 
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE 
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja , Internetsivut 
Matti Rahomäki 
Länkipuistonk 16, 33580 TRE 
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi 
 

Sihteeri 
Paula Paavilainen 
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala 
040 740 0008,  
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com 
 

Jäsensihteeri 
Lassi Vuorenoja 
Satakunnank 24 C 29, 33210 TRE 
045 677 2058, lassi.vuorenoja ( at ) gmail.com  
 

Leikekirjan hoitaja 
Heikki Rinnemaa 
Kolunkatu 1 D 33, 33710 TRE  
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi  
 

Kiinteistötoimikunta 
pj. Mattias Puronniemi 
Soukanlahdenk 19 A 17, 33100 TRE 
040 577 7099, 03 222 9949 

Jaostot 
 

EA-jaosto 
pj. Marja-Liisa Lehto  
040 779 6505 
marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com 
 

Hiihtojaosto 
yhteyshenkilö: Raimo Raevaara 
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 

Kävelyjaosto 
pj. Outi-Päivikki Rautio  
Näsilinnankatu 42 A 1, 33200 TRE 
03 2133 114, 050 329 5233,  
op.rautio ( at ) kolumbus.fi 
 

Pelijaosto 
pj. Seppo Raevaara 
Etuniitynkatu 5, 33580 TRE 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 

Pyöräilyjaosto 
pj. Matti Rahomäki 050 572 3531,  
matti.rahomaki ( at ) nic.fi 
 

Retkeilyjaosto 
yhteyshenkilö Kai Ristimäki 046-893 9779 
Härmälänsaarenkatu 9 A 15 33900 TRE 
kairistimaki ( at ) gmail.com 
 

kalustonhoitaja Kari Lindberg 040-527 5688 
Koivistontie 49 B 12 33820 TRE 
kari.lindberg@dnainternet.net 

Johtokunta  
 

Pirkko Ahonen................................... 0400 939 897 
Matti Ketola ....................................... 040 730 3299 
Marja-Liisa Lehto .............................. 040 779 6505  
Kari Lindberg..................................... 040 527 5688 
Päivi Peltoniemi ................................ 040 703 5958 
Paula Paavilainen ............................. 040 740 0008 
Seppo Raevaara ............................... 040 546 8773 
Matti Rahomäki ................................. 050 572 3531 
Riitta Rajala....................................... 050 326 9447 
Saima Sampakoski ........................... 0400 831236 
Varajäsen Anneli Aulén..................... 050 446 9016 
Varajäsen Mattias Puronniemi .......... 040 577 7099 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö  
Saima Sampakoski 03 344 0062, 0400 831 236 
 
Taivalpirtin isäntä 
Ossi Kuoppala  050 588 3084  
 
Taivalpirtin apuisäntä  
Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 
Suomen Latu ry  
 

www.suomenlatu.fi 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö  
 

Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae@pp.inet.fi 

 

 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae@pp.inet.fi 
 
Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä            

 

www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 
050 408 5111  
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Liity retkeilyjaoston listoille 
  

Melontalista 

Tampereen Taivaltajien melontalista (sähköpostilista) on tarkoitettu kaikille 

melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on tarkoitus tiedottaa, kysyä ja 

keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. Tapahtumat -lehti ilmestyy 

sen verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava melonnasta 

tiedottamiseen. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea melontaseuraa omille 

retkille. 

 

Listan sähköpostiosoite on: ttmelonta@googlegroups.com 

 

Retkeilylista 

Tampereen Taivaltajien retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä 

kiinnostuneille taivaltajille. Retkeilyjaosto tiedottaa listalla järjestämistään 

retkistä (lehdessä tiedottamisen lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös 

muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja keskusteluun. Tällä listalla voi 

esimerkiksi hakea retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien virallisille retkille, 

kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, lintubongailuun tms. 

 

Listan sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com 

 

Listoille kirjoittaminen 

Molemmat listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi 

lähettää postia vain listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. 

Jos listalle lähetettyyn viestiin vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, 

ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi. 

 

Liittyminen 

Mikäli haluat liittyä melontalistalle, retkeilylistalle tai molempiin, lähetä 

sähköpostia Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com 


