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Puheenjohtajan kynästä 
 
Vajaan kahden viikon retki poh-
joiseen ja vaellus Olostunturilta 
Äkäsmyllyn kautta Pallakselle ja 
edelleen kahden hotelliyön jäl-
keen Hettaan kruunasi tämän 
kesän. Retken ensimmäinen 
puolisko Pallakselle oli sateinen, 
mutta toinen viikko sitten olikin 
täyttä aurinkoa upeissa tunturi-
maisemissa. 
 
Syksyn värejä voi jo alkaa odo-

tella ja Pirkan Hölkkää. 
 

 
        

                                                      Kuva: Saini Mäkiharju 
 

Terveiset Taivaskeron huipulta 
kaikille Taivaltajille ja mukavaa, 
värikästä syksyä toivottavat Raipe 
ja valokuvaaja Saini. 
 

 
Ps. Ottakaa lehdestä talteen 
syksyn tapahtumien aikataulut ja 
osallistukaa. Muistakaa myös 
syyskokous, jossa valitaan uusi 
puheenjohtaja seuraavalle  
2 -vuotiskaudelle. 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
39. vsk.   No 4/11, 1.9.2011 
 
Päätoimittaja:  Anna-Maija Rae 
Toimitus:  Jari-Pekka Isotalo 

Tapani Jantunen 
Taitto:  Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2011: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 5/2011 ilmestyy marraskuun alussa. 
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle 
viimeistään 1.10.2011. 
 
ISSN 1238.0040 
 

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 03 214 5231 
tampereen.taivaltajat ( at ) nic.fi 
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää 
vastaajaan. 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2011: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
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Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina klo 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Taivalpirtillä keskiviikkoisin 21. syyskuuta asti, peli aloitetaan noin klo 18.00. 
Keskiviikkona 28. syyskuuta alkaen pelataan Pirkanmaan Taitokeskuksessa 
Koivistonkylässä klo 20.30-22.00. Katso sivu 4. 
 

Yhdessäoloa ja saunomista 
Jäsenilta keskiviikkoisin Taivalpirtillä 21. syyskuuta asti. Yhdessä oma-
toimisesti saunanlämmitystä ja kahvinkeittoa. Uimapukusauna. 
 

10.9. Sienipäivä Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulta 13. 
 

18.9. Rieväkylän Patikka 
HLU:n ilmoituksen mukaan Rieväkylän Patikka on peruutettu. 
 

21.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä klo 18 
Katso ilmoitus sivulta 6. 
 

23. - 25.9.  Melonta- ja retkeilyviikonloppu Isojärven kansallispuistossa 
Katso ilmoitus sivulta 16. 
 

30.9. Pirkan Hölkkää valmistelevat talkoot Kerholla  
 

1.10. Pirkan Hölkkää valmistelevat talkoot Nirvassa ja Taivalpirtillä  
 

1.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous Päijänteellä 
Katso ilmoitus sivulta 9. 
 

2.10.  42. Pirkan Hölkkä 
Katso kaikki Hölkän talkoita koskevat asiat ja kellonajat sivuilta 14 ja 15. 
 

9.10. Talkoolaisten hölkkä 
Katso sivulta 15. 
 

15.10. Syystalkoot Taivalpirtillä alkaen klo 9.00 
Katso ilmoitus sivulta 6. 
 

16.10. Yhdistyksen syyskokous Taivalpirtillä klo 13.00 
Katso kokouskutsu sivulta 5. 
 

13.10. Kerhoilta klo 18.30: Retkeily Keski-Euroopan Alppiseudulla  
Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12. Alustajana Taivaltajien jäsen Kai Ristimäki. 
Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa! Retkeilyjaosto 
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 jatkuu 
 

10.11. Kerhoilta klo 18.00: Vuoden retkikuvat  
Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12. Illan aikana esitetään kuvia Taivaltajien 
järjestämistä tapahtumista (mm. melontatapahtumat, ruskavaellus, 
pyöräretket, viikonvaihderetket) kuluvalta vuodelta.  
Tervetuloa! Retkeilyjaosto 

 
16.-18.3.2012 Talkoisiin Avantouinnin SM-kisoihin Nokialle 
Katso ilmoitus sivulta 20. 

 
 

Lentopallon "kausitiedote" 
  

Tänä vuonna Taivalpirtin kesäkauden päättäjäiset ovat keskiviikkona 
21.9.2011.  Siihen asti joka keskiviikko pelataan lentopalloa, saunotaan, 
nautitaan nuotion valosta ja lämmöstä, paistetaan makkaraa (tai muuta 
vapaasti valittavaa tuotetta, tai ei mitään), juodaan kahvia, yms.  Erityisesti 
syksyn lähestyessä olisi mukava, jos pelaajat ilmestyisivät paikalle ajoissa, 
ettei sitten tarvitse niin pitkälle hämärtyvään iltaan pelailla. 
  

Keskiviikkona 28.9.2011 sitten arvattavasti siirrymme sisäkauteen, 
Pirkanmaan Taitokeskukseen Koivistonkylään (Koivistontie 31,   oven  
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit N 6819558  E 328619).  Vuoro on 
perinteinen, kello 20:30 - 22:00.  Ja perinteisesti toivon paikalletuloa jo noin 
20:15, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää, vaan jokainen voisi 
vaihtaa varusteet ja lämmitellä.  Oven oikella puolella on ovikello, jota 
soittamalla saanee jonkun avaamaan ovea. 
  

Tietääkseni koulu ei ole vuokria nostamassa, mutta väen pieni vähentyminen 
aiheuttaa painetta nostaa hintoja hiukan (vaihtoehto olisi saada ainakin pari 
uutta pelaajaa mukaan).  Syyskauden maksu lienee 55 euroa ja kevään 70 
euroa (eroon syynä on erilainen vuoromäärä).  Jos käy vain muutaman 
kerran, voi maksaa myös kertamaksua 10 euroa kerta.  Maksuista ja 
maksamisista tarkemmin sitten kauden alkupuolella, älköön etukäteen 
maksettako mitään mihinkään. 
  

Lehden loppupäässä ovat yhteystietoni, saapi kysellä lisää.   
 

Seppo Raevaara 
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n sääntömääräinen syyskokous Taivalpirtillä, 
Savontie 653, Lempäälä sunnuntaina 16.10.2011 klo 13:00. 
Kahvitarjoilu!  
 

Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut syyskokoukseen. 
Tule päättämään yhteisistä asioistamme!  
 

Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan - 
luvassa on uimapukusauna! 
 
SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Puheenjohtajan valinta 
2.2 Sihteerin valinta 
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Esityslistan hyväksyminen 
5 Vuoden 2012 toimintasuunnitelma 
6 Vuoden 2012 jäsenmaksut 
7 Vuoden 2012 talousarvio 
8 Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 Tilintarkastajien palkkiot 
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot 
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen 
8.4 Oman auton käytön korvaaminen 

9 Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2012-2013 
10 Johtokunnan jäsenten lukumäärä 
11 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten 

tilalle 
12 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
13 Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän 

ja emännän valinta 
14 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
15 Kokouskutsujen julkaiseminen 
16 Muut kokoukselle esitetyt asiat 
17 Tiedotukset 
18 Kokouksen päättäminen 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinut tervetulleeksi toivottelevat kiinteistö- ja huoltoväki 
 
 

 

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 
 

PIRTILLÄ KESKIVIIKKONA 21.9.2011 ALKAEN KELLO 18.00 
 
Loppusuoralla ollaan tämän taas niin helteisen kesän osalta. Jonkun mielestä 
se on hyvä ja toisen mielestä huono asia tämä pitkään jatkunut helle ja ehkä 
toisaalta kesän päättyminen. 
 
Kesän merkeissä kokoonnumme kuitenkin viekä päättelemään kesäkeskiviikot 
Pirtillä tämän vuoden osalta. Ilta sujuu venytellen, sauvakävellen, pelaillen, 
uiden ja saunoen sekä kahvistellen ja jutustellen muurinpohjalettujen kera. 
 
Varustaudu iltaan säänmukaisella vaatetuksella, uimapuvulla ja pyyhkeellä. 
Seura tarjoaa toimintaohjauksen, saunan ja lettukahvit nuotiopiirissä.  
 

Siispä näkymisiin Pirtillä! 

 

Taivalpirtti tulee 24.9.2011 niin sanotusti ”miehen ikään” eli vihkiäisistä on 
kulunut pyöreät 50 vuotta, joten onneksi olkoon Pirttimme! 
 
Ainakine me 50-plussalaiset tiedämme, että oma keho kaipaa jatkuvasti 
huoltoa ja kunnon ylläpitoa. Samoin nämä vuodet hyvin palvellut Pirttimmekin 
tarvitsee kaiken aikaa erilaisia hoitotoimenpiteitä. Niinpä vetoammekin ainakin 
Teihin, jotka olette kesä aikana nauttineet Pirtin ”palveluista” tulemaan 
vastapalveluna osallistumaan syystalkoisiin. 
 

SYYSTALKOOT PIRTILLÄ 
 

LAUANTAINA 15.10.2011 ALKAEN AAMUKAHVILLA KELLO 9.00 
 
Tarjolla on perinteisiä puu- ja pihatöitä sekä erilaisia huolto-, kunnostus- ja 
siivoustöitä. Vastineeksi seura tarjoaa ruoat ja juomat sekä saunan. Ota 
mukaasi säänmukainen talkoovaatetus ja, jos aiot saunoa, ota uimapuku ja 
pyyhe. Päätösaika on noin kello 15.00. 
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Pieniä muistoja 
edesmenneestä 
Jaakko Koivuviidasta  
 

Palaamme ajassa taaksepäin 
viime vuosituhannelle, tuhat-
yhdeksänsataakuusikymmen-
täluvulle.  
 
Tapasin Jaakon, tai ”Jaskan” kuten 
häntä silloin kutsuttiin, keväällä 
1962 Taivalpirtillä. Olin päässyt ar-
meijasta tammikuussa 1962 ja  lii-
tyin Taivaltajiin saman tien ennen 
kesää.  
 
Pirtti oli jo valmiina ja silloin touhu-
simme porukalla saunan perustuk-
sien kanssa tarkoituksena saada 
sauna saunomiskuntoon juhannuk-
seksi, kuten talkoopäällikkö Sirkka 
Mäntykivi asian varsin selkeästi 
ilmoitti. Siinä tarvittiin monenlaisia 
osaajia. Jaska oli hevosiensa Leijan 
ja Pekan kanssa talkoissa mukana. 
Käsitykseni mukaan hän oli tuonut 
rakennuspaikalle hevospelillä kaiken 
tarvittavan materiaalin, joista sitten 
sitä saunaa alettiin rakentaa.  
 
Jaska oli mies parhaassa iässä, 
noin nelikymppinen, ja hän tuntui 
olevan erittäin väkivahva raataja 
milloin missäkin hommassa. Silloin 
pirtille ei ollut muuta kelvollista kul-
kureittiä, kuin Koivuviidan talon pi-
hasta lähtevä leveähkö polku.  
 
Sauna saatiin kuin saatiinkin Sirkan 
kovalla puhumisella ”ei täysin val-
miiksi”, mutta kelvolliseen sauno-
miskuntoon osittain Jaskan ansios- 
 
 
 

 

                     Kuva: Anna-Maija Rae 

 
ta. Hän toi kiukaankin pirtille varsin 
erikoisella tavalla. Jaska oli nimittäin 
pujottautunut pyöreän kiukaan 
sisään ja käveli kiukaan kanssa 
pirtille edellä mainittua polkua pitkin. 
  
Kesäaikaan tämä polku oli hevosella 
ja kärryillä varsin hankala ja ainakin 
hevoselle jopa vaarallinen kuljet-
tava. Pirtillä kuitenkin riitti talkoita ja 
niinpä Jaska ajatteli, että tehdään 
siitä polusta pikkuhiljaa hevosella ja 
kärryillä kuljettava. Jos oikein muis-
tan, niin teimme Jaskan kanssa 
vähin erin polun pahimmat paikat 
kohtuulliseen kärryillä kuljettavaan 
kuntoon.  
 
Seuraava muistikuva Jaskasta on, 
kun teimme pirtille kaivoa. Kaivan-
nossa tuli vastaan suurehko kivi, 
jota yritimme kaikin konstein saada 
sieltä ylös.  Jaska katseli touhuam-
me ja sanoi, että antakaas kun mi-
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näkin koitan. Laskeutuen monttuun 
hän otti kiven syliinsä ja nosti sen 
montun reunalle. Me katsoimme 
ihmeissämme, että on siinä mies. 
Mutta Jaska sanoi vaatimattomasti, 
että maatalon poikana hän on tot-
tunut kaikenlaisiin töihin.  
 
Siihen aikaan pirtille kuljettiin Her-
vannan, Matinlahden ja Morikan 
kautta aina Koivuviidan talolle asti. 
Tämä tarkoitti sitä, että Taivaltajilla 
oli tieyksiköiden kautta tien kunnos-
tusvelvollisuus edellä mainitulle tie-
osuudelle. Taas kerran tarvittiin Jas-
kaa ja hevosta kärryineen soran ja 
työvälineiden kuljetukseen, kun tai-
valtajat talkoilla tekivät omaa osuut-
taan tien hoidosta.  
 
Taivalpirtti oli rakennettu Nokia-
yhtiön maille ja silloiseen sopimuk-
seen oli muistini mukaan kirjattu 
muun muassa, että taivaltajien tulisi 
toimia kalastuksen ja ravustuksen 
valvojina Riuttajärvien alueella. Sil-
loinen puheenjohtaja Topi Mäntykivi 
kääntyi Jaskan puoleen kysyen 
häntä edellä mainittuun tehtävään. 
Jaska lupasi totta kai omalta osal-
taan huolehtia kyseisestä hom-
masta, kun taivaltajat pirtillä olles-
saan pitäisivät myöskin vieraita kul-
kijoita vähän silmällä.  
 
Silloin oli tapahtumista yksi ylitse 
muiden. Nimittäin Koivuviidan talon 
väki kutsui taivaltajat syksyisin peru-
nannostotalkoisiin. Se oli aina odo-
tettu ja mieluinen tapahtuma, johon 
joukolla osallistuttiin, sillä talon 
emännät tarjosivat todella runsaat ja 
maittavat syötävät talkooväelle.  
 

Jaskassa oli myöskin niin sanottu 
herkempi puoli. Hän kirjoitteli usein 
pieniä runoja pirtin vieraskirjaan tal-
koopäivän päätteeksi ennen kuin 
lähti illan hämärässä kävelemään 
kotia kohti. Tämä kirjoittamisen ja 
kertomisen taito oli hänelle ominais-
ta. Vanhemmalla iällään hän muis-
teli elämää Hervannan maassa kir-
joittaen siitä lukuisia mieleen-
painuvia juttuja myöhemmin syn-
tyneen Hervannan paikallislehteen, 
Hervannan Sanomiin. Hervannan-
maan perinneyhdistys julkaisi niistä 
oman kirjankin.  
 
Jaskan auttavaista luonnetta kuvaa 
hyvin piirre, joka oli hänelle erittäin 
tärkeä. Hän oli aktiivinen veren-
luovuttaja. Asuessamme Kissan-
maalla Jaska kävi usein luonamme 
käydessään verta luovuttamassa 
keskussairaalassa. Hänen luovutus-
kertojensa tarkkaa määrää en tiedä, 
mutta muistini mukaan 150 kertaa 
taisi tulla täyteen.  
 
Jaska oli omalla hiljaisella tavallaan 
seuraihminen, hän ajeli kuplavolk-
karia, kävi tansseissa ja kertoi sieltä 
löytäneensä ihanan elämänkump-
paninsa Tertun. Hän rakensi itsel-
leen ja Tertulle oman punaisen mö-
kin Maisenrantaan lähelle synnyin-
kotiaan Koivuviitaa.  
 
Kävimme vaimoni kanssa heidän 
uudessa, kauniissa kodissaan Jas-
kaa onnittelemassa hänen kuusi-
kymmentävuotispäivänään. Tapa-
simme onnellisen avioparin ja elä-
määnsä tyytyväisen Jaskan, joka 
kertoi, että nyt hänellä kaikki on niin 
hyvin kuin vain voi olla.  
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Jaska oli innokas taivaltaja, aina val-
mis auttamaan ja tarttumaan kaik-
keen tekemiseen, missä hänen apu-
aan tarvittiin. Hänessä sykki suuri ja 
lämmin Taivaltaja -sydän, kuten me 
vanhemmat taivaltajat hyvin muis-
tamme.  
 
Taivaltajaystävää lämmöllä  
muistaen    
 
 
Juhani Kulonen 
 

 
 
 
 
 

Jaakko Koivuviita oli syntynyt Jaakon 
päivänä 25.7.1919 ja hän kuoli 91-
vuotiaana 1.6. 2011.  
Taivaltajien jäsenenä Jaakko oli 50 
vuotta. Hänet kutsuttiin yhdistyksem-
me kunniajäseneksi vuonna 2000. 
Hänelle on myönnetty Eevertin –mitali 
sekä niin Taivaltajien kuin Pirkan 
Hölkän standaari.  
90 –vuotispäivänään hänelle myön-
nettiin Taivaltajien pronssinen mitali.  
Suomen Latu on myöntänyt Jaakolle 
pronssisen ansiomitalin ja Tahko 
Pihkala –mitalin 

 

Hämeen latualueen syysretki ja –kokous 
1.10.2011 Päijänteen kansallispuistossa 

 
Kokoonnumme kello 9.45 Padasjoen satamassa noustaksemme laivaan 
nimeltä m/s Elbatar. Seilaamme kohti Päijänteen kansallispuistoa ja 
pidämme samalla latualueen syyskokouksen. Mikäli sää sallii, 
rantaudumme johonkin kansallispuiston saarista tehdäksemme siellä 
pienen patikkaretken. Lounaan syömme laivassa. 
 
Laivamatkasta ja lounaasta peritään pieni maksu, jonka summa ei tällä 
hetkellä ole vielä tiedossa. 
 
Ilmoittautumiset 25.9. mennessä joko Kerhon keskiviikkopäivystykseen tai 
sähköpostiin anna-maija.rae ( at) pp.inet.fi. Ilmoittautuessasi jätä puhelin-
numerosi ja/tai sähköposti-osoitteesi. Kerro samalla oletko vailla kyytiä tai 
kuinka monelle lähtijälle voit tarjota kyydin. Matkakustannukset jaetaan 
autokunnittain. 
 
Ilmoittautumisajan päätyttyä otan yhteyttä informoidakseni sinua kuljetus-
järjestelyistä. 
 
Lähdetään joukolla nauttimaan Päijänteen maisemista ja päättämään 
Hämeen latualueen tulevasta toiminnasta. 
 
toivoo Anna-Maija 
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen 
 

Heinäkuinen melontaretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon 
 

Jo vuosia itselläni on ollut joku ihmeellinen pinttymä käväistä Tiilikkajärven 
kansallispuiston alueella. Toiset hinkuvat vaikka Havaijille. Itselläni tavoite on vähän 
vaatimattomampi.  Tiilikkajärvi  on Tampereelta vähän kohtuuttomankin matkan pääs-
sä, mutta yhdistettynä ”kesäsavolaisuuteen” homma olikin varsin helppo toteuttaa. 
Lähin isompi paikkakunta on Rautavaara, josta ei ollut kuin se kuuluisa luikaus 
puiston ”portille” . Puistossa kävijät ovat valtaosin patikkajoukkoa ja siihen puiston 
lukuisat hyvin hoidetut pitkospuut tarjoavat varsin helpon vaihtoehdon. Muita kulkijoita 
näkyi kylläkin varsin vähän. 
 

Itse valitsimme kajakit  ja se oli hyvä valinta. Lähtöpaikaksi valitsimme Sam-
makkotammin parkkipaikan, josta kajakkien vienti veteen vaati vain lyhyen 
kantamisen.  
 

Melonta Tiilikkajoen ylävirtaan oli helppoa ja maisemiltaan kaunis.  Mutkaisen joen 
rehevät rannat vilisivät elämää. Varsinkin koreita  sinerväsiipisiä perhosen lentoa 
muistuttavia neitoperhosia läpsytteli koko matkan pitkin rantakaislikkoa.  
 

Kuumana kesäpäivänä taaperrus rantasoiden pitkoksilla olisi ollut hikistä puuhaa 
paarmojen ja muiden armoitettujen lentävien ötököiden seurana. Kajakissa sen sijaan 
sai nauttia kevyestä tuulesta ja veden tuomasta raikkaudesta. 
 

Puisto sinällään on tyypillinen kaikkialta soiden ympäröimä alue, jonka järvialueen 
halkaisee hyvin kapea  soraharjumuodostelma. Tällaisia samankaltaisia harjuja on 
mm. Päijänteen Kelvenne.Kajakilla kierrellen pääsi tutustumaan alueen jokaiseen 
lahdenpohjukkaan. Paikalla pesivistä linnuista  tapasimme kuikkia, joutsenia, kala- 
sääksiä  ja telkkiä. 
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Telttapaikka ns. Venäjän hiekalla oli upea sata metriä pitkä lahdelma, jossa 
Metsähallituksen leirivarusteet  olivat ensiluokkaiset. Erikoista sinällään, että muuten 
täysin soisella järvialueella oli siellä täällä muitakin varsin pitkiä ja komeita hietikkoja. 
Alueella on pari muutakin telttailualuetta. 
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Historiallista antia retkellemme toivat mm. Täyssinän rauhan (kaiverrus kivessä1767) 
rajakivi järven selällä, joka tuskin erottui järven muista kivistä paitsi muistolaatan 
perusteella. Eipä tainnut rauhakaan kauan kestää. 
 

Talonpoikaiskulttuuria edusti Tiilikanaution tila, jossa mainetta ja kauhua vihollisissa 
herättänyt Suomen sodan sankari Olli Tiainen on asustellut. Tila on nykyisin 
kunnostettuna hieno luontokohde. Vehmasta Suomen luontoa parhaimmillaan. 
Tiilikan aluetta on aikoinaan käytetty myös tukinuittoon, jonka perinnettä edustaa 
nykyisin Metsähallituksen vuokrakämppä, Uiton kämppä. 
 

Melomiseen puiston vesialueet eivät ole kovin suuret, mutta kohteena parin kolmen 
päivän reissulle mielestäni varsin sopiva. 
 
 
 

 
 

terv. Taapo 
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KÄVELYÄ 
 

Taivaltajien kuukausikävelyt ovat jatkuneet entiseen tapaan, siis lähtö 
Keskustorilta, jossa kokoontuminen 7.50. Matkataan noin 20 kilometriä, 
matkalla oma mehuhuolto ja pientä purtavaa. Tarpeen ja tilanteen vaatiessa 
voi kävellä myös lyhyemmän matkan joko palaten takaisin kävellen tai 
bussilla loppumatkan. Matkalla poiketaan kahville sopivassa kohdassa, jossa 
WC-mahdollisuus.  

 
Tapahtumat -lehden lisäksi kävelyista on tietoa Aamulehden "Minne tänään" -osiossa. 

 

Kävelyjaosto/Outi-Päivikki Rautio 

 

 

SIENIPÄIVÄ TAIVALPIRTILLÄ 
lauantaina 10.9.2011  klo 10-15 

 
Tutustumme Taivalpirtin maastossa sienien maailmaan jo viime vuoden yrttiretkeltä 
tutun yrtti- ja sienineuvoja EILA SMOLANDERIN opastuksella. 
 

Päivän ohjelma: 
- tunnistamme ja keräämme sieniä; tatit, rouskut, haperot ja muut hyvät ruoka-

sienet 
- opimme tunnistamaan myös yleisimmät ajankohtaiset myrkkysienet 
- kokoamme sieninäyttelyn, joka on viikonloppuna muidenkin nähtävänä 
- päivän päätteeksi saamme ruokavinkkejä ja teemme vielä pieniä eriä 

koemaistiaisia 
 

Kokoontuminen Taivalpirtillä klo 10 
 

Varusteet: 
- sienikoppa ja –veitsi 
- säänmukainen vaatetus, saappaat tai maastoon sopivat kengät 
- omat eväät 

 

Pirtillä on myös mahdollisuus saunoa päivän päätteeksi. 
 

Tarvikkeiden hankkimiseksi peritään 5 € 
 

Ilmoittautumiset 2.9 mennessä: Marja-Liisa Lehto p. 040 779 6505 tai 
marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com 
 
 

TERVETULOA alkusyksyn sienimaailmaan! 
 

toivottaa ea-jaosto 
 

 

 

mailto:marjaliisa.lehto@gmail.com
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42. Pirkan Hölkkä 
2.10.2011 
 

Kutsu talkoisiin! 
Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää! 
 
Perinteinen, lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 42. ker-
ran. Toivomme saavamme tähän Hölkkä -tapahtumaan mukaan runsas-
lukuisen määrän talkoolaisia, joita tarvitaan erilaisiin tehtäviin. 
 
Lauantaina 1.10.2011 klo 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä 
ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. Lisäksi 
Kerholla tehdään jo perjantaina klo 11 alkaen tavaroiden lajittelutöitä. 
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset 
toimet eri huoltopisteissä. 
 
Alla listatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään 
lisää talkootehtävistä.  
 
Ensi vuoden puolella järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokai-
luineen. 

 
Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet Hölkkä –talkoolaiset! 
 
Talkooterveisin 
Hölkän järjestelytoimikunta 

 
Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin 
huoltopisteisiin: 
Vähä-Kausjärvi:  Mäkinen Pirkko, 050 403 4441 
Taivalpirtti:  Raevaara Raimo, 040 837 6269, 

raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
Vormisto:   Marttila Esko, 0400 621 680 
Hervanta:   Piipponen Riitta, 040 836 2536 
Nirva, sisä- ja ulkokahvio:  Rae Anna-Maija, 040 583 2733,  

anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 
Nirva, maalialue:  Raevaara Seppo, 040 546 8773, 

raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 



15 

Voit ilmoittautua myös Taivaltajien Kerholle, 03 214 5231 sekä 
Pirkan Kierroksen toimistoon, 050 408 5111,  
toimisto ( at ) pirkankierros.fi 
 
 
 

Tervetuloa Talkoohölkkään 
sunnuntaina 9.10.2011 

 
Sunnuntaina 9.10.2011 lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta 
kohti Valkeakoskea klo 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia 
(vanhalla) Lempääläntiellä, Koivistonkylän Prisman (ent. Euromarket) 
vieressä olevalta bussipysäkiltä. Bussissa on mukana lista kaikista 
etukäteen ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä ja toivomme Sinun myös 
kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. 
Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta 5 euroa  bussissa. 
Matkaan kannattaa varata mukaan oma juomapullo, johon saa sitten 
huoltopisteillä täydennystä. 

 
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen 
portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua n. klo 9.45. 
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo klo 9.30, mikäli bussi sattuu 
tulemaan etuajassa paikalle. Näin et myöhästy muiden lähdöstä. 
Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä 
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin. 
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. 
 
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 
 
Talkoohölkän vastaavat: 
 
Matti Rekola, linja-auto ja lähtö 040 8651624 
Jukka Toivonen, Rutajärvi  045 120 5009 
Raimo Raevaara, Taivalpirtti  040 837 6269 
 
Ilmoittautumiset: 
Pirkan Kierros 050 408 5111, toimisto(at)pirkankierros.fi 
 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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MELONTAA ja RETKEILYÄ 
 

 

  23. - 25.9.2011 

  Melonta- ja retkeilyviikonloppu  

  Isojärven kansallispuistossa.  
 
 
 
 
 

Lähtö Kaupinojan kanoottivajalta perjantaina klo 18. Matkan teemme omilla 
autoilla/kimppakyydeillä ysitietä Längelmäelle, mistä ajamme Isojärven 
kansallispuistoon.  
Kanootit saa vesille Nokipohjan parkkipaikalta, kantomatka noin 128 metriä. 
Yön pimeydessä melontamatkaa lähimmälle leiripaikalle Kalalahteen on 
kolme kilometriä, kestoltaan noin 45 minuuttia. Leiriytyminen omiin telttoihin, 
paikalla on myös laavu ja nuotiopaikka. Mukaan omat eväät ja keitin, 
yöpymisvälineet, otsavalot ja sään mukainen retkeilyvarustus.  
Mikäli tarvitset yhdistyksen kanoottia tai kuljetusta, kerro siitä ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Muut välineet voit vuokrata keskiviikko-
päivystyksestä Kerholta. Kanootista ja muista välineistä peritään tällöin 
normaali vuokra, kuljetusten ja kyytien kustannukset sovitaan kuljettajien 
kanssa. 
Patikoijat voivat jättää autonsa Kalalahden parkkipaikalle, mistä 
telttailualueelle on matkaa 2,4 kilometriä polkua pitkin. Ota otsalamppu 
mukaan, sekä muut yllä luetellut välineet. 
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen ja patikoiden tai 
marjoja poimien, illat vietämme leiripaikalla nuotion loimussa. Paluu 
sunnuntaina iltapäivällä, klo 17 mennessä Tampereella. 
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä mieluimmin sähköpostilla timo.o.antila ( at ) 
gmail.fi tai tekstiviestillä 0400 625 748, Timo Antila. Ilmoita viestissäsi, jos 
tarvitset/tarjoat kyytiä, tai tarvitsetko yhdistyksen kanoottia tai kanootin 
kuljetukseen apua 

VAKUUTUKSISTA 
 

Melonta ja retkeily ovat varsin turvallisia lajeja ja me kiinnitämme 

turvallisuuteen erityistä huomiota, mutta koska Suomen Ladun vakuutukset 

korvaavat vain minimisummat, niin suosittelemme oman matka-/tapa-

turmavakuutuksen ottamista.  
 

Retkeilyjaosto 

mailto:timo.o.antila@gmail.fi
mailto:timo.o.antila@gmail.fi
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                Teksti ja kuvat: Erkki von Bell 

 

Muistikuvia melontaretkeltä Ivalojoelta 
 

Melontaharrastukseni alkoi viime 
vuosisadan lopulla työkaverini in-
nostamana. Ensimmäinen kajakkini 
valmistui esimieheni navetassa kuu-
den muun melonnasta innostuneen 
miehen yhteisvoimin. Meloimme 
monia reittejä aluksi yhdessä ja 
osallistuimme Suomi meloo –tapah-
tumaan Ilomantsista Imatralle. Sit-
temmin kukin meistä erkaantui omille 
teilleen, kuka muutti pois, kuka 
eläköityi.  
 

Matkani jatkui merelle. Meloin Tam-
misaaren saariston kansallispuiston 
saaret ja luodot sekä Hangon ja 
Inkoon vedet viidentoistavuoden ajan. 
Upeita muistoja matkapussissa. 
 

Ajatuksiini oli jäänyt vuosien takaa 
kollegani lausahdus, että ”koskessa  

 
huuhtoutuu arki”. Hän oli koskimeloja. 
Niinpä monien pohdintojen jälkeen il-
moittauduin Ivalojoen melontaretkelle. 
Halusin kokea jotain erilaista. 
 

Pakkasimme tavarat ja välineet vajalla 
sunnuntaina 10.7 kello 6.00 ja matka 
alkoi. Näin uutena tulokkaana olin hie-
man odottavalla mielellä kuinka mis-
säkin asiassa toimitaan. Kaikki sujui 
leppoisassa tunnelmassa.  
 

Matka oli pitkä, mutta vihdoin yli 14-
tunnin ajomatkan jälkeen pääsimme 
lähtöpaikkaamme Repojoelle. Leiri 
pysyyn. Iltanuotio ja niin odotettu mak-
karanpaisto. Hyttysiä! Suojaverkot 
päälle!  
 

Aamulla kakatti ja piti löytää riuku. No, 
se oli jo tuttua menneiltä vuosilta. 
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Luonto tarjoaa aivan loistavia ja 
puhtaita ”vessoja”. 
 

Veimme autot Näverniemeen, jonne 
sitten melontaretkemme päättyisi. 
Tulimme taksilla lähtöpaikkaamme. 
Satoi vettä ja räntää. Sade loppui yhtä 
nopeasti kuin oli alkanutkin ja aurinko 
paistoi. Yksitoista melojaa astui 
kanootteihinsa. 
 

Sata kilometriä melontaa ja lukuisia 
koskia!  Matka alkoi leppoisissa tun-
nelmissa ja meloimme ja jutuste-
limme toistemme kanssa. Ensim-
mäiset kivikosket tulivat ja peesasin 
muita. Päivä meni hyvin ja leiriy-
dyimme. 
 

Matka jatkui tiistaina yli koskien, 
kunnes Mutkakosken vesimassa oli 
niin suuri, että en kyennyt sitä vas-
tustamaan. Kosken vesimassa oli 
suuri ja putous jyrkkä. Vesi tulvi ylit-
seni ja putosin syvään kuoppaan. 
Tulin varmaan väärässä kulmassa ja 
liian hitaassa vauhdissa kosken 
loppuosaan ja kaaduin.  
 

Sittemmin muutamien koskien jälkeen 
leiriydyimme Saarnakönkäälle, jossa 
vietimme kaksi yötä säiden takia. 
Vettä satoi  ja oli  kylmä  yö,  lämpötila 
+ 6 astetta. Sää kuitenkin selkeni 
seuraavana päivänä ja sain vaatteitani 
kuivatetuksi. Paikkasimme kajakkiani 
teipeillä, koska kivet olivat viiltäneet 
kajakin pohjaan kolmenkymmenen 
sentin halkeaman. 
 

Saarnakönkäällä nautimme yhden 
melontaparimme kihlajaiskahvit kak-
kuineen ja Suomen lippu oli nostettu 
juhlistamaan myös toisen melonta-
parin kymmenvuotishääpäivää. Saar-
nakönkään töyräällä oli iloa ja juhlaa. 
 

Olimme tulleet torstaipäivään ja mat-
kasimme Ivalojokea kohti Kultalan mu-
seoaluetta. Ennen Kultalaa oli pitkä 
kivikkoinen Korhosenkoski. Laskimme 
koskea alas. Reitillä oli valtava 
kiviröykkiö… saari. En saanut kajak-
kiani kääntymään ohittaakseni saaren. 
Ajauduin kivien väärälle puolelle ja 
kaaduin. Yritin pitää kajakistani kiinni 
ja onnistuinkin hetken. Virtaus oli kova 
ja ponnistelin vastustaakseni luonnon 
voimia vastaan. Timo tuli takaani ja 
huusi, että mene kiville. Näin, kun hän 
kanootillaan kaarsi akanvirtaan. Tuo 
näkymä ei poistu koskaan mielestäni. 
Se oli jotain käsittämättömän ammatti-
taitoista tuossa virran pärskeessä. 
 

Kamppailin virtaa vasten, mutta voi-
mani eivät riittäneet. Virta vei muka-
naan ja yritin pysyä kanootin peräs-
sä… vesivirtaus käänsi kajakin ja olin 
sen etupuolella. Kivet alkoivat tuntua 
säärissä. Pyrin takaisin kajakin pe-
rään. Sain otteen perästä, mutta sitten 
jokin veden pyörre lipsautti otteeni 
kajakista. Katsoin kanootin perään ja 
hetken ajatuksissani kävi surullinen 
aatos ja hyvästijättö rakkaalle 
”ystävälleni”. 
 

Samalla havahduin Timon huutoon: 
”En voi ottaa sinua kyytiin.” Virtaus oli 
niin luja ja hän laski kanootilla ohi. 
Kuulin huudon: ”Nosta jalat pintaan ja  
yritä rantaan”. Havahduin, kun kosken 
kivet iskivät jalkoihin. Samalla huo-
masin nostaneeni jalkani ylös ja aje-
lehdin virran viemänä. Tajuntaani iski 
ajatus: ”rantaa kohti”. Pyrin ohjaa-
maan vasemmalla kädelläni rantaan ja 
sain pohjakosketuksen kivistä. Virta oli 
kova ja ponnistelin kaikella voimallani 
rantakivikkoa kohti. Huomasin, että 
Pia oli kivillä ja sain kuin sainkin itseni 
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rantakiville. Ojensin melan, joka oli 
ollut oikeassa kädessäni koko matkan. 
Hän veti minut kivelle. Sen jälkeen en 
muista mitä ajattelin. Olin täysin tyhjä 
ja tunsin vain hengittäneeni. 
 

Hetken päästä Johanna antoi läm-
mintä keittoa ja huomasin, että ka-
noottini oli pelastettu ja tyhjennetty 
vedestä. Melontaryhmä oli ammat-
timaisesti toiminut.  
 

Kotvan kuluttua istuin kajakissani ja 
laskimme joen ja pienen kosken, 
mutkan takana oli Kultalan ranta ja 
hetken päästä lämmittelimme autio-
tuvassa. 
 

Tämä kokemus lujitti uskoani ja 
luottamustani ryhmään. Kaikki olim-
me yhtä! Oli hienoa todeta kuinka 
jokainen ryhmän jäsen kannusti ja 
tsemppasi eteenpäin. Matka jatkui 
kohti Ritakoskea monien koskien läpi. 
  

Ritakoskella yövyin autioiotuvassa kui-
vatellen kastuneita vaatteitani. Seu-
raavana aamuna läksimme kohti To-
loskoskea. Matka oli letkeä ja poik-
kesimme muistomerkille paikassa, 
josta Ivalojoen kullankaivuu oli alkanut 
1800-luvun lopulla. Toloskoski oli 
viimeinen leiripaikkamme. 
 

Pitkän melonnan jälkeen saavuimme 
Näverniemeen lauantaina iltapäivällä. 
Saunoimme ja uimme Ivalojoessa. 
Illan päätteeksi nautin, niin mitäpä 
muuta kuin poronkäristystä. Sain mat-
kalta luontoelämysten lisäksi tukun 
ohjeita melontaan ja tsemppiä eteen-
päin harrastuksen parissa. 
 

Niin, Riki Sorsan sanoin: ” Kaukaa 
taas palaan joelle kerran, vaan vie se 
ei mua mukanaan. Jälleen kotiini tuun 
ja jää matkalaukkuun muistoja eili-
sien.”  
 
 

 
 

Erkki von Bell 
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Avantouinnin SM-kilpailut 
Nokian Edenissä 16.-18.3.2012 

 
Tampereen Taivaltajat on yksi avantouinnin SM-kisojen järjestäjistä 
yhdessä Avantouintiseura Norpan, Kangasalan Uintiseuran ja 
Suomen Ladun kanssa.   
 
Tapahtumaan odotetaan 1000 osanottajaa, joten tarjolla on tal-
kootehtäviä mm. kisakansliassa, myyntikojussa ulkona, järjestys-
miestehtäviä ym.  
 
Talkoolaisten koulutus aloitetaan jo syksyllä, joten ilmoittaudu tal-
koisiin mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä Mattiin.  
 
Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai matti.rahomaki( at )nic.fi 
 

 

TAPAHTUNUTTA TOIMINTAA 
 

Kalastustapahtuma Taivalpirtillä 8.6.2011 
 

Kalastustapahtuma pidettiin Taivalpirtillä keskiviikkoiltana 8.6. Onkijoita oli 
18. Kaikki saadut kalat olivat ahvenia. Niitä tuli yhteensä tasan 100. 
Yleisessä sarjassa suurimman saaliin (26) sai Raimo Raevaara, suurimman 
ahvenen  
Raimo Raevaara ja pienimmän ahvenen Kari Lindberg. Nuorten sarjassa  
(alle 16 v.) suurimman saaliin (17) sai Simo Partanen. Hän sai myös 
sarjassaan suurimman ja pienimmän ahvenen. Onnittelut parhaille ja 
kiitokset kaikille osanottajille! 
 

Retkeilyjaosto/Ari Viitanen    
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 27.4.2011 

 
Vuokrattava tuote   viikko, nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT   
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)  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  
Tuntsa kota   4,00 
Halti erätoveri sadekatos (3x3) m   2,00 
Vihe erätoveri sadekatos (3x3) m   2,00 
Vihe 4-hengen laavu (2 kpl)   2,00 
 
TALVIVARUSTEET   vko 
Ahkio Koivisto   5,00 
Ahkio Savotta   8,00 
Ahkio Taivaltaja   5,00 
 
RINKAT JA REPUT   vko 
Savotta  906 85L   5,00  
Savotta  906  85L Tunturisusi  5,00  
Fjällräven Kajka 65l anatomic rinkka (uusi) 8,00  
Karrimor Jaguar G r 80 –rinkka  5,00  
Halti Andi 75 putkirinkka  4,00  
Haglöfs tight reppu L   2,00  
 
KEITTIMET   vko 
Trangia spriipolttimella (3 kpl)  2,00  
Primus kaasukeitin (2 kpl)  2,00  
 
LUMIKENGÄT   vko 
TSL 227 (4 paria)   6,00 
TSL 810 (1pari)   6,00 
Tundra (2 paria)   6,00 
Tubbs (2 paria)   6,00 
Sherpa (1pari)   6,00 
MSR (1pari)   6,00 
 
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 melontailtojen kaluston käytöstä ei vuokraa peritä. 
 
Tampereen Taivaltajat r.y: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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SILPPUSÄKKI 
 

Retkeilyvälineiden vuokrausaikoihin muutoksia 
 

Retkeilyvälineiden vuokraushinnastoa on selkeytetty.  
Nyt vuokrausaika on se aika, jonka retkeilyväline on vuokraajan hallussa ja 

sen mukaan määräytyy myös vuokraushinta.  
Muutoksesta ei aiheudu merkittäviä hintojen muutoksia. 

 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan. 
 

Sähköpostitiedotus 
 

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 sähköpostiosoitteesi 

muutoksesta. 
 

Yhdistyksen kotisivut 
 

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

 

Taivalpirtin 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 avaimen. 

 

Taivalpirtillä yksityishenkilöiden tavaroita 
 

Pirtin kevätsiivouksessa vintistä löytyi paljon yksityishenkilöiden tavaroita, 
joiden paikka ei ole siellä. Syyssiivouksen yhteydessä tarpeeton tavara 

poistetaan, joten ole hyvä ja katso omasi pois - toivoo Emäntäryhmä 
 

 

SSuuoommeenn  LLaadduunn  tteeeemmaaaa  mmuukkaaeelllleenn::  

MMeennnnäääänn  jjaa  OOllllaaaann  YYhhddeessssää!!  
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Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Pankkiyhteys: TSOP 573226-277826, Y-tunnus: 0155642-2 

Toimihenkilöt 
Puheenjohtaja 
Raimo Raevaara 
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040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
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Kaupink. 37 G 82, 33540 TRE 
040 779 6505 
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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 ( at ) 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 ( at ) 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 ( at ) gmail.com 


