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puh. 03 214 5231 
tampereen.taivaltajat@nic.fi 
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. 
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Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina klo 8.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 
Lentopalloa  
keskiviikkoisin klo 20.30-22.00 Pirkanmaan Ammattiopistolla Koiviston-
kylässä, Koivistontie 31.  
 
5.2. Latutalkoot 
Katso ilmotus sivulta 11. 
 
5.2. Retkeilyvälineiden kirpputori 
lauantaina kello 12-14. Taivaltajien Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12. 
Kerholla on järjestetty kahvio. Varaa oma myyntipöytä 5 euron hintaan 
lähettämällä sähköposti osoitteeseen raimo.raevaara(at)gmail.com. 
Pöytä maksetaan käteisellä Kerholla. Kirpputori järjestetään yhdessä 
Tunturikerho Kolbman kanssa. 
 
12.2. Laturetken latutalkoot 
Katso ilmoitus sivulta 11. 
 
13.2. Tampereen Laturetki 
Katso ilmoitus sivulta 7. 
 
18.2. Tervetuloa nauttimaan kuutamosta! 
Perjantai-iltana kello 20 lähdetään Suolijärven ulkoilumajalta hiihtämään 
muutaman tunnin hiihtolenkki kuutamon valossa lumitilanteesta riippuen 
järvien jäitä tai latuja pitkin. 
Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on 
rauhallinen. Lisätietoja Raimo Raevaara 0040-8376269. 
Hiihtojaosto 
 
11.-13.3. Hiihto- ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin 
Katso ilmoitus sivulta 12. 
 
17.3. Yhdistyksen kevätkokous 
Kokouskutsu sivulla 5. 
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 jatkuu jatkuu jatkuu jatkuu 
 
 
14.4. Kerhoilta 
Järjestäjänä Kiinteistötoimikunta 
 
21-22.5. Retkeilypainotteinen ensiapukurssi Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulla 13. 
 
26.8.-4.9. Ruskavaellus 
Taivaltajien ruskavaellus tehdään viikolla 35 Kilpisjärvelle. Matkasta 
kerrotaan lisää seuraavissa Tapahtumat-lehdissä. 
Retkeilyjaosto 
 
 
 
 
 
Taivaltajat olivat taas mukana Joulunajan lyhtykävelyssä Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkkoon, josta Jemin aamuaikainen tunnelmakuva. 
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KOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous torstaina 17.3.2010 
klo 18.00 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Tampereen Taivaltajat ry / Johtokunta 
 
 
 
Kevätkokouksen esityslista 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 

2.3 Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 2.4 Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 
5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2010 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2010 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010 
 
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 
10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 
11 Kokouksen päättäminen 
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Pirkan Hölkkä 2010 
 
Kutsumme 41. Pirkan Hölkän talkoolaiset päätösillal liselle  
perjantaina tammikuun 29. päivä 2011  klo 18.00. 
 
Paikka: TAKK ravintola RATAMO, osoite Tampereen valtatie 15. 
 
Päätösillallinen on tarkoitettu kiitokseksi talkootehtävissä olleille sekä 
Hölkän tukijoille. 
 
Tausta- ja tanssimusiikista huolehtii tunnettu ja moninkertainen Pirkan 
Kiertäjä. 
 
Illallisen lisäksi arpajaiset. 
 
Talkoolaiset ilmoittautuvat tehtäväpisteiden vastuuhenkilöille 
viimeistään tammikuun 14. päivänä 2011 .  
 
Vastuuhenkilöt toimittavat nimilistan viimeistään tammikuun 15. 
päivänä 2011 sähköpostilla osoitteeseen: rekolat@wlanmail.com  .  
Mahdollisesta erikoisruokavaliosta on ilmoitettava. 
 
Tehtäväpisteiden vastuuhenkilöt: 
Nirvan huolto:   Anna-Maija Rae     040-583 2733 iltaisin 

anna-maija.rae@pp.inet.fi  
Maalipaikka:   Seppo Raevaara    040-546 8773     

raevaara@koti.tpo.fi 
Liikenteen ohjaus:  Seppo Hakamäki   0500-736 532 
Ea-pisteet, -partiot:  Martti Mäkelä 0500-676 960 
   konsultointi.marttimakela@co.inet.fi 
Vähä-Kausjärvi:  Pirkko Mäkinen      050-586 5302       
Taivalpirtti:  Paula Paavilainen  040-740 0008 
Vormisto:   Esko Marttila          0400-621 680      
Hervanta:  Riitta Piipponen      040-836 2536 
Reitti:  Matti Rekola           040-865 1624     

rekolat@wlanmail.com 
 
Ilmoittautukaa ajoissa! 
 
Tervetuloa! 
 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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Tampereen Laturetki 13.2.2011 
perinteisellä hiihtotyylillä 

 
 

Lähtöpaikat 
Suolijärven ulkoilumaja , Suolijärvenkatu 7, 33720 Tampere 
Lähtöajat klo 8-11, useita matkavaihtoehtoja 20 - 70 km 
Kaukajärven vapaa-aikatalo , Käätykatu 8, 33710 Tampere 
Lähtöajat klo 8-11, useita matkavaihtoehtoja 10 - 60 km 
 

Huoltopisteet 
Suolijärven ulkoilumaja, Kaukajärven vapaa-aikatalo ja Taivalpirtti sekä 
Kangasalan Laturetken kanssa Liuksialan koulu ja Kisapirtti ja Haku-
Veikon Laturetken kanssa Rutajärvi ja Valkeakoski. Huoltopisteissä 
mehutarjoilu. Lisäksi Taivalpirtillä on myynnissä pientä syötävää mm. 
kaurakeittoa, voileipiä, kahvia ym. 
 

Ilmoittautuminen 
Lähtöpaikalla. Hiihtäjien on palattava klo 16 mennessä takaisin 
lähtöpaikalle. Huomioikaa, että Taivalpirtti suljetaan jo klo 15. 
 

Osallistumismaksu  
5 euroa ja vanhemman mukana alle 12 -vuotias ilmaiseksi. 
Osanottomaksuun sisältyy mehu huoltopisteissä, kunniakirja ja ensiapu 
huoltopisteissä.  
 

Mahdollisia reittivaihtoehtoja 
Suolijärvi-Taivalpirti-Suolijärvi 20 km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Rutajärvi-Taivalpirtti-Suolijärvi 38 km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Rutajärvi-Valkeakoski-Rutajärvi-Taivalpirtti-
Suolijärvi 60 km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Kaukajärvi-Suolijärvi 32 km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Liuksiala-Kisapirtti-Kaukajärvi-Suolijärvi 42km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Liuksiala-Kisapirtti-Kaukajärvi-Taivalpirtti-Suolijärvi 
54 km 
Suolijärvi-Taivalpirtti-Rutajärvi-Valkeakoski-Rutajärvi-Taivalpirtti-
Suolijärvi-Kaukajärvi-Suolijärvi 70 km 
 

Lumitilanteesta ja maakaasuputkitöistä riippuen reittejä voidaan muuttaa 
jonkin verran. 
 

Lisätietoja  
Matti Rahomäki, puh 050 572 3531, matti.rahomaki@nic.fi 
 

Järjestäjä 
Tampereen Taivaltajat ry 
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Pirtti piukassa, mutta jouluherkkujakin mahduttiin syömään 
 
 

 
 

Välillä kinkun lasketusta ulkona 
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Pääkokki Hemppa apureineen 

 

 
 

Joulupukkikin löysi tiensä Pirtille  
 

Kuvat: Seppo Raevaara ja Heikki Rinnemäki 
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Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina klo 10-18 ja 
sunnuntaina klo 9-15. 
 

Lisäksi Pirtti on auki joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla  
28.2.-6.3.2011 (vko 9). 
 

Pirtille tarvitaan talkoolaisia päivystämään tehtävänään: 
- Pirtin lämmitys 
- veden kanto kaivosta ja sen lämmitys 
- puiden haku liiteristä 
- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 
- astioiden tiskaus 
- ja paljon muuta lisäksi 
 

Päivystäjä saa seuraavia asioita: 
- hyvän mielen auttaessaan väsyneitä hiihtäjiä 
- ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana  
- lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina 
- mukavan tunnelman lauantai-iltana saunan jälkeen, kun hiihto-

väki on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut 
 

Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen ja varaa itsellesi mukava 
talkooaika. Voit varata myös vain joko lauantain tai sunnuntain. Yksin ei 
tarvitse olla; aina on mukana joku, jolla on kokemusta päivystyksestä. 
 

Päivystysajat: 
 

8-9.1. la-su retkeilyjaosto Kari Lindberg 040-5275688 
15-16.1. la-su johtokunta Raimo Raevaara  
   040-8376269 
22-23.1. la-su  Onerva Rekola 040-5783340 
29-30.1 la-su  Helinä Saarinen 040-4110506 
5-6.2. la-su  Esko Marttila 0400-621680 
12-13.2. la-su  Otto Korhonen 050-3708923 
19-20.2. la-su EA-jaosto Riitta Rajala 0503269447 
26-27.2. la-su  Pirkko Ahonen 0400-939897 
28.2. ma hiihtoloma Otto Korhonen 050-3708923 
1.3. ti hiihtoloma Otto Korhonen 050-3708923 
2.3.  ke hiihtoloma Anneli Aulén 050-4469016 
3.3. to hiihtoloma Anneli Aulén 050-4469016 
4.3.  pe hiihtoloma 
5-6.3.  la-su   Helinä  Saarinen 040-110506 
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12-13.3. la-su  Saima Sampakoski  
  0400-831236 
19-20.3. la-su retkeilyjaosto Kari Lindberg 040-5275688 
26-27.3.  la-su  EA-jaosto Riitta Rajala 050-3269447 
 
 

Tarjolla latutalkoita 
 

Latutalkoot 5. helmikuuta 
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, 
jolloin tehtävien jako. Jalkaan sukset ja mukaan mielellään oma lumilapio 
tai -työnnin. Talkoolaisille tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.  
 

Laturetken latutalkoot 12. helmikuuta . 
Merkitään latureitti ja annetaan viimeinen silaus ennen laturetkeä. 
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, 
jolloin tehtävien jako. 
Ota mukaan reppu, johon voit laittaa merkkaustarpeita. Talkoolaisille 
tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.  
 

Tervetuloa, toivottavat latumestarit 
 

 
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä…  kuva Anna-Maija Rae 
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11.11.11.11.----13.3. Hiihto13.3. Hiihto13.3. Hiihto13.3. Hiihto---- ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin    
 
Lähdemme perjantaina 11.3. Kerholta kello 18 omilla autoilla tai kimppa-
kyydeillä Seitsemisiin, missä majoitumme Soljosten telttailualueelle. 
  
Pysäköintialueelta on leiriin matkaa noin sata metriä. Majoitumme omiin 
telttoihin tai Taivaltajien varaamaan puolijoukkuetelttaan. Mukaan teltan 
lisäksi kunnollinen makuupussi ja -alusta, eväät ja keitin sekä sään 
mukainen talvivaatetus, urheiluvälineitä maun mukaan.  
 
Valoisana aikana hiihdämme tai lumikenkäilemme, illalla vietämme aikaa 
nuotion loimussa. Alueella on latuja, myös umpihanki-hiihtoa on luvassa, 
mikäli hankea on.  
 
Paluu sunnuntaina iltapäivällä. Kimppakyydeistä voi kätevimmin tiedus-
tella lähettämällä sähköpostiviestin Taivaltajat retkeilyryhmään: 
ttretkeily@googlegroups.com (katso ohjeet lehden takakannesta).  
 
Mikäli haluat paikan puolijoukkuetelttaan, ilmoittaudu: 
 0400-625748, Timo Antila. 
 
Retkeilyjaosto 
 
 
 

Seitsemisen kansallispuistoSeitsemisen kansallispuistoSeitsemisen kansallispuistoSeitsemisen kansallispuisto    

www.luontoon.fi 

 

Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee eteläisen Suomenselän karulla 
vedenjakajaseudulla Ylöjärven ja Ikaalisen kuntien alueella. 
Maisemassa vaihtelevat suo- ja metsäalueet sekä harjut. Puiston 
eliölajistossa tavataan monia pohjoisia lajeja. Suojelun tavoitteena on 
säilyttää erityinen pienipiirteinen metsä- ja suokokonaisuus.  

Suoluontopolku (2 km) Soljasella kertoo soiden erityispiirteistä. 
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Kurssin oppi- ja harjoitustuntien määrä on 20 tuntia koostuen sekä 
teoriaopetuksesta että käytännön harjoituksista Taivalpirtin maastossa. 
 
Kurssille otetaan 26 osanottajaa, jotka sitoutuvat olemaan läsnä 
lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään kurssin lopetukseen asti. Kurssin 
hyväksytysti suorittanut saa todistuksen. Kurssin opetussisältö vastaa 
SPR:n EA1-EA2:ta. 
  
Kouluttajana toimii kokenut retkeilijä, Helsingin Pelastusliiton ensiavun 
pääkouluttaja, lääkintämestari evp. Martti Mäkelä. 
 
Kurssin hinta on 60 euroa sisältäen opetuksen, kurssimateriaalin ja 
todistuksen sekä muonituksen (tulokahvi, keittolounaat, illallinen, yöpala, 
aamiainen, lähtökahvi ja tarpeen mukaan välikahvit) sekä yöpymisen ja 
saunan. Pyydämme kertomaan mahdollisesta ruokavaliosta. 
 
Taivalpirtillä voi majoittua tuvan tai vintin lattialla siskonpetillä (omat 
makuualuset ja makuupussit) tai omassa teltassa pihapiirissä.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2011 mennessä Anna-Maijalle Rakeelle;  
sähköposti anna-maija.rae@pp.inet.fi tai puh. 040  583 2733 iltaisin. 
Ilmoittautuneiden tulee maksaa kurssimaksu Tampereen Taivaltajien 
tilille TSOP 573226-277826 (viitenumero 10197) viimeistään 6.5.2011.  
 
Mikäli kurssilainen joutuu peruuttamaan osanottonsa ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen, kurssimaksusta palautetaan 50 euroa, mutta vain 
siinä tapauksessa, että saamme kurssin täydennettyä toisella henkilöllä. 
 
Kurssin järjestäjinä toimivat 
  
Hämeen latualue ja Tampereen Taivaltajat 
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Teksti: Jari-Pekka ”Jaska” Isotalo 
Kuvat: Johanna Välimäki 
 

Voi Kitsin Kitsi eli Ruunaan melontaretki 4.-11.07.2009 
 
Kirjoitan pitkästä aikaa, mistä ? Melontaretkestä, mistäpä muustakaan... 
On sanomattakin selvää, mistä mun retket alkaa, Nokialtahan ne 
 

Mukana tällä kertaa meloskelivat, naiset tietenkin ensin lueteltuina: 
Johanna, Kati ja Pia ja sitten ukot: Heikki, Ari, Jarmo, Jarkko, Timo, 
Tuomas, Veli, Antti sekä Katin ja Jarkon koira, Karu, koskien Kauhu. Ja 
olinhan siellä minäkin, kirjoittaja. Tämän jälkeen käytän vain lempinimiä, 
se jotenkin luonnistaa multa sillai paremmin. 
 

Tapahtumien kulku alkaa Taivaltajien kanoottivajalta, josta varusteiden 
mukaan saattamisen jälkeen karavaanimme suuntaa kulkunsa kohti 
Hankasalmen Jari-Pekkaa, missä on ensimmäinen kokoontuminen. 
Kaikki autokunnat saapuvat paikalle miltei samaan aikaan, Vellun 
johdolla, kuinkas muuten (jos siitä ei olisi tullut, mitä tuli, niin mun 
mielestä ainakin aika hyvä rallimies). Kukin nauttii, mitä mitäkin 
välipalaksi. Sitten karavaani lähtee eteenpäin, pienen mutkan kautta 
(Kitsin: muodostui myöhemmin tällä menomatkalla tehtyämme pienen 
mutkan Kitsi nimisen kylän suuntaan), mikä kuuluu lähtemättömästi 
näihin reissuihin, kohti Itärajaa, Ruunaan alkulähteitä. 
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Aloituspaikka saavutetaan joskus iltapuolella,eihän tähän vuodenaikaan 
mitään hämärää ole, tehtyämme muutaman kitsin. Voi hitsin hitsi sanoi 
yksi näyttelijä TV:ssä, mutta nyt se kuuluu voi kitsin kitsi.. kaikki paikalla. 
Siis pienimuotoisen hajaannuksen jälkeen porukka on jälleen kasassa ja 
olemme saapuneet melontaretkemme lähtöpisteeseen Ruunaanjärven  
Itkinpohjaan hymyssä suin.. teltat pystyyn ja pientä iltapalaa ja pian jo 
yön hämy kutsuu pikku hiljaa unten maille. 
 

Hyvin nukutun yön jälkeen ukot, ei kaikki, mutta noin puolet ryhmästä 
lähtee viemään autoja Hämeenjärven leirikeskukseen, mikä on 
retkemme lopetuspaikka. Taksilla takaisin ja sitten vihdoinkin, 
ahdettuamme valtavan määrän tavaraa kanootteihimme, päästään 
melomaan. Valtakunnan rajaa sivuten matkamme etenee pitkin 
Ruunaanjärveä muuttuen Lieksanjoeksi. 
 

Sitten alkavat ne kosketkin jo olla lähellä, niitähän tällä joella on melko 
mukavan kokoisia. Ensimmäinen isompi on Haapavitja komeine 
aaltoineen. Etukäteistarkastelun jälkeen kaikki päättävät laskea kuka 
mitäkin reittiä, eipä tuo niin tarkkaa ole, vettä kyllä piisaa. Mää ja Miss, 
Jossu ja Jape, Arska ja Ronaldo, Akka ja Jake(+Kauhu), Timpa ja 
Porvari inkkareilla ja Tuoppi kajakilla sekä tällä reissulla Vellu nimellä 
Morgan Kane, yksin inkkarilla. Kaikki pääsevät alas, jonkun verran vettä 
tulee aluksiin, toisille vähän enemmän kuin toisille, onneks on ne laidat. 
 

 
”Pojat” stopparissa, kohta uidaan… 
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Matka jatkuu..seuraava isompi(isoin) on Neitikoski. Etukäteis-tarkastelun 
jälkeen päätän tietenkin laskea, päänahka on saatava, jälleen kerran, 
kolme kertaa Taifuunilla, nyt inkkarilla. Saan houkuteltua Timpan 
kaveriksi, nielusta läpi, ohi pahimman(parhaimman) stopparin. Jake ja 
Morgan Kane päättävät toisin ja suuntaavat keskeltä, uiminenhan siitä  
on seurauksena, mitäpä siihen voisi sanoa. No on se ainakin aika 
lämmintä toi vesi näin keskellä kesää. Reskutetaan parin paikalla olevan 
rodeomelojan ystävällisellä avustuksella "pojat" kuiville. Rolando(Hessu) 
ja Arska seuraavina alas vähän kivien päältä, mutta pystyssä. Sitten 
Timppa ja Porvari(Antti), Neitikosken kesyttäjä Atalasta, nielusta niinkuin 
kuuluukin. Jossu ja Jape melkein samasta kohdasta insinöörin 
tarkkuudella. Ja Morgan Kane, nyt yksin ja tällä kertaa pystyssä, kyllä se 
Jaken vaikutus on vähän märkä..Timpa ja Tuoppi vielä myöhemmin 
yhdessä Antilan perheen voimalla. 
 

Läheiseen niemeen leiriin, sitten Neitikosken leirialueen saunaan, 
tekeepä"kutaa". 
 

Aamulla matka jatkuu "normaalien" aamutoimien jälkeen kohti Murroota 
ja Siikakoskea. Mää ja Miss lasketaan Murroo ekana, ei mitään 
tiedusteluja, olenhan ollut täällä ennenkin.Old Down täyttyy aika 
mukavasti, mutta suuremmitta ongelmitta alas ja akanvirran kautta 
rantaan tyhjentämään. Tuleehan ne muutkin, tyhjentää kuka montakin 
litraa, meillä kuitenkin ehkä eniten Murroon vettä "haavissa". 
 

Siikakoskelta löytyy seuraava leiripaikka laavun lähistöltä. Lettuja, lettuja, 
niitä on luvassa tänä iltana. Omenahillolla ja jollakin toisella, en nyt 
muista millä, mutta punaista ainakin väriltään. Hyvää..vaatteiden 
kuivatusta ja leppoisaa illan viettoa nuotion liekkeihin tuijotellen, 
semmoista se on tää retkeily. Pura ja kokoa, sitäkin se on tää homma. 
Kamat pitkin tannerta ja taas kohta tynnyreihin ja usseihin,vapaaehtoista 
sulkeista, ainakin armeijan kävijät käsittää.. 
 

Eihän tämä varsinaisesti retkeemme liity, tai siis liittyy meidän 
retkeemme..meinaan taas tuli "uusia" tyyppejä mukaan porukkaan 
Ronaldo(Heikki), Morgan Kane(Vellu), Sekevaara(Jake), Tekniikan 
tohtori(Jape), Jossu Johtaja, Arska "Virtanen", Rouva Sekevaara(Kati), 
Miss Murroo(Pia), Neitikosken kesyttäjä(Antti), Professori(Timpa), 
Tuoppi,proffan poika ja"kirjailija", joku "valopää" Nokialta. 
 

Ruunaan luontokeskukseenkin tutustuttiin ja päiväsopat paikallisen 
kahvion tapaisessa kuppilassa syötiin. Ja matka jatkui, kosket pienenivät 
ja yhden sellaisen rannalta löytyi hieno leiripaikka viimeiseksi yöksi 
Lieksanjoella. 
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Todellinen rankkasade saatiin vielä loppuhuipennukseksi, ei uskoisi 
kuinka paljon vettä voi taivaalta tulla.. mutta nyt se on nähty sekin. 
 

Perille Hämeenjärven leirikeskukseen saavuttiin sitten jo sateen loputtua, 
jotenka pakkaaminen sujui kitkattomasti. Osa porukkaa päätti vielä 
poiketa matkalla kotiin Heikin mökille saunomaan ja yöpymään. 
Lauantaina sitten kohti kotia. KIITOS Heikki vielä kerran saunasta ja 
majapaikasta koko ryhmän puolesta ja eritoten omastani. 
 

Ja onneksi matkalla oli mukana Arska, verraton suunnistaja, ei eksytty. 
Se on toi "Virtanen" sähkömies tai vähän enemmän. Morgan Kane ja 
Sekevaara, niistä ei voi kertoa mitään, ne pitää nähdä ja kokea. Ja 
tieteskin Neitikosken kesyttäjä,Antti. Ja, jos on ongelmia, ne ratkaisee 
Professori Timpa tai Tekniikan tohtori Jape. 
 

Ja sitten tytöt, Jossu, Kati ja Pia, kaikki mahtavia mimmejä. 
 

Ai niin mää meinasin unohtaa mun parhaan ystävän, Karun, Kemijoen 
kauhun ja nyt sitten Ruunaankoskien ehdottomasti taitavimman 
tasapainoilijan, vaikka onhan Hänellä neljä jalkaa, mutta kuitenkin retki 
ilman "Kauhua" ei oo olleskaan niin kivaa, kun "Kauhun" kanssa. Aina 
kaikillle ystävällinen, varauksetta, ehdoitta..Pystyisimmepä mekin 
samaan. 
 

Kastumatta ei selvitty, mutta monta kivaa ja ikimuistoista tapahtumaa 
rikkaampana kuitenkin. 

 
Kirjoittajana oli Karun kaveri 
 

 
 

Iltanuotiolla Ruunaanjärven rannalla, kuva Jarmo Poutanen 
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metsähallituksen tiedotteista poimittuametsähallituksen tiedotteista poimittuametsähallituksen tiedotteista poimittuametsähallituksen tiedotteista poimittua    
 

Välähdyksiä vuosituhansien varrelta – valtion metsi en 
kulttuuriperintökartoitus tuo uutta tietoa metsien historiasta 
Metsähallituksessa käynnistyi keväällä 2010 hanke, jossa kartoitetaan 
valtion metsien kulttuuriperintö-kohteita. Kesän 2010 aikana kartoituksia 
tehtiin kaikkiaan noin 400 000 hehtaarilla. 
Lapissa kartoitettiin lukuisia II maailmansodan aikaisia 
saksalaistukikohtia, vankileirien jäännöksiä, venäläisten hautapaikkoja ja 
kolttasaamelaisten vanhoja asuinkenttiä.  
Koillismaalla löytyi vaarojen lakialueilta isoja kivipöytiä, jotka ovat 
mahdollisia seitakiviä. Tervanpolton jäljiltä löytyi lukuisia vanhoja 
tervahautojen pohjia ja niihin liittyviä tervapirttien jäännöksiä. Vanhoista 
eränkäyntimenetelmistä kertovat muun muassa Lapista ja Koillismaalta 
löytyneet pyyntikuoppaketjut. 
Jämsässä paikannettiin keskiaikainen, Hämeen maakunnan rajamerkki, 
kallioon hakattu risti. Vanhoja karsikkopuita, joissa oli mm. 1700- ja 1800 
-lukujen kaiverruksia löytyi muun muassa Lieksasta. Teijon 
retkeilyalueella Salossa on puolestaan nähtävissä 1600-1900-luvun 
ruukkitoiminnan jäljiltä kymmeniä hiilimiilujen jäännöksiä.  
Tiedot muinaisjäännöksistä ja muista kulttuuriperintökohteista 
tallennetaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään, jotta ne voidaan 
ottaa huomioon metsien käsittelyä suunniteltaessa. Tietoja voidaan 
hyödyntää myös virkistyskäytössä, opetuksessa ja luontomatkailussa.  
Inventointien taustalla on Kansalliseen metsäohjelmaan 2015 kirjattu 
tavoite, jonka mukaan Metsähallitus inventoi vuoteen 2015 mennessä 
valtion metsien kulttuuriperintökohteet.  
 
Retkikartta.fi -karttapalvelua täydennetty ja paran nettu 
Metsähallituksen Retkikartta.fi -karttapalveluun on tehty joukko 
täydennyksiä ja parannuksia. Uutena toimintona karttapalvelussa on nyt 
käytettävissä Koordinaattityökalu, jonka avulla voi kätevästi määrittää 
kartalta haluamansa pisteen koordinaatit eri koordinaatistoissa ja -
koordinaattimuodoissa. Koordinaatit voi nyt myös kopioida 
karttapalvelusta aiempaa helpommin vaikkapa johonkin toiseen 
sovellukseen. 
Karttatulosteiden mittatarkkuutta on parannettu. Matkan ja pinta-alan 
mittauksen toimintaa on täydennetty Karttapalvelun toimivuutta eri 
selainohjelmilla on myös parannettu entisestään. Käyttöohjeeseen on 
lisätty uutuutena hyödyllisiä vinkkejä. Uudet ja muuttuneet toiminnot on 
kuvattu Retkikartan päivitetyssä käyttöohjeessa (www.retkikartta.fi).  
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Helvetinjärven kansallispuisto laajenee 
Ruoveden kunta luovuttaa Helvetinjärven kansallispuistoon rajautuvan 
Kankijärven 27 hehtaarin alueen liitettäväksi kansallispuistoon. 
Metsähallitus luovuttaa kunnalle 20 hehtaaria talousmetsää 
Tuuhoskylästä. Luonnonsuojelun kannalta kansallispuistoon liitettävä 
alue on erittäin merkittävä. Liitoksen myötä kansallispuistoon tuli uusia 
luonnontilaisia soita sekä runsaasti myrskyn aikaan saamaa lahopuuta.  
 
Ajankohtaista kansallispuistoista 
 
Helvetinjärvi 
 

Uusi Helvetistä itään - luontopolku avattu 2010 
Rengasreitillä Kankimäen ja Kolun välillä on nyt myös mahdollisuus 
saada tietoa alueen luonnosta ja kulttuurihistoriasta uusien 
luontotaulujen myötä.  
 
Isojärvi 
 
Heretyn luontotupa asettuu talvilevolle. Luontotuvan ollessa suljettuna 
Isojärven esitteitä ja tietoa puistosta löytyy kämpän takana olevasta 
infokatoksesta. 
  
Lortikan lähde on asetettu toistaiseksi käyttökieltoon pilaantuneen veden 
vuoksi. Lähteen vettä ei pidä käyttää juoma-, eikä pesuvetenä. Lähin 
kaivo on Heretyn kämpällä. 
 
Liesjärvi 
 
Talven ajan Kanteluksentien varrella olevat pysäköintipaikat pidetään 
auki (eli Pirttilahden, Sikomäen ja Peukalolammin pysäköintipaikat). 
Korteniementietä ei aurata, kuten ei myöskään Kopinlahtea 
 
Torronsuo 
 
Torronsuolle on ajettu latuja n. 20 kilometriä. Ladut soveltuvat tällä 
hetkellä retkihiihtoon, paikoin laduilla saattaa olla epätasaisuutta. 
Latutietoa löytyy Torro-Seuran sivuilta (www.surffi.net). 
 
Torronsuon pitkospuiden uusiminen on ollut käynnissä koko kesän ajan. 
Lokakuussa on saatu valmiiksi louhoksen suunta. Kiljamon kiertävä 
lenkki uusittiin jo aiemmin, samoin sen varrella oleva lavarakennelma. 
Lavalle pääsee pysäköintipaikalta myös lastenvaunujen ja pyörätuolien 
kanssa leveitä pitkospuita pitkin. Pitkospuiden uusiminen jatkuu ensi 
vuonna. 
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET   päivitetty 28.02.2010 
 
Vuokrattava tuote    vrk viikonloppu vko 
 
TELTAT JA LAAVUT 
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)    6,00 13,00 
Halti Delta 2 (tunneli, ymp. vuoden, 2 hlö)   5,00 11,00 
FJ Akka Sharpe R/S 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)   8,00 15,00 
Halti hike & bike 3 kupoli (3-vuodenajan)    5,00 11,00 
Tuntsa kota      4,00 8,00 
Halti erätoveri sadekatos (3x3) m     2,00 5,00 
Vihe erätoveri sadekatos (3x3) m     2,00 5,00 
Vihe 4-hengen laavu (2 kpl)     2,00 5,00 
 
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. 
 
TALVIVARUSTEET  
Ahkio Koivisto     5,00 9,00 
Ahkio Savotta     8,00 17,00 
Ahkio Taivaltaja     5,00 9,00 
 
RINKAT JA REPUT 
Savotta  906 85L     5,00 13,00 
Savotta  906  85L Tunturisusi    5,00 13,00 
Fjällräven Kajka 65l anatomic rinkka (uusi)   8,00 15,00 
Karrimor Jaguar G r 80 –rinkka    5,00 13,00 
Halti Andi 75 putkirinkka     4,00 9,00 
Halti Anatomic 50l -rinkka     2,00 5,00 
Haglöfs tight reppu L     2,00 5,00 
 
KEITTIMET  
Trangia spriipolttimella (3 kpl)    2,00 5,00 
Primus kaasukeitin (2 kpl)     2,00 5,00 
 
LUMIKENGÄT 
TSL 227 (4 paria)     6,00 13,00 
TSL 810 (1pari)     6,00 13,00 
Tundra (2 paria)     6,00 13,00 
Tubbs (2 paria)     6,00 13,00 
Sherpa (1pari)     6,00 13,00 
MSR (1pari)      6,00 13,00 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheuttamasta 
vahingosta. Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus 
(ennakkomaksut) kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 puh 03-214 
5231. 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. 
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SILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKI 
 

SähköposSähköposSähköposSähköpostitiedotustitiedotustitiedotustitiedotus    
Yhdistyksemme lähettää tiedotteita tarvittaessa sähköpostin välityksellä 

niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
Tiedotusrinkiin pääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi Anna-

Maija Rakeelle anna-maija.rae@pp.inet.fi . Muistathan ilmoittaa 
sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 

 
Yhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivut    

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

 
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 40 €, joka koostuu 20 € 

panttimaksusta ja 20 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin 
palauttaessaan avaimen. 

 
Taivaltajien toimistoTaivaltajien toimistoTaivaltajien toimistoTaivaltajien toimisto    

Taivaltajien toimisto Kerholla on avoinna keskiviikkoisin kello 17.00-
18.30. Tarvittaessa yhteydenotot toimihenkilöihin. 

 
Reissussa rähjääntyy ja huovatkin rispaantuu…Reissussa rähjääntyy ja huovatkin rispaantuu…Reissussa rähjääntyy ja huovatkin rispaantuu…Reissussa rähjääntyy ja huovatkin rispaantuu…    
EA-jaosto tarvitsee esim. Pirkan Hölkässä PUHTAITA, 

HYVÄKUNTOISIA huopia. Lahjoitukset voi toimittaa Kerholle 
keskiviikkoisin klo 17-18.30. Toivoo Marja-Liisa 

 
NettiosoitteitaNettiosoitteitaNettiosoitteitaNettiosoitteita 

Metsähallituksen Luontoon.fi –verkkokauppa, jonka myynnistä kertyvät 
tulot ohjataan kunkin retkikohteen hyväksi: www.kauppa.luontoon.fi 

 
Metsähallituksen Retkikartta.fi –karttapalvelu: www.retkikartta.fi 

 
Suomen Ladun uudistuneet nettisivut: www.suomenlatu.fi 
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Tampereen Taivaltajat ry  
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Pankkiyhteys: TSOP 573226-277826, Y-tunnus: 0155642-2 

Toimihenkilöt  
Puheenjohtaja 
Raimo Raevaara 
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE 
040 837 6269, raimo.raevaara@gmail.com 
 

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

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

Jäsensihteeri 
Lassi Vuorenoja 
Satakunnank 24 C 29, 33210 TRE 
045 677 2058, lassi.vuorenoja@saunalahti.fi 
 

Leikekirjan hoitaja 
Heikki Rinnemaa 
Kolunkatu 1 D 33, 33710 TRE 
03 318 1 602, heikki.rinnemaa@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 
Kaupink. 37 G 82, 33540 TRE 
040 779 6505 
marjaliisa.lehto@gmail.com 
 
Hiihtojaosto 
Yhteyshenkilö: Raimo Raevaara 
040 837 6269, raimo.raevaara@gmail.com 
 
Kävelyjaosto 
pj. Outi-Päivikki Rautio  
Näsilinnankatu 42 A 1, 33200 TRE 
03 2133 114, 050 329 5233, op.rautio@kolumbus.fi 
 
Pelijaosto 
pj. Seppo Raevaara 
Etuniitynkatu 5, 33580 TRE 
040 546 8773, raevaara@koti.tpo.fi 
 
Pyöräilyjaosto 
Matti Rahomäki 050 572 3531, matti.rahomaki@nic.fi 
 
Retkeilyjaosto 
Yhteyshenkilö: Jari-Pekka Isotalo 
040 744 9252, jari.pekka.isotalo@gmail.com 

 
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 yh dyshenkilö  
 
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 


