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Raipen palsta 
 

Suru on suuri aktiivi-Taivaltajien 
joukossa Pekka Purhosen poistut-
tua taivaallisiin talkoojoukkoihin. 
Hän teki seurassamme arvokasta 
työtä Taivalpirtin puuhuollon tur-
vaamiseksi lähes 30 vuotta ja oli 
mukana niin Pirtin kevät- ja 
syystalkoissa kuin polku- ja latu-
talkoissakin. Ruskavaellusten ve-
täjänä hän toimi kymmenet vuodet. 
Hänestä jää korvaamaton aukko 
seuran talkootyöhön. Henkilökoh-
taisesti tunsin Pekan parhaiten 
monilta ruskavaelluksilta auttavana 
ja toimeen tarttuvana. Hän oli aina 
ensimmäisenä keräämässä poltto-
puita nuotiota varten ja aamulla 
aamupuuron keitossa. 
 

Talvi 2014-2015 on ollut selvästi 
parempi hiihtäjille kuin edellinen, ei 
kuitenkaan silti mikään loistava 
hiihtotalvi. Lunta ei ole ollut kuin 
vähän talven aikana. Taivalpirtin 
ladut olivat hiihtokunnossa jonkin 
aikaa, mutta kova tuuli ja vesi-
sateet toivat roskat ladulle. Uudet 
reittisuunnat saatiin testattua käy-
tännössä ja hyviksi todettiin. 
 

Taivalpirtin hiihtopäivystys järjes-
tettiin joinakin viikonloppuina ja 
hiihtolomaviikolla joka päivä. Pir-
tillä kävi talven aikana ehkä 100 
hiihtäjää, kun normaalitalvena hiih-
täjiä on ollut 2000-3000.  
 

Taivalpirtin kesä alkaa lauantaina 
9.5. kevättalkoilla. Talkoissa hoide-
taan polttopuuhuoltoa, pestään 
Pirtti ja sauna kesäkuntoon, hara-
voidaan pihaa yms. Kaikille löytyy 
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kyllä puuhaa. Tähän mennessä ei 
kenenkään ole tarvinnut seisoa 
tumput suorina, tuskin jatkossa-
kaan. Aina löytyy askaretta. Kesä-
kauden avajaiset ovat Taivalpirtillä 

keskiviikkoiltana 13.5. alkaen kello 
18. Tulkaa mukaan!!! 
 
Kesää odotellen 
Raipe 

 
 

 
 
 

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

Lentopalloa  
Sisäkentällä Tredulla Koivistonkylässä. Vuoro on kello 19.00–20.30.  
13. toukokuuta siirrytään kesäkaudeksi Taivalpirtin ulkokentälle Lisätietoja 
antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 17. 
 

23.4. Kerhoilta aiheena Puhdas vesi, sivu 13. 
 

25.4. Hämeen latualueen Geokätköilykurssi Taivalpirtillä, sivu 14. 
 

26.4. Muumien seikkailupäivä Taivalpirtillä, tarkemmin yhdistyksen nettisivulla 
 

27.4. Kerhoilta; Maastopyöräily, sivu 18. 
 

1.-3.5. Melonta- ja patikointiretki Haukkajoelle ja Haukanmaalle, sivu 20. 
 

3.5. GPS-teemapäivä, sivu 15. 
 

3.5. Päiväretki Pirkkalasta Peltolammille, sivu 21. 
 

4.5. Maastopyöräily tutuksi, sivu 19. 
 

9.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 8. 
 

11.5. Maastopyöräily tutuksi, sivu 19. 
 

12.5. Melontaretki Näsijärvelle, sivu 22. 
 

13.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 8. 
 

14.5. Helatorstaipyöräily, sivu 18. 
 

16.5. Yhdessä pyöräillen, sivu 19. 
 

17.5. Päiväretki Pirkan Taipaleen –reitille, sivu 22. 
 

18.5. Maastopyöräily tutuksi, sivu 19. 
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19.5. Melontaretki Näsijärvelle, sivu 22. 
 

21.5. Kerhoilta aiheena Retkeily Pohjois-Skandinaviassa, sivu 20. 
 

22.-24.5. Koskimelontakurssi Muroleessa, järjestäjänä Kajak Tampere 
Perinteisesti Kajak kutsuu taivaltajia osallistumaan perinteiselle Muroleen 
koskimelontakurssille. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja vähän kokemusta 
omaaville. Kurssilla  on  useita koulutettuja ohjaajia.  Kurssiohjelman  ja  erityis- 
vaatimukset löydät Kajakin kotisivuilta: 
http/www.kajaktampere.fi/index.php/Koskimelontakurssi 
 

23.-24.5. Retkeilypainotteinen ensiapukurssi Taivalpirtillä, sivu 16. 
 

25.5. Maastopyöräily tutuksi, sivu 19. 
 

26.5. Tiistaimelonta Kaupinojanlahdella, sivu 22. 
 

2.6. Tiistaimelonta Kaupinojanlahdella, sivu 22. 
 

17.6. Kalastustapahtuma ja jäsenilta Taivalpirtillä  
Perinteinen mato-onkitapahtuma pidetään Taivalpirtillä. Siinä palkitaan suurin 
saalis(lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja pienin kala (pituus ratkaisee). Sarjat 
ovat nuoret (alle 16 v.) ja yleinen. Onginta alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 19.00. 
Omat syötit! Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin! Retkeilyjaosto 
 

26.-28.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri Melkuttimen 
rannalla Lopella, sivu 13. 
 

2.7. Kebnekaisen retken suunnittelupalaveri Kerholla kello 18.30. 
 

4.-12.7. Kesän pitkä pyöräretki Kokkola – Virrat, sivu 19. 
 

20-23.7. Kesän melontaretki Kymijoelle, sivu 23. 
 

31.7.-9.8. Kesävaellus Kebnekaiselle, sivu 24. 
 

Minustako Metsämörriohjaaja? 
Mikä ettei – lähde kouluttautumaan! 

 

Sinä, joka olet kiinnostunut tulemaan Taivaltajien tänä vuonna aloittamaan 
lapsiperheille suunnattuun toimintaan ohjaajaksi, ilmoittaudu halukkaaksi 28.-29.8. 
Tampereella järjestettävälle Metsämörriohjaajan peruskurssille. Koulutus on sinulle 
maksuton, kun sitoudut toimimaan Taivaltajien Metsämörritoiminnan yhtenä 
ohjaajana muutamia vuosia. Yhteydenotot allekirjoittaneelle.  
 
Koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 
Puh 050 572 3531, s-posti matti.rahomaki@nic.fi 
 



5 

Pekka Purhonen 
 in memoriam 

 
15.4.1947-2.2.2015 

 
 
 
Retkeily ja monipuolinen 
liikkuminen luonnossa olivat 
iso osa Pekan elämää. Tämä 
johdatti hänet myös osal-
listumaan aktiivisesti Tam-
pereen Taivaltajien toimin-
taan useiden vuosikymme-
nien ajan.  Yllättäen kuulim-
me, että retkiemme luotet-
tava vetäjä ja monessa 
aktiivinen talkoolainen on nyt 
saanut kutsun Luojansa luok-
se. 
 
Pekka liittyi Taivaltajiin vuonna 1982 ja toimi hyvin monissa tehtävissä. Esimerkiksi 
Taivalpirtin isäntänä vv. 1991-92 ja sen kiinteistötoimikunnan aktiivisena jäsenenä 
aina vuoteen 2014. Liiterissä, pukukatoksessa ja monissa Pirtin rakennuksissa on 
hänen pysyvä kädenjälki. Puuhuollosta Pekka vastasi noin 30 vuotta ja saanut siitä 
aikanaan kunnioitettavan Pirtin ”puupää” arvonimen. Ja monessa muussakin hän oli 
mukana: johtokunnassa vv.1989-98,  retkeily-, huolto- ja hiihtojaostossa sekä 
koulutusvastaavanakin. Tosin hän oli sen luonteinen, ettei itse tuonut esille omia 
tekemisiään. Ennen kaikkea muistamme Pekan toiminnan miehenä, joka tarttui aina 
ensimmäisenä käytännön töihin, on sitten kyse Taivalpirtin talkoista, polkujen tai 
latujen kunnostamisesta tai Pirkan hölkän huoltopaikan hoitamisesta.  
  
Lappi oli Pekalle tärkeä ja itsestään selvä matkakohde, jonne hän teki lukuisia retkiä 
kaikkina vuodenaikoina. Taivaltajien kanssa hän oli matkassa ainakin 30 
ruskavaelluksella ja keväisin hiihtovaelluksilla.  Retket eivät rajoittuneet vain 
Suomen Lappiin, vaan myös maisemat Ruotsin ja Norjankin puolelta tulivat hänelle 
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tutuiksi. Pekka johdatti ryhmänsä usein syrjäisille aluille, joissa ei tavattu muita 
kulkijoita. Muistoissamme jää elämään ne lukuisat tapahtumat ja hetket, jotka näillä 
retkillä Pekan kanssa saimme viettää.  
 
Vaelluksilla huomasi heti Pekalle luonteenomaisen toimeliaisuuden ja auttamishalun. 
Muut kun vielä purkivat tavaroitaan taukopaikalla, oli Pekka jo kerännyt polttopuut 
ja sytyttänyt nuotion. Tai kantanut vedet tupaan, lakaissut lattiat ynnä muuta. Aina 
kun oli jotain korjattavaa, oli Pekka ensimmäisenä touhussa mukana. Harvoin tapaa 
ihmistä jolle toisten auttaminen on niin itsestään selvää ja luonteenomaista kuin 
mitä se Pekalle oli. Hänelle ominainen rauhallisuus ja hyväntuulisuus sitä vielä 
täydensivät ja loivat kaikille leppoisan ja turvallisen ilmapiirin. 
 
Reissuilla saimme ihailla Pekan taitoa kulkea maastossa suoraan ja sujuvasti 
perinteisellä kartta-ja-kompassi tyylillä. Metsä oli hänelle tuttu jo ammattinsa 
puolesta ja lisäksi hyvä kunto auttoi menemistä. Jälkimmäisestä oli osoituksena 
osallistuminen kymmeniin Pirkan kierroksen tapahtumiin.  Usein poluilla ja helpossa 
maastossa Pekka kulki porukan keskellä tai hännillä peräpään valvojana. Mutta kun 
eteen tuli vaikeita paikkoja kuten jokien ylityksiä, jyrkänteitä, kivikkoa tai muita 
vaaroja, oli Pekka aina ensimmäisenä tutkimassa ja varmistamassa reittiä. Se oli 
esimerkillä johtamista parhaimmillaan. Hyvän kunnon lisäksi, jotain Pekan 
pitkäjänteisyydestä ja uskollisuudesta kertoo se, että hän joka keskiviikko, säässä 
kuin säässä, yli 20 vuoden ajan kävi sauva- tai hiihtolenkillä ystäväporukan kanssa. 
Ja sen päälle Näsijärveen uimaan ja Kaupinojan saunaan.  
 
Pekka tunsi hyvin Tunturi-Lapin laajat erämaat ja niiden erityispiirteet.  Hänellä oli 
paljon kerrottavaa jokaisesta autiotuvasta, niiden taustasta ja siitä milloin ja 
millaisissa olosuhteissa hän oli niissä vieraillut. Hän muisti hämmästyttävän tarkasti 
monia yksityiskohtia, ja siksi hänen juttujaan oli varsin mukava kuunnella. Häntä 
myös kiinnosti kaikenlaisten erikoisten paikkojen ja henkilöiden tarinat, kuten 
erakot, kullankaivajat tai vanhat asumukset. Tietojaan hän sitten käytti suunnitellen 
meille aina uusia, mielenkiintoisia reittejä ja toisinaan pääsimme mekin tapaamaan 
näitä Pekan ”merkkihenkilöitä”.  Muiltakin osin Pekan retkisuunnitelmat olivat hyvin 
laadittuja, koska niissä oli sopivasti pelivaraa muutoksille ja uusille ideoille sään, 
kunnon tai muiden olosuhteiden perusteella. 
 
Surun ja hämmennyksen keskelläkin me taivaltaja-ystävät tunnemme suurta 
kiitollisuutta Pekkaa kohtaan kaikista niistä lukemattomista päivistä ja hetkistä, 
jotka olemme yhdessä saaneet kulkea. Vaikka emme enää voi nauttia hänen 
seurastaan ja avustaan, on meillä vielä kaikki kalliit muistot ja hänen esimerkkinsä 
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jättämät jäljet. Tämä Pekan viitoittama polku sydämissämme ei meiltä Tampereen 
Taivaltajilta tule koskaan unohtumaan.  
 
Retkiporukan kanssa Pekkaa kaivaten muisteli 
Antti Sirén 
 
Kuva: Tapani Jantunen 
 
 

Pekka in memoriam 
 
Kun joku poistuu keskuudestamme, sanotaan, että häntä ei enää ole. Mutta Pekka on 
ja tulee aina olemaan keskuudessamme. Sanotaan, ettei kukaan ole korvaamaton, 
niinhän se tietenkin on. Pekan kyseessä ollessa se kyllä tarkoittaa, että aika lähellä 
korvaamatonta ollaan. 
 
Suuri aukko jää Taivaltajien sydämiin, muttei unohduksiin, ei ikinä. Lukuisat 
tapahtumat, monet, monet retket, vaellukset pitkin tuntureita ja kairoja eri 
vuodenaikoina, talkoot ja lentopallomatsit yhdessä koettiin. 
 
Parempaa kaveria ja ystävää on vaikea kuvitella. Pekka oli sitä oikeesti isolla 
sydämellä. 
 
Jos joku tarvitsi apua, Pekalta sitä kyllä sai. Muut kun ajatteli, että tarttis tuokin 
homma tehdä, niin Pekka sen yleensä oli jo hoitanut. Vähin äänin, sen kummemmin 
sitä mainostamatta. 
 
Sua jää kaipaamaan suuri joukko ystäviä ja retkikavereita kaikille niin nopean ja 
yllättävän poismenon johdosta.  
 
Kiitos sulle vielä kerran kaikesta tekemästäsi yhteisestä hyvästä ja jospa me sitten 
vielä joskus nähtäisiin, kukapa sen varmasti tietäisi. 
 
”Jos mä tuun siinä neljän nurkilla”, niinhän sää sen niin monta monituista kertaa 
sanoit, kun lentopallomatsiin oltiin yhdessä lähdössä. ”Kyllä me varmaan keritään 
ajoissa”. Nuo lausahdukset ovat syöpyneet unohtumattomina muistini sopukoihin. 
 
Retki- ja lentopallokaverisi Jaska 
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 

Talven hiihtopäivystykset Pirtillä on saatu vietyä läpi vain osittain. Alku- ja 
loppupään viikonloppujen päivystyksiä jouduttiin perumaan huonon 
lumitilanteen vuoksi. Töitä latumiehet tekivät maastossa miltei joka päivä, 
mutta tällainen leuto ja vesisateinen talvi tekee mahdottomaksi ylläpitää 
hyviä latuja näillä voimavaroilla. 
 
Latujen tekoon ja kiinteistöhuoltoon tuli iso aukko Purhosen Pekan 
siirryttyä ikivaellukselleen. Pekan kaltaisia tekijöitä on vaikea korvata, 
mutta yhteen hiileen puhaltamalla ja töitä jakamalla toivottavasti 
jaksamme eteenpäin. Tehdään kevättalkoita ja Pekkaa, pitkäaikaista 
puuhuoltovastaavaamme muistellen. 
 

KEVÄTTALKOOT 9.5. KELLO 9.00 ALKAEN 
 

Puu- ja haravointihommaa kyllä riittää pihalla sekä pesu- ja 
siistimistarpeita saunassa, Pirtissä ja huoltorakennuksissa. Aloitamme 
aamuyhdeksältä kahvilla ja voileivillä. Päivällä emännät tarjoavat 
maittavan keittolounaan ja iltapäivällä pullakahvit. Talkoita päättelemme 
iltapäivällä kolmen maissa, jolloin tarjolla on uimapukusauna ja 
talviturkinkasto Riutan vilvoittavassa vedessä. Varaudu sään ja ulkotyön 
mukaisella vaatetuksella sekä uimapuvulla ja pyyhkeellä. 
 

KESÄKAUDEN AVAUS 13.5. KELLO 18.00 ALKAEN 
 

Pirtti ”avataan” kesäkauden toiminnalle lipunnostolla kello 18.00. Juodaan 
alkulämpimiksi pullakahvit ja poistetaan sen jälkeen talven jäykkyydet 
kropasta Margitin ohjatulla venyttelyllä. Siitä vetreentyneinä siirrymme 
harrastamaan erilaisia pelivaihtoehtoja tai sauvakävelemään tai muuten 
vain aikaa viettämään. 
 
Harrastelun jälkeen voi sitten palkita itseään saunalla ja uinnilla oman 
sietokyvyn mukaan. Muista uimapuku ja pyyhe. Ilta päätellään 
nuotiokahveilla ja makkaran paistolla. Yhdistys tarjoaa kahvit, teet, pullat 
ja saunan sekä paistinmakkaran. Pukeutumisessa kannattaa huomioida 
sää, liikunta ja nuotiolla istuminen. Kulkuohjeita ja tapahtumatietoja voi 
kysyä Kerhon keskiviikkopäivystyksestä. 
 
Pekkaa pitkäaikaisesta työpanoksesta kiinteistöhuollon osaavana ja 
esimerkillisenä toimijana kiittävin ja surun saattamin ajatuksin muistaen. 
 
Kiinteistötoimikunta ja emäntäryhmä 
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Kuvat: Heidi Savolainen 
 

Lapsiperheille suunnatut tapahtumat suosittuja 
 
Talvella aloitettu lapsiperheille suunnattu toiminta on lähtenyt liikkeelle 
ryminällä – lapsia ja perheitä on tapahtumissa ollut mukana kymmenittäin. 
Kiitos innokkaille tapahtumien järjestäjille!  
 
Yksi heistä - Heidi Savolainen on kirjannut ylös tapahtumien antia: 
 

Lapsiperheiden talvipäivä Taivalpirtillä 1.2. 
 
Aloitimme lapsiperheille suunnatun toimintamme varsin talvisissa maisemissa 
Taivalpirtillä. Talkoolaiset valmistelivat tapahtumaa pikku hiljaa jo edellisellä 
viikolla. Napakelkkarata saatiin paikoilleen hyvissä ajoin, vaikka toki jään pintaa 
jäädyteltiin vielä iltamyöhään edellisenä yönä. Pulkkamäkeäkin rakennettiin 
oikein urakalla – ja hieno siitä tulikin!  
 



10 

Aamun valjetessa viimeisteltiin lapsia 
ilostuttamaan rakennettu lumilinna, tam-
pattiin sokkelorata, tehtiin tikkupullataikina, 
kerättiin polttopuita nuotiopaikalle sekä 
tietysti testattiin pulkkamäki ja napakelkka. 
Nuoremmat talkoolaiset olivatkin hyvässä 
opissa, kun jo kokeneemmat konkarimme 
näyttivät mallia mäenlaskuun.  
 
Pian alkoikin oikea hulina! Tapahtumaan 

saapui noin 50 punaposkista vierasta. Suurin 
osa heistä taittoi matkansa vanhempiensa 
vetämänä pulkalla, osa saapui paikalle 
hiihtäen ja loput tulivat kävellen. Lapsilla oli 
hauskaa ja meno oli sen mukaista. 
Uskaltautuipa jokunen aikuinenkin pulkka-
mäkeen! Sen sijaan napakelkka antoi niin 
hurjat kyydit, että aikuiset katsoivat parhaaksi 
pysyä sivummalla.  
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Ohjelman lomassa oli kiva käydä välillä lämmittelemässä Pirtissä, missä 
päivystäjien taikoma omenapiirakka ja muut herkut kävivät kuin kuumille kiville. 
Kaikkein isoin ruuhka taisi kuitenkin olla nuotiopaikalla, missä jokainen 
osallistuja sai paistaa itse itselleen tikkupullaa. Mikäs olisikaan sen parempaa 
kuin itse paistettu pulla mansikkahillolla höystettynä?  
 

Laskiaisrieha Niihaman Majalla 17.2. 
 
Laskiaistiistaina pulkat saivat kyytiä Niihaman Majalla, kun järjestimme 
lapsiperheille suunnatun Laskiaisriehan. Pulkkamäki oli luonnollisesti 
tapahtuman ykköshitti. Niihaman Majan väen tekemä pulkkamäki antoi hurjat 
vauhdit ja jännitystä mäkeen toi vielä pimenevä ilta. Otsalamput vain 
välkkyivät, kun talkoolaiset ottivat innokkaita laskijoita vastaan Pikku-Niihama 
järven jäällä.  
 
Tottakai myös napakelkka oli tapahtuman vetonaula. Tapahtumassa oli myös 
kaksi lyhtypolkua. Toinen oli jo perinteiseksi muodostunut noin kilometrin 
mittainen Niihaman Majan ylläpitämä myrskylyhdyin valaistu hiihtolatu. Tässä 
Taivaltajien järjestämässä tapahtumassa mukana oli myös vähän lyhyempi 
lyhtypolku, jonka pystyi tallustelemaan läpi joko jalkaisin tai lumikenkäillen. 
Polun varrella seikkailijoita riemastuttivat talviaiheiset runot ja lorut, josta kaikki 
löysivät entuudestaan tuttuja riimejä, mutta mukana oli myös uudempia 
värssyjä. Lyhtypolun kohokohta taisi kuitenkin olla kuusen juureen piilotettu 
makea yllätys!  
 
Mukana Laskiaisriehassa oli myös Tarinatäti Pipa. Hänen kanssaan oli välillä 
mukava lämmitellä puolijoukkueteltan lämmössä ja kuunnella entuudestaan 
tuttuja satuja. Innostuipa jokunen nuori Taivaltaja Pipan hommasta niin kovasti, 
että halusi itse kokeilla tarinatädin roolia nuoremmille sisarilleen.  
 
Niihaman Majan väki oli tuttuun tapaansa loihtinut tapahtumaan suussa sulavia 
herkkuja. Laskiaispullat tekivät kauppansa. Myös kuuma mehu, itse paistettu 
makkara, hernekeitto ja vohvelit kuuluivat illan menyyseen.  
 

Hoi Kolikok!  
Lapsiperheiden Metsämörripäivä 7.3. Kirskaanniemessä 

 
Lapsiperheille suunnattu toimintamme jatkui maaliskuisena lauantaiaamuna 
Kirskaanniemessä. Metsämörri esittäytyi heti tapahtuman alkajaisiksi ja 
jännitys laukesi, kun hän osoittautui hellyttäväksi lasten ystäväksi. Taivalsimme 
peräkanaa Metsämörritaulujen viitoittamaa polkua Höytämönjärven laavulle,  
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mikä oli tämän päivän retkikohteemme. Metsänporttikin aukesi helposti ja pian 
pääsimmekin leikkimään Metsämörrin kanssa.  
 
Etsimme metsästä erilaisia asioita, ja lasten riemu oli suunnaton, kun saimme 
korjattua sateenkaaren, jonka värit olivat tippuneet edeltävänä yönä metsään. 
Tunnusteluleikissä sormiamme vähän paleli ja pian olikin aika leikkiä X-hippaa. 
Aikuiset tuntuivat tykkäävän X-hipasta jopa enemmän kuin nuorempi sukupolvi.  
Eväshetki nuotion loimutessa tarjosi mukavaa vaihtelua leikin lomassa. 
Näimme tapahtuman aikana myös kolme tuhatjalkaista kiemurtelemassa 
metsän siimeksessä. Mukana oli myös viekkaita kettuja, taivaalla liihottelevia 
pöllöjä sekä iloisesti loikkivia sammakoita. Aikuisten lapsille esittämä 
ekosysteemistä kertova näytelmä oli monelle lapselle päivän kohokohta.  
 
Metsänportti saatiin lopulta lukituksi laulamalla ja pian olikin aika taivaltaa 
takaisin kotia kohti. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä Taivaltajaa 
nuorimmaisen ollessa vasta puolivuotissyntymäpäiviensä kynnyksellä.  
 

26.4. vietämme Muumien Seikkailupäivää Taivalpirtillä. 
Tervetuloa mukaan! 

 

Kuva: Elina Rahomäki 
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Vesi vanhin voitehista 

 
PUHTAAN VEDEN KERHOILTA 

KERHOLLA 23.4.2015 KELLO 18.00 
 
Onko puhdas vesi itsestäänselvyys Suomessa? Millaista ja mistä lähtöisin 
olevaa vettä sinä käytät Tampereen ja Pirkanmaan alueella? Miten veden 
laatua tutkitaan ja miten laadun määritys tapahtuu? Miltä vesi saa maistua? 
Mitä epäpuhtauksia vedessä mahdollisesti yleensä esiintyy ja piileekö vedessä 
millaisia terveysriskejä? Mitä kemikaaleja vesijohtoveteen joudutaan 
lisäämään? 
 

Millaisia laatuvaatimuksia asetetaan tänä päivänä vesijohtoverkostolle ja 
vedenottamoille? Miten rengaskaivojen hyvää kunto on ylläpidettävä? 
Millaiseen käyttöön sopii parhaiten kova vesi ja millaiseen puolestaan pehmeä 
vesi?  
 

Mistä reppuretkeilijä voi maastossa ottaa käyttövetensä? Miten pitkään ja 
millaisissa astioissa vesi säilyy? 
 

Yllä joukko kysymyksiä, joihin saamme vastauksia huhtikuun kerhoillassa. 
Vesihuoltoinsinööri Matti Innamaa vastaanäihin ja muihinkin vesiaiheisiin 
kysymyksiin sekä kertoo oleellisia asioita vedestä ja vesihuollosta. 
 

Aloitamme illan Kerhohuoneella kello 18 kahvi- ja teetarjoilun voimin. Tule 
kuulemaan ja saamaan tietoa elämäsi tärkeimmästä ruoka- ja nautinta-
aineesta. 
 

Tervetuloa! 
                        
 
               

Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 
Melkuttimen rannalla Lopella  

26.-28.6.2015 
 
Kesäleirillä lähdetään Pekan kanssa melomaan ja Matin kanssa maastopyöräretkelle, Martin 
kanssa pääsee tutustumaan snorklauksen saloihin ja Timo vie ”Kameren ulkoilutus” –kurssille. 
Luonnollisesti siellä on Pekan luontopolku ja käydään kisaa mölkyn herruudesta. Osanottajat 
ovat omavaraisia; omin majoittein, varustein, eväin, harrastusvälinein. Leirille ei ole 
osanottomaksua, mutta ilmoittautumiset tulee lähettää Anna-Maijalle: anna-maija.rae@pp.inet.fi. 
 

Lue lisää seuraavasta Tapahtumat –lehdestä. 
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Hämeen latualueen Geokätköilykurssi 
Taivalpirtillä Lempäälässä 25.4.2015 kello 10.00-15.00 

 
Kurssilaiset saavat perustiedot geokätköilystä ja voivat kurssin jälkeen aloittaa  
omatoimisen kätköilyn. 

 

Kurssilla käsiteltäviä aiheita: 
• Lyhyt kätköilyn historia 
• Kätköilyssä tarvittavat välineet 
• Kätkökuvauksia julkaisevat sivustot 
• Muut kätköilysivustot 
• Käyttäjätunnuksen luominen sivustolle 
• Kätkötyypit 
• Kätkökuvausten etsiminen sivustoilta 
• Kätkön hakeminen maastosta 
• Löydön kirjaaminen sivustolle 
• Kätkön tekeminen  

o Paikan valinta 
o Kätkötyypin valinta 
o Kätkökuvauksen laatiminen 
o Kätkön sijoittaminen maastoon 
o Kätkön julkaiseminen 

• Reissaajat  
o Löytäminen, siirtäminen, löydön kirjaaminen ja reissaajan tiputtaminen toiseen 

kätköön 
o Oman reissaajan luominen 

• Kätköilytapahtumat 
 

Tarvittavat varusteet: 
• Muistiinpanovälineet 
• GPS-paikannin mikäli sellainen sattuu olemaan 
• Maastossa liikkumiseen sopiva vaatetus ja jalkineet 
• Omat eväät (Taivalpirtiltä saa kahvia, teetä ja mehua) 
 

Kurssi on ilmainen, eikä osallistujien tarvitse ilmoittautua sille etukäteen.  
 

Mikäli omistat GPS-laitteen tai älypuhelimen kannattaa niiden "nappulatekniikkaan" perehtyä 
etukäteen. 
 

Avaamme Savontieltä Taivalpirtille johtavalla tiellä olevan puomin, joten autolla pääsee perille 
saakka. Osoite on Savontie 653, Lempäälä. 
 

Lisätietoja kurssista antaa: 
 

Reijo Laamanen 
 

reijo_laamanen@kolumbus.fi, tai puh. 050-5840932 
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ENSIAPUA JA ETSINTÄÄ 
Ensiapu- ja etsintäjaostot  

 
GPS-TEEMAPÄIVÄ 

 sunnuntaina 03.05.2015 
 

TARKOITUS: opetella ja harjoitella käsi-GPS:n peruskäyttöä, mm. asetukset, 
koordinaattimuunnokset, paikannus, kohteen merkkaus, kulku kohteelle. Aamupäivällä kerrotaan 
satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) perusteista, tekniikasta, käyttömahdollisuuksista, 
rajoitteista ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta). Myös MML:n avoimen datan 
käyttömahdollisuuksista vinkataan, sekä muutamia hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan. 
Autonavigaattoreihin taikka ilmailu- ja veneilylaitteisiin ei tällä kertaa valitettavasti ehditä puuttua.  
Aamupäivän teoria on sisätiloissa, ruokailutauon jälkeen on käytännön "rastirata" ulkona (ei 
säävarausta).  
AIKA: kello 10.00-17.00 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko on 
päivän aikana). 
PAIKKA: Tampereella, paikka vielä varmistamatta, kysy Tensulta tai katso www-sivuilta. 
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.  
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua. 
HINTA: ei osallistumismaksua. 
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 
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RETKEILYPAINOTTEINEN ENSIAPUKURSSI TAIVALTAJILLE 
TAIVALPIRTILLÄ 23.-24.5.2015 

 

Kurssin oppi- ja harjoitustuntien määrä on 20 tuntia koostuen sekä teoriaopetuksesta että käytännön 
harjoituksista Taivalpirtin maastossa. 
 

Kurssille otetaan 26 osanottajaa, jotka sitoutuvat olemaan läsnä kello 8 lauantaiaamusta sunnuntai-ilta-
päivään kello 17, kurssin lopetukseen asti. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen. Kurssin 
opetussisältö vastaa SPR:n EA1-EA2:ta. 
  

Kouluttajana toimii kokenut retkeilijä, lääkintämestari evp. Martti Mäkelä. 
 

Kurssin hinta on 30 euroa sisältäen opetuksen, kurssimateriaalin ja todistuksen sekä muonituksen (kahvit, 
keittolounaat, illallinen, aamiainen,) sekä yöpymisen ja saunan. Pyydämme kertomaan mahdollisesta 
ruokavaliosta. 
 

Taivalpirtillä voi majoittua vintin lattialla siskonpetillä (omat makuualuset ja makuupussit) tai omassa 
teltassa pihapiirissä.  Karavaanarille muutama paikka, mutta asiasta on sovittava etukäteen. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 10.5.2015 mennessä Kerholle sähköpostilla: tampereen.taivaltajat(at)nic.fi tai puh 
03 214 5231. 
 

Taivalpirtin osoite on Savontie 653, Lempäälä.  
 
Tervetuloa - toivottaa EA-jaosto 
 
Kuvat: Anna-Maija Rae 
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Toteutamme OK-opintokeskuksen kanssa yhteistyössä seuraavan opintojakson: 
 
Lauantai 23.5. 
 
Kurssin avaus ja järjestelyt   20´ 
Ensiavun merkitys ja käsitteitä     25´ 
Peruselintoiminnat      1 t  30´ 
Äkilliset sairaskohtaukset     45´ 
Ruokatauko    1t 
Elottoman ensiavun perusteet      1 t  30´ 
Tajuttomuuden syyt ja potilaan ensiapu    45´ 
Tajuttoman potilaan käsittely      1 t  30´ 
 
Sunnuntai 24.5. 
 
Vammat ja niiden syntyminen   45´ 
Shokki ja verenvuodot   45´ 
Monivammainen potilas   1 t  30´ 
Ruokatauko    1t 
Myrkytys    45´ 
Palovammat ja alilämpöisyys  45´ 
Loppuharjoitus   2 t 
Kurssin päättäminen   15’ 
 
 
 

PELAILUA  
Pelijaosto  

 

Kesän 2015 lentopallosta ja vähän muustakin 
 

Kesäkauden avajaiset Pirtillä pidetään 13.05. noin kello 18 alkaen.  Tapah-
tuman ohjelma on aika perinteinen, ellei joku keksi jotakin repäisevää uutta.  
Nostetaan lippu, kahvitellaan, pelaillaan lentopalloa, tehtänee vähän jotakin 
lenkkiäkin, niiden jälkeen saunotaan (seka- eli uimapukusauna), kahvitellaan 
ehkä lisää, paistellaan makkaraa, nakkia, leipää (kenellä mitäkin on, jos on).  
Mahdollisuus on myös mölkkyyn, kyykkään, salkopalloon, puun pilkko-
miseen(?), souteluun(?), melomiseen(?), uimiseen, yms.  Monenlaista voi. 
  

Kesä jatkunee samoilla eväillä, eli Pirtillä on lähes varman taatusti joka 
keskiviikko viimeistään noin kello 18 “perusväkeä” paikalla avaamassa ovia, 
lämmittämässä saunaa, sytyttämässä nuotiota, nostamassa lentopalloverkkoa 
paikalleen, yms. Lentopalloa pääsee pelaamaan ilman mitään koulutusta, 
arvosanaa tai muuta merkittävää vaatimusta (pikku lahjus saattaa avittaa, 
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väittävät pahat kielet).  Pikkuisen kiinnostusta aiheeseen ja pikkuisen 
innostusta yhdessä toimimiseen yleensä riittää.  Varsinaiset seisomapaikat 
ovat toki pääosin kentän ulkopuolella.  Jos pikkuisenkaan tuntee vetoa 
lentopallon suuntaan, porukkamme tarjoaa mahdollisuuden rennossa 
hengessä pallotteluun.  Lentopallo tarjoaa hyvän mahdollisuuden liikkua 
hyvässä seurassa, ja kuntoilun tason voi päättää aivan itse.  Voi hoitaa joko 
sen jalansijan, jolla seisoo, tai vähän laajemmankin alueen.   
  

Kuten ennenkin olen lupaillut, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä takaisin.  
Siihen oma laiskuuteni sanelee tietyt ehdot:  Koska kuljen yleensä täältä 
Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, niin esimerkiksi Leinolan koulun vieressä 
olevan kioskin pihassa noin kello 17-17:30 saattaa olla onnistuva aika ja 
paikka kohtaamiselle.  Asiasta on sovittava tietenkin etukäteen.  Aina ei 
minulle sovi, saatan olla poissa tai Kerholla päivystämässä.  Pirtillä voi 
onnistua sopimaan paluusta jonkun lähemmäksi kulkevan kanssa, minäkin 
saatan sovittaessa palauttaa vähän muuallekin kuin lähtöpaikkaan.  
Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni löytyvät lehdestä.  En päivystä 
puhelimen ääressä, tekstiviesti voi tavoittaa varmemmin kuin soitto.  Eikä ihan 
viime tippaan. 
  

16.09.2015 on kesäkauden päättäjäiset Pirtillä.  Sen jälkeen lentopalloilu 
jatkunee Tredu:ssa Koivistonkylässä.  Päivä on keskiviikko ja aika 19:00.  
Tervetuloa jo nyt keväällä sinne, sekä taas syksyllä. 
   

Seppo Raevaara 
 

PYÖRÄILYÄ 
Pyöräilyjaosto  

 
 
 
 

27.4. Kerhoilta  
 

Kerholla kello 18.00 alkaen. Aiheena on maastopyöräily ja ryhmäpyöräily. 
Pyörän valinta ja varusteet maastopyöräretkelle. Miten pyöräillään ryhmässä? 
 

14.5. Helatorstaipyöräily 
 

Lähtö kello 10.00 Kerholta ja suunnataan Pinsiön kautta Mahnalaan, josta 
Siuron ja Nokian kautta takaisin Tampereelle. Matkaa kertyy noin 75 
kilometriä. Ota omat eväät mukaan. Reillämme poikkeamme tutustumaan 
Pinsiössä maataideteoksiin ja Urkin piilopirtin taiteeseen. 
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16.5. Yhdessä pyöräillen - 
Suomen Ladun teeman mukaisesti 

 
Lähtö Kerholta kello 10.00. Kierretään rauhallista vauhtia Pyhäjärven 
maisemareitti noin 35 kilometriä. 
 

Maastopyöräily tutuksi 
 

Kokoontuminen kello 18.00 neljänä maanantaina toukokuussa. Tapahtuman 
kesto on noin 2 tuntia. Opetellaan maastopyöräilyn alkeita omilla maasto-
pyörillä.  
 
Varustevaatimukset: pyörän jarrut kunnossa, kypäräpakko, juomaa mukaan.  
 
Lähtöpaikat: 
 

4.5.  Linnainmaan Prisma 
11.5. Suolijärven ulkoilumaja 
18.5. Linnainmaa Prisma 
25.5. Suolijärven ulkoilumaja 
 
 

Lisätietoja Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai matti.rahomaki(at)nic.fi 
 
 

Pyöräilyjaoston tulevia tapahtumia vuonna 2015: 
 

26.-28.6. Latualueen kesäleiri: mm. maastopyöräilyä 
4.-12.7.  Pyöräretki Kokkola - Virrat - (Tampere) 
1.-2.8. Viikonlopun pyöräretki 
26.10.  Kerhoilta 
 
 

4.-12.7. Kesän pitkä pyöräretki Kokkola – Virrat 
 
Retki on varattu täyteen, mutta voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja 
Rahomäen Matilta puh 050 572 3531 tai matti.rahomaki(at)nic.fi . 
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RETKEILYÄ 
Retkeilyjaosto 

 

KERHOILTA 
Pohjois-Skandinavian retkeilytorstaina 21.5. kello 18.30 Kerholla 

 

Tervetuloa taivaltajat ja erityisesti te kaikki, joita kiinnostaa lähteä 
mukaan Taivaltajien kesävaellukselle Kebnekaisen maastoon 

 

Tampereen Taivaltajien järjestämään tilaisuuteen tulee Harri Ahonen 
kertomaan tarinoita ja tosiasioita Pohjois-Skandinavian vaelluskulttuurista. Hän 
on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Pohjois-Skandinavian vaellusreitit, joka 
julkaistiin heinäkuussa 2014. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus 
hymysuin vaeltamisesta Pohjois-Norjan ja Ruotsin vaellusreiteiltä.  
 

Tilaisuudessa on myös mahdollista ostaa Harrin tekemä kirja ja hänen 
laatimansa Suomi-Ruotsi-Norja-Saame vaellussanasto omistuskirjoituksella 
varustettuna. 
 

1. - 3.5. MELONTA- JA PATIKOINTIRETKI 
HAUKKAJOELLE 

 

Lähtö perjantaina kello 18.00 Taivaltajien kanoottivajalta Kaupinojanlahdesta, 
omilla autoilla tai kimppakyydeillä. Paluu sunnuntaina iltapäivällä. Melojien 
lisäksi myös patikoijat sekä maastopyöräilijät ovat tervetulleita kanssamme 
Helvetinjärven kansallispuistoon, vaikkapa päiväretkellekin. Perustamme 
leirimme Haukanhiedalle koko viikonlopun ajaksi. 
 

Melojat: 
 

Lauantaina melomme Haukkajärvestä Karhunkoskelle, sunnuntaina Karhun-
koskelta Karjulaan, tai jonkin toisen joen vesitilanteen mukaan. Jokireitillä on 
luokan I - II koskia, joten niiden ja kylmien vesien vuoksi melontataitoa on oltava 
jonkin verran, sekä riittävät varusteet kylmää vastaan. Kajakin/kanootin sekä 
(pakolliset) kelluntaliivin ja kypärän voit vuokrata Taivaltajilta, ellet tuo omia. 
Lisäksi tarvitset majoitteen (teltta tms.), makuupussin, omat muonat ja riittävästi 
lämpimiä vaihtovaatteita vesitiiviisti pakattuina. 
 

Patikoijat, maastopyöräilijät: 
 

Mukaan majoitteet ja muonat sekä normaali sään mukainen retkivarustus, 
kartta ja kompassi ym. harrastusvälineet. Leirin lähettyvillä kulkee Pirkan taival-
polku Karhunkosken suuntaan, patikoida voi myös Helvetinjärvelle tai 
Ruokejärville etelään. 
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Retken suunnitelmiin voi tulla muutoksia sään, lumen, tiestön kunnon, tms. syyn 
takia. Mahdollisista muutoksista pyrin ilmoittamaan s-postilistoilla.  
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sekä Taivaltajien kaluston vuokraukset: Timo 
Antila, puh. 0400 625 748. 
 

Kimppakyytejä on helpointa sopia Taivaltajien sähköpostilistoilla. 

3.5. PÄIVÄRETKI PIRKKALASTA PELTOLAMMILLE  
 

Kokoontuminen kello 10.00 Pirkkalan Nuolialan koulun parkkipaikalla, josta 
lähdemme ulkoilureittiä kohti Peltolammia. Iso-Naistenjärven laavulla on 
evästauko. Matkaa reitille kertyy 6-7 kilometriä.  
 

Matkalla käymme Rauhoitetulla Pirunkivellä, josta jatkamme Taaporinvuoren 
kautta Pärrinkoskelle. Se on Peltolammista laskevan puron kaksiosainen, 19 
metriä korkea putous. Peltolammin lehtoalueen kautta Peltolammille, josta 
pääsee linja-autolla Tampereelle.  
 

Pirkkalaan pääsee ainakin linja-autolla no 1 ja Peltolammilta no 36 . 
 

Retkelle säänmukainen vaatetus ja jalkineet, istuinalusta, riittävästi juotavaa ja 
evästä. Teemme nuotion, jos metsäpalovaroitus sen sallii . 
 

Retkeilyjaosto, lisätiedot: Kari Lindberg, kari.lindberg@tpnet.fi, 0405275688 
  

12.5. MELONTARETKI 
NÄSIJÄRVELLE 

 

Lähtö tiistaina kello 18,00 Taivaltajien kanoottivajalta Kaupinojanlahdesta 
retkikajakeilla. Myös muulla kalustolla saa tulla mukaan, mikäli meloja itse arvioi 
pysyvänsä vauhdissa mukana. Retken kesto 2-3 tuntia. Suuntaamme Tapa-

Kuva: Kimmo Kemppainen 
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toran ja Passinluodon suuntaan (sään mukaan) ja pidämme evästauon saa-
ressa, joten eväät mukaan ja juotavaa termokseen.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sekä Taivaltajien kaluston varaukset: Timo Antila, 
puh. 0400625748. 
 

17.5. PÄIVÄRETKI PIRKAN TAIVAL -REITILLE  
 

Kokoontuminen Hervantajärven Siltastenlahden parkkipaikalla kello 10.00, 
josta kuljemme Pirkan taipaleen reittiä etelään ja länteen Merunlahteen ja siel-
tä Höytämönjärven rantaa seuraten Kirskaannniemen laavulle. Kirskaan-
niemen laavulla pidämme evästauon. Paluu vanhaa Hervannantietä 
Siltastenlahteen. Matkaa reitille kertyy noin 12 kilometriä. 
 

Hervannan Ruskontielle pääsee linja-autolla no 5. 
 

 
Retkelle säänmukainen vaatetus ja jalkineet, istuinalusta, riittävästi juotavaa ja 
evästä. Teemme nuotion, jos metsäpalovaroitus sen sallii. 
 

Retkeilyjaosto, lisätiedot: Kari Lindberg, kari.lindberg@tpnet.fi, 0405275688  
 
 

19.5. MELONTARETKI NÄSIJÄRVELLE 
 

Lähtö tiistaina kello 18.00 Taivaltajien kanoottivajalta Kaupinojanlahdesta 
retkikajakeilla.  
 

Tiedustelut, ilmoittautumiset sekä kaluston varaukset: Timo Antila, puh. 
0400625748. 
 

TAIVALTAJIEN TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2015 
 

Tiistaimelonnat järjestetään 26.5. sekä 2.6.. Mahdollisesta jatkosta ilmoitetaan 
melonnan sähköpostilistalla. 
 

Melontaillat Kaupinojan vajalla alkavat aina kello 18.00 ja kestävät kelistä ja 
ohjelmasta riippuen 1,5-2 tuntia. Mukaan mahtuu aina, tarvittaessa 
myöhemmin tulleet odottavat vuoroaan, että joku tulee vesiltä pois. 
 

Myös nuoriso ja lapsiperheet ovat tervetulleita melomaan! Alaikäiset lapset 
ovat vanhempiensa vastuulla ja tarvitsevat omat melonta-/pelastusliivinsä, sillä 
Taivaltajien melontaliivit ovat aikuisten kokoa. 
 

Taivaltajien kanootit eivät ole kiikkeriä, mutta kaatumiset kuuluvat melonnan 
opetteluun, joten varustaudu melontaan kuivalla vaihtovaatekerralla ja 
vaikkapa kuumalla juotavalla. 
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Kanoottivajan löytää, kun kääntyy Kaupinojan saunan kylttien mukaan 
Kaupinkadulta vasemmalle ja heti sen jälkeen vasemmalle soratietä alas 
rantaan. Rannanpuoleisin osuus kanoottivajasta on Taivaltajilla vuokralla. 
 

Lisätietoja tarvittaessa 
 

Marko Lindqvist 
Puh. 045 331 0604 tai marko.lindqvist@mhlabs.org 
 
20.-27.7. KESÄN 2015 MELONTARETKI KYMIJOELLA  

 

Taivaltajien kesämelontareissu toteutetaan tänä vuonna hieman lyhyempänä, 
kun ruskaretkikin osuu kesälomakaudelle. Jatkamme viime vuoden reissun 
jatkoksi Kymenlaaksoon tutustumista melomalla Kymijokea Kouvolan 
Inkeroisista Pyhtäälle, lähes merelle.  
 

Matkaan lähdetään maanantaiaamuna ja yhteinen melonta päätetään 
torstaina. Reitti on enimmäkseen jokimelontaa ja siitä tehty selostus löytyy 
netistä:  
http://www.kaakko135.fi/sites/kaakko135.cursor.local/files/documents/esitteet/
melontareitti_pyhtaanhaara.pdf 
 

Vaativuudeltaan reitti on keskivaikea ja sillä on pari melontakokemusta 
edellyttävää koskea. Ne voidaan kuitenkin ohittaa maitse ja todennäköisesti 
porukasta löytyy vapaaehtoisia laskijoitakin. Ahvionkoskille pysähdymme 
yhdeksi vuorokaudeksi harjoittelemaan koski-melontaa.  Opastamme myös 
aloittelevia koskimelojia. 
  

Matka tehdään omin autoin, mielellään kimppakyydeillä. Kalusto on joko omaa 
tai omatoimisesti Taivaltajilta tai paikallisilta yrittäjiltä vuokrattua. Retkelle voi 
lähteä intiaanikanootilla tai retkikajakilla.  
 

Retkellä yövytään omissa teltoissa ja ruuat laitellaan omatoimisesti. 
Paikallisten yrittäjien palveluja käytetään sopivasti hyväksi (sauna, kahvilat, 
kaupat yms.). Päivämatkat ovat 15-25 kilometrin pituisia ja melontatahti 
leppoisaa. Lähde rohkeasti mukaan! 
 

Ilmoittautumiset (30.6 mennessä) ja tiedustelut:  
Johanna Välimäki, puh. 040 7525116 tai valimaki.johanna(at)gmail.com 
 

31.7.-9.8. KESÄVAELLUS KEBNEKAISELLE 
 

Tänä vuonna ruskaretken sijaan päätimme lähteä Ruotsin korkeimman 
tunturin, Kebnekaisen, alueelle.  
 

Matkaan lähdemme 31.7. yöjunalla P263 Tampereelta kello 21.34 ja saapuu 
Kolariin kello 9.48. Kolarista matka jatkuu 10.15 linja-autolla reittiä Pajala – 
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Junosuondo – Vittangi – Svappavaara – Kiruna - Nikkaluokta. Paluulähtö 
Nikkaluoktasta 8.8. kello 14.00 samaa reittiä Kolariin, josta pikajuna P270 
lähtee kello 18.25 Tampereelle ja on perillä kello 5.35.  
 

Retken suunnittelupalaverin pidämme Kerholla 2.7. kello 18.30. 
 

Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu Taivaltajien kotisivujen linkistä ja maksa-
malla 40 € ennakkomaksun (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille 
FI7136363010714343 viimeistään 26.6. Jos ennakkomaksun maksanut ja 
ilmoittautunut peruu matkansa 2.7.2015 jälkeen, joutuu hän maksamaan koko 
matkan hinnan. Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus. 
 

Matkan hinta on maksimissaan 200 €/henkilö osallistumismäärästä riippuen. 
Matkalle voimme ottaa maksimissaan 35 henkeä. Voimme ottaa myös 
yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä, mikäli paikkoja on vapaana. 
 

Retkeen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöt ovat. 
Kari Lindberg, kari.lindberg@tpnet.fi, 0405275688, työ 0406486551 
Tapani  Jantunen, tapani.jantunen@kotiposti.net,0405651245 
 

Iloisia ilmeitä keväisellä Siikanevan retkellä, kuva: Tapani Jantunen
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Talvileirintää 
harjoiteltiin 
helmikuussa 
Taivalpirtillä 

 
Kuvat: Ari Ahonen 
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TAIVALTAJIEN VAELLUSRETKISTÄ 
 
Tampereen Taivaltajien retkeilyjaosto on perinteisesti järjestänyt 
ruskaretken syyskuun alussa.  Suomen Lappi on tullut tutuksi heille, jotka 
ovat vuosittain ruskaretkelle osallistuneet. Toki kohteita ja reittejä 
edelleen riittää kotimaassamme, mutta tänä vuonna päätettiin vaihteeksi 
lähteä ulkomaille, Ruotsiin. Varsinainen ilmoitus retkestä on toisaalla tässä 
lehdessä. 
 
Ruotsissa tunturit ovat teräväpiirteisempiä kuin Suomessa ja maasto voi 
olla raskaampaa. Myös retkeilykulttuuri on osittain erilaista kuin Suomessa, 
koska Ruotsissa löytyy autiotupien sijaan maksullisten tunturimajojen 
verkosto. Lisäksi voi yöpyä hotellitasoisilla tunturiasemilla. 
 
Päätimme aikaistaa ruskaretken ajankohtaa, koska syyskuussa olosuhteet 
tunturialueella olisivat voineet olla jo talvisia. Nyt retken voi luontevasti 
sijoittaa vaikka kesäloman loppuun.  
 
Joulukuun Tapahtumat-lehdessä innostunut vaeltaja toivoi retkeily-
jaostolta helpompia vaelluksia. Tällä ruskaretkellä siihen on kaikilla mainio 
mahdollisuus.  Voit patikoida tai lentää helikopterilla Nikkaluoktasta 
Kebnekaisen tunturiasemalle ja majoittautua siellä joko tunturiasemalle tai 
omaan telttaasi lähistölle. Tunturiasemalta voit retkeillä omatoimisesti tai 
hankkia sieltä palveluja, esim. opastetun retken Kebnekaiselle tai 
päiväretkiä lähiympäristöön.  Kerää vaikka oma ryhmäsi, jossa teette itse 
varaukset kaikista niistä palveluista, mitä haluatte. 
  
Huomaathan myös toukokuun kerhoillan, jossa esitellään Pohjois-
Skandinavian vaellusreittejä ja jossa voit kysellä myös Kebnekaisen alueen 
asioita.  
 
Syyskuun lopussa tänäkin vuonna todennäköisesti pääsee tuttuun tapaan 
retkeilemään yhdistyksen viikonloppuretkelle Pirkanmaalle tai lähiseuduille. 
Nämä yhdistyksen viikonloppuretket eivät ole yleensä kovin suurta 
osallistujajoukkoa keränneet. Tämä on tavallaan harmillista, sillä nämä 
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retket ovat juuri olleet helppoja retkiä, joilla rinkkaa tai tavaroita ei 
tarvitse kantaa kuin hyvin lyhyen matkaa, leiri pidetään samassa paikassa 
ja tehdään päiväretkiä. Näillä retkillä olisi helppo tulla opettelemaan 
retkeilyn taitoja tai nauttia retkeilystä ilman suuria fyysisiä rasituksia. 
Syyskuun lopussa ruskakin on Pirkanmaalla parhaimmillaan.  
 
Syksyn lisäksi olemme usein tehneet myös keväällä sulan maan aikaan 
viikonloppuretken, joka on tarkoitettu melojien lisäksi kaikille muillekin. 
Kannattaa myös tutustua Suomen ladun tarjontaan, varsinkin Kiilopäällä. 
Siellä järjestetään päiväretkiä ja opastettuja vaelluksia.  
 
Johanna Välimäki 

 
UKK-puistossa ylemmillä Kärppäjärvillä ruskaretkellä 2014  
Kuva: Johanna Välimäki 
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Ruskaretkiin innostunut 

Tämän vuoden ruskaretki on päätetty siirtää heinä-elokuulle Kebnekaisen 
maastoihin. Retkestä kerrotun etukäteistietojen perusteella siitä tulee 
varmasti onnistunut. Olisin itsekin mielelläni lähtenyt mukaan, mutta 
yhteensattumien vuoksi retki jää osaltani väliin. Toivon osallistujille hienoja 
elämyksiä, josta kuulee myöhemmin syksyllä retki-illassa. 
 
Miksi kirjoitan? Olen ikääntyneenä vaeltajana innostunut näistä retkistä. 
Nythän ei vielä tiedetä keitä Kebnekaisen vaellukselle osallistuu, osalle 
ajankohta ei sovi jne. Virittelen ajatusta, että josko löytyisi pientä joukkoa, 
joka lähtisi syyskuun alkupuolella ns. perinteiselle ruskalle. Olisin itse 
ajatuksesta innostunut. Itse en osaa juuri suunnistaa, gps:n käyttö on ihan 
hebreaa. Näillä ominaisuuksilla varustettuna erämaassa pelkokin hiipii 
puseroon.  
 
Oman käsitykseni mukaan selviän matkan rasituksista ja pystyn 
osallistumaan leirissä eteen tuleviin tehtäviin yhtenä ruokaryhmän 
jäsenenä. 
 
Tavoitteena minulla on ainakin tusinan ruskaretken toteutus mikseipä 15, 
jos kuntoasiat ovat reirassa, nyt ei ainakaan ole tavoitteelle esteitä. 
 
Itse ajattelen niin, että ryhmä 5-6 menee junalla ryhmäalennuksin 
Rovaniemelle ja jatkaa sieltä vuorolinjalla ja palaa samaan reittiä takaisin. 
Näinhän ruskatkin ovat toimineet. Toki aikatauluja yms. asioita tulee jonkun 
selvittää. 
 
Tässä olen tehnyt esityksen ja avauksen asiassa. Johtaako tämä mihinkään 
aika näyttää. Hyvää kevättä kaikille. Odottelen yhteydenottojanne… 

Innostunut vaeltaja,  
 
Reijo Tamminen 
Kelohongankatu 1 A, 33820 Tampere 
+ 358 40 4840690 
tamminenr@gmail.com 
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SILPPUSÄKKI 
Sähköpostitiedotus 

 

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 
Yhdistyksen kotisivut ja facebook 

 

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

 
Käy tutustumassa facebook-sivuihimme – lue, liity, ota osaa keskusteluun… 

 

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  

  
Taivaltajien historiikki 

Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 
päivystysaikaan. 

 
Tarkista jäsentietosi 

 

Monella Tampereen Taivaltajien jäsenellä on jäsenrekisterissä puhelinnumerot 
ja sähköpostiosoitteet virheellisiä sitä itse tietämättään. 

 Moni on vaihtanut lankapuhelimensa gsm-puhelimeen. Työpaikan 
vaihdoksissa on muuttunut sekä työpuhelinnumero, että sähköpostiosoite.  

Mitä kauemmin olet ollut jäsenenä, sitä varmemmin  
edellä mainitut tietosi rekisterissä ovat virheellisiä. 

Helpoimmalla tavalla voit päivittää tiedot käymällä netissä sivulla 
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenpalvelut/palvelukortti/ 

Muista katsoa ensin jäsennumerosi jäsenkortista. 
Voit tarkistaa tietosi jäsenrekisteristä puhelimitse 

Suomen Ladusta puh 044 722 6301 tai lähettää oikeat tiedot  
Seppo Raevaaralle sähköpostilla raevaara (at ) koti.tpo.fi.  

Osoitteenmuutokset saadaan Postilta, jos siellä ei ole osoitteen 
luovutuskieltoa, joten niistä ei (yleensä) tarvitse ilmoitella.  
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 15.12.2014 
 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko/kpl tai pari 

nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT 
Vaude Arco 2h, 2 hlö    8,00   
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 2 kpl  6,00 
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 
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria  6,00 
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria  6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria  2,00 
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria   6,00 
 
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 
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 
TAHE –retkikajakki    10,00 20,00 50,00 
 
Aukkopeitteet, melat, kypärät ja  
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. 
 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18.00 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 03 214 5231. 
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Tampereen Taivaltajat ry 
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2 

 
Toimihenkilöt 
 

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

Varapuheenjohtaja 
Rahastonhoitaja 
Internetsivut 
Koulutusyhdyshenkilö 
Matti Rahomäki 
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 
Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 
 

Leikekirjan hoitaja 
Heikki Rinnemaa  
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi 
 
 
 

Kiinteistötoimikunta pj 
Mattias Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 

 

Jaostot 
 

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

Etsintäjaosto pj 
Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi 
 

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

Kävelyjaosto yhteyshenkilö 
Ritva Fonsell 
puh 050 356 2462, ritva.fonsell (at) gmail.com 
 

Lapset/nuoret/perheet -vastaava 
Heidi Savolainen 
040 774 7194, heidisavo (at ) hotmail.com 
 

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

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

Retkeilyjaosto pj  
Kari Lindberg 
040 527 5688 tai työ 040 648 6551, 
kari.lindberg (at ) tpnet.fi  
 

Retkeilyjaosto kalustonhoitaja 
Ari Ahonen 
044 555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com 

Johtokunta 
 
Matti Ketola .......................................... 040 730 3299 
Reijo Laamanen ................................... 050 584 0932 
Marja-Liisa Lehto .................................040 779 6505  
Kari Lindberg ....................................... 040 527 5688 
Paula Paavilainen ................................ 040 740 0008 
Mattias Puronniemi ............................. 040 577 7099 
Seppo Raevaara................................... 040 546 8773 
Matti Rahomäki .................................... 050 572 3531 
Riitta Rajala .......................................... 050 326 9447 
Saima Sampakoski .............................. 0400 831236 
Varajäsen Heidi Savolainen................ 040 774 7194 
Varajäsen Paula Marjamäki................. 040 561 8152 

 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö 
Saima Sampakoski 0400 831236 
 
Taivalpirtin isännät 
Ossi Kuoppala  050 588 3084  
ossi_kuoppala at suomi24.fi 
 
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 
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) pp.inet.fi 

 

 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) 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 Taivaltajien sähköpostilistoille 
 

Melontalista 
 

Melontalista 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 
 

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 
 

Etsintäjaoston lista 
 

Etsintälista on tarkoitettu kaikille geokätköilystä ja vapaaehtoisesta pelastus-palvelusta 
kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa listalla: järjestämistään tapahtumista ja VaPePa:n Tampereen 
alueen paikallistoimikuntien ja VaPePa-järjestöjen tapahtumista. Listalla voi käydä keskustelua 
yleisellä tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa-
tehtävistä ei ole sallittua. Geokätköilyn osalta keskustelu on vapaata kunhan muistaa hyvät 
tavat. Listan sähköpostiosoite on ttetsinta@googlegroups.com. 
 

Lapset/nuoret/perheet –lista 
 

Taivaltajat aloittaa lapsille ja lapsiperheille suunnatun toimintansa helmikuun 2015 alussa. 
Tapahtumat ovat avoimia kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttavaperheetkin ovat 
tervetulleita. Voit liittyä postituslistalle ilmoittamalla yhteystietosi https://taivaltajat-
sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/ 
 

Listoille kirjoittaminen 
 

Kaikki 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 ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia 
Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi myös 
Reijolle vikunja49@gmail.com ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit liittyä 
jättämällä yhteystietosi https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/ 


