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Raipen palsta 
 
Syksy on saapunut ja vuoden vii-
meinen Tapahtumat-lehti on kädes-
säsi. 
 

Tämän vuoden Ruskavaellus on ta-
kana. Oman ryhmäni jäsenet näki-
vät upeita maisemia Kevon alueella. 
Kevon kanjonin ja Fiellun putouksen 
lisäksi kävimme tutustumassa Aku-
majaan.  
 

Johannalle ja Karille kiitokset erin-
omaisesti sujuneista retkijärjeste-
lyistä. 
 

Pirkan hölkkä on taas juostu, höl-
kätty tai kävelty lokakuussa aurin-
koisessa syyssäässä. Talkoissa oli 
jälleen mukana kymmeniä Taival-
tajia. Ilman Teidän panostanne ei 
Hölkällä olisi tulevaisuutta. Hölkkä 
on yhdistyksemme suurin yhteinen 
vuotuinen ponnistus, joka kaiken hy-
vän julkisuuden lisäksi tuo yhdistyk-
sellemme toimintaa varten tarpeel-
lista rahaa. Onneksi ”vanhojen” 
konkareiden lisäksi löytyi myös uu-
sia henkilöitä järjestelyihin mukaan. 
Haluan tässä esittää kaikille Hölkän 
Talkoissa mukana olleille kiitokset 
uurastuksesta Hölkän hyväksi. 
 

Yhdistyksemme syyskokous on pi-
detty Taivalpirtillä. Siellä päätettiin 
ensi vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Samoin siellä valittiin 
toimihenkilöitä yhdistyksen toimin-
toihin. Kokouksessa tehdyistä pää-
töksistä kerrotaan seuraavassa leh-
dessä.  
 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
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Taitto: Anna-Maija Rae 
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Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
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Ensi vuoden toimintakalenteri laadi-
taan marraskuun aikana. Jos Sinulla 
on jokin uusi tapahtuma, mikä sopisi 
kalenteriin, ota yhteyttä yhdistyksen 
toimihenkilöihin. 
 

Syksyiset terveiset kaikille Taivalta-
jille! 
 
tv. Raimo 

  

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

Lentopalloa  
Lentopalloa Tredulla Koivistonkylässä. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. 
Katso sivu 13. 
 

10.11. Vuoden retkikuvat, sivu 14. 
 

14.11.  Hiihtopäivystysilta, sivu 13. 
 

16.11.  Heijastuksia metsässä – koko perheen taskulamppuretki, 
sivu 12. 

 

24.11. Pirkan Hölkän päätösillallinen talkoolaisille, sivu 5. 
 

26.11.  Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 13. 
 

28.11. Kerhoilta, sivu 13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muutoksia Tapahtumat-lehden ilmestymiseen 
 

Vuoden 2017 alusta alkaen ilmestyy Tapahtumat-lehti neljä kertaa 
vuodessa nykyisen viiden numeron sijaan. Lehden numerointi 
kattaa seuraavat kuukaudet: numero 1 tammi-helmi-maaliskuu, 
numero 2 huhti-toukokuu, numero 3 kesä-heinä-elo-syyskuu sekä 
numero 4 loka-marras-joulukuu. 
Lehti ilmestyy edellisen kuukauden 20. päivä. Lehteen tarkoitetun 
materiaalin tulee olla päätoimittajalla sähköisessä muodossa 
seuraavasti: numero 1 20. marraskuuta, numero 2 20. helmikuuta, 
numero 3 20. huhtikuuta ja numero 4 20. elokuuta, viimeistään. 
 

Johtokunta ja päätoimittaja 

 
 

 



4 

Hyvä Pirkan Hölkän talkooväki! 
 
47:s Pirkan Hölkkä on saatettu kunniallisesti maaliin. Siitä kunnia kuuluu 
molempien yhdistysten talkoolaisille. Pirkan Hölkänhän järjestävät 
Tampereen Taivaltajat ja Valkeakosken Retkeilijät yhdessä.  
 
Tapahtuman onnistumiseen tarvitaan paljon ennalta tehtäviä valmisteluja, 
joista huolto on suurin niin materiaalin kuin henkilöstön tarpeen vuoksi.   
 
Tänä vuonna varsinaisena hölkkä päivänä (2.10) maaliin tulleita oli 1449 
henkilöä ja talkoohölkkään osallistui 29 henkilöä. Melkoista joukkoa jälleen 
huolsimme. Pirkan Kierroksen sähköpostiin on tullut useita kiitoksia 
tapahtuman järjestelyistä ja etenkin huollon toimivuudesta. 
 
Kiitos kaikille talkoisiin osallistujille ja toivon että ensi vuonna olisitte jälleen 
mukana tekemässä tätä hienoa tapahtumaa. 
 
Martti Mäkelä 
Pirkan Hölkän puheenjohtaja. 
 

Uudenlaisen kuntojuoman sekoittaminen on tarkkaa puuhaa. 
Puuhaamassa Juho, Paula, Raija ja Hillevi. 
 

Kuva :Anna-Maija Rae 
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Pirkan Hölkän päätösillallinen talkoolaisille 

torstaina 24.11.2016 kello 18.00 alkaen 
 

 

Juhlapaikka on Ravintola Pataseiska, osoite Patamäen-

katu 7, 33900 Tampere (Sarankulma). Autopaikkoja 

löytyy ja bussilla numero 11 pääsee nurkalle. 
 

Ilmoittautuminen (pakollinen) viimeistään perjantaina 11. 

marraskuuta Pirkan Kierroksen toimistoon 

sähköposti: toimisto@pirkankierros.fi  

puhelin: 050 4085 111, arkisin kello 9.00-15.00. 
 

Tervetuloa! 

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta  
 

 

Lemmenjoki, Ismo ja Mela  
19.7.-26.7.2016 

 
Wanha vesireitti Lemmenjoen kulta-
maille (Njurgalahti – Kultahamina –
Njurgalahti - Solojärvi), matkaa noin 
80 kilometriä. Mukana läpsyttelivät: 
Johanna, Jarmo, Ilkka, Kimmo, Jari 
ja Anu, Henry ja Anu, Kimmo, Timo, 
Jaska ja Pia ja allekirjoittanut. 
 

Pakkasin kajakin auton katolle maa-
nantaina 18. heinäkuuta ja ajelin 
Tampereen asemalle, kun Kimmo 
Kv:n (= kansainvälinen) kanssa oli 
sovittu, että mennään junalla, niin 
saadaan nukkua lakanoiden välissä 
ennen reissua. Kajakki siirrettiin ta-
varavaunuun ja homma toimi hyvin 
ja halpaa kuin saippua, 20,00 € 

kajakin nukkumapaikka. Kyllähän jo-
ku asemalla vähän naureskeli (oli 
muuten naisia), että kyllähän se 
kajakki paremmin taitaa vedessä 
kulkea kuin kiskoilla. Kun saatiin 
kajakki kyytiin ja reput hyttiin, niin 
siitähän se loma sitten alkoi eli 
mentiin nauttimaan virvokkeita ra-
vintolavaunuun.  
 

Vähän minua jännitti, että joudun-
kohan koko matkan puhumaan 
Kimmo Kv:n kanssa jotain flaamin 
kieltä, kun Kimmo on ollut pari 
vuotta Brysselissä töissä. Minä kun 
en osaa muuta kuin norjaa ja sitäkin 
vain joskus aamuöisin. Huomasin 

mailto:toimisto@pirkankierros.fi
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onneksi heti, että Kimmohan on 
ihan perusäijä Hervannasta, joten 
tampereen kiälellä pärjää. Laitettiin 
siinä sitten hetimiten Suomen ja 
koko EU:n asiat kuntoon, niin 
ajateltiin, että on sitten mukavampi 
rauhassa Lemmenjoella läpsytellä.   
 

Tiistaina 19.7. aamu valkeni Rova-
niemellä ja heitettiin kajakki katolle 
ja suoraan paikalliseen Citymarket-
tiin ostamaan kursulaisia (hapan-
leipiä, joiden viennin aloittamista 
Brysseliin harkittiin).  
 

Njurgalahteen saavuttiin hyvissä 
ajoin ja sinne sitten innokkaita 
melojia tippui yksi sieltä toinen 
täältä, kaikki tuli omia reittejään. 
Kovempikuntoiset Jaska & Pia sekä 
Johanna & Jarmo ajoivat samoilla 
silmillä perille.  

Mun kämppään tuli Kimmo Kv, 
koskenlaskija Timo ja melomisen 
Grand Old Man Jaska Bighouse. 
Ihasteltiin siinä sitten vähän paik-
koja ja välpättiin tavaroita kassista 
toiseen, kunnes tuntui siltä, että kai 
sitä voisi jo aloittaa kuorsausten 
kuuntelun. Vähän kurkku tuntui ki-
peältä (olihan loma), joten rom-
mixtuuraa jouduin nauttimaan. 
 

Keskiviikkona 20.7. herättiin aurin-
gon paisteeseen, kuten joka aamu 
tällä retkellä (joten en mainitse sitä 
enää erikseen) ja nautittiin makoisat 
aamupalat Ahkun tuvalla. Sitten al-
koi varsinainen ähky, että saatiin 
tavarat sopimaan kajakkeihin, mutta 
ihmeiden aika ei ollut ohi vieläkään. 
Kaikki tarvittava ja tarpeetonkin 
saatiin mukaan. Jaska mietti jo 

Ravadasköngäs 
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kajakissaan eskimoiden tekemistä, 
kun muut vielä ähelsi maalla kajak-
kinsa uumenissa.  
 

Kaapin Jounin talo tutkittiin matkalla 
Ravadaskönkään autiotuvalle. Här-
käkoskella päästiin vetohommiin, 
kun sen verran virtasi, etteivät pro-
miehetkään meloneet vastavirtaan 
kovista yrityksistä huolimatta.  
 

Kun saavuttiin Ravadaskönkäälle, 
niin vastassa oli varsinainen veijari, 
norjalainen lammaspaimen Masa 
(nimi muutettu turvallisuussyistä). 
Masa oli lähtenyt aikoinaan Piela-
vedeltä liikkeelle ja kiertänyt maat ja 
mannut päätyen Norjaan lammas-
paimeneksi. Nyt hän oli kalastellut 
(ehkä vähän kaljoitellutkin) Lapissa 
pari kuukautta kulkien inkkarilla ja 
asuen autiotuvilla ja teltassa. Tari-

naa riitti ja tupakkaa paloi. Masa oli 
lähtenyt aikanaan eukkoaan kar-
kuun Thaimaahan, mutta sitten kui-
tenkin kaikki rahat meni naisiin.  
 

Lopulta kaikki kuitenkin menivät 
nukkumaan ja Masa jatkoi kerto-
muksiaan varmaan muurahaisille, 
kuinka hän on laskenut Ravadas-
könkään seisten inkkarilla. 
 

Torstaina 21.7. meloskeltiin Kulta-
haminaan ja sieltä sitten lampsittiin 
Morgamojan Kultalaan päiväkah-
veelle auringon räkittäessä aivan 
pilvettömältä taivaalta. Nyt alkaisi 
alamäki tälläkin reissulla eli lasket-
telu myötävirtaan. Pienellä nivalla jo 
mietin, että miksi ei ole melonta-
navigaattoria Dagissa, kun ei siinä 
ole edes jarrua. Navigaattorini tai-
taisi kyllä kertoa, että tee U-

Lemmenjoen laaksoa 
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käännös, jos mahdollista tai mene 
akanvirtaan tai suunnittelen uutta 
reittiä ja siinä vaiheessa Lehtosen 
ämmän pojalla on jo pää kohti 
pohjakiviä.  
 

En tiedä auttaisiko Koskenlaskija-
juuston syöminen, mutta kuten kaik-
kien kajakkimiesten kaveri (joskus 
naistenkin) Jaska sanoi, niin se aina 
kaupassa harmittaa, kun oppii jos-
tain tykkään, niin sen tuotanto lope-
tetaan, esimerkiksi hyvän makuisen 
Koskenlaskijajuuston. Jaskahan on 
myös sienien ehdoton ystävä (jättää 
ne metsään). Päästiin mukavasti ta-
kaisin leiriin ja teltatkin olivat tallella. 
Kai se Masa niille jutteli koko päi-
vän. 
 

Perjantaina 22.7. purettiin leiri ja 
lasketeltiin kohti Joenkielisen asen-
topaikkaa ja mikä ihana yllätys oli 
siellä vastassa. Masa toivotti mei-
dät tervetulleeksi samalle telttapai-
kalle. Hän oli juuri saanut elintar-
vikelähetyksen (olutta ja tupakkaa) 
Njurgalahdesta. Onneksi tässä pai-
kassa oli pari nuorta uhria, joille 
Masa sai kertoa unohtumattomia 
tarinoitaan. Siinä se sitten ilta vie-
rähti Masaa vältellen. Poikettiin me 
kyllä Joenkielisellä ja vettä kyllä 
kului siinä nousussa ja varsinkin 
siinä lämpötilassa. 
 

Lauantaina 23.7. kamat kasaan ja 
läpsyttelemään joelle kohti Njurga-
lahtea, johon Välimäen matkailu-
palvelu oli tilannut lämpimät suihkut 
ja poronkäryt. Navat piukeina ahtau-
duimme kanootteihimme ja lähdim-
me alaspäin Ala-Lemmenjoelle leiri-
paikalle. Virta vei mukavasti ja 

välillä sopivan vauhdikkaasti leiripai-
kalle, joka olikin sitten ihan täy-
dellinen hiekkaranta (aika täydellisiä 
itikoitakin oli liikkeellä). 
 

Suunnuntaina 24.7. alukset lastattiin 
ja lähdettiin meloskelemaan kohti 
Paadarjärveä. Ajattelimme juoda 
päiväkahveet Mäkäräsaaressa. 
Näimme kyllä kaukaa, että jonkin-
lainen lemmenlaiva oli rannassa, 
mutta ajattelimme, että mukavahan 
se on inarilaisten kanssa puhua 
vaikka näistä jokamiehen (-naisen?) 
oikeuksista. Inkkari-Timon kanssa 
olimme etujoukoissa rantautues-
samme. Lemmenlaivasta tuli rähis-
ten vesikauhuiset porokoirat hyppi-
mään kajakin kannelle ja näyttivät 
hampaitaan. Sitten tapahtui vielä 
jotain pelottavampaa. Kajakkikau-
huinen naisihminen tuli lemmen-
jollastaan tyrät rytkyen ja huusi, että 
ettekö näe, että tämä ranta on 

Tällä puolen puuta 
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varattu, menkää johonkin muualle. 
Onneksi istuin kajakissani vielä, niin 
nainen ei nähnyt, että häntä koipien 
välissä poistuin vähin äänin paikalta 
ja niin teki kaikki muutkin.  
 

Vähän matkan päästä löytyi ”vähän” 
rauhallisempi päiväkahvipaikka. Ei-
kä tässä vielä kaikki. Jatkoimme 
Paatarin itärannalle hiekkadyynien 
sekaan ajatuksena, että huh, huh, 
täällä saadaan olla rauhassa. Mutta 
sitten jostain mättään takaa nousi 
pyylevä, vanhempi rouvashenkilö ja 
kertoi, että jos tähän meinaatte jää-
dä, niin tuo puu on rajana ja tuo puu 
on toinen raja. Tähän väliin voitte 
teltat pystyttää, mutta jos nuotion 
teette, niin hän tulee ja kaataa vettä 
ämpärillisen päälle. Kaikki kanootti-
huligaanit aina meinaavat polttaa 
koko Inarin. Me oltiin taas häntä 

koipien välissä ja yritettiin olla nöyriä 
kaupunkilaisia, jotka eivät tunnetusti 
osaa käyttäytyä. Täti sitten lähti pois 
ja syykin pieneen mielensä pahoi-
tukseen selvisi. Hillasuo oli töppä-
reen takana.  
 

Kyllä hän sitten antoi meidän olla 
yömme rauhassa, varmuuden vuok-
si melat laitettiin yöksi piiloon teltan 
alle. Nyt minulle vasta selvisi, miksi 
joillakin oli varamela mukana. Aa-
mulla Lapin muori lähetti kyllä 
poronsa tarkistamaan tilanteen. 
 

Maanantaina 25.7. aamupalat teh-
tiin hiekkadyynillä ja valmistauduttiin 
viimeisiin melojen heilutuksiin. Kun 
ei vihaista inarilaista naisarmeijaa 
ollut vastassa, niin maihinnoustiin 
Solojärvellä. Taksi tuli ajallaan ja 
sitten lähdettiin hakemaan kulku-

Paatarin rantaa 



10 

neuvoja Njurgalahdesta. Ja mikä 
iloinen yllätys meitä Njurgalahdessa 
odottikaan, lammaspaimen Masa oli 
nousukiidossa ja paimentamassa 
kavereitaan Ahkun tuvan viereisellä 
terassilla. Siis vähin äänin poistuttiin 
takavasemmalle hakemaan kanoot-
teja Solojärveltä.  
 

Inarinhovissa nautittiin vielä yh-
teinen lounas ja kehuttiin reissua ja 
toisiamme, jonka jälkeen lähdettiin 
kohti uusia seikkailuja. 
 

Yhteenveto: Saatan lähteä toistekin, 
kunhan ensin Kimmo Kv on rat-
kaissut Brysselissä EU-tuomio-
istuimessa inarilaisten jokamiehen 
oikeudet. Voitaisiin tietysti myös kut-
sua inarilaisia Iidesmotarille melon-
taretkelle nauttimaan tamperelai-
sesta vieraanvaraisuuudesta. 

Lopuksikin asiaa. Kyllä saamelaiset 
ovat viisaampia kuin lantalaiset, 
koska Lemmenjoki on oikeasti 
Leammajohka (=lämmin joki). Niin-
hän se olikin lämmin, ellei peräti 
kuuma joki, mutta lemmestä ei ollut 
tietoakaan (ainakaan minun koh-
dalla). 
 

Kiitän ja kumarran hyvistä järjes-
telyistä ja erinomaisesta seurasta 
sekä niistä melontaohjeista, joita 
sain. Ehkä ensi kerralla saa jo 
salmiakkia, kun sitä jotkut kovasti 
mainosti!   
 
 
 

T. Ismo L. 
 
 
 
 

Teksti: Ismo Lehtonen 
Kuvat: Johanna Välimäki 

 
 
 

 

Hoi Kolikok! 
 

Metsämörri oli kutsunut kaikki 

lapsiperheet viettämään syk-

syistä sunnuntaipäivää Taival-

pirtille 25. syyskuuta.  
 

Metsämörrillä itsellään oli hyvin ai-

kainen aamu hänen rakennelles-

saan kesältä tuttuja rasteja Savon-

tien varteen, mutta itse tapahtuma 

alkoi vasta kello 10.00.  
 

Lukuisten omatoimisesti suoritetta-

vien rastien lisäksi Taivalpirtillä oli 

ohjelmassa Seikkailusilta, jonka 

Metsämörri oli rakentanut yhdestä 

jättipitkästä köydestä kahden män-

nyn väliin. Tämän hurjan sillan ylitti 

päivän aikana kymmenet lapset ja 

lapsenmieliset nuorimman seikkaili-

jan ollessa vain 2-vuotias.  
 

Lisäksi ohjelmassa oli käpyeläinten 

askartelua ja päivän päätteeksi Pir-

tin pihassa komeilikin yli kahden-

kymmenen käpyeläimen uljas näyt-

tely. Mukana  oli  perinteisten  käpy- 

lehmien ja -lampaiden lisäksi mitä 

erikoisempia eläimiä, kuten esimer-
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kiksi yksisilmäinen lentävä dinosau-

rus. Oli mukana jokunen avaruus-

aluskin sekä yksi erittäin suloinen 

tuhatjalkainen.  
 

Koska Metsämörri pitää luonnon-

materiaaleista rakennetusta taitees-

ta oli osallistujilla mahdollisuus osal-

listua myös Metsämörrin Syystaulun 

rakentamiseen. Taulusta tulikin oi-

kein upea ja siinä olivat mukana 

varmaankin kaikki mahdolliset syk-

syn värit. Ehkäpä taulu koristaa Tai-

valpirtin seinää myös jatkossa?  
 

Kesällä tutustuimme luuppeihin, 

mutta tällä kertaa niillä sai ihailla 

hämähäkkien sijasta pehmeää rah-

kasammalta, syksyisiä lehtiä, terä-

viä havunneulasia ja Taivalluskoira 

Ruuti Rukasen pörröistä turkkia.  

Eväshetki on usein retken paras 

hetki ja niin tälläkin kertaa nuotion 

ääressä istuttiin kiireettömästi isolla 

porukalla. Osa grillasi makkaraa ja 

osalla oli mukanaan herkkuvoileipiä 

ja kaakaota. Kylläpä ruoka maistuu 

ulkoilmassa!  
 

Tapahtumaan osallistui lähes neljä-

kymmentä jäsentämme, mutta Sa-

vontien varressa olleet tehtävärastit 

houkuttelivat paikalle myös monia 

muita syksyisestä säästä nautti-

maan lähteneitä ulkoilijoita. Heidän 

mielestään oli erittäin hienoa, että 

Metsämörri järjestää tällaisia per-

heille suunnattuja ulkoilutapahtumia 

ja he lupasivat laittaa harkintaan 

myös jäsenhakemuksen rustaa-

misen lähitulevaisuudessa. Ehkäpä 
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meitä on jatkossa mukana vieläkin 

enemmän!  
 

Kiitos kaikille osallistujille ja näh-

dään marraskuussa Heijastuksia 

metsässä - taskulamppuretkellä!  
 

Elina, Kirsi, Riitta, Ruuti Rukanen ja Heidi 

Kuvat: Elina Rahomäki 

 

Heijastuksia metsässä - taskulamppuretki 

keskiviikkona 16.11.2016 
 

Tervetuloa koko perheen iltakävelylle pimenevään syksyyn! 
 

Kokoonnumme Alasjärven uimarannan parkkipaikalle osoitteeseen Alas-

järvenranta 41, josta lähdemme kello 18.00 yhdessä kävelemään metsä-

polkua pitkin noin 2,5 kilometriä kohti Niihaman Majaa. Reitti on merkitty 

heijastimin ja yhdessä suunnistamme taskulamppujen avulla heijastimia 

bongaillen Niihaman Majalle, jonka kahviossa on mahdollisuus herkutella 

omakustanteisesti.  
 

Tapahtumaan osallistujille on tarjolla kuuma mehu, kaakao, kahvi tai tee 

vaniljakreemipullan ja santsikupin kera yhteishintaan 4 euroa. Jokainen 

perhe voi palata takaisin omia aikataulujaan, mutta ohjattu kävelyretki 

päättyy Alasjärven parkkipaikalle noin kello 20.00. Jokaisella osallistujalla 

tulee olla mukanaan oma otsa- tai taskulamppu. Myös heijastinliivit ovat 

erittäin suositeltavat.  
 

Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään sunnuntaina 13.11. 

osoitteeseen riitta.pauhu at gmail.com.  Tervetuloa! 
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EA-jaosto 
 

28.11. Kerhoilta kello 18.00 alkaen 
 

Kerhoillan aiheena on maallikkodefibrillaattorin käyttö elvytystilanteessa. 
Esitelmöijänä Martti Mäkelä. 
 

Hiihtojaosto 
 

14.11. Hiihtopäivystysilta 
Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet, tervetuloa 
Kerholle maanantaina 14.11. kello 18.30. 
 

Mietitään hiihtopäivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikon-
loppuja kalenterista. 
 

Kahvitarjoilu. 
 

26.11. Latupohjan kunnostustalkoot! 
 

26.11. kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkki-
paikalle. 
 

Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita ja 
heiniä. Sopiva varustus on viikate/vesuri/saha (ilmankin voi tulla), sään-
mukainen vaatetus. 
 

Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle. 
 

Tervetuloa tv. Latumestarit 
 

Pelijaosto 
 

Lentopalloa Koivistonkylässä Tredulla keskiviikkoisin kello 19:00 – 20:30. 
Syyskauden viimeinen vuoro on 14.12.2016. Syyskauden hinnaksi 
kertynee 42 euroa/nuppi, porukan määrän muuttuminen vaikuttaa hiukan. 
Mikäli vuoroille pääsee kovasti harvakseltaan, voi maksaa 7 euroa/vuoro. 
Maksu suoritetaan kauden aikana, kerron siitä osallistujille perinteiseen 
tapaan. 
 

Seppo Raevaara 
Pelijaoston pj. 
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Retkeilyjaosto 
 

10.11. Vuoden retkikuvat 
 

Vuoden retkikuvia mm. Lemmenjoen melontavaellukselta, pitkältä pyörä-
retkeltä sekä ruskaretkeltä katsotaan Kerholla 10.11. kello 18.00 alkaen.  
 

Aluksi tarjolla on kahvia ja pullaa.  
 

Tervetuloa katsomaan sekä tapaamaan tuttuja tai tutustumaan muihin 
taivaltajiin! 
 

T: Retkeilyjaosto 

 
Kysely ruskaretkelle 2016 osallistuneille. 

 
Tampereen Taivaltajien ruskaretki suuntautui tänä vuonna Rovaniemeltä 
Karigasniemelle johtavan tien varrella oleviin kohteisiin. Eteläisin kohde oli 
Kiilopään alue ja pohjoisin Kevon reitti ja Paistunturit. Pienryhmien koko 
vaihteli 2-10. Suurimmalle osalle retkelle osallistuneista ruskaretkeily oli 
entuudestaan tuttua. Kyselyn tavoitteena oli saada käsitys kuinka 
onnistunut retki oli ja mitä toiveita osallistujilla on seuraaville retkille. 
Kyselyssä on kaksi pääosaa: Matkajärjestelyt ja vaellusosuus.  
 

Oheisessa taulukossa on yhteenveto vastauksista. Vastausprosentti (78) 
oli varsin korkea, joten tulokset kuvaavat hyvin osallistujien mielipiteitä. 
Kokonaiskuva on, että retki onnistui erittäin hyvin. Vastausten keskiarvot 
asteikolla 1-5 kysymyksiin, jotka koskivat onnistumista, olivat kaikki yli 4. 
Vaativuustasoa asteikolla 1-5 kuvaaviin kysymyksiin vastausten keskiarvot 
olivat miltei tasan 3, mikä kertoo, että vaativuus oli sopiva. Taulukossa 
oleva sarake keskihajonta kuvaa sitä kuinka yksimielisiä asiasta oltiin. Pieni 
luku tarkoittaa suurta yksimielisyytä ja suuri luku erimielisyyttä. Ryhmien 
”vetäjät” saivat myönteistä palautetta sekä vapaana tekstinä, että 
numeroina.  
 

Sanallisissa arvioissa myönteisinä asioina tulivat esille:  
 

Hyvä seura, mainio sää ja hienot maisemat.  
 

Kokonaiskuvaa luonnehtii varmaan vastaus: ”Kun lähden vaellukselle, en 
valita, mutta ihan oikeasti ei ollut mitään yllättäviä, hankalia asioita.”  
 

Pitkähkö odottelu Rovaniemellä ennen junan lähtöä sai hieman kritiikkiä. 
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Kysymys Pienin  Suurin Keskiarvo Keskihajonta 

Retki kokonaisuudessaan     

1)Koko retki 1-5 (1=epäonnistunut, 5=onnistui erinomaisesti) 4 5 4,77 0,43 

2) Retkestä tiedottaminen 1-5 (1=puutteellinen, 5=onnistunut) 3 5 4,63 0,58 

3) Retkelle ilmoittautuminen 1-5 (1=vaikea, 5=helppo) 2 5 4,25 1,07 

4) Suunnittelukokous 1-5 (1=parannettavaa, 5=onnistunut) 3 5 4,25 0,85 

5) Vastasiko ryhmän kokoonpano toiveitasi 1-5 (1=ei ollenkaan, 5=täysin) 3 5 4,75 0,53 

6) Vastasiko retken kohde toiveitasi 1-5 (1=ei ollenkaan, 5=täysin) 4 5 4,91 0,22 

7) Matkustusjärjestelyt 1-5 (1=huonot, 5=erittäin hyvät) 4 5 4,95 0,21 

8) Junamatka 1-5 (1=hankala, 5=mukava) 4 5 4,96 0,21 

9) Bussimatka 1-5 (1=hankala, 5=mukava) 4 5 4,88 0,34 

     

Maasto-osuus     

1) Ryhmäsi henkilömäärä 2 10   

2) Koko maasto-osuus 1-5 (1=epäonnistunut, 5=onnistui erinomaisesti) 4 5 4,83 0,38 

3) Tiedottaminen 1-5 (1=puutteellinen, 5=onnistunut) 3 5 4,75 0,61 
4) Ryhmän ohjaajan toiminta 1-5 (1=epäonnistunut, 5=onnistui 
erinomaisesti) 4 5 4,88 0,34 

5) Yhteistyö telttakaverin kanssa 1-5 (1=takkusi, 5=sujui erinomaisesti) 1 5 4,64 1,05 

6) Retken rasittavuus 1-5 (1=helppo, 5=liian raskas) 1 5 2,82 0,91 

7) Päivämatkojen pituus 1-5 (1=liian lyhyitä, 5=liian pitkiä) 1 5 3,00 0,74 

8) Maaston vaikeus 1-5 (1=helppo, 5=liian vaikea) 1 4 2,57 0,73 

9) Taukojen määrä päivän aikana 1-5 (1=liian vähän, 5=liian monta) 1 4 2,96 0,56 

10) Taukojen pituus päivän aikana 1-5 (1=liian lyhyitä, 5=liian pitkiä) 2 4 3,04 0,36 

11) Leiripaikat 1-5 (1=huonoja, 5=erinomaisia) 3 5 4,61 0,58 

12) Nähtävyydet 1-5 (1=vaatimattomia, 5=upeita) 3 5 4,67 0,64 

13) Järjestelyt retken loppupisteellä: majoitus, peseytyminen ja ruokailut 
(1=kehnot, 5=erinomaiset) 4 5 4,71 0,46 

 
Teksti ja taulukko: Reijo Laamanen 
 

Kuva: Anna-Maija Rae 
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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 klo 18.00 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 kello 17.00-18.30 tai puh 03 214 5231. 
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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 myös facebook-sivuihimme – liity ja  
ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden 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. 
 

Taivalpirtin saunan käyttö 
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja siten 
varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. Saunamaksu 5 
euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja samalla tehdään 

merkintä saunomisesta kassavihkoon. 
Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

 

Taivaltajien historiikki 

Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 

 
 

Toivotamme jäsenistölle nautittavia hetkiä syksyn 

pimentyessä alkavaksi talveksi!  

Toivotamme myös rauhallista Joulunaikaa sekä 

liikunnallista tulevaa vuotta! 
 

Johtokunta ja toimihenkilöt 

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

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@gmail.com, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 
 

Puheenjohtaja 

Raimo Raevaara 

Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.  

040 837 6269, raimo.raevaara ( at  ) gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 

Rahastonhoitaja 

Internetsivut 

Koulutusyhdyshenkilö 

Matti Rahomäki 

050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) gmail.com 
 

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, hrinne ( at ) elisanet.fi 
 
 
 

Kiinteistötoimikunta pj 

Mattias Puronniemi 

040 577 7099, 03 222 9949 

 

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 

Heidi Savolainen ....................................... 040 770 9874 

Hilkka Virtanen ........................................ 050 329 4063 

Varajäsen Terttu Kinos                            0400 228 327 

Varajäsen Paula Marjamäki                      040 561 8152 

 
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 

 

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 

Erkki Lehto 

045 235 1222, lehtoerkki (at) gmail.com 
 

Lapset/nuoret/perheet -vastaava 

Heidi Savolainen 

040 770 9874, heidi  (at ) adventureapes.fi 
 

Pelijaosto pj 

Seppo Raevaara 

040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 

Pyöräilyjaosto pj 

Matti Rahomäki 

050 572 3531,  matti.rahomaki ( at ) gmail.com 
 

Retkeilyjaoston yhteyshenkilö 

Johanna Välimäki 

040 752 5116, valimaki.johanna (at) gmail.com 
 

Retkeilyjaosto kalustonhoitaja 

Ari Ahonen 

044 555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö 

Hilkka Virtanen 050 329 4063 

hilkkasini ( at ) gmail.com 

Taivalpirtin isännät 

Ossi Kuoppala  050 588 3084  

ossi_kuoppala (  at ) suomi24.fi 
 

Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 
 

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 
 

050 408 5111  www.pirkankierros.fi  

Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  

Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:a.ahonen@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('hilkkasini@gmail.com');


19 

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 pelastuspalvelusta 

kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa järjestämistään tapahtumista ja VaPePa:n Tampereen alueen 

paikallistoimikuntien ja VaPePa järjestöjen tapahtumista. Listalle voi liittyä Taivaltajien internet 

sivustolla olevalla lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/etsintajaosto. Lista on tarkoitettu vain tiedottamiseen, 

ei keskusteluun. Viestiin lähetetty vastaus menee vain viestin lähettäjälle. Vapaata keskustelua varten 

samassa osiossa on keskustelupalsta. Siellä voi keskustella yleisellä tasolla vapaaehtoisesta 

pelastuspalvelusta, mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa tehtävistä ei ole sallittua. Geokätköilyn 

osalta keskustelu on vapaata. Hyvät tavat täytyy aina pitää mielessä. 

 

Lapset/nuoret/perheet –lista 
Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. Listalla voi 

myös keskustella aiheesta sekä ehdottaa sellaista toimintaa, jota kaipaisi ohjelmaan, tai jota olisi 

valmis järjestämään.  Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteys-tietosi: 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/ 

mailto:ttmelonta@googlegroups.com
mailto:ttretkeily@googlegroups.com
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/etsintajaosto
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com
mailto:taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/
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