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Raipen palsta 
 

Hyvää tulevaa vuotta 2017 kaikille 
Taivaltajille. 
 

Kädessänne on "uuden aikakauden" 
ensimmäinen numero, sillä tästä läh-
tien lehtemme ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. 
 

Loppuva vuosi oli täynnä yhdistyksen 
tapahtumia. Niihin osallistui lukuisa 
joukko jäseniä, mutta enemmänkin 
olisi sopinut mukaan. Nämä kaikki 
tapahtumat vaativat paljon talkoo-
työtä, jotta yhdistyksen jäsenillä olisi 
monipuolisesti tarjolla toimintaa ympä-
ri vuoden. Talkootyöllä ylläpidetään 
myös Taivalpirttiä ja Kerhoa. Ottakaa 
osaa tulevana vuonna talkoisiin, jois-
ta ilmoitellaan Tapahtumat-lehdessä 
ja yhdistyksen Facebook-sivuilla. 
 

Lunta odotellessa on aikaa miettiä 
talven hiihtopäivystystä Taivalpirtillä. 
Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua siihen. Toisaalla tässä 
lehdessä on juttu päivystyksestä ja 
toimintaohjeita. Lukekaa se ja toimi-
kaa, jotta päivystys saataisiin koko 
hiihtokauden ajaksi. 
 

Minulla alkaa 18. vuosi yhdistyksen 
puheenjohtajana, joten olisikohan 
tullut aika vaihtaa vetäjää ja silläkin 
tavalla saada aikaan uudistusta 
yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen 
virallisessa syyskokouksessa vali-
taan puheenjohtaja aina kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Toivottavasti 
löytyy joku, joka ottaisi pestin vastaan. 
 

Mukavaa, lumista alkavaa talvea ja 
onnellista vuotta 2017 toivottaa  
pj Raipe 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
45. vsk. No 1/2017, 20.12.2016 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2017: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 2/2017 ilmestyy 20.3,2017. AINEISTO 
PÄÄTOIMITTAJALLE VIIMEISTÄÄN 
20.2.2017 
 
ISSN 1238.0040 
 

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 03 214 5231 
tampereen.taivaltajat@gmail.com 
Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
tampereen.taivaltajat@gmail.com 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2017: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys 27 € 
 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 

mailto:tampereen.taivaltajat@gmail.com
mailto:tampereen.taivaltajat@gmail.com


3 

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      . 
 

Hiihtopäivystystä 
Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina kello 10-18 ja 
sunnuntaina kello 9-15. 
 

14.1. Jarkko haastaa retkeilemään ja yöpymään Taivalpirtin 
maastossa, sivu 15 

 

5.2. Lapsiperheiden talvirieha Taivalpirtillä, sivu 14 
 

24.2.  Kerhoilta aiheena Kotitapaturmat ja niiden ensiapu, sivu 14 
 

27.2.-5.3.  Hiihtolomaviikko, Taivalpirtti avoinna joka päivä, sivu 5 
 

10.-12.3. Viikonloppuretki Seitsemisen maisemiin, sivu 15 
 

12.3.  Kuutamohiihto, sivu 14 
 

16.3. Yhdistyksen varsinainen kevätkokous, sivu 3 
 

Kokouskutsu 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
16.3.2017 klo 18.30 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 
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3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 

5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2016 
 

6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2016 
 

7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016 
 

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille 

 

10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 

11 Kokouksen päättäminen 
 

 

Syyskokouksen päätöksiä vuodelle 2017 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 23.10.2016. Paikalla oli 
toistakymmentä yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Altti Luoma ja sihteerinä Paula Paavilainen. 
 

Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita Taivalpirtti-aiheisella 
taululla (8 henkilöä). 
 

Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita: 
 

Hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
Jäsenmaksuista vuodelle 2017 seuraavasti: 
    perhejäsenmaksu   30 € 
    yhden jäsenen maksu   22 € 
    nuoriso- ja opiskelijajäsenyys   11 € 
    (alle 29-vuotias opiskelija tai alle 20-vuotias nuori,  
    joka ei opiskele)   
    toisen latuyhdistyksen jäsen  15 € 
Hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2017 
Kulujen korvaamisesta: 
    tilintarkastajille laskun mukaan 
    johtokunnan jäsenille kakku- ja/tai pullakahvit kokouksessa 
    puhelinkulut laskun mukaan 
    oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti 
    siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö autossa, ei peräkärryä)   
    otetaan huomioon kolme neljäs-osaa (3/4) kulloinkin voimassa olevista  
    korvausperusteista. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt autossa,  
    peräkärry) korvataan täysimääräisinä. 
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Johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja +10 varsinaista  
  jäsentä ja kaksi varajäsentä 
Johtokunnassa jatkavat vuonna 2017 Marja-Liisa Lehto, Paula  
  Paavilainen, Seppo Raevaara, Heidi Savolainen ja Hilkka Virtanen 
Johtokuntaan valittiin jatkamaan 2017-2018 Matti Ketola, Matti Rahomäki,  
  Mattias Puronniemi sekä uutena Markku Ketonen. Yksi jäsen nimetään  
  myöhemmin. 
Varajäseniksi vuodelle 2017 valittiin Terttu Kinos ja Paula Marjamäki 
Jaostoiksi valittiin: ensiapujaosto, etsintäjaosto. hiihtojaosto, kävelyjaosto. 
  pelijaosto. pyöräilyjaosto. retkeilyjaosto sekä lapset/nuoret-jaosto  
  (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen puheenjohtajat) 
Toimikunniksi valittiin: kiinteistötoimikunta sekä Pirkan Hölkän  
  järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus 
Taivalpirtille valittiin emännäksi Hilkka Virtanen, jonka johdolla toimii  
  emäntäryhmä 
Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen 
Johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä 
Johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta     
  edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä tai  
  jäsenkirjeessä 
 
Taivaltajien syyskokous ei päätä yhteisöhenkilöjäsenmaksua, vaan sen 
päättää Suomen Ladun kokous ja se on 27 euroa vuodelle 2017. 

 

Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella 2017 
 
Lumien sataessa maahan alkaa Taivalpirtin hiihtopäivystyksen suunnittelu. 
Päivystys on palvelua kaikille Taivalpirtille hiihtäville jäsenille ja ei-jäsenille. 
 

Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina kello 10-18 ja 
sunnuntaina kello 9-15. 
 

Lisäksi Pirtti on auki joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla 27.2.-
5.3.2017 (vko 9). 
 

Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen 
tehtäviä ovat seuraavat: 
- Pirtin lämmitys, kamiinan ja takan avulla 
- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 
- veden kanto kaivosta ja lämmitys 
- puiden haku liiteristä 
- astioiden tiskaus 
- ja paljon muuta lisäksi 
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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 

hiihtoväki on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut 
 

Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen ja varaa itsellesi sopiva 
talkooaika tai ilmoittaudu varahenkilöksi, jos et vielä tiedä sopivaa aikaa. 
Voit tulla myös vain joko lauantaina tai sunnuntaina. Yksin ei tarvitse olla; 
aina on mukana joku, jolla on kokemusta päivystyksestä. 
 

Pirtillä tarvitaan joka viikonloppu vähintään 3 päivystäjää ja kiireiseen 
aikaan 5 on sopiva määrä. 
 

Terveisin Taivalpirtin vastuuhenkilöt 
 

Kuninkaantiellä ja välillä vieressäkin  
eli polkupyöräretki heinäkuussa 2016  

Turusta Helsinkiin 
 

Talvella olin varannut majoitukset 
kuudelletoista. Ilmoittautumisaika 
meni umpeen ja vasta kahdeksan oli 
ilmoittautunut. Vaikka jatkoin ilmoit-
tautumista pari kertaa, saimme ryh-
män kooksi 10 henkilöä, joista yksi 
perui viikkoa ennen retkeä. Suurin 
osa majoituksista oli kahden hen-
gen huoneissa. Saimme vasta läh-
töpäivänä täydennystä joukkoom-
me, joten lopullinen osallistujamäärä 
oli parillinen. Tampereelta Turkuun 
saimme pyörät ja osan varusteista 
kätevästi Ollin kyydissä. 
 

9.7. Oli kaunis heinäkuinen lauan-
taiaamupäivä, kun joukko taivaltajia 
kokoontui Turun linja-autoaseman 
vieressä olevalle pysäköintialueelle. 
 
Paikalle oli saapunut neljällä eri 
kulkuneuvoilla 9 retkeläistä ja päivän 

oppaaksi lupautunut Elina. Oli 
alkamassa Tampereen Taival- 
tajien kahdeksan päivän pyöräretki 
Turusta Helsinkiin. Yksi retkeläinen 
saapuu vasta iltapäivällä Tuorlaan. 
 

Elinan perässä pyöräilimme aluksi 
Porth Arthuriin eli kulttuurihistorial-
liseen Portsan kaupunginosaan. 
Mannerheimin puiston kautta saa-
vuimme Lars Songin suunnittele-
maan Mikaelin kirkkoon. Täältä 
jatkoimme Puutarhakatua länteen ja 
poikkesimme Antin Pyörässä sekä 
tutustuimme samassa korttelissa 
olevaan sisäpihaan.  
 

Reittimme suuntautui Kakolanmä-
elle, jossa vietimme hetken kahvit 
nauttien Cafe Kakolassa, joka on 
vanhassa vankilanjohtajan asun-
nossa toimiva kesäkahvila. Kako-
lassa meillä oli ”lyhyt kakku”, joten 
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lähtiessämme katselimme kukkulal-
ta notkossa olevaa Kakolan Rivi-
eraa eli entistä vankien uimapaik-
kaa. Se ei houkutellut romuilla höys-
tettynä ja paksulla vihreällä kerro-
ksella veden pinnassa. Alas Aura-
joen rantaa kohti laskettelimme 
Chiewizin serpentiiniä pitkin. Kier-
simme Turun linnan ennen kuin 
menimme Förillä Aurajoen yli. Aura-
joen ylityksen jälkeen matka jatkui 
kohti Kaarinaa, jossa varaamamme 
päivällinen oli kello 14 Tuorlan 
Majatalon ravintolassa. 
 

Majoittumisen jälkeen teimme Eli-
nan opastuksella kävelykierroksen 
alueelle, johon kuuluu majatalon li-
säksi Livian Maaseutuopisto Tuor-
lan yksikkö. Sen opetusaloja ovat 
maatalous, puutarhatalous sekä 
luonto- ja ympäristöala. 
 

Teimme vielä ilta-ajelun Kuusiston 
saareen, jossa poikkesimme Kuu-
siston kirkon pihassa, missä juuri sil-
oin vihkitilaisuuteen tulevat vieraat 

olivat menossa sisään. Kirkolta 
polkaisimme Kuusiston Taide-
kartanoon, jossa oli edellisenä 
päivänä avattu näyttely: ’Ruovikko 
suhisee – taiteen ja tieteen vuoro-
puhelua järviruo´osta (Phragmi 
tesaustralis)’. 
 

Taidekartanolta oli vain vähän mat-
kaa Kuusiston Piispanlinnan rau-
nioille huonokuntoista hiekkatietä, 
mikä yllätti peräpään valvojan 
viimeisessä alamäessä täydellisesti 
- voltti puolellatoista kierteellä tulok-
sena pinta-naarmuja joka raajaan, 
ensiapuna hiekkojen vesihuuhtelu 
iholta. Myöhemmin illalla pyörä-
lenkin jälkeen TYK:sin ensiavussa 
käynti ja saatu sopiva resepti 
lääkitykseen, niin matka pääsi 
jatkumaan sunnuntaina. Raunioilta 
palatessa poikkesimme Kaarinan 
keskustassa kaupassa, josta ostim-
e iltapalan tarvikkeita. Elina palasi 
takaisin Turkuun ja me muut 
Tuorlan Majataloon. Suluissa on 
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päivän pyöräilykilometrimäärä (49 
km). 
 

10.7. Myös sunnuntai valkeni pou-
taisena. Tukevan aamiaisen jälkeen 
toisen päivän pyöräily Kuninkaan-
tietä jatkui Piikkiön ja Paimion kautta 
kohti Saloa. Vähän jälkeen kello 11 
saavuimme Salon Halikon Hajalassa 
olevaan Trömperin kestikievari-
museoon. Museon pihapiirissä oli 
juuri alkanut Trömperipäivä, joten 
museo ja kahvila oli jo avattu tuntia 
normaalia aikaisemmin. Trömperiltä 
jatkoimme tietä Halikon museosillalle 
Hannun ollessa Salossa mainiona 
paikallisoppaanamme.  
 

Seuraavaksi poljimme Rikalanmä-
elle. Siellä kierrettiin jalkaisin mui-
naismuistoalueella mutkittelevaa pol-
ua, jonka varrella oli opastauluja 
kertoen alueen historiasta. 
 

Tämän jälkeen jatkoimme Wiu-
rilaan, jossa meidän piti lounastaa 
Golfkerhon ravintolan ulkoterassilla, 
mutta sade ajoi meidät sisälle ja 
siellä järjestyi pöytä koko ryhmälle. 
Tarjoilija valitti, että pitkän pöydän 
jatkeena oleva pikkupöytä keikkuu.  
Siinä saman tien käänsin pöydän 
ympäri ja väänsin jalan kiinni. 
Palkkiona kahvit kahdelle. Lohikeitto 
oli erittäin maukasta ja sen kanssa 
erinomaista leipää. Niitä sai myös 
santsata. Kun tulimme ulos, sade 
olikin jo lakannut. Hannun johdolla 
lähdimme oikotietä Salon keskus-
taan Joensuun kartanon maiden 
kautta. Keskustassa Hannu kertoi 
muun muassa Saloran ja Nokian 
historiaa. Kiersimme Salon kauniin 
rautatieaseman kautta ennen kuin 

suuntasimme Teijon kansallispuis-
toon.  
 

Tälle välille oli kertynyt reitillemme 
monta ylämäkeä, varsinkin se vii-
meinen, kun laskettelimme pitkän 
alamäen kestopäällystetyllä tiellä 
ensin suoraan emmekä oikaisseet 
lyhyemmälle hiekkapintaiselle oiko-
tielle. Olisi kyllä kannattanut oikais-
ta. 
 

Majoituimme Kirjakkalan Ruukkiky-
län Patotaloon, joka on aivan Ha-
marinjärven rannalla. Meillä oli käy-
tössä kolme makuuhuonetta, yksi 
alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. 
Alakerrassa oli keittiö, jossa sau-
nassa käynnin jälkeen oli oma-
toiminen iltapala. Miesten huo-
neessa katsottiin jonkin aikaa Rion 
kisoista tulevaa jalkapallo-ottelua, 
mutta kukaan ei jaksanut kauaa 
katsoa, kun nukkumatti voitti 
meidät. (70 km) 
 

11.7. Maanantaina oli edelleen pou-
taa, kun jatkoimme Kirjakkalasta 
matkaamme Teijon Ruukkikylän 
kautta kahvitauolle Mathildedalin 
Ruukkikylän kesäravintola Meri-
Teijo Marinaan. Tauon jälkeen pis-
täydyimme Metsähallituksen Teijon 
kansallispuiston luontokeskuksessa.  
 

Matkalla kohti Tammisaarta seuraa-
va kahvipaikka oli Ylönkylässä Kah-
vila-Ravintola Firapeli. Osa meistä 
jaloitteli ja kävi katsomassa Kis-
konjoessa olevaa Etelä-Suomen 
kauneinta koskea eli Latokartanon 
koskea, jonka putouskorkeus on 17 
metriä.  
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Tenholan paikkeilla alkoi sade. Reit-
timme suuntautui etelään hiekka-
tietä, jota oli 7 kilometriä ja sade vain 
yltyi. Tammisaaressa piti hakea vielä 
leirintäalueelta avaimet ja lakanat, 
mutta onneksi oli Kain kyydissä 
isolle säkille tilaa. Majapaik-
kanamme oli Tammisaaren kesä-
hotelli, jossa kahden hengen huo-
neissa oli myös keittiöt. Illalla oli oh-
jelmassa kaupassa käynti, koska 
syötävää piti ostaa kahdeksi päi-
väksi, sillä olimme Tammisaaressa 
kaksi yötä. (71 km) 
 

12.7. Tiistaina oli Hangossa käynti.  
Aamulla teimme välttämättömät pyö-
rien puhdistus- ja huoltotoimet, sillä 
eilisen kurakelin jälkeen kulkupelit 
olivat rapakunnossa. Lähtiessä mat-
kaan oli taas aurinkoinen päivä. 
 

Lappohjan jälkeen poljimme ete-
läistä reittiä Tvärminnentietä. Poik-
seimme Tvärminnen saareen ja 
siellä itäkärkeen, jossa kävimme 
tutustumassa Helsingin yliopiston 
Eläintieteelliseen asemaan. Saim-
me vartin esittelyn amanuenssilta 
aseman historiasta ja toiminnasta. 
Palasimme takaisin Tvärminnen-
tielle ja kohti Hankoa. Matkan var-
rella tien vasemmalla puolella oli 
neuvostokansalaisten muistomerkki. 
Kävimme kahvilla Neljän Tuulen 
Tuvassa ennen Hangon keskustaa. 
Keskustassa söimme lounaan ran-
taravintolan terassilla. Lounaan jäl-
keen oli reilu pari tuntia vapaata, 
jonka aikana teimme omia lenkke-
jämme ennen paluuta. Meistä kolme 
palasi polkien takaisin ja muut 
palasivat junalla. (105 km) 
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13.7. Keskiviikkona lähdimme Poh-
janpitäjänlahden länsipuolta vaih-
teeksi hyvin mäkistä hiekkatietä 
Pohjaan asti. Tämän päivän tutustu-
miskohde oli Fiskars. Vanhassa 
ruukkimiljöössä nähtävää olikin yllin 
kyllin. Oli museoita, käsityöläis-
pajoja, puoteja ja ravintoloita. Muu-
tama tunti siinä hurahti kuin siivillä. 
 

Fiskarista lähdimme majoittumaan 
noin 10 kilometrin päähän B&B Eden 
Billnäsiin. Päivä oli lämmin ja 
poutainen. Majoittumispaikka on 
kauniissa ympäristössä Mustionjoen 
rannalla Raaseporin Billnäsissä, 
historiallisen Billnäsin ruukkialueen 
vieressä. Kahden hengen huoneita 
on yhteensä kahdeksan, kahdessa 
eri rakennuksessa ja kummassakin 
on oma keittiö. (41 km) 
 

14.7. Torstaina jatkoimme mat-
kaamme Edenistä kauniin sään 
saattelemina kohti Inkoota Karjaan 
keskustan kautta. Reittimme var-

rella poikkesimme Fagervikin Kar-
tanon puistossa. Fagervikin ainut-
laatuinen ruukkimiljöö on vierailun 
arvoinen. Luonnonkauneuden ym-
päröiminä järven tuntumassa sijait-
sevat kartano, kirkko, pajat, puisto 
sekä punaiset mökit luovat 1700-
luvun miljöön. Museo on kesällä 
auki vain keskiviikkoisin ja lauan-
taisin kello 11-16, joten se oli nyt 
suljettu ja kävimme vain museon 
vieressä olevassa kahvilassa. 
 

Fagervikistä jatkoimme Inkoon 
kirkonkylän kautta Degerbyhyn, 
jossa kävimme Degerby Igor – 
museossa. Siellä on tallennettuna 
tarinoita, valokuvia ja esineitä ajoilta 
ennen vuokrakautta, sen aikana ja 
sen jälkeen. Vuokrakauden aikana 
1944–1956 Degerby oli osa neuvos-
toliittolaista vuokra-aluetta. Näytte-
lyitä löytyy kahdesta eri raken-
nuksesta, toinen toimi Degerbyn 
kunnantalona syksyyn 1944 asti, 
toinen toimi paloasemana. 
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Museossa käynnin jälkeen poikke-
simme läheisen baarin terassilla, 
ennen 5 kilometrin päässä olevaa 
majapaikkaamme. Kopparnäsin vir-
kistysalueeseen kuuluu laaja man-
neralue sekä useita saaria. Imatran 
Voima hankki Kopparnäsin 1960-
luvun lopussa, jolloin aluetta suun-
niteltiin atomivoimalan sijainti-
paikaksi. Voimalaitosta ei rakennet-
tu, mutta manneraluetta on käytetty 
mm. energiayhtiön koulutus- ja 
tutkimustarkoituksiin sekä henkilö-
kunnan virkistykseen. Eteläisiltä 
kallioilta on purettu tuulivoimalat. 
 

Entisen Imatran Voiman kurssi-
keskuksen alueella toimii Koppar-
näsin Kestikievari, jonne majoi-
tuimme yhteen parakkiin, jossa 
meillä oli sauna ensin naisille ja 
sitten miehille. Saunomisen jälkeen 
menimme etukäteen tilatulle päi-
välliselle ravintolaan. Koska oli 
kaunis ja lämmin ilta, niin päivällisen 
jälkeen muutama retkeläisistä kävi 
meren rannalla kallioilla noin 3 kilo-
metrin päässä. (56 km) 
 

15.7. Torstaiksi oli luvattu sadetta, 
mikä alkoikin juuri aamiaisen jäl-
keen, kun olimme lähdössä liik-
keelle. Sadeasut olivatkin tänään 
tarpeen, sillä koko päivän satoi. Vä-
lillä tuli oikein rankasti vettä. Mat-
kaan päästyämme sateesta oli 
haittaa kartan lukemisessa. Välillä 
sai arvuutella reittiä taajamien koh-
dalla myös puutteellisten tai “väärin” 
sijoitettujen reittimerkkien vuoksi. 
Monissa paikoissa pyöräreitin 
muovimerkkien värit olivat haalistu-
neet uv-säteilyn vaikutuksesta tyys-

tin pois. Tämä oli melko yleistä mo-
nella osuudella. 
 

Kirkkonummen keskustaan saavut-
tuamme, sateen edelleen jatkuessa, 
päätimme pitää pitkän kahvitauon. 
Sattui sopivasti liikekeskus, jonne 
menimme ostoksille ja kahville. 
Joku meistä kysyi käytävällä ole-
valta herrasmieheltä, että mistä 
täältä saa kahvia. Siihen hän vas-
tasi, että täältä ja näytti pieneen 
huoneeseen. Siinä oli erään seura-
kunnan järjestämä kahvi- ja pulla-
tarjoilu. Taisi kaikille kahvimukil-
linen kelvata. Maksua kysyes-
sämme kävi selväksi, että seu-
rakunta tarjoaa.  
 

Siinä ehti hieman kuivatella vaat-
teitaankin ennen kuin lähdimme 
Espoon suuntaan. Kirkkonummelta 
noin 13 kilometriä pyöräiltyämme 
päätimme pysähtyä tien oikealla 
puolella olevalle parkkipaikalle. 
Huomasimmekin, että tien vasem-
malla puolella on vanha rakennus ja 
pihapiirissä myös uudempia raken-
nuksia. Se on Finnsin Opistotalo, 
joka on rakennettu 1897 koulu-
rakennukseksi silloiselle Mellersta 
Nylands Folkhögskolalle. Rakennus 
on pääpiirteittäin säilynyt suunnitel-
lussa asussaan, ja se on kulttuuri-
historiallisesti arvokas kohde. 
Nykyisin alueella on Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnian yksi 
toimintayksikkö Finns. Talutimme 
pyörämme pihan poikki tiiliraken-
nuksen viereen, jossa sijaitsee 
Ravintola Finns. Ravintola Finns 
tarjoaa kotilounasta arkisin kello 
10.30-13.00. Tarjolla on jokaisena 
arkipäivänä salaattipöytä, kaksi 
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pää-ruokavaihtoehtoa, joista toinen 
on kasvisvaihtoehto. Lisäksi siellä 
lei-votaan tuoretta leipää päivittäin. 
Lounaan hintaan sisältyy kahvi tai 
tee. Ravintola oli vielä auki, joten 
menimme syömään. Lounas siellä 
on edullinen ja paikka on siisti 
Polkupyöräaiheiset taulut seinillä 
sopivat mainiosti retkemme luon-
teeseen. Suosittelen Ravintola 
Finnsin käyttöä ruokapaikkana 
retkillä. 
 

Matkamme jatkui Oittaan kautta ja 
poikkesimme pikkutauolla Oittaan 
automuseolla. Tästä Hotelli Korpi-
lammelle on enää vajaa 8 kilo-
metriä, joten innokkaimmat päättivät 
lähteä ennen retken vetäjää, mutta 
ajoivat heti ensimmäisen risteyksen 
pitkäksi. Perille kuitenkin pääsimme 
märkinä ja väsyneinä kelistä joh-
tuen. (65 km) 
 

16.7. Lauantaina, viimeisen retki-
päivän aamuna, teimme taas pyörien 
huollon. Kai lähti suoraan autollaan 
Tampereelle ja Sakari päätti polkea 
pyörällä Tampereelle kahdessa päi-
vässä. Tein muutoksen reittiin siten, 
että me muut ajoimme suoraan Hel-
sinkiin, mutta poikkesimme matkalla 
kahteen retkeilytarvikkeita myyvään 
isoon liikkeeseen. 
 

Saavuimme Urho Kekkosen muse-
oon Tamminiemeen. Siellä opas-
tetun kierroksen jälkeen Ari ja Hannu 
lähtivät omatoimisesti paluumatkalle 
ja meistä neljä aloittivat Seura-
saaren museokierroksen. Paris-
kunta Terttu ja Jorma lähtivät omalle 
kaupunkikierrokselle.  
 

Kolmen kopla eli Britta, Merja ja 
Matti kävi Sibelius-monumentilla. 
Poikkesimme S-market Ruoholah-
dessa eväitä ostamassa. Niitä pop-
sittiin Ruoholahden torin laidassa 
ennen Helsingin rautatieasemalle 
sovittua tapaamista.  
 

Olimme kaikki loput eli kuusi junalla 
Tampereelle matkustavaa löytäneet 
perille asemalle. Meille ja pyörille oli 
ennakkoon ostettu matkaliput. Meil-
lä oli paikat samassa vaunussa, 
missä pyörillekin oli paikat. Saimme 
pyörät nostettua tavaraosastoon 
itse, vaikka iso ovi ei ollut auki, vaan 
jouduimme pujottelemaan, sillä kon-
duktööri tuli niin myöhään. 
 

Tampereella saimmekin pyörät pal-
jon helpommin pois junasta, koska 
toisella puolella oli ovi suoraan 
laiturin puolella. Tampereella Rauta-
tieaseman edessä Kai odotti meitä, 
kun saavuimme noutamaan tavaroi-
tamme. (36 km).  
 

Kokonaiskilometrimäärä oli 493. 
 

Kiitos retken onnistumisesta Elinalle 
Turkuun sekä retkeläisille Brittalle, 
Merjalle, Tertulle, Tuulalle, Arille, 
Hannulle, Jormalle, Kaille ja 
Sakarille. 
 

Muisteli retken vetäjä Matti 
 

 
Ryhmäkuva: Wiurilan kartanon vilja-
makasiinin edessä, Hannu Eerolan kokoelma 
Fiskarsin kuvat: Onerva Rekola 
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Heijastuksia metsässä -taskulamppuretki 16.11.2016 
 

Taivaltajien lapsitoiminnan porukka 
järjesti taskulamppuretken, koko per-
heen iltakävelyn, pimeän marras-
kuun piristykseksi. 
 

Tapahtuma oli suunnattu lapsiper-
heille, mutta oli kaikille avoin. Ilok-
semme tapahtumaan osallistui noin 
30 reipasta heijastimin ja lampuin 
varustautunutta taivaltajaa!  
 

Reittimme kulki Alasjärven uimaran-
nan parkkialueelta metsätietä pitkin 
Niihaman majalle. Reitti oli merkitty 
heijastimin, joita bongailtiin lamppu-
jen avulla. Heijastimia oli matkan 
varrelle ripusteltu noin 300 kpl ja 
muutama lyhty tuikki myös niiden 
joukossa. Sää oli retkellemme suo-
tuisa. Metsä oli lumessa, lämpötila 
oli muutaman asteen plussan puo-
lella ja happea oli ilmassa paljon.  
 

Ensimmäinen ja samalla suurin, va-
jaan 20 hengen porukka lähti mat- 
kaan vähän ennen kello 18 Kirsi 
ohjaajan matkassa. Perässä tuli kak-
si pienempää porukkaa Heidin ja 
Matin mukana. Metsässä lapset kat-
selivat innoissaan, minkälaisia hei-
jastimia löytyy. Suosikiksi taisi nous-
ta haamuheijastin sekä lyhdyt. Hei-
jastimet ja lyhdyt houkuttelivat mu-
kaan myös muutamia aikuisia ilman 
lapsia.   
 

Majalla sai omakustanteisesti ostaa 
juotavaa ja syötävää. Metsämörrikin 
oli löytänyt tiensä paikalle. Lisäksi 
Mörri kurkki matkalaisia joissakin 
heijastimissa ja varmaan myös tark-
kaili havupuiden kätköistä matkan 

sujumista. Monet lähtivät suoraa 
majalta autolla kotiin ja muutama 
perhe lähti kävellen takaisin kohti 
Alasjärven parkkipaikkaa. Osa jäi 
vielä majalle odottamaan kyyditystä. 
Iltapuuroaika alkoi olla käsillä ja 
niinpä Niihaman majan ystävällinen 
isäntä Juho tarjosi heille iltapuurot. 
Kattilallinen sitä taisi mennä! 
 

Kiitos kaikille reippaille osallistujille! 
Erityiskiitos tunnelmallisen majan 
isännälle Juholle!  
 

Tampereen Taivaltajat, Lapsi- ja 
perhetoiminta 
 

Kuva ja teksti: Elina Rahomäki 
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EA-jaosto 
 

Kotitapaturmat ja niiden ensiapu, Kerhoilta 
 

24.2. järjestää Ensiapujaosto kaikille avoimen kerhoillan kello 18.00 alkaen 
Taivaltajien Kerholla, Kortelahdenkatu .  
 

Koti on ihmiselle vaarallinen paikka, sillä joka päivä suomalaiskodeissa ta-
pahtuu noin 880 tapaturmaa. Yleisimpiä ovat palovammat, viiltohaavat, 
nyrjähdykset ja mustelmat.  
 

Kerhoillassa kuulemme tapaturmien ehkäisystä, hoidosta ja hoito-
tarvikkeista.  
 

Kouluttajana ETK Paula Heinola.  
 

Aloitamme illan kahvitarjoilulla. 
 

TERVETULOA toivottaa Ensiapujaosto! 
 

Hiihtojaosto 
 

Tervetuloa nauttimaan täysikuusta! 
 

Sunnuntaina 12.3.2017 kello 20 lähdemme Suolijärven ulkoilumajalta hiih-
tämään muutaman tunnin hiihtolenkin täysikuun loisteessa lumitilanteesta 
riippuen järvien jäitä tai latuja pitkin. 
 

Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on rauhal-
linen. 
 

Lisätietoja Hiihtojaosto Raimo Raevaara 040-8376269. 

 

Lapset ja nuoret -jaosto 
 

Huomio kaikki lapset ja lapsenmieliset! 
 

Sunnuntaina 5.2. vietämme Taivalpirtillä Lapsiperheiden talviriehaa kello 
10.30-13.30. (Taivalpirtin osoite: Savontie 653, 37550 Lempäälä) 
 

Tapahtuma on avoin kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttava-
perheetkin ovat tervetulleita! Luvassa on mukavaa yhdessäoloa luonnon 
helmassa, leikkejä ja pelejä sekä sään salliessa myös napakelkkailua, 



15 

pulkkamäkeä ja lumikenkäilyä. Nuotiopaikalla ja Pirtissä sisällä on mah-
dollista paistella makkaraa ja syödä eväitä. 
 

Tarkempia tietoja ja muita ajankohtaisia asioita voi seurailla Tampereen 
Taivaltajien facebook sivuilla. Mieltä askarruttavia kysymyksiä voi lähettää 
myös sähköpostilla Elinalle osoitteeseen elina.rahomaki@gmail.com  
 

Tervetuloa mukaan! 
 

Pelijaosto 
 

Lentopalloa Koivistonkylässä Tredulla keskiviikkoisin kello 19:00–20:30. 
Tarkista kevätkauden alkupäivä nettisivuilta tai facebookista. Voit myös 
ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Yhteystiedot löytyvät sivulta 
 

Seppo Raevaara 
Pelijaoston pj. 

 

Retkeilyjaosto 
 

Jarkon haaste 
 

Tule lauantaina 14.1. Taivalpirtille, retkeile ja vietä yö teltassasi Pirtin 
ympäristössä. T. Jarkko Setälä, retkeilyjaostosta 

 

10.-12.3.2017  

Kevättalven viikonloppuretki Seitsemisiin 
 

Jokakeväinen metsäretkemme suuntautuu tällä kertaa Seitsemisen 
kansallispuistoon Kirkas-Soljasen nuotiopaikalle, mihin pystytämme 
telttaleirin (omat majoitteet siis mukaan). Paikalla on saatavissa polttopuita, 
joten nuotio palaa aina tarvittaessa. Vesi, eväät, lamput yms retkeily-
tarvikkeet on kunkin tuotava mukanaan.  
 

Mikäli tie on aurattu tai lunta ei ole, pääsee autolla noin 100 metrin päähän 
nuotiopaikasta.  
 

Lauantaina ja sunnuntaina teemme hiihtoretken tai harrastamme muuta 
liikuntaa ellei lunta ole. Tervetuloa mukaan myös päiväretkeläiset.  
 

Koska tien aurauksesta ei ole varmuutta toivon mukaan lähtevien 
retkeilijöiden ilmoittautuvan minulle ennen retkeä, jotta voin informoida 
mahdollisista muutoksista retken järjestelyissä. Osoite on: timo.o.antila(at) 
gmail.com tai puhelimella 0400 625 748, mieluusti tekstiviestillä.  

http://gmail.com/


16 

Retkeilyviikonloppu Teiskon Kortejärvellä 
21.-23.10.2016. 

 
Vuokrasimme viikonlopuksi Tampe-
reen kaupungin omistaman Korte-
järven tilan Teiskosta Päärakennus 
on komea hirsirakenteinen talo, jos-
sa pidetään peruslämmöt aina 
päällä. Leivinuunia tai puuhellaa 
em-me käyttäneet, mutta 
tunnelmallinen, vanha sauna 
rannassa lämpesi sekä perjantaina 
että lauantaina ja uimas-sakin 
tarkenivat useimmat käydä. 
Makuupaikat kamarista sekä tuvasta 
löytyivät yhteensä kymmenelle, 
mutta lattialle olisi mahtunut toinen 
mokoma. Keittiöön ja saunalle tuli 
kylmä vesi hanasta. 
 

Lauantaina toinen puoli porukasta 
meloi Pulesjärven päästä päähän. 
Järven keskeltä kapeikosta menee 
tie yli, mutta siltarummusta pääsi 
meloen hyvin läpi vaikka ruovikko 
kauempaa näyttikin läpitunkemat-
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tomalta. Hieman oli jo viileä sää 
melontaan, noin +3 astetta, ja 
päiväeväätkin nautittiin sen takia 
vauhdikkaasti, mutta järvi oli mielen-
kiintoinen kalliorantoineen ja lahti-
neen. Tuuli yltyi ja paluumatkalla sai 
jo meloa voimakkaammin tuulta 
vastaan, ainakin inkkarilla. 
 

Toinen puoli väestä päiväretkeili 
lauantaina Vattulan luonnonsuojelu-
alueella ja Kintulammen maastoissa 
Raipen johdolla. Retkien jälkeen 
vietettiin aikaa grillipaikalla ja illalla 
toki saunottiin. Sunnuntaina aamu-
palan ja siivouksen jälkeen muuta-
mat edellisen päivän melojista teki-
vät vielä viiden kilometrin patikka-
retken Kaukaloisen kalliolle ja Vat-
tulan aarniometsään. Alueen palve-
luihin on satsattu, sillä Kaukaloisen 
kalliolla oli uusi puuvaja (tyhjä) sekä 

puucee, ja samanlaiset oli raken-
nettu kuulemma myös Kintulammen 
majan läheisyyteen. 
 

Osallistujia oli viikonloppuretkellä 
yhteensä 20, joista seitsemän yöpyi. 
Tämä oli tällainen syysretkikokeilu 
tällä kertaa, yleensähän retkeily-
jaoston järjestämä syysretki on ollut 
telttaretki syyskuun loppupuolella.  
 

Ei näyttänyt siltä, että mahdollisuus 
nukkua lämpimissä sisätiloissa juu-
rikaan houkuttelisi yhdistyksen vä-
keä osallistumaan tällaiselle ret-
kelle. Mutta ei ole mitään syytä, 
miksei retkeä voisi toteuttaa näin 
toisellakin kertaa, sillä ainakin 
osallistujilla oli mukavaa! 
 

Kuvat: Kortejärven tupa ja Näkymä 
Kaukaloisen kalliolta 
 
Teksti ja kuvat: Johanna Välimäki 

 
 
 

KUVANKAUNIS KEVON KANJONI –  
ruskavaellus 9.9.-18.9.16 

 
Lapsuudenystäväni Katriina ja minä 
odotimme innolla lähtöä. Palavee-
rasimme, täydensimme varustei-
tamme, suunnittelimme muonia jne. 
Valvoimme muutamina öinä ennen 
lähtöä jännittäen, että palelemmeko 
kuitenkin kaikesta hyvästä varus-
tautumisesta huolimatta (palelimme) 
tai katkeaako meidän taival kor-
keanpaikankammoon kanjonin reu-
namilla ja jyrkänteillä (ei katkennut). 
Onneksi emme tienneet jokien 
ylityksistä vaijerien avulla. Kaikki tuli 
vastaamme ajallaan ja kaikesta 
selvisimme hienosti! 
 

Junamatka taittui makoisasti nuk-
kuen ja viimeisiä reittikuvauksia 
muistikirjaan netistä kopioiden. Se 
kun oli unohtunut loppuhässäkässä 
ennen lähtöä. Kuten matkaeväätkin 
jääkaappiin.  
 

Bussimatka Rovaniemeltä kohti 
Karigasniemeä kului mukavasti poh-
joisen maisemia jo ihaillen ja rak-
kaan ystävän kanssa jutustellessa 
ja perheenjäsenten kuulumisia päi-
vittäessä. Väkeä putoili matkan va-
rrella pois kyydistä niin Kiilopäällä, 
Muotkanruoktussa kuin Sulaojal-
lakin. Kukin ryhmä suuntasi kohti 
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omia seikkailujaan. Siviilikasseja 
pudoteltiin samoin sopiviin paluu-
pisteisiin.  
 

Viimein olimme Sulaojan parkki-
paikalla. Kukin ryhmä viritteli kamp-
peitaan ja lähti yksi toisensa perästä 
polulle. Me pääsimme matkaan 
viimeisinä. Reitti alkoi heti kauniista 
kanervakumpumaisemista ja polku 
oli helposti kuljettavaa. Siitäkin huoli-
matta, että rinkka painoi aivan liikaa. 
Ja minulla kun piti olla tänä vuonna 
kevyempi rinkka kuin viime vuonna 
Kebnekaisella, jolloin kannoin sen-
tään sekä teltan että keittimen. Jos-
sain vaiheessa rinkkani oli kuitenkin 
ryöpsähtänyt ja siitä saisin sitten 
kärsiä koko 63 kilometrin, joka oli 
reitin virallinen mitta. Kärsiä niin 
jyrkkääkin jyrkemmät nousut kuin 
vieläkin jyrkemmät laskut. Ensi 

vuonna rinkkani on takuuvarmasti 
höyhenenkevyt!   
 

Pari ensimmäistä tuntia oli 
yhtämittaista kamppeiden säätä-
mistä: milloin oli liikaa päällä tai liian 
vähän, milloin jokin remmi liian 
pitkänä tai lyhyenä, rinkan lantiovyö 
painoi luissa, oli jano ja kohta jo 
vähän nälkäkin. Kaikesta huolimatta 
pääsimme etapilta toiselle, yhtä 
rinnettä ylös ja toista alas ja 
ensimmäiseen yöpaikkaan, Rukta-
järvelle, saavuimme illan jo hämär-
tyessä.  
 

Kokeneet Taivaltaja-kaverit vinkka-
sivat meille missä kohden puroa on 
hyvä käydä pesulla. Olimme kii-
tollisia neuvosta, sillä olimme aika 
väsyneitä ja aurinko alkoi jo painua 
mailleen. Pistimme teltan pystyyn, 
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kävimme pesulla ja lähdimme sitten 
katsomaan autiotupaa, josko siellä 
voisi Metsähallituksen kaasuilla kei-
tellä iltateen. Nälkä kun oli jo kaikista 
Kiilopään muhkean lounaan 
jälkeisistä pyhistä ajatuksista 
huolimatta. Mitä ihmettä: tupahan oli 
aivan tyhjä, vaikka oli käsillä kiivain 
ruskasesonki ja kuvittelimme sen 
olevan täynnä kuin turusen pyssy. 
Päätimme hilata kamppeemme 
autiotuvan kuivaan lämpöön, 
levitimme makuupussimme tasaisille 
lavereille. Ja nukuimme makeasti 
aamuun saakka.  
 

Aamutoimet kestivät pitkään. Kuinka 
se rinkka niin sopusuhtainen oli 
siellä olohuoneen lattialla ja nyt ei 
meinaa tavaroiden paikat löytyä 
millään. Kyllä se sitten alkoi vähän 

luistaakin seuraavina aamuina. Ja 
sujui jo oikein hyvin viimeisenä 
aamuna. Paitsi, että silloin ei jak-
sanut enää miettiä mitään, sen kuin 
tunki vaan kaikki tavarat rinkkaan. 
Ja taas siitä tuli yhtä muhkea, joskin 
muutamia kiloja kevyempi kantaa. 
 

Kuljimme pyhäpäivän kauniissa 
tunturimaisemissa. Nautimme. Seu-
raavassa leiripaikassa kävimme 
tavanomaisten leiriytymistoimien jäl-
keen poimimassa marjoja aamu-
puuroa varten. Mustikkaa, puoluk-
kaa, kaarnikkaa - voi mikä herkku-
puuro niistä syntyikään. Oli meillä 
sitten muitakin herkkuja. Koko vii-
koksi. Oli kuivattua mutta tulista 
linssi-kookoskeittoa, tuoreesta lehti-
kaalista ohrattoa, lounaskeitoissa 
tuoretta ruohosipulia ja parmesaa-
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nia, oli sieni-kinkkumunakasta ja ja 
ja... Jälkiruoissa oli pannacottaa, 
keksejä, oli suklaata, tuoretta 
omena-kaurapaistosta jäätelöllä - 
hups, jäätelöä ei ehkä tarkemmin 
ajateltuna sittenkään ollut. Mutta 
monenlaista herkkua, jota vaellus-
kaverit sitten kateellisina katselivat. 
Ja kyllä he saivat niitä maistaakin.  
 

Niin, nuo vaelluskaverit. Kävi nimit-
täin niin, että kun saavuimme kol-
manteen leiriimme, jumalaisen kau-
niille Fiellun putouksille, ja olimme 
suoriutuneet reitin ensimmäisestä 
vaijeriylityksestä kunnialla, pidimme 
yhteisen reittisuunnittelupalaverin. 
Sirkka, Rauno, Päivi, Tuula ja me. 
Palaveri pidettiin lähes saunan-
lämpöisessä turvekammissa, jonne 
muuten heti ensimmäiseksi hilasim-

me hiukan sateesta kostuneet 
makuupussimme kuivumaan. Kävi 
ilmeiseksi, että kaikilla meillä oli 
samansuuntaiset ajatukset tulevista 
yöpymisistä ja kulkemisesta ylei-
semminkin. 
 

Että aamun sarastuttua ja aamu-
toimien jälkeen lähdemme taipa-
leelle ja perille pääsemme sopi-
vassa kohdin ennen iltaa kun on 
etappi kuljettu, evästaukoja pide-
tään kun siltä tuntuu, mieluiten ve-
den äärellä ja muitakin taukoja kun 
joku haluaa, maisemia ihastellaan ja 
kuvaamaan voi pysähtyä, kuin myös 
säätämään kamppeita - siitä ei 
näköjään sitten kokonaan päässyt 
viikon aikana. Ryhmäydyimme lisää 
iltanuotiolla. Ja yöunien jälkeen taas 
aamunuotiolla.  
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Raunosta tuli meidän joukkueen 
tulivastaava. Hän aina sopivissa 
kohdin, kun naiset kirmasivat pe-
sulle tai uimaan tunturiraikkaisiin 
järviin ja puroihin, häipyi puuliiterille 
hakkaamaan halkoja nuotiota varten. 
Ja jos emme niitä itse tarvinneet, niin 
seuraaville kulkijoille sitten. Sirkasta 
tuli puolestaan meidän retkueen vi-
rallinen "vaijeriylitysten lenkkien ha-
kija". Lenkit kun olivat järestään 
vastarannalla meidän saapuessam-
me ylityskohtiin.  
 

Huumori alkoi kukkia aivan saman 
tien kun lyöttäydyimme yksiin. Mistä 
ihmeestä sitä juttua oikein piisasi? 
Aivan sama mistä joku alkoi puhua 
niin viimeistään kolmannessa lau-
seessa oli juttu lennähtänyt jo sel-
laisiin sfääreihin, että oksat pois. 

Mutta hauskaa oli. Ja vatsalihakset 
kipeinä. 
 

Reitti kulki siis ylös alas Kevon 
kanjonin törmiä. Yhtenään oli por-
taita, enempi pitkiä kuin lyhyitä ja 
enempi jyrkkiä kuin loivia. Ja niitä 
piisasi. Riittämiin. Ja maisemat oli 
mitä kauneimmat. Jylhää kanjonia 
silmänkantamattomiin, rinteiltä alas 
syöksyviä putouksia ja puroja, 
ruskan värjäämää maata, avotun-
turia ja tunturikoivikkoa. Oli kivistä 
polkua ja tasaista polkua, oli järviä, 
jokia, puroja, soita. Välillä 
henkeäsalpaavan kaunista avaruut-
ta ja uljaita tunturijonoja. Oli ko-
meaa koskenpauhua ja tunturipuron 
solinaa. Oli toinen toistaan kauniim-
pia leiriytymispaikkoja. Alusta lop-
puun.  
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Kauniit äänimaisemat ja verkko-
kalvoille siintyvät kuvat ravitsivat 
koko viikon ajan ja korvasivat mo-
ninkertaisesti lopulta kuitenkin melko 
yksinkertaisen ruokavalion. Niin että 
saimme herkutella vaelluksen alusta 
loppuun. Ja kyllä maistui, kaikki. 
 

Yhdessä aina puhuimme tulevasta 
päivästä ja teimme sotasuunnitelmia 
milloin pystysuoran seinämän kiipeä-
mistä varten milloin valtoimenaan 
virtaavan ja syvän joen ylitystä 
varten. Myöhemmin sitten hauskuu-
timme toisiamme sillä kuinka 
yltiöpäisesti varauduimme, kun yli-
tykset ja rinteet osoittautuivat ihan 
siedettäviksi. Mutta aina haastavan 
osuuden päälle, riemuitsimme yh-
dessä voitetusta haasteesta.  
 

Leiriytymisissäkin oli aina omat ritu-
aalinsa. Kosteat kamppeet puiden 
oksille kuivumaan, teltta mukaan 
lukien. Sitten pesulle tunturipuron 
tai järven jokseenkin kohmeiseen 
kylmyyteen. Kyllä se karisti 
isoimmat hiet ja pöpöt, vaikkei sinne 
koskaan lotraamaan jäätykään. Siitä 
villakerrastot ja untuvat päälle ja 
telttaa pystyttämään. Kun oli saatu 
koti kuntoon ja pedit pedattua, oli 
iltaruoan vuoro. Vuoroilloin kokat-
iin, jotta paino vähenisi rinkoista 
oikeudenmukaisella tahdilla. Pientä 
iltapuuhastelua, marjojenkeruuta, 
lähimaastojen katsastelua ja ilta-
nuotiolla sitten viimeiset tarinat en-
nen makuupussiin pujahtamista.  
 

Lopulta tulimme sitten viimeiseen 
leiriin maastossa pitkospuita pitkin. 
Haikeaakin jo alkoi olla. Kohta jou-
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tuisimme luopumaan monin tavoin 
ikimuistoisesta vaelluksesta yhtenä 
joukkueena. Lopulliset voitonmaljat 
sitten joimme Kaamasen Kieva-
rissa, jonne perjantaina suhautimme 
Utsjoen vuorobussilla vaelluksen 
päätteeksi.  
 

Vielä saunoimme porukassa ja 
pelasimme korttia. Niin oli reissu 
pulkassa ja paluumatka etelään 
edessä.  
 

Kiitollisin mielin ikimuistoisesta vael-
luksesta niin Taivaltajille kuin omalle 
porukalle.  Vaelletaanhan vielä jos-
kus yhdessä! 
 

Joukkueemme nimissä ja siunauk-
sella, Paula 
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Teksti ja kuvat: Paula Karimo 
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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. 

 

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: 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 

Matti Ketonen 

Marja-Liisa Lehto ..................................... 040 779 6505  

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 ( at ) 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 pj 

Jarkko Setälä  

0400 860 427,  jakesetala50 ( at ) mail.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:taivaltajat@
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jakesetala50@mail.com');
mailto:a.ahonen@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('hilkkasini@gmail.com');
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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 
Etsintäjaostolla ei ole enää sähköpostilistaa, vaan Reijo Laamasen  kautta voi liittyä siihen viestintään, 

mitä etsintäjaostolla on. Reijon puhelin on 050 584 0932 ja sähköposti, reijo_laamanen ( at ) 

kolumbus.fi 

 

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
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/

