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Raipen palsta 
 

  

Raipen palsta 
 

Päättyvä talvi on ollut perinteinen 
talvi, pakkasta ja lunta sopivasti. 
 

Ladut Taivalpirtille saatiin tehtyä ja 
pidettyä kunnossa. Kiitos Kari Lind-
bergille kelkanajosta. 
 

Taivalpirtillä on päivystetty monena 
viikonloppuna ja koulujen talviloman 
ajan joka päivä. Parhaana viikon-
loppuna Pirtillä on käynyt satoja 
hiihtäjiä ja päivystäjinä on ollut 5-6 
talkoolaista. 
 

Kokeneet, kymmenet talvet talkoil-
leet päivystäjät eivät kahden huo-
non hiihtotalven jälkeen enää, ym-
märrettävästi kyllä, halunneet, ehti-
neet, jaksaneet lähteä vastuu-
tehtävään mukaan, joten uusien 
päivystäjien saaminen tuotti vastuu-
henkilöille suuria vaikeuksia. Yksin 
kukaan uusi henkilö ei voi lähteä 
päivystykseen, koska täytyy tietää, 
miten Pirtillä toimitaan ja mistä löy-
tyy mikin tavara. 
 

Ensi talven päivystys on vaarassa 
talkoolaisten puuttumisen vuoksi, 
vaikka lunta riittäisikin. Ennakko-
tietona tämä, marraskuussa järjes-
tetään Kerholla päivystysilta, jossa 
käydään läpi Taivalpirtin päivystys-
käytäntöä ja täytetään päivystys-
kalenteria. 
 

Toukokuussa avataan Taivalpirtin 
kesäkausi, ensin pidetään kevät-
talkoot ja sitten avajaiset. Varsinkin 
uusille jäsenille mukaantulo talkoi-
siin ja kesäkauden avajaisiin on 
hyvä tapa tutustua Taivalpirttiin ja 
muihin taivaltajiin.  
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Tervetuloa mukaan kevään ja 
kesän toimintaan. Tapahtumat-
lehden kalenterista löytyy kevään 
ohjelma. 
 

Aurinkoista kevään alkua toivottaa 
pj. Raimo 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

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

Lentopalloa  
Lentopallo jatkuu keskiviikkoisin Tredussa kello 19.00. Kesäkauden 
avajaisista 16.5. lähtien pelataan lentopalloa keskiviikkoisin Taivalpirtillä 
noin kello 18.00 alkaen aina syyskuulle asti. Sivu 16. 
 

5.4. Birgitan kirkkovaelluksen suunnittelupalaveri Lempäälässä, sivu 22 
 

9.4. Kerhoilta: Kintulammin retkeilyalue, Tunturikerho Kolbma, sivu 14 
 

22.4.-26.8.Retkilenkit joka toinen sunnuntai (parilliset viikot). sivu 16 
 

8.5. Pyörämatkailuilta Sampolan auditoriossa, sivu 16 
 

8.-5.6. Tiistaimelonnat Kaupinojanlahdella, sivu 17 
 

10.5. Unelmien liikuntapäivä Taivalpirtillä, sivu 4  
 

10.-13.5. Lounas kutsuu -pyöräretki, sivu 15 
 

12.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 4 
 

16.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä kello 18.00, sivu 16 
 

18.-20.5. Kesäretkikurssi Kintulammilla, Tunturikerho Kolbma, sivu 14 
 

20.5. Retki Tampereen Kintulammelle., sivu 17 
 

2.6. Koskimelontaa Murolekoskessa, sivu 18 
 

15.-17.6. Melontaretki Saarijärven koskireitille, sivu 18 
 

29.6.-1.7. Hämeen latualueen lasten, nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 
(lisää seuraavassa lehdessä). 
 

7.-15.7. Pyöräretki Härkätielle (lisää seuraavassa lehdessä) 
 

16-23.7 2018 Melontavaellus Ivalojoelle, sivu 18 
 

25.-26.7. Viikonlopun pyöräretki. (lisää seuraavassa lehdessä) 
 

7.-16.9. Ruskaretki Sevettijärven suuntaan, sivu 19 
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 

 

HELATORSTAI ON VALTAKUNNALLINEN  

"UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ" 
 

Taivaltajat järjestää 10.5. kello 12.00-16.00 Suomen Ladun 
yhteistyökumppanin Suomen Sydänliiton/Tampereen Sydänyhdis-
tyksen kanssa 

 

 TAIVALPIRTIN LIIKUNTAPÄIVÄN 
 

Suunnitteilla ohjelmaa keväisessä luonnossa mm: 
- sauvakävelyä 
- geokätköilyä 
- pihapelejä 
- rentouttava "mielipolku" 
- lapsille omaa ohjelmaa 
 

Myynnissä kahvia, pullaa, makkaraa, lättyjä - muuten omat eväät. 
 

Seuraa ilmoittelua Taivaltajien kotisivulla, facebookissa ja mah-
dollisesti. paikallislehdissä. 
 

KEVÄTTALKOOT TAIVALPIRTILLÄ 

LAUANTAINA 12.5. KELLO 9-15 
 

Laitetaan juhlavuoden kunniaksi Pirtillä paikat siisteiksi. 
 

Tehdään puuhuoltoa, haravoidaan pihaa ja huolletaan 
rakennuksia. 
 

Ruokahuolto aloitetaan aamukahvilla, päivällä tarjotaan keitto-
lounas ja iltapäivällä kahvitellaan vielä "juhlan kunniaksi". 
Vaihtoehtona kahville on tee tai kaakao. 
 

Huomioi säänmukainen vaatetus ja työjalkineet. Talkoiden 
päätteeksi on tarjolla uimapukusauna. 
 

Tervetuloa t. kiinteistöväki 
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”Rakastuimme Barrakseen" 
Vaellussiskot kolmen valtakunnan maisemissa 

 

Olemme sopineet yhteisestä menosta retkiseurueen kanssa Tampereen 
rautatieasemalle. Yhden matkalaisen tytär heittää ryhmämme pikkuautolla 
asemalle. Jäämme rytinällä pois ruuhkaisella rautatieasemalla ja huik-
kaamme tyttärelle lämpimät kiitokset. Sopuisasti löydämme paikkamme 
yöjunan hyttiin. Kiireinen mieli alkaa hieman rauhoittua ja asettua tulevaan 
vaellusviikkoon. 
  

Yöjuna Kolariin lähtee tuttuun tapaan perjantai-iltana. Lauantaiaamuna 
jatkamme hyvin nukutun yön jälkeen matkaa tilausbussilla kohti Kilpis-
järveä. Matkalla pysähdymme syömään kunnon lounaan ja perille pääs-
tyämme jätämme jälleen siviilikasseja paluumajoituspaikkoihin eri puolille. 
Meidän ryhmämme on tänä vuonna Kevon reitiltä tuttu vaelluspari Katriina 
ja Paula sekä viimehetken vahvistuksena porukkaan liittynyt jälkimmäisen 
sisko Kiti.  
 

Jäämme bussista Kilpisjärven retkeilykeskuksella ja pian jo siirrymmekin 
rinkkoinemme lauttarantaan odottelemaan Malla-laivan lähtöä. Tunnelma 
on odottava ja korkealla. Erityisesti Kiti, joka on ensi kertaa pappia kyydissä 
rinkkavaellustouhuissa, tunnustelee jännittyneenä uudenkarhean rinkkan-
sa painoa ja tähyilee järvelle ja sen yli vastarannoille kohoavia tunturi- ja 
vuorimaisemia. Muutoinhan Kiti on kokenut ja sitkeä sissi, pyöräretkeilyyn 
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ja pitkän matkan sellaisiin hu-
rahtanut keski-ikäinen. Alku 
näyttää lupaavalta. Astumme 
laivaan ja jäämme ihailemaan 
sen kannelle ympärillämme 
avautuvia huikaisevia maisemia 
yhdessä muiden siinä matkaa-
vien Taivaltajien kanssa. Ker-
romme tohkeissamme, että 
meidän on tarkoitus yrittää Bar-
raksen huiputusta. Eräs koke-
nut konkari viittilöi Barras-
vuorta ja sen hainevähuippua 
kaukana horisontissa. Huudah-
dan hiukan häkeltyneenä, mut-
ta vapautuneesti ei-niin-kovin-
kokeneena vaeltajana: "Nyt on 
tainnut tytöt tulla valittua reitti-
suunnitelma ilman kovin tark-
kaa kartan tarkastelua".  
 

Samainen konkari nauraa 
spontaanisti, mutta lämpimästi 
meille untuvikoille. Toteamme 
pikaisesti, että ei meidän hui-
pulle tarvitse päästä. Mennään 
sinne asti mihin pääsemme ja 
mieli tekee. Ja kyllähän me 
lopulta pääsemme vaikka min-
ne. Ensin kuitenkin Golda-
luoktan satamaan. 

 

Ensimmäisenä iltana vaellamme alkuun Kolmen Valtakunnan rajalle, jossa 
pidämme kuvaus-ynnä tankkaustauon ja jatkamme siitä Norjan puolelle. 
Ohitamme Goldahyttan ja siellä majaa pitävät norjalaiset. Tai no, toinen 
heistä on Norjassa asuva suomalainen. Viikingeiltä näyttävät molemmat. 
Ilmassa on hiukan vettä, joten virittelemme sadesuojat rinkkoihin. Ottaak-
semme ne hetken päästä turhina pois. Ne sitten olivatkin ainoat sade-
pisarat, jota viikon varrella tiputteli. "Vasta-alkajan tuuria", meitä valistetaan 
ystävällisesti paluumatkalla. Ei ole siis tavanomaista ruskavaelluksella 
säästyä sateilta. Merkitty polku nousee tunturikoivikosta aukeammalle ja 
etsimme sopivan leiripaikan virtaavan veden ääreltä. Leirin perustaminen 
sujuu hyvin, iltapesut samoin. Tuhdin lounaan ansiosta kuittaamme ilta-
ruoan kevyesti kuumakupeilla ja pikkuherkuilla. Iltateehen lorautetaan 
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hiukan rommia sisäiseksi lämmikkeeksi. Ensimmäinen vaelluspäivä on 
sujunut hyvin ja haasteista selvitty. Yksi vaellussauva onnistuneesti 
teipattu, sen vieterin väsähdettyä heti alkuunsa. Ja hyttysistäkin selvitty 
pienellä kokoaikaisella liikkumisella ja raatojen syljeskelyllä. Sillä pitihän 
hyttyskauden olla jo ohi ja siksi myrkyt ja verkot kotona. Vaeltaakin on 
ehditty niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. Ei hullumpi aloitus. 
 

Aamutoimet ja leirinpurku sujuu. Kamppeet hakevat vielä hiukan paik-
kojaan rinkoissa, mutta ei huolta - niinhän sen kuuluu ollakin. Aamun epis-
tolana Katriina lukee netistä printtamaansa matkakuvausta, jonka reittiä 
olemme jo kotona päättäneet suurelta osin seurailla. Kiitos sen vaelluksen 
toteuttajille ja muiden iloksi kuvauksensa kirjoittajille. Siitä on meille iso ilo, 
kun voimme rauhallisin mielin pitää sitä pohjasuunnitelmana ja laittaa sii-
hen oman twistimme päiväretkien ym. muodossa omien mieltymystemme 
mukaan. Ja eikun matkaan. Koko päivän siintää Barraksen vuoristo edes-
sämme. Haineväjyrkänne näyttäytyy silmiemme eteen hiukan eri kulmilta 
matkamme edetessä. Näky on tarunomainen, Barras-vuori houkuttelee 
kulkijaa lähemmäs, seisoen kuitenkin itse ylväänä ja vakaana paikoillaan 
halliten valtakuntaansa. Hieman puolivälin krouvin jälkeen saavumme 
luonnonkauniille vuoristojokien ja lampareiden muodostamalle alueelle. 
Olemme innoissamme. Näin kaunis paikka meidän reitillä! Laskemme 
rinkat ja valokuvaamme niin virtaavaa vettä kuin veden voiman muovaamia 
toinen toistaan upeampia altaita. Olisi suorastaan synti ohittaa tämä paikka 
uimatta. Saan houkuteltua kaikki siskot samaan juoneen. Vilaus vaan niin 
vaatteet on pois päältä ja siskot vedessä. Henkeä haukkoen muutama 
uintiliike ja vielä lyhyempi vilaus, kun olemme taas takaisin kuivalla maalla. 
Voittajina. Matka jatkuu ja saavumme viimeiselle rotkomaiselle joen-
ylitykselle. Reipashenkinen, ja siis ensikertalainen, Kiti on hyppäämäisillään 
vedenjuoksun yli rinkka selässä. Stop! Malttia siskosein. Rinkat alas ja reitti 
tunnustellen, hyppy yli ja rinkat perässä. Onneksi kukaan ei siis joutunut 
tutkimaan Gappojoen virtausta pinnan alta käsin. Saavumme Gappohyttan 
maille ja lähdemme tutkimaan mantuja paras leiripaikka mielessämme. 
Sellainenhan tietysti löytyy kunhan maltamme hylätä pari muuta ennen sitä. 
Pystytämme kahden yön perusleirin suuren kallion suojaan. Sitten onkin 
aika valmistella vaelluksen ensimmäinen varsinainen illallinen. Paula voit-
taa arvonnan, siis neuvonpidon, ja saa olla reissun ensimmäinen kokki. 
Suurelta osin siksi, että hänellä on painavin rinkka. (Omahan on syynsä.  
Muistatteko lupauksen viimevuodelta höyhenenkevyestä rinkasta? Niinpä.  
Kaikesta puristuksesta huolimatta, se ei täysin onnistunut.) No, päätös on 
sopuisa ja yksimielinen. Kuten muuten sivumennen sanoen lähes kaikki 
tulevien päivien neuvonpidot niin reittien, leiripaikkojen, nukkuma-
järjestysten, illallisten, uimapaikkojen ym. suhteen. Ruoaksi on tarjolla 
"Palstaviljelijän parhaat pöperöt": lehtikaali-sienirisotto parmesaanilla 
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höystettynä. Kyllä maistuu. Vähän vielä kotikontuvilla käyskentelyä, 
lihasten verryttelyä ja muutama lähes pakollinen yhteis-selfie "Riksgränsen 
mot Sverige"-kyltin juurella.  
 

Aamu aukeaa viileänä, mutta pian aurinko jo kultaa vuortenrinteitä läm-
pimän päivän lupauksella. Aamukahvit ja puurot löytävät tiensä vatsoihin. 
Aamupesulla käymme jo illalla hyväksi havaitun juoksevan veden äärellä. 
Miten voi ihmisen elo olla autuasta, että aamupuuhatkin näin huikeissa 
maisemissa. Sitähän me ehdimme vähän väliä huokaista, että nyt kyllä tuli 
eteen aivan paras paikka, milloin lounaalle, milloin levolle, milloin millekin. 
Kuinka ne maisemat vaan jaksoivat yllättää ja pakahduttaa koko viikon, 
päivästä toiseen. "Eihän tämä voi olla tottakaan", mutta uskottavahan se 
oli, totta kaikki. Pakkaamme eväät ja trangian pyyhkeillä ja ensiapuvälineillä 
vahvistettuina päiväreppui-
himme ja lähdemme kulke-
maan kohti uutta ja niin hou-
kuttelevaa tuttavaamme herra 
Barrasta. Matkalla jututamme 
Gappohyttalla yöpynyttä vael-
tajaa ja kyselemme suositel-
tavaa reittiä ylös. Neuvot saa-
tuamme ja kuulumiset vaihdet-
tuamme jatkamme matkaa. 
Katsastamme sopivia uima-
paikkoja paluuta ajatellen, 
pulahdamme yhdessä lukui-
sista pienistä vesiputouksista 
matkan varrella, pidämme tau-
koja ja nautimme lämpimästä 
päivästä. Polku on merkitty 
louhikkoon harvakseltaan ole-
vin puutapein ja aika ajoin se 
katoaakin näkyvistämme. 
Suunta on kuitenkin harvinai-
sen selvä: hainevä. Sitä ennen 
saavumme ylängölle, jossa 
pidämme pienen tankkaus-
tauon ennen kuin lähdemme 
könyämään yhä jyrkkenevää 
rinnettä ylös. Pikkuhiljaa, loh-
kare lohkareelta, ponnistus 
ponnistukselta saavumme 
kohtaan, johon pysähdymme 
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pitämään nestetaukoa, ihailemaan huikeita maisemia, rotkoja, laaksoja, 
vuoria joka puolella. Pidämme myös reitinsuunnittelupalaverin, jonka 
lopputuloksena päätämme lähteä paluumatkalle, tuulenkin jo melkoisesti 
noustua. Käännämme katseemme vielä viimeisen kerran huipulle, joka ei 
enää olisi ollut kovinkaan kaukana. Mutta erittäin tyytyväisinä, ehkä suo-
rastaan hiukan ylpeinä sinnikkyydestämme ja rohkeudestamme, alamme 
laskeutua lohkare lohkareelta alaspäin. Ylängölle päästyämme, tunnemme 
olevamme jo varsin alhaalla, toisin kuin muutamaa tuntia aiemmin ylöspäin 
kivutessamme. Päivä on tuulesta huolimatta ollut lämmin, hetkittäin suo-
rastaan helteinen. Pidämme lounastauon, jolla syömme päivän pääateriana 
Katriinan valmistaman "Trooppinen tuulahdus", bataatti-kookos-linssikeiton 
silmien samalla levätessä aukeavassa maisemassa. Makuelämys vailla 
vertaa. Lekottelemme jo laskevan auringon pikkuhiljaa hiipuvassa läm-
mössä, ah niin ONNELLISINA. Barras, kiitos että vastaanotit meidät 
vieraaksesi, näytit mahtisi ja jätit sydämiimme kaihoisan ajatuksen "ehkä 
tapaamme vielä" tai jopa "mehän tapaamme vielä". Kevyen iltaruoan 
jälkeen ruumiit ravittuina ja kaikin puolin hyvillä mielin, alamme Katriinan 
kanssa viritellä eräästä bussimatkan taukopaikasta ostamiamme 
ongenkoukkuja ja kohoja vapoihin, tai no, vaellussauvoihin. Hakeudumme 
leiripaikkamme vieressä olevan pikkujärven rantamille onkimaan, sil-
missämme tuleva iltapalamme, nuotiolla paistettu pohjoisen kala. Muutamia 
aikoja ongittuamme, joudumme toteamaan sen turhaksi haaveeksi. Kukaan 
ei käynyt edes tutkimassa virittämiämme koukkuja, vaikka olimme loihtineet 
niihin mitä makoisampia rusina ym. syöttejä. Siitä huolimatta saaliimme oli 
runsas - saimme todistaa kaunista illan hämärtymistä yöksi ja mahtavan 
kuun nousemista taivaankannelle. Se on takuuvarmasti Barraksen tuttu, 
niin oli samanmoiset elkeet sillä, ylväästi nousta horisontin takaa, mistään 
muusta maailmanmenosta välittämättä - koskettaa siis myös vaellus-
siskojen sielua. 
 

Seuraavana aamuna onkin edessä leirin purku ja taival kohti Barraksen 
Ruotsinserkkua herra Pältsania. Kuljemme pitkin tasaista harjumuodos-
telmaa. Helppokulkuisen päiväreitin pieneksi lisämausteeksi on tuuli navak-
kaa ja vastaista. Sen ansiosta yhdestä siskostamme paljastuu päivän 
päätteksi aito inuiitti, turvonneine kasvoineen ja silmänympäryksineen. Ris-
timme Kiti-siskon muitta mutkitta Inuksi ja, kasvojen kipeydestä huolimatta, 
saamme päivien mittaan asiasta aikaiseksi monet makeat naurut. Saam-
me ihailla harjumuodostelman päältä sivuilla kiemurtelevia jokia, ympärillä 
aukeavia nummimaisia maisemia ja jylhiä vuorijonoja niiden takana. Barras 
ja Pältsan kilpailevat huomiostamme ja Barraksen voittokulku tasoittuu iltaa 
kohden mitä lähemmäs Pältsania saavumme. Uuden perusleirin paikkaa 
joudumme jonkin aikaa etsimään. Pältsastuganin pihamaan jätämme suo-
siolla muiden nautittavaksi ja suuntaamme kohti vuolaana virtaavaa Pältsa-
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jokea. Viimevuotisen Kevon reitin kokemuksen suomalla viisaudella olimme 
pystyttäneet telttamme kauemmaksi joesta, ylemmälle kumpareelle. 
Tavoitteena oli välttää joesta nousevan kosteuden tuoma erityinen kylmyys, 
jota erityisesti Katriina ja Inu halusivat välttää. Vaihtokaupassa saamme 
telttaa iltaisella ja yöllä kovinkin ravistelevan tuulen, joka kuitenkin onneksi 
aamuun mennessä laantuu. Illalliseksi saamme nauttia Inun kohmeisin 
sormin taikoman "Jäämereltä tuulee"-aterian, kikherne-pippurijuustopasta 
aurinkokuivatulla tomaatilla. Käymme illalla tutustumassa myös Pältsa-
stuganiin pihamaalta käsin. Saunapolulla on jo liikettä ja tuvan piippu 
kertoo, että sisällä on mukavat oltavat. Hetken päästä leiriin palattuamme, 
saamme jälleen nauttia kuutamon anteliaasta valosta. Yöpuulle käymme 
taivaan kirkkaudestakin tietäen, että yöstä on tulossa tähänastisista kylmin. 
 

Pilvisessä aamussa teemme innoissamme toisen päiväreppupäivämme 
retkisuunnitelmaa. Keskusteluissa muiden vaeltajaryhmien kanssa meille 
oli selvinnyt, että toinen ryhmä oli lähdössä tutkimaan jäätikköjärveä ja siitä 
meillekin heräsi ajatus karttaa katsoessa päivän reittisuunnitelmasta. Sitä 
ennen oli kuitenkin syytä käydä ihailemassa läheistä vesiputousta, jonka 
rauhoittava kohina oli kuulunut myös meidän majapaikkaan. Vesiputousta 
lähestyttäessä äänimaailma voimistui jylyksi ja vasta vesiputouksen äärellä 
ymmärsi, kuinka voimakkaasti ohitsemme virrannut joki virtasi kohti vesi-
putouksen hurjaa pudotusta. Mielen täyttää uudenlainen kunnioitus aamu-
pesupaikkanammekin toimineen virtaavan veden voimaa kohtaan.  
 

Päiväreput selässä retkimuonilla, vedellä ja trangialla vahvistettuina suun-
taamme Pältsania vastapäätä solan toisella puolella olevaa jäätikköjärveä. 
Helpoimmaksi tavaksi suunnistaa avarassa maisemassa, missä valittu 
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kiintopiste näkyi, oli kulkea joen uomaa eteenpäin. Pääsemme taas kulke-
maan joen rannan kaunista maisemaa, etsimään polkua eteenpäin kiveltä 
toiselle ja huimasti hyppäämään virtausten yli. Löydämme taasen monta 
hienoa uimapaikkaa, mutta nyt pilvisen aamun viileys ja hiljalleen voimis-
tuva tuuli tekivät sen, että uimahaluja ei löydy edellisten päivien tapaan, 
vaikka pyörteinen vesi kiehtovana kutsuukin.  
 

Päivän pääateria syödään viimein tuulensuojan löydyttyä vuorenrinteen tiu-
kasta syleilystä. Sitä on jo valmisteltu matkan varrella kerätyillä, vielä vähän 
raaoilla puolukoilla. Paula-kokki valmistaa "Lokoisasti louhikossa"-aterian 
muiden avustamana, sillä keittiön olosuhteet ovat tällä erää haastavat. 
Siihen kuuluu poronkäristys puolukkasurvoksella (ehkä hiukan mahti-
pontinen ilmaus niille noin seitsemälle löytyneelle marjalle), sienillä ja 
ruohosipuli-perunamuusilla. Meidät ympäröivä mahtava luonto viimeistelee 
aterian. 
 

Matkaa jatketaan erityisen jyrkässä louhikossa tuulen tuivertaessa entistä 
navakammin. Keskittyneinä, tiiviissä jonossa peräkanaa kulkien tajuan, että 
painavan rinkan kanssa tästä ei olisi selvitty millään vinkeellä; tuuli tarttui 
kiinni kehoon ja tasapaino vaarantuu yhä uudelleen jyrkän louhikon keik-
kuvilla kivillä. Tuulivaroitus tuntureilla, mikäs se olikaan? Miten tuuli pyörii 
tällä tavoin eikä suojaista kohtaa ole? Tiukan nousun jälkeen avautuva 
jäätikköjärven upea maisema on henkeäsalpaavan kaunis näky: korkeat 
vuoren seinämät rajaavat syleilyynsä vapaana lainehtivan turkoosin 
tunturijärven, jonka pinta kohisee ja elää rinteiltä laaksoon laskeutuvan 
tuulen voimasta. Tuuli tarttuu kiinni laineisiin ja heittää kasvoille pieniä 
pisaroita. Kaunista, harmonista maisemaa tutkiessa meille valkenee, että 
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matkaamme ohjannut joki saa alkunsa tästä yhä uudelleen ja uudelleen 
maanpovesta täyttyvästä tunturijärvestä. Tuuli on työntänyt pilvet pois 
taivaalta ja vietämme määrättömältä tuntuvan ajan järven rannalla, jossa 
mieli rauhoittuu sanattomaksi. 
 

Ainutlaatuisen kokemuksen jatkoa tarjoaa matkamme takaisin laaksoon, 
kun seurailemme jälleen joen kulkua. Järveltä laskeutuva joki virtaa ikijään 
kannen alta vesiputouksen kautta kohti laaksoa. Pääsemme kurkistamaan 
ja kävelemään jääkannen alle ja ihailemme jäässä toistuvaa aaltomaista 
pintarakennetta sekä veden taiturimaisesti hiomia kiviä. Levähdystauko 
ennen matkaa leirille pidetään Pältsanin juurella. Tutuksi käyneet nuudelit, 
suklaaherkut ja iltapäivä kahvi maistuu taas hyvin. Hyväntuulinen rupattelu, 
aurinko ja leppeämmäksi käynyt tuuli sulostuttaa lepohetkeä. 
 

Matka leiriin lepopaikalta on useita kilometrejä ja matkanjohtajamme vii-
saasti lisää kierroksia kulkemiseen ja pääsemmekin leiriin täysikuun alka-
essa kivuta taivaalle. Tähtikirkas yö ja kylmäkin tuuli ennustavat viileää 
tulevaa yötä. Ei kun totutut iltajumpat ja rutiinit pyörimään ja kömmitään 
makuupusseihimme. Onneksi ymmärrämme antaa eniten palelevalle Inulle 
keskimmäisen paikan, sillä aamun valjetessa selviää, että pakkasyö on 
huurtanut maiseman, telttamme ja makuupussien pinnat! 
 

Aamutuimaan saamme leirin kasaan ripeästi ennätysvauhdilla, ohitamme 
Pältsastuganin, kipuamme jyrkän nousuosuuden tunturiin ja avaamme 
aamupalakeittiön korkean tunturin avarassa maisemassa. Päivä kuluu 
kulkiessa kohti Kolmen valtakunnan rajapyykkiä, jonka läheisyydessä on 
seuraava suunniteltu yöpyminen. Aamun pakkaskosteutta pysähdymme 
kuivaamaan tunturijärven rannalla. Makuupussit ja teltat levitetään 
kuivumaan leiripaikan ympäristöön. Talvireitin viitassa, tuulessa kuivuva 
makuupussi saa meidät kerta toisensa jälkeen luulemaan, että olemme 
saaneet ruokavieraan mukaan lounaalle. Virkistävän uintiretken kunniaksi 
lounastamme Katriinan ”Kananlihalla"-lounaan, mikä sisältää kana- parme-
saani-ruohosipuli-perunamuusin voilla höystettynä, nam! Päivän kävelyreitti 
kulkee tilaa antavissa maisemissa ja osittain louhikossa, mikä saa jalka-
terät helliksi sekä laskeutumisen myötä myös polvinivelet saavat osansa 
rasituksesta. Loppumatkasta hetken kadoksissa ollut Barras-herra taas 
näyttäytyy horisontissa ja aavistus haikeutta täyttää mielen, sillä matka-
reittimme alkaa kiertyä samoihin maisemiin, joista noin viikko sitten läh-
dimme. Yöpaikkaa haetaan tavallista pidempään. Monet meistä Taival-
tajista on majoittunut läheisen Kuohkimajärven päivätuvan ympäristöön. 
Ajatus hyrisevistä ja inisevistä hyttysistä vaivaa mieltä. Lopulta pystytämme 
telttamme Norjan puolelle Goldahyttaniin kulkevan polun varteen jonkin 
asteiseen pehmeään, mutta kuivaan pusikkoon. Illan kruunaa iltapesu 
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Kolmenvaltakunnan rajapyykillä, upea auringonlasku sekä taivaan, 
tuntureiden ja veden keskinäisten ääriviivojen välinen vuoropuhelu.  
 

Viimeisen retkipäivän ajattelemme olevan helpohko matka Mallan luonnon-
puiston kautta Kilpisjärvelle varattuun yöpaikkaan. Lounastamme matkan 
varrella olevan Kitsiputouksen rinteellä. Miten ihmeessä saammekaan 
aikaiseksi vielä näin upean aterian? Kattilat pysyvät yhteistyössä tulilla 
jyrkähkössä rinteessä ja Kiti saa loihdittua annokset ”Kitsinkiusausta”, 
rantasavu-soija-kookospataa. Maistuu makoisasti. Luonaan jälkeen kat-
somme tarkemmin karttaa ja arvioimme jäljellä olevaa matkaa. Olemme 
kulkeneet rauhallisesti ja nauttien siitä, että nyt on viimeinen reissupäivä, 
maali häämöttää ja askel on keveä. Askeleiden keveys alkaa kuitenkin 
vaihtua totiseen taivallukseen sen myötä, kun ymmärrämme viimeisen päi-
vän kokonaismatkan olevan reissun vaativin pituudeltaan. Kaikesta huoli-
matta teemme ratkaisun jatkaa matkaa jalan saavuttuamme Kilpisjärven 
laitamille. Kohtaamme Salla-tunturia kiertäessämme poroja, joitakin Kilpis-
järvellä päivämatkalla olevia kulkijoita ja lopulta myös illan tullen jo omaa 
väsymystämme, minkä lopulta selätämme sinnikkäällä kulkemisella, ruis-
leivällä ja keskinäisellä huolenpidolla. Hienolta tuntuu kävellä viimeiset 
metrit tunturista aivan suoraan varausmökkimme pihaan. Upean ja rankan 
reissumatkan päätös illallinen Santa’s chalets Rakkan isännän suosiol-
lisella avustuksella on suppilovahvero-omeletti punaviinin kera, ” Vaivojen 
kautta voittoon”-ateria. 
 

Tuulen tuivertaessa illalla ulkona maata mennessä on aivan pakko avata 
ikkuna yöksi ja päästää yön äänet sisään. Tuntureiden ja luonnon läheisyys 
säilyy myös kotiin saakka, sillä ensimmäisenä iltana omassa sängyssä olen 
varma, että untani vartioi turvallinen Barraksen tai Pältsan tunturin rinne. 
Matkaa käytiin läpi unessa vaeltaen koko seuraavan viikko. 
 

Tällä kertaa tarkastelimme Pältsania vain solan vastakkaiselta rinteeltä. Se 
jäi kuitenkaan mielenpohjalle hautumaan ja odottamaan jotain toista vuotta 
ja uusia valloituksia. Kiitos vaellussiskot unohtumattomasta matkasta, jonka 
saimme jakaa. 
 
Kiti, Katriina ja Paula 
 

Kuvat: Paula Karimo 
 
 
Pältsan ja kaukana 
Barras 
 
 
 



14 

Tunturikerho Kolbma kutsuu Taivaltajia tapahtumiinsa 
 

Kerhoilta 
 

9.4. Kerhoilta kello 18.30 Taivaltajien kerhohuone, Kortelahden-

katu 10-12. Illan aiheena Kintulammin retkeily- ja luonnon-

suojelualue. Kolbma on ollut mukana suunnittelemassa ja talkoi-

lemassa Kintulammin uuden retkeily- ja luonnonsuojelualueen 

reittejä ja rakenteita. Pete Mäkelä on ollut virkansa puolesta 

hankkeessa puuhamiehenä. Illan aikana käydään läpi alueen 

syntysanat ja nykytila. 

  

Kesäretkikurssi Kintulammin retkeilyalueella 
 

Perjantaista 18.5. kello 17.00 sunnuntaihin 20.5. kello 13.00.  

Järjestäjä: Tunturikerho Kolbma, Tunturilatu ry. 
 

Kaikille avoin kesäretkikurssi Kortejärven tilalla Kintulammilla. 

Kurssin aikana käydään läpi retkeilyn perusteita, varusteita, 

suunnistusta, ensiapua ja majoitteita Suomen Ladun ja Tunturi-

ladun koulutusmateriaalien pohjalta. Kouluttajina toimivat koke-

neet Tunturiladun kouluttajat mm. Pete Mäkelä ja Hanna 

Sinilehto. 
 

Kurssin hinta tunturilatulaisille 120 eur ja muille 140 eur. Hinta 

sisältää ruokailut, majoituksen yhteismajoituksessa kämpässä pe-

la, telttapaikan la-su, kurssimateriaalin ja saunan pe ja su. 

Siirtyminen kohteeseen Tampereen keskustasta kimppakyydein 

(noin 30 kilometriä). 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä Pete Mäkelä, 

petemakela1@gmail.com, puh. 040 7718 581. 

 
 
 
 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('petemakela1@gmail.com');
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Pelijaosto 
 

Kesän lentopallosta! 
 

Kesäkauden avajaiset pidetään 16.5., joka toivottavasti on keskiviikko. 
Joka tapauksessa siitä alkaen joka keskiviikko noin kello 18 nostetaan 
lentopalloverkko tolppien väliin ja aloitellaan pelailu. Pelaillaan porukan 
mielihaluista (ja joskus säästäkin) riippuen noin puolitoista tuntia, jonka 
jälkeen saunotaan (uimapukusauna) ja sen jälkeen paistellaan nuotio-
makkaraa (tai mitä kukakin haluaa ja on muistanut tuoda, saapi olla 
paistamattakin). 
 

Talviaikaan lentopalloporukkaa käy runsaasti, kesävuoroilla tilaa on lähes 
aina muutamalle lisääkin. Kannattaa tulla kokeilemaan, josko siitä löytyisi 
oma kiinnostava liikkeelle saava harrastus. Ja jokaiselle Taivaltajalle 
huomauttaisin: käykää ainakin kerran tutustumassa Taivalpirttiin!  
 

Pirtiltä löytyy mahdollisuus myös mölkkyyn, kyykkään, tikanheittoon, ja 
tietenkin monenlaiseen muuhunkin ulkoiluun. 
 

Viime kesänä sää haittasi harvinaisen paljon, tilastollinen ennuste sanoo, 
että nyt tulee parempi kesä. Aika monta kertaa aiempina vuosina olen 
sateessa ajellut Pirtille miettien, onko tässä mitään järkeä. Ja yleensä se 
järki on löytynyt, kun sade on mennyt Pirtin ohi. Viime kesänä ohituskaista 
taisi olla tukossa... 
 

Autottomille tarjoan taas kyytiä monivuotiseen tapaan. Täältä Leinolan 
koulun nurkilta se on mahdollista. Asia on tietenkin sovittava ajoissa 
etukäteen, tekstiviesti tai sähköposti toiminevat. Yhteystiedot löytyvät 
lehdestä. 
 

Seppo Raevaara, pelijaosto 
 

Pyöräilyjaosto 
 

Lounas kutsuu –pyöräretki 10.5.–13.5. 

 

Tampereen polkupyöräilijöiden ja Taivaltajien retki suuntautuu Tampereelta 

lounaaseen. Retki starttaa helatorstaina 10.5. kello 10 Mustanlahden sata-

masta Karkun ja ikivanhojen kirkkojen kautta Sastamalaan, seuraavana 

päivänä Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston kautta Punkalaitumelle, kol-
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mantena Nuutajärven lasimuseon visiitin jälkeen Toijalaan ja viimeisenä eli 

äitienpäivänä Visavuoren ja Rapolan kautta Tampereelle. 
 

Pyöräretki on ”omahuoltoinen” eli jokainen kuljettaa varusteensa, huolto-

autoa ei ole. Päivätaipaleet ovat 65–80 kilometriä päällystetyillä teillä ja 

matkalla on kohtuullisesti mäkiä. Menohaluja omaavat voivat ajaa joka 

päivä ulkorataa ja tehdä noin satasen päivätaipaleet. Retken hinta on noin 

160 eur ja se sisältää yöpymiset aamiaisineen (3 kpl) sisätiloissa, yhden 

pääaterian päivässä (3 x illallinen ja viimeisenä päivänä lounas) sekä 

opastukset museoissa. Mikäli sinulla ei ole museokorttia, tulee lisäksi 

museoiden pääsymaksuja yhteensä 10 eur.  
 

Sitovat ilmoittautumiset 20.3. alkaen osoitteessa taivaltajat.sporttisaitti.com 

23.4. asti. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla retken lasku ja se on 

maksettava 30.4.2018 mennessä Tampereen Taivaltajien tilille FI64 4108 

0010 3668 81.   

 

Pyörämatkailuilta 8.5. Sampolan auditoriossa 
 

Kaupunginkirjaston, Tampereen polkupyöräilijöiden ja Taivaltajien pyörä-

matkailuillassa Osmo Soininvaara kertoo, kuinka hurautetaan Suomesta 

halki Euroopan Nizzaan ja vähän muuallekin. Poliitikkona tunnettu Ode on 

myös intohimoinen pyöräilijä, joka suosii nykyisin retkillään kevyttä 

maantiepyörää ja keveitä pakaaseja. Tämäkin tapahtuma on osa 

pyöräilyviikon tapahtumia. 

 

Retkilenkit 22.4.–26.8. joka toinen sunnuntai 

(parilliset viikot) 
 

Tampereen polkupyöräilijöiden, Taivaltajien ja Kaupin kanuunoiden 

retkilenkeille lähdetään parillisten viikkojen sunnuntaisin 22.4. – 26.8. kello 

10.00 Mustanlahden satamasta. Matkat vaihtelevat yleensä noin 60-80 

kilometrin välillä, ensimmäiset voivat olla hiukan allekin. Matkavauhti pyri-

tään pitämään noin 17–20 km/h haarukassa ja jokaisella retkellä on jokin 

mielenkiintoinen retkikohde. 
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Pyöräretki Härkätielle 7.-15.7. (lisää seuraavassa lehdessä) 
 

Viikonlopun pyöräretki 25.-26.7. (lisää seuraavassa lehdessä) 
 
 

Retkeilyjaosto 
 

Tiistaimelonnat 8.5.-5.6., tiistaisin kello 18.00 
 

Tiistaimelonnat ovat Taivaltajien jäsenille tarkoitettuja maksuttomia 
tapahtumia, joissa tutustutaan melontaan Kaupinojan melontavajalla 
Näsijärven rannassa. Käytössämme ovat tällöin seuran kanootit, melat, 
kelluntaliivit ym. kalusto. Melontaa harjoittelemme aluksi rannan 
tuntumassa, myöhemmin veden lämmettyä ja taitojen kartuttua voimme 
tehdä nuotioretken lähisaareen. Tapahtumien kesto noin 2 tuntia.  
Huomaa, että meloessa voivat vaatteet ja melontajalkineet kastua. Ota 
mukaan riittävästi vaihtovaatteita, että pääset kotimatkalle kuivissa 
vaatteissa ja jalkineissa. Saappaat tai jäykät kengät ovat kajakissa 
turvallisuusriski, käytä taipuisia tossuja. 
 

Harjoittelussa pyrin antamaan kanootinkäsittelyn ohjausta erityisesti 
heinäkuista Ivalojoen retkeä varten. Tiistaimelontoja jatketaan kesällä 
erikseen sovittuina tiistaina tilanteen mukaan.  
Seuraa ttmelonta -sähköpostilistaa. Lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com 
 

20.5 Retki Tampereen Kintulammelle 
 

Tavataan Kintulammen majan parkkiksella kello 11 eli sillä, mikä on 
lähimpänä majaa. Lasten kanssa voi vaikka kiertää lyhyemmän reitin 
Kintulammen ympäri ja jäädä tulistelemaan Kintulammen laavulle. Toiset 
voivat kiertää pidemmän reitin, jonka voimme yhdessä päättää paikan 
päällä. Katso tarkempi kartta www.kintulammi.fi 
 

Lisätiedot ja kyselyt Marika Viinikka puh. 050 5509 072. Seuraa myös 
facea ja retkeilylistaa 
 

Lempäälän kierros, päivämäärä avoin 
 

Lempäälän kierros -melontaretki järjestetään alkukesästä. Melontamatka 
Hääkiveltä Kuokkalankosken ja kanavan kautta Lempäälän ympäri on noin 
10 kilometriä. Retkelle voi vuokrata Taivaltajilta melontakaluston. Matkalla 
on yksi noin 100 metrin pakollinen kanootin kantotaival ja muutama helppo 
niva. Evästauko pidetään kukin omia eväitä nauttien. Ilmoitan retken 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('timo.o.antila@gmail.com');
http://www.kintulammi.fi/
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päivämäärän ttmelonta -sähköpostilistalla viimeistään toukokuussa. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com  

Koskimelontaa Murolekoskessa lauantaina 2.6. 
 

Kanootinkäsittelyn harjoittelua virtaavassa vedessä Murolekoskella. 
Kokoontuminen Muroleen kanavan ravintolan luona. Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com  
 

Saarijärven koskireitti 15.-17.6. 
 

Retki soveltuu erityisen hyvin kanootinkäsittelyn harjoitukseksi heinäkuista 
Ivalojoen retkeä varten.  
 

Tätä viikonloppuretkeä varten on varattu majoitustilaksi Lehtolan koulu 
Saarijärven koskireitin Lehtolankosken rannasta. Koululla on 10 peti-
paikkaa, yöpymisen hinta on noin 40 €/hlö. Omat eväät ja yöpymis-
varusteet mukaan sekä runsaasti melontaan soveltuvia varavaatteita. 
 

Perjantai-iltana ajamme Lehtolan koululle. Lauantaina meillä on mahdol-
lisuus harjoitella viereisessä Lehtolankoskessa koskimelontataitojamme. 
Sunnuntaina teemme retken koskireitillä alkaen Heijoistenkoskilta. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com 
 

16-23.7 Melontavaellus Ivalojoelle 
 

Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu jälleen kullanhohtoiselle 
Ivalojoelle. Matkaan kohti Repojoen sillan pieltä ja ensimmäisen yön 
telttamajoitusta lähdetään omin autoin ja melontavälinein varhain maa-
nantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon kuluttua.  
 

Aluksi melotaan Repojokea, sitten Ivalojokea Ivaloon saakka. Matkan var-
rella tutustutaan kullan historiaan ja mahdollisesti patikoidaan iltalenkkejä 
Ivalojoen Kultalan tai Ritakosken alueella. Esimerkiksi Ritakoskella voimme 
myös halutessamme lämmittää telttasaunan. Retkellä majoitus on omissa 
teltoissa ja ruoka tehdään itse. Lisäksi retki vaatii kykyä sietää sääskiä ja 
muita tuttavallisia pikkuötököitä. 
 

Reitillä on mukavasti koskia ja se soveltuu muoviselle melontakalustolle 
sekä melojille, joilla on jo melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi 
hankkia etukäteen lisää esim. Lempäälän koskireitiltä ja Muroleenkoskesta. 
Mikäli mahdollinen kaatuminen koskessa ei ole sinulle kauhistus (melojille 
se ei ole), lähde rohkeasti mukaan tälle Suomen parhaalla retkimelonta-
joelle!  

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('timo.o.antila@gmail.com');
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('timo.o.antila@gmail.com');
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('timo.o.antila@gmail.com');
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Reittiselostus karttoineen:  
http://www.luontoon.fi/ivalonmatti/reittiselostus (väliltä Repojoki - Kuttuja) ja 
http://www.luontoon.fi/hammastunturi/reitit/ivalojoenmelontareitinreittiselost
us (väliltä Kuttura - Ivalo). Saarnaköngäs ja Toloskosken alaosa on 
mahdollista ohittaa maitse/joku toinen voi laskea kanootin (ja se on ilo). 
 

Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin infopalaverin muodossa, mutta 
melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia viime- ja toissavuoden retkien 
suunnitelmista: 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojentoimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien
melontaretket/ 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040 7525 116, 
sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com 

Ruskaretkeläisiä Ropin huipulla. Kuva:Johanna Välimäen arkisto 

 

Ruskaretki 7.-16.9 Sevettijärvelle 
 

Vuoden 2018 ruskaretki suuntautuu Sevettijärvelle, eli Vätsärin tai 
Kaldoaivin erämaa-alueille, mutta on myös mahdollista jäädä vaeltamaan 
Saariselän alueelle. Ajankohta on syyskuun ensimmäinen kokonainen 
viikko 37. Matkat tehdään Tampereelta junalla makuupaikoilla ja tilaus-
bussilla. Yöjuna lähtee Tampereelta perjantai-iltana 7.9 noin kello 22. Bussi 
ajaa lauantaina Kiilopään kautta Sevettijärvelle. Paluumatka tapahtuu siten, 
että ensin matkustamme lauantaina 15.9. bussilla Sevettijärveltä Kiilopään 
kautta rautatieasemalle ja bussimatkan jälkeen siirrymme etelään 

http://www.luontoon.fi/ivalonmatti/reittiselostus
http://www.luontoon.fi/hammastunturi/reitit/ivalojoenmelontareitinreittiselostus
http://www.luontoon.fi/hammastunturi/reitit/ivalojoenmelontareitinreittiselostus
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lähtevään yöjunaan. Tampereella olemme takaisin varhain sunnuntai-
aamuna 16.9.  
 

Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa ja infopalaveri järjestetään 
elokuun alkupuolella, todennäköisesti 13.8. Retken hinta on omakustanne-
hinta sisältäen bussi- ja junamatkat, ja se riippuu osallistujien määrästä, 
mutta Tampereen Taivaltajien 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hinta yhdis-
tyksen jäsenille on korkeintaan 180 euroa.  
 

Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) tehtävä 
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa. 
Yöpyminen vaelluksella tapahtuu teltoissa, autiotuvissa, ja/tai laavuissa. 
Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan, 
retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta. 
 

Seuraavassa Tapahtumat-lehdessä kerrotaan ilmoittautumisesta ja mah-
dollisesti tarkennetaan yksityiskohtia, mutta voit jo lukea ruskaretken ylei-
sistä periaatteista ja vuoden 2017 järjestelyistä Taivaltajien nettisivuilta, 
retkeilyjaoston osioista: 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta 
löytyy myös varusteluettelo. Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja 
maastovaelluksen sijaan voit myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Kiilo-
pään tai Sevettijärven majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä 
lähiympäristöön. Mikäli suunnistaminen ei tunnu mukavalta ajatukselta, niin 
Sevettijärveltä Pulmankijärvelle on merkattu reitti, jonka varrella on monta 
autiotupaa.  
 

Ryhmien vetäjille on luvassa ”porkkanoita” (kuivattuina?). Jos olisit kiinnos-
tunut toimimaan uutena ryhmän vetäjänä, niin otathan ajoissa yhteyttä. 
Ensikertalaiselle ryhmänvetäjälle voidaan esimerkiksi valikoida mukaan 
kokeneita vaeltajia ja siten helpottaa ryhtymistä tähän opettavaiseen, mutta 
antoisaan tehtävään.  
 

Tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040-7525116 ja sähköposti 
valimaki.johanna(at)gmail.com 
 
 Retkeilyjaosto kaipaisi edelleen uusia, aktiivisia jäseniä tapahtumia 

järjestämään. Jos olisit valmis vetämään iltamelontoja, päiväretkiä, 

melontaretkiä, lumikenkäretkiä, viikonloppuretkiä, osallistumaan 

hiihtopäivystyksiin tai johonkin muuhun vastaavaan toimintaan 

yhdessä muiden kanssa, otathan yhteyttä:  

Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai  

puh. 040 752 5116. 
 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('valimaki.johanna@gmail.com');
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Helmikuun hiihtoretki Siikanevalle 
 
Lumisade, lauha ilma sekä pakkasten vuorotyö oli tehnyt hienon 
hankikannon, vaikka toki aivan uusi pakkaslumi teetti hieman töitä 
etenemiseen. Sää oli mitä mainioin. Aurinko paistoi ja -10 pakkasta 
 

Teimme ensin autolle parkkipaikan lapiolla Ollinkiven tien viereen, josta 
leppoisaa vauhtia hiihtelimme kohti Jaarikanmaan laavua.  
 

Laavulle olikin jo latu-ura valmiina hiihdettynä, sillä osa oli mennyt jo 
perjantaina sinne yöksi. Pääsimmekin mukavasti valmiille tulille.  
 

Takaisin hiihdimme hieman eri reittiä niin, että kokonaismatkaksi kertyi noin 
10 kilometriä. 
 
Teksti: Marika Viinikka 
Kuva: Taapo Jantunen 
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14. Birgitan kirkkovaellus 1.9.2018 
 

Taivaltajat ja Tunturilatulaiset kutsutaan mukaan suunnittelemaan ja 
vaeltamaankin pyhiinvaellusreitillä.  
 

Tarkoitus on, että me mietimme reitin Vuoreksesta Lempäälän kirkolle 
noin 25 kilometriä. Pyhiinvaellus päättyy messuun Lempäälän vanhassa 
kivikirkossa.  
 

Minulta voi kysyä lisää asiasta. Olen taivaltajana menossa Lempäälään 
5.4. kello 17.30 alkavaan suunnittelupalaveriin Lempäälän Vanhaan 
Pappilaan, Rovastintie 3. Lähtisitkö kanssani…  
 

Pyhiinvaellusterkuin,  
 

Aulikki Kalliolahti  
puh. 050 5510 240  
 
Ilmoittautuminen suunnittelupalaveriin vs. seurakuntapastori Lauralle 

puh.  050 5443 342, Lempäälän seurakuntaan.  Ja kerro mikä tausta-

järjestösi on.  
 

Seuraavassa alustavia suunnitelmia; Teema alkaa muotoutua… rauha, 
sovinto, purot, virta… ja seitsemän siunausta.  
 

Rakennetaan yksi päävaellusreitti, jonka varrelta voi liittyä mukaan 
vaeltajien joukkoon. Liittymiin järjestetään kuljetus, ja polulta pääsee siis 
myös pois, jos uuvuttaa. 
 

Vaelluksen aikana vietetään seitsemän rukoushetkeä, joiden aiheina on 
seitsemän siunausta (hitaus, hiljaisuus, jakaminen, yksinkertaisuus, huolet-
tomuus, hengellisyys, vapaus). 
  

Lempäälän reitti lähtisi Vuoreksen seurakuntatalolta, Tampereen puolelta 
siis, ja kulkisi Kirskaanniemen, Savontien pään (Tervajärven leirikeskuksen 
lähellä), Paattakaisen, Sarvikkaan ja Hääkiven kautta pääosin Birgitan 
polun mukaisesti. Sarvikkaasta kirkolle on sopiva matka lapsille ja 
perheille.  
 

Sääksjärven reitin kulkeminen olisi mahdollista omatoimisesti 
mobiilisovelluksen avulla ja sinne voi myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
vetäjäksi.  
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Pirkkalasta on tällä tietoa tulossa patikka- ja soutuporukat edellisten 
vuosien tapaan. Tampere on lupautunut olemaan mukana Vuoreksen 
suunnalta ja valmistelemaan Sääksjärven reitin mobiilisovelluksen 
käyttökuntoon.  
  
 

Hämeen latualueen toimintaa 
 

Suomen Latu 80 vuotta - Onnittelut meille kaikille! 
 

 
Hämeen latualueen urakka, 80 lumiukkoa Hämeenlinnan linnanpuistoon 
juhlapäivänä 28.1. onnistui yli odotusten. Sanoin Hämeenlinnaan Vikbergin 
Leilalle, että kyllähän me yksi ukko aikaan saadaan ja lupasin muutaman 
saavillisen lunta Sääksmäeltä. Siinä vaiheessa lauantaita linnanpuisto oli 
kuulemma pelkkää vihreää nurmea, mutta illalla sain viestin, että lunta 
sataa! Hämeenlinnalaisetkin olivat tuoneet kotipihoistaan lunta sekä 
lauantaina että sunnuntaiaamuna saaveittain ja ämpäreittäin. Tiiris-
maalaiset toivat omat lumensa Villähteeltä. Puiston nurmellakin oli sen 
verran vetistä lunta, että kolaamalla ja tamppaamalla lunta saaveihin, jotka 
sitten toimivat muotteina, saatiin aikaan yli 80 lumiukkoa!  



24 

Taivalpirtin emäntäryhmä etsii jäseniä 
 

Johtokunnassa päätettiin 7.12. hakea emäntäryhmään ahkeria 
käsipareja vahvistukseksi Pirtin tarpeisiin. Olisitko sinä se, joka voisit 
tulla vaikka yhdenkin kerran johonkin tapahtumaan ruokkimaan 
talkoolaisia tai muita puurtajia. Pirtillä on tapahtumia noin 10 kertaa 
vuoden aikana ja aina on myös jonkinlaista tarjoilua. Odotan 
yhteydenottoasi, jotta saamme sinut mukaan kivaan porukkaan. Saat 
hyvän mielen itsekin, kun voit olla mukana jäsenten hyvinvointia 
tukemassa. Laita viesti tai ilmoita puhelinnumerosi, jos kiinnostuit. 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö Hilkka Virtanen p 050 329 4063 tai 
hilkkasini@gmail.com 

Alueen yhdistyksistä olivat edustettuina Hämeenlinnan Latu - järjestävänä 
yhdistyksenä. Suurkiitokset Leilan sakille hienoista järjestelyistä! Asikkalan 
Tallukkajalat olivat lähteneet kolmen hengen voimin rakentamaan muumi-
lumiukkoja, Tiirismaalta ja Taivaltajista oli mukana kaksi lumiukko-
rakentajaa kummastakin. Onneksi kaupunkilaisia lapsineen oli mukana niin 
paljon, että tavoite 80 lumiukkoa jopa ylittyi. Saatiin haastettua mukaan 
sellaisia ohikulkijoitakin, joilla ei ollut mitään tarkoitusta tulla mukaan 
talkoisiin. 
  

Teksti ja kuva: Anna-Maija Rae 
 

29.6.-1.7. Hämeen latualueen lasten, nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 
Leiristä tarkemmin seuraavassa lehdessä. 
 
Käykää Hämeen latualueen facebook-sivulla. 
 

Lukekaa LIIKUTTAJAA – Suomen Ladun verkkolehteä. Sieltä löytyy Ladun 
ajankohtaisia asioita sekä Hämeen latualueen kuulumisia.  

Osoite on: https://liikuttaja.suomenlatu.fi/  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://liikuttaja.suomenlatu.fi/
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET päivitetty 20.3.2017 
  

Vuokrattava tuote (nouto ja palautus keskiviikkona)        euroa/viikko/kpl tai pari 
 

TELTAT JA LAAVUT 
Abisko Shape 3 (sopiva kahdelle aikuiselle), 1 kpl 12,00 
Vaude Arco 2h, 2 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 6,00 
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan, 1 kpl 5,00 
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 2,00 
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 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 
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 kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmis-
tetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen 
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei 
vuokraa peritä.  
 

Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla. 
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Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille 
aiheutuneesta vahingosta. Varusteita ei vuokrata seuran ulkopuolisille. Vuokra käteisellä 
noudettaessa Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin kello 17.00-18.30 tai puh 
03 214 5231. 
 

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. 
 

Uusi pankki ja uusi tilinumero 
Yhdistyksen uusi tilinumero on FI 6441 0800 1036 6881 ja 

 pankkina toimii Oma Säästöpankki. 

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 ( at ) gmail.com  
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toimihenkilöt 
 

Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.  
040 837 6269, 
raimo.raevaara ( at  ) gmail.com 
 

Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut, 
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 
050 572 3531, 
mattirahomaki ( 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 
 

Päivi Keskikiikonen-Piché 040 377 6525 

Matti Ketola    040 730 3299 

Markku Ketonen    0400 637 345 

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 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 

Varaj. Paula Marjamäki    040 561 8152 
Varaj. Kaisa Plomp    040 938 6111 

 
Suomen Latu ry 
www.suomenlatu.fi 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
Juha Rantanen 
050 439 8247  
juha ( at ) jamisports.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,  mattirahomaki ( at ) gmail.com 
 
Retkeilyjaosto pj Marika Viinikka  
050 550 9072,  tiuku_78 ( at ) hotmail.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 
pertti.hamalainen81( at) gmail.com 

  
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 

http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
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 

Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien Internet sivulla olevalla 

lomakkeella. Sivun osoite on: 

 https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/ 

 Samassa osoitteessa on myös keskustelupalsta. 
 

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/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/ 
 

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/jaostojen-

toimintaa/lapsiperhetoiminta/ 

mailto:ttmelonta@googlegroups.com
mailto:ttretkeily@googlegroups.com
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com
mailto:taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/

