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Raipen palsta 
 
Yhdistyksen 60-vuotisjuhlat vietettiin kesäi-
sessä säässä Taivalpirtillä 19. elokuuta. 
Mukana juhlissa oli noin 100 yhdistyksen 
jäsentä ja vieraita muista yhdistyksistä. 
Lisäksi paikalla tilaisuutta kunnioittamassa 
oli Suo-men Ladun puheenjohtaja Pekka 
Alanen, joka myös piti juhlapuheen. 
 

Tilaisuudessa muisteltiin seuran mennei-
syyttä ja muistettiin pitkäaikaisia talkoolaisia 
ja vastuunkantajia. Muistettavien lista on 
toisaalla lehdessä. Paikalle oli järjestetty 
ruokailu ja kahvitus pitopalvelun toimesta. 
Ruokalajeina olivat kermainen lohikeitto ja 
riistakäristys. Kahvin kanssa oli vadelma-
kermakakkua. Kaikki tarjoiltavat maistuivat 
ja niitä oli riittävästi; jäi vähän ylikin. 
Ruokailun ja kahvituksen riesana olivat kiuk-
kuiset ampiaiset. Tosin ilmeisesti vain yksi 
pistos tapahtui. Yhteislaulua oli aina 
sopivissa väleissä poikkihuilujen säestyk-
sellä. Lisäksi huilut soittivat ilman laulua 
kappaleita.  
 

Talkoolaiset tekivät lauantaina melkoisen 
työn järjestäen pihamaalle sateen varalta 
katoksia ja ruokailua varten pöytiä ja penk-
kejä. Sadetta ei kuitenkaan tullut. Pöydät ja 
pihamaa oli koristeltu kukilla ja pihlajan-
marjaoksilla. Kuvia juhlista on tässä leh-
dessä. 

 

Seuraava yhteinen ponnistus on 49. Pirkan 
Hölkkä lokakuun alussa. Siinä tarvitaan 
paljon talkootyön tekijöitä; tulkaa mukaan 
hienoon ja tärkeään tapahtumaan. Kutsu on 
toisaalla lehdessä.  
 

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-
kuussa Taivalpirtillä. Esityslista ja kutsu 
kokoukseen ovat tässä lehdessä. 
 

Talveenkin aletaan jo varautua; Taivalpirtin 
päivystysilta ja latupohjatalkoot ovat tulossa. 
Lehdessä muualla on lisää näistä tapah-
tumista. 

 

Mukavaa loppuvuotta  
tv Raimo 

 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
46. vsk. No. 4/2018, 20.9.2018 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2018: 
1/1 sivua 140 € 
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Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
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TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
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Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
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lähettää sähköpostia osoitteeseen 
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Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2018: 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
 

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

Lentopalloa  
Lentopallon sisävuorolle siirrytään 26.9., sivu 12 
  

27.9.  Ensiapu valmistautuu Pirkan Hölkkään, sivu 12 
 

28.-30.9.  Viikonloppuretki Leivonmäen kansallispuistoon, sivu 13 
 

6.10. Hämeen latualueen syyskokous Kuhmalahdella, sivu 20 
 

7.10.  49. Pirkan Hölkkä, sivu 8 
 

14.10. Talkoohölkkä, sivu 9 
  

15.10.  Ruskaretken kuvailta, sivu 14 
 

21.10.  Syyskokous Taivalpirtillä, sivu 4 
 

3.11. Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoretki, sivu 14 
 

15.11. Pirkan Hölkän talkoolaisten päätöstilaisuus, sivu 9 
 

19.11.  Hiihtopäivystysilta, sivu 12 
 

22.11.  Vuoden retkikuvat, kerhoilta, sivu 14 
 

25.11.  Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 12 
 

29.11.  Vaellusmatkat Alpeille, kerhoilta, sivu 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60-vuotisjuhlakansaa, kuva: Matti Ketola 
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 21.10 
2018 kello 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu! Ohessa on syyskokouksen 
esityslista. Tule päättämään yhteisistä asioistamme!  
 
Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan - 
luvassa on kokouksen jälkeen uimapukusauna! 
 
ESITYSLISTA 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Puheenjohtajan valinta 
2.2 Sihteerin valinta 
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Esityslistan hyväksyminen 
5 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 
6 Vuoden 2019 jäsenmaksut 
7 Vuoden 2019 talousarvio 
8 Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 Tilintarkastajien palkkiot 
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot 
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen 
8.4 Oman auton käytön korvaaminen 

9 Johtokunnan jäsenten lukumäärä 
10 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten 

tilalle 
11 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
12 Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän 

ja emännän valinta 
13 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
14 Kokouskutsujen julkaiseminen 
15 Muut kokoukselle esitetyt asiat 
16 Tiedotukset 
17 Kokouksen päättäminen 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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Tampereen Taivaltajat 60 -vuotta 
 

Taivalpirtillä yhdistyksemme 60-vuotisjuhlassa 19.8.2018 muistettiin 
pitkäaikaisia talkoolaisia ja vastuunkantajia erilaisilla mitaleilla ja 
Taivaltaja-viireillä. 
 
Tampereen Taivaltajien kunniajäsenyys:  
Jakovuori Eila, Puronniemi Mattias, Raevaara Seppo, Rahomäki Matti 
 

Suomen Ladun Tahko Pihkala-mitali: Puronniemi Mattias 
Suomen Ladun kultainen ansiomitali: Raevaara Raimo 
Suomen Ladun hopeinen ansiomitali: Hämäläinen Pertti, Lehto Marja-Liisa, 
Lindberg Kari  
Suomen Ladun pronssinen ansiomitali: Antila Timo, Paavilainen Paula, 
Rajala Riitta  
Tampereen Taivaltajien pronssinen mitali: Aulén Anneli, Bergius Markku, 
Halla-Seppälä Antti, Isotalo Jari-Pekka, Koli Mirja, Kuoppala Ossi, Marttila 
Esko, Pekkarinen Arja, Rahomäki Elina, Rinnemaa Heikki, Sampakoski 
Saima, Sillanpää Ilkka, Viitanen Ari 
Tampereen Taivaltajien viiri: Helsky Margit, Ketola Matti, Ketonen Markku, 
Löytämäki Eeva-Liisa, Mäkelä Martti, Pauhu-Pohjalainen Riitta, Raevaara 
Raimo, Rapo Eija, Ristimäki Kai, Salonen Liisa, Savolainen Heidi, Sirén 
Antti, Soininen Antti, Veijalainen Leena, Virtanen Hilkka, Välimäki Johanna 
Kukat: Haapala Anja (perustajajäsen), Syrjä Tuula (perustajajäsen) sekä 
Rae Anna-Maija  
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Kunniajäsenet Mattias, Eila,Seppo ja Matti 

 

 
Mattias ja Tahkon mitali 
 
 

 
Ladun mitalit Raimo, Pertti, Marja-Liisa, Kari, Timo,Paula ja Riitta 

 

 

 
Taivaltaja mitalit Ossi, Anneli, Markku, Antti, Jari-Pekka, Mirja ja Esko 
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Taivaltaja mitalit Arja, Elina, Saima, Ilkka ja Ari 
 

 
Taivaltaja viirit Margit, Markku, Matti, Eeva-Liisa, Martti ja Raimo  
 

 
Taivaltaja viirit Antti, Eija, Liisa, Antti, Leena, Hilkka ja Johanna 
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Kutsu talkoisiin! 
 

49. Pirkan Hölkkä 
7.10.2018 
 

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää! 
 

Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 49. 
kerran. 
Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen 
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. 
Lauantaina 6.10.2018 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelu-
töitä ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. 
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 5.10.2018 kello 11.00 alkaen tava-
roiden lajittelutöitä. 
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset 
toimet eri huoltopisteissä - ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua 
Kerholla. 
Alla listatut taivaltajat odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään 
lisää talkootehtävistä. 
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen Hölkästä. 
 

Loppuvuodesta järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokailuineen. 
 

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset! 
 

Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin paikkoihin ja 
tehtäviin: 
EA-toiminta          Lehto Marja-Liisa      040 779 6505 
Vähä-Kausjärvi    Sirén Antti   040 820 4605 
Taivalpirtti            Raevaara Raimo       040 837 6269  
                            raimo.raevaara(at)gmail.com 
Vormisto              Marttila Esko              0400 621 680 
Hervanta              Piipponen Riitta        040 836 2536 
Nirva, huolto        Rae Anna-Maija   040 583 2733 
                            anna-maija.rae(at)pp.inet.fi 
Nirva, maalialue  Raevaara Seppo       040 546 8773 
                            raevaara(at)koti.tpo.fi 
tai kaikkiin tehtäviin Kerholle keskiviikkoisin     03 214 5231 
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Tervetuloa Talkoohölkkään  
 

sunnuntaina 14.10.2018 
 
 

Sunnuntaina 14.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti 
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia 
(vanhalla) Lempääläntiellä, Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. 
Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoo-
hölkkääjistä, joten toivomme Sinun kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla 
kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. Matkaan kannattaa varata mukaan 
oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä. 
 

Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta, 5 euroa, bussissa. 
 

Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen 
portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 9.45. 
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli bussi 
sattuu tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy muiden lähdöstä.  
 

Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä 
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin. 
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. 
 

Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 

 

Talkoohölkän vastaavat: 
 

Heikki Toivainen, Rutajärvi  puh. 040 582 0474 
Raimo Raevaara, Taivalpirtti  puh. 040 837 6269 
 

Ilmoittautumiset  
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi 
 

Talkooterveisin 
 

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 

49. Pirkan Hölkän päätöstilaisuus talkoolaisille järjestetään 15.11. kello 18.00 

alkaen Finlaysonin aluella Juvenesravintola Ziberiassa ruokailuineen. Lisää 

tietoa tilaisuudesta saat Hölkän huoltopisteissä ja maalipaikalla Nirvassa. 

Pidäthän itse huolta siitä, että saat tarvittavat tiedot; mm. miten 

ilmoittautua tilaisuuteen. 
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Antti Sirén: Hölkän huoltopiste Vähä-Kausjärvellä 
 

Ari, Jaska ja Timo 
 

 
 
Ritva Vuorenmaa: Taivalpirtillä 
 
 
 

Mitähän Jake tarinoi 
Tupulle asiakkaita 
odotellessa? 
 
 
 
Ari ja mustikkasoppa 
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Nirvan touhuja: 
Niinkutsutut Reppusulkeiset, auto tullut juuri lähtöpaikalta Koskista ja reput 
on saatava sarja- ja numerojärjestykseen. 

 
Päivän kiireisintä aikaa, Pirjo 
täyttää mukeja taukoamatta. 

 
Päivä alkaa olla pul-
kassa, Saavit ja tonkat 
on tiskattu. Purkua voi 
aloittaa, enää muutama 
hölkkääjä on 
matkalla… 

 

Sanna, Oili ja 
Heidi, sekä Pirjo  

 

Kuvat: Anna-Maija Rae 
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Ensiapujaosto 
 

27.9. Ensiapu valmistautuu Pirkan Hölkkään 
 

EA-jaostolaiset kokoontuvat Kerholle torstaina 27.9. Kertaamme ea-
tarvikkeiden käyttöä ja elvytystä. Mukana turvallisuuspäällikkö Martti 
Mäkelä.  
 

MYÖS UUDET ENSIAPUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET OVAT 
TERVETULLEITA! Aloitamme kahvilla kello 18. 
 

TERVETULOA! 

Hiihtojaosto 
 

19.11. Hiihtopäivystysilta Kerholla 
 

Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet, tervetuloa 
Kerholle maanantaina 19.11. kello18.30. Mietitään päivystyksen toteutusta 
ensi talvena ja varataan viikonloppuja kalenterista.  
 

Kahvitarjoilu. 
 

25.11. Latupohjan kunnostustalkoot! 
 

25.11. kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkki-
paikalle. Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta 
pensaita ja heiniä. 
 

Sopiva varustus on viikate/vesuri/saha (ilmankin voi tulla), säänmukainen 
vaatetus. Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle. 
 

Tervetuloa tv. Latumestarit 
 

Pelijaosto 
 

Talven lentopallosta! 
 
 

Taivaltajien lentopallo jatkuu sisävuoroina keskiviikkona 26.09.2018 kello 
19:00 alkaen joka keskiviikko lähelle joulua, ja sitten taas tammikuusta 
toukokuun puolivälin paikkeille. Paikka on entinen Pirkanmaan Ammatti-
koulu, nykyinen Tredu, Koivistonkylässä. Viimekeväisen kävijämäärän 
perusteella mukaan mahtuisi muutama uusikin. Meitä oli lähes aina ainakin 
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12, mutta 16:lla vielä homma menee hyvin (siis 2 kummallakin puolella ns. 
lentävällä vaihdolla). Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. 
Ikähaitari on melko suuri, mikään ikä ei ole este mukaan tulolle. Aina 
kannattaa ainakin käydä katsomassa, jos vähänkin tuntee kiinnostusta 
aiheeseen. Ihan ilmaista tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan noin 
45 euron hujakoilla, siis nupeloa kohden. Jos käy vain muutaman kerran, 
maksu on 7 euroa/kerta. Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan 
määrää Maksellaan sitten pankin kautta joskus, kertoilen siitä syksyn 
aikana. Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä. 
Sähköposti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu. 
 
 

Seppo Raevaara 
Pelijaoston ns. vetäjä 
 
 

Retkeilyjaosto 
 

 

28.-30.9. Viikonloppuretki  

Leivonmäen kansallispuistoon 
Syksyn viikonloppuretki patikoiden ja meloen 
vietetään 28-30.9. Leivonmäen kansallispuistossa 
Joutsassa. Innokkaimmat retkeilijät lähtevät 
matkaan perjantai-iltana, mutta voit tulla mukaan 
myös vasta lauantaina, ja vaikka vain 
päiväretkellekin. Matkan teemme omilla autoilla/kimppakyydeillä.   
Leiripaikkanamme on Lintuniemessä, minne on reilun kilometrin 
patikointimatka Selänpohjan pysäköintialueelta. Kanootit saa laskettua 
vesille Harjunlahdesta, mistä melontamatkaa Lintuniemeen tulee noin kaksi 
kilometriä. Sivustolta http://www.luontoon.fi/leivonmaki/ saat lisätietoja 
paikasta ja reiteistä. Reitit ovat hyvin merkattuja, ja mikäli sinu lla on 
jonkinlainen kartta mukanasi, on reiteillä helppo retkeillä omatoimisestikin. 
Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat 
eväät ja keitin, yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen 
retkeilyvarustus.  
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen (yhteinen retki) ja 
patikoiden (yhteinen retki) tai marjoja sekä sieniä poimien, illat vietämme 
leiripaikalla nuotion loimussa. Retket lähtevät noin kymmenen aikaan 
Lintuniemestä, lisätietoja ilmoittautuneille sekä sähköpostilistoilla.  
Ilmoittautumiset viimeistään 21.9 (tai heti tämän lehden ilmestyessä) sekä 
tiedustelut (kimppakyytejä voit kysellä retkeilyn sähköpostilistalla): Johanna 
Välimäki, 040-7525116, sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com 

http://www.luontoon.fi/leivonmaki/
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15.10. Ruskaretken kuvailta  
Kuvia Taivaltajien ruskaretkeltä vuodelta 2018 esitetään Kerhohuoneella 
(Kortelahdenkatu 10-12, käynti Suokadun puolelta) maanantaina 15. 
lokakuuta kello 18 alkaen. Tule tutustumaan Taivaltajiin ja retkiimme, tai 
muistelemaan retkeäsi. Kahvitarjoilu. Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 
 

3.11. Puurijärvi-Isosuon 

kansallispuistoretki 
Myöhäissyksyn viikonloppuretki Puurijärvi-Isosuon 
kansallispuistoon 3.11  Lisätiedot ja 
ilmottautuminen Marika Viinikka 050 550 9072 tai 
tiuku_78@hotmail.com tai retkeilyn s.postilistan 
kautta 31.10. mennessä.  
 

22.11. Vuoden retkikuvat  
Kuvia Taivaltajien patikka-, melonta- ja pyöräretkiltä vuodelta 2018 
esitetään Kerhohuoneella (Kortelahdenkatu 10-12, käynti Suokadun 
puolelta) torstaina 22. marraskuuta klo 18 alkaen. Tule tutustumaan 
Taivaltajiin ja retkiimme, tai muistelemaan retkiäsi. Kahvitarjoilu. Tervetuloa 
toivottaa Retkeilyjaosto! 
 

29.11.Vaellusmatkat Alpeille, kerhoilta 
Taivaltajien kerholla alkaen kello 18.00. Aiheena matkatoimistojen 
vaellusmatkat Alpeille, Ilkka Sillanpää kertoo kokemuksista 
vaellusmatkoista Alpeille.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 

Helteinen melontaretki Ivalojoella 
 

Herätys 4.45, lähtö 5.05 Pipsalle, josta 

hakemaan Pia, ja sitten Timolle hake-

maan eilen pakattu kärry, matkaan 6.15 

kohti Hirvaskangasta, jossa Tapio liittyi 

seuraamme.  

Peräkärryn hinaaminen hidasti ajono-

peutta ja matka Hirvaskankaalta Repo-

joelle tuntui loputtoman pitkältä. Lisäksi 

Rovaniemen paikkeilla ilmaantunut 

moottorin vikavalo hidasti meitä lisää. 

Kittilässä puolen tunnin odotuksen 

jälkeen korjaamon setä paikallisti ongel-

man pakopuolen nokka-akselin säätö-

laitteen magneettiventtiiliin. Onneksi 

vikakoodin nollaus auttoi, ja loppumatka 

sujui sen suhteen ongelmitta. Lämpötila 

ulkona oli ylimmillään +29 astetta, ja kun 

ilmastointi lakkasi toimimasta jo alku-

matkasta, oli tunnelma autossa melko 

hikinen. 

Repojoen hiekkakuopalla Kimmo odotteli 

meitä leirissä, kun kymmeneltä sinne 
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saavuimme. Pystytimme telttamme ala-

tasanteelle varjoon ja menimme varsin 

pian nukkumaan. Ihana viileys, ja nukuin 

todella hyvin, puoli yhdeksään. Telttam-

me oli aamullakin varjossa. 

Aamutoimissa ja tavaroiden siirrossa 

meni aikaa niin, että kello oli 11.30, kun 

Pipsa, Kimmo ja Tapio lähtivät kohti 

Ivaloa. Pipsan auto meni ilmastointi-

huoltoon (peruutusaika keskiviikolle), 

Tapion auto Lappispolaan melonnan 

lopetuskohdalle ja Kimmon auto + perä-

kärry Näverniemen leirintäalueelle, min-

ne oli 10 euroa / auto luvattu parkki-

paikka.  

Odotellessa kävimme monta kertaa 

uimassa. Harjoittelemme myös heitto-

köyden heittämistä pelastamistarkoituk-

sessa. Vesi oli noin +20 astetta ja ranta-

vesi kuhisi viisisenttisiä taimenen poika-

sia. Syötimme niitä paarmoilla, joita oli 

valtavasti. Pitkälahkeisilla housuilla pär-

jäsi. Hyttysiä ei ollut niin kuumassa ke-

lissä ollenkaan, illalla niitä oli jonkin ver-

ran, pusikossa enemmän. 

Söimme tomaattipapulihapullariisikeittoa 

tuoreiden (eilisten) Tervolan rieskapuo-

din rieskojen kera. Kahvin kera lusikoim-

me suklaalevyn suihimme. Kaikki suli, 

minkä jätti aurinkoon, myös tervainen 

sääskivoiteeni tuli osin rasiasta ulos.  

Odottavan aika ei ollut tällä kertaa pitkä, 

mutta kuskeilla meni kauan, väliaikatie-

toja toki soittivat. Kuljettajat tulivat ennen 

viittä. Pipsa oli valinnut pitkään juusto-

kakun ja Sacherkakun välillä kahvilas-

sa, ja Kimmo oli varmaankin itämaiseen 

tapaan juonut monta kuppia teetä neu-

votellessaan taksin hinnan 213 eurosta 

180 euroon. Varsin hyvin, kun 7 vuotta 

sitten taksi maksoi 190 euroa. Ja pitkäh-

kö odotusaika selittyi varsinaisesti sillä, 

että tällä kertaa yksi autoista vietiin Lap-

pispolaan saakka. 

Pääsimme matkaan ja löysimme edes-

tämme hyvin kivisiä koskia. Vettä oli to-

della vähän, virtaama noin 20 kuutiota 

sekunnissa. Kivisten koskien ja Kivikos-

ken jälkeen leiriydyimme heti Kivikosken 

alle, mukavalle mäntykankaalle. Kello on 

20.30. Illalliseksi laitoimme uusia peru-

noita ja possunpihvejä, jälkimmäiset pa-

kastimen kautta matkaan otettuja. 

Männikkö antoi sopivan varjon ja nukuin 

mainiosti. Aamu-uinnin jälkeen paistoim-

me pyttipannua perunoista ja makkara-

paketista, eli varsin reilu aamiainen. 

Makkaroita ei viitsinyt jättää enempää 

lämpiämään kylmälaukkuun, vaan ne oli 

syötävä kaikki pois. Saarikoskessa oli 

kosken tuntua, muuten meni taas kivien 

kiertelyksi ja niihin törmäilyksi. Joki 

muuttui rauhalliseksi ja suvantoa riitti. 

Joen rannat olivat pajukkoa eikä lounas-

paikkaa näkynyt, mutta sitten kelpuu-

timme Tupaojan sellaiseksi. Vähän ek-

soottistakin oli nauttia lounas keskellä jo-

kea kivillä, mutta hyvä paikka tällä veden 

korkeudella, eikä montaa paarmaakaan. 

Hyttysiä ei ollut Repojoen sillan jälkeen. 

Lounaskeitossa oli herkkutattia, makaro-

nia, puolikas sipulikeitto ja lisänä parme-

san-juustoa. Lounaan jälkeenkin suvan-

toa riitti. Kutturassa poikkesimme ves-

saan ja uinnille, joka tuli tarpeeseen, 

kuumuus tuntui päässäkin. PS. Hyviä 

lounaspaikkoja olisi ollut pian Tupaojan 

jälkeen paljonkin. 

Saarnaköngäs 
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Timanttiköngäs ja Väänäsenkoski ja var-

sinkin Möllärinkoski toivat meidät muka-

vasti Saarnakönkäälle pitkän melonta-

päivän jälkeen. 20 kilometriä ehkäpä 

+30 asteen helteessä otti koville, onnek-

si edes jossakin pääsi uimaan. Koko 

päivä meni uikkarit vaatteiden alla, ne 

kuivuivat päällä ihan sopivasti ja uima-

valmius oli aina. Kello oli 19.30, kun 

Saarnakönkään rantahietikko tuli yllättä-

en heti Möllärinkosken alla vastaan. 

Otimme tutun telttapaikkamme ranta-

koivun vierestä, kun varsinaisia varjo-

paikkoja ei aamuksi näyttänyt olevan. 

Toimituksen huomautus: telttamme oli 

aamulla vielä tarpeeksi varjossa. 

Laitoimme iltaruuaksi kanamaissicurry-

pataa, jonka nautimme punaviinikuksal-

lisen kera. Jälkiruuaksi leivoin mustikka-

suklaamoussetäytekakun, jota tarjosim-

me kaikille. Sen jälkeen otimme ryypyt 

joukostamme poistuneiden melojien 

muistoksi. Sekä Aarre että Pajulan Antti 

olivat muistoissamme, ja myös Raineria, 

Paulia ja Aijaa muisteltiin lämmöllä. 

Torstain päivämatka oli 8 kilometriä, 

mutta hyvin siihenkin aikaa kului. Ensim-

mäisen tunnin aikana etenimme vasta-

rannan Saarnastuoliin saakka. Me ja Ti-

mo laskimme kosken malliksi muille, jot-

ka katsoivat ja kuvasivat laskuamme 

rannan hiidenkirnukkokiviltä. Könkään 

laskulinja näytti haasteelliselta, mutta ai-

ka hyvin siitä pääsi. Yksi kaatuminen 

tosin tapahtui, kun Kimmo löysi kiven, 

joka suisti hänet tasapainosta. 

Saarnastuoli oli todella komea hiiden-

kirnu, jonka etuosaan oli vesi syönyt 

reiän. Tuoliin oli rakennettu oikein seiso-

mataso. Hyvä oli sieltä puhua seura-

kunnalle, med börjare, mutta vastaran-

nalle se ei kyllä kuulunut. 

Surmakönkäässä kiemurtelimme S-mut-

kasta toiseen veden reittiä seuraillen. 

Haasteena oli tällä reissulla useamman 

kerran nähdä, missä päävirta menee -

sitä ei vain ollut, vaan oli tasaisen mata-

laa. Surmaköngäs meni silti hyvin. 

Samaa ei voinut sanoa jommasta kum-

masta seuraavasta koskesta, jossa lä-

hes kaikki olivat lähes kaikilla kivillä. 

Meidän kanoottimme paukahti keski-

Saarnakönkään lasku 
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osastaan todella rajun kuuloisasti, mutta 

mitään ei ilmeisesti särkynyt. Pipsa ha-

laili kiviä, Timo nousi kanootistaan kos-

kessa ylös, Pia jäi jumiin… 

Appiskönkään Kimmo laski täydellisesti 

ja Pipsa teki nätit piruetit meloen välillä 

takaperin. Appisjokisuussa pysähdyim-

me nauttimaan metsähallituksen uudeh-

kosta vessasta, nuotiokehästä ja muka-

vasta kenturasta. Jokivesi oli myös kyl-

mempää kuin Ivalojoessa. 

Korhosenkoski oli mukavaa koskenlas-

kua. Kiviä sai kierrellä, mutta vettä riitti 

melontaan ja koskella oli toista kilo-

metriä mittaa. Kultalaan saavuimme en-

nen neljää. Hirmuinen mäentöyräs tava-

roiden rahtausta ajatellen oli edessä, 

mutta sitä seurasi Ivalojoen Kultalan 

idyllinen näkymä. Telttapaikkoja oli nii-

tyllä vaikka pataljoonalle, mutta kaikki 

auringonpaahteen paikkoja. Reunan pui-

den lähistöltä haimme varjoa aamuksi. 

Tapio laittoi telttansa keskelle kukkinutta 

kulleroniittyä. Teltan pystytyksen jälkeen 

nautimme iltapäiväkahvit kalaleivillä: jäl-

kiuunileipää, keitettyä uutta perunaa, sa-

vustettua särkeä öljyssä ja tuoretta sipu-

linvartta. Oikein mainio välipala! 

Vietimme aikaa (kirjoitin retkipäiväkirjan 

osuuden Repojoen silta – Kultala), tut-

kimme tuvat ja tilukset. Sitten söimme 

rospuuttokinkkukasvispastaa halloum-

juustolla. Illan hieman viilennettyä ylitim-

me Ivalojoen yli menevän riippusillan ja 

lähdimme nousemaan rappusia, noin 

565 kappaletta niitä oli. Tuli siinä hiki, 

mutta ihan mukavasti raput joutuivat ja 

pääsimme ylös. Tutkailin rinteitä ja näkö-

alapaikka alas Kultalaan löytyi männikön 

siimeksestä, olipa sinne vanha iso kivi-

kasakin koottu, joka toki näkyi Kulta-

lasta, kun osasi etsiä. Vanamot kukkivat 

rappusissa, riippusilta heijasi ja tunsin 

sillan heijauksen vielä teltassa, ennen 

uneen vaipumista. 

Yöuneni oli levotonta, ja aurinko nousi ja 

paistoi telttaamme kuumasti jo ennen 

seitsemää (myöhemmin aamupäivällä 

paikka olisi ollutkin jo varjossa). Aamu-

palaksi oli kahvia, leipää ja Saarna-

könkäällä keitetty kananmuna. Hyvä 

hotelli! 

Puoli yksitoista lähdimme matkaan. Kos-

kia oli mukavasti, yksi toisensa perään, 

ja joissakin jopa vettäkin. Kiviä silti kier-

reltiin. Sotajoella pysähdyimme eväs-

tauolle (lammas-nuudelikeittoa musta-

torvisienillä) ja sen jälkeen nautimme 

kylmään veteen tehtyä pikakahvia. Sota-

joen suupankki oli ennallaan, kahden ki-

lometrin pituinen kivikko pyöreitä kiviä, 

maa-aines oli huuhdottu pois ja kulta ke-

rätty. Kivikon takana kävimme katso-

massa kämpän rauniot. Aarre oli joskus 

ollut kyseisessä kämpässä vieraana, tie-

si Timo kertoa. Sitten kävelimme Lilje-

qvistin kahden hengen huolletulle autio-

tuville, jossa klapit olivat verkkosäkeissä, 

kuten metsähallituksen tapa nykyisin on. 

Kävimme myös katsomassa 100 metrin 

päässä olevaa seitaa - viitta osoitti sin-

ne ja tulkitsimme sen olevan todella ison 

kalliolohkareen. Ihmettelimme myös 

matkalla olevia purokaivantoja, ja sitä 

työtä mikä niiden eteen oli tehty, jotta 

Sotajoen suupankille oli saatu johdettua 

Kultala 
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vesi Sotajoelta kullan huuhtomista var-

ten. 

Ritakoskella oli kolme perhokalastajaa. 

Me laskimme auringon nousukulmia ja 

haimme teltoillemme paikat harvojen pi-

hapuiden takaa. Ennen telttojen pysty-

tystä joimme iltapäiväkahvit siemen-

näkkärin, Pipsan sikarisuklaakeksien, 

Pian kuivaleipälastujen sekä suolapähki-

nöiden kera. Sitten oli naisten uima-

vuoro, lähinnä pohjassa istumista suh-

teellisen vuolaassa, matalassa virrassa. 

Jape oli sillä välin pystyttänyt teltan. Ilta-

ruuaksi oli Pohjolan peurapataa sulate-

juuston ja punaviinikuksallisen kera. Mu-

kavaa yhdessäoloa, retkipäiväkirjan kir-

joittamista ja mustikkakeiton keittämistä 

(itse kuivatut mustikat + kaupan peru-

najauho, kiitos Jaanalle ideasta ruska-

retkellä muutama vuosi sitten). Jostakin 

löytyi yhtäkkiä polttiaisia, kun kello oli 

yhdeksän ja aurinko vajonnut metsän-

rinteen taa. Lämpötila oli vielä kahdek-

salta +28 astetta, mutta nukkumaan me-

non aikaan viileni, ja lopulta kello 23.30 

lämpötila oli +16 astetta. 

Aamulla koivu varjosti ihan hyvin telt-

taamme, mutta ennen kahdeksaa piti 

lämmön takia nousta. Aamu-uinnin jäl-

keen leipää, kahvia, mustikkakeittoa ja 

kotona itse tehtyä mysliä. Ennen ka-

noottiin menoa ehti vielä toisenkin ker-

ran veteen viilentymään. Vastarannan 

kylmästä purosta täytimme kaikki vesi-

pullomme. 

Poikkesimme katsomaan Kivekkään 

höyrykonetta, se oli vuonna 2010 saanut 

katon päänsä päälle, hyvä niin. Liirin 

muistomerkillä eli ensimmäisen kullan 

löytöpaikalla pysähdyimme myös. Louhi-

ojan tulipaikalla söimme lounaamme 

(tomaattikasvisnuudelimetwurstikeittoa). 

Ruokalevon jälkeen kävelimme katso-

maan Louhiojan autiotupaa. Hyvin kui-

vien ja matalien nivojen kautta meloim-

me päivän matkan 16 kilometriä Tolos-

kosken leiripaikalle. 

Hiekkaharjun alla oli hyvä uintipaikka 

(Kimmon vinkki), eikä yhtään jokivenettä 

tullut silloin ja vältyimme vakavilta onnet-

tomuuksilta (vrt. vuoden 2006 Ivalojoen 

reissu, jolloin naisten uimavuoro ylä-

juoksulla sai aikaan sen, että jokivene 

karahti Toloskosken alaosan kivikkoon 

kiinni). Päivällä sen sijaan oli tullut yksi 

jokivene vastaan koskessa, mutta sii-

täkin selvittiin hankaluuksitta, korkein-

taan me saimme muutaman ylimää-

räisen kivikosketuksen venettä väistä-

essämme. 

Iltapäiväkahvia seurasi fetasalaatti, ja 

myöhemmin muusi tölkkilihapullien kera. 

Ukkosta on ilmassa, mutta vielä sitä ei 

kuulunut. Illaksi taivas meni pilveen, 

ensimmäistä kertaa tällä reissulla. 

Lähdimme katsomaan, miltä Tolos-

kosken alaosa näyttää. Virran pienempi 

puoli, eli saaren yläjuoksulta katsottuna 

vasen puoli, näytti niin matalalta, että 

saimme idean kahlata saareen. Housut 

vain käärittiin ylös ja sukat pois. Vali-

tettavasti meillä ei ollut meloja mat-

kassa, kävelytuki olisi ollut hyvä. Vuo-

laammassa virrassa sai asetella tarkasti 

jalkojansa liukkailla kivillä, mutta pää-

simme kaikki saareen, ja sieltä olikin hy-

vä katsoa laskureittiä. Vasemmalle oli 

tehty venereitti, joka oli lipulla merkattu. 

Keskellä oli myös mahdollinen reitti, 

mutta normaalisti käytetty oikealla puo-

lella oleva reitti oli mahdoton, siellä ei 

kulkenut tarpeeksi vettä kivien päällä. 

Pieni sadekuuro karkotti meidät takaisin 

leiriin, ja sieltä telttoihimme. Ilma ei vii-

lentynyt, vaan oli nukkumiseen turhan 

lämmin ja kostean nihkeä. 
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Yöllä ukkosti hieman, ja aamukahdek-

salta sateli jonkin verran, mutta nousim-

me laittamaan aamiaista, kun sade vai-

kutti kuitenkin vähenevän. Kymmeneltä 

sade lakkasi, kanootit pakattiin ja 

siirryimme muutaman sata metriä ala-

virtaan päin. Tapio ja Pipsa menivät 

rantaan ja kuvasivat laskumme, sitten 

kuvaajia vaihdettiin ja he pääsivät laske-

maan vuorollaan. Jäimme Japen kanssa 

inkkarilla virran keskellä olevan kivikön-

kään taakse akanvirtaan tarkkailemaan 

tilannetta. Odottamista riitti, kun siinä 

joutui kuitenkin tekemään hieman töi-

täkin, työntämään pohjasta tai pitämään 

kivistä kiinni, jotta pysyi paikoillaan. Jos 

jotakin olisi oikeasti tapahtunut, olisi 

heittoköyden avulla ehkä ollut mahdol-

lisuus päästä auttamaan kiville juuttu-

nutta melojaa, mutta helppoa se ei olisi 

ollut. Onneksi kaikki sujui mallikkaasti. 

Virran voima oli kuitenkin niin pieni, että 

oikealle laskulinjalle oli helppo siirtyä. 

Ryhmäkuva otettiin rannalta käsin auto-

maattilaukaisijalla, ja sitten meillä olikin 

enää neljä kilometriä suvantoa melot-

tavana Lappispolaan.  

Siellä kuljettajat lähtivät hakemaan auto-

ja, me muut kävimme kastautumassa, 

pakkasimme tavaroita ja keitimme ilta-

päiväkahvit, myös kuskeille. Taivaalle 

alkoi kerääntyä pilviä, ja muutama pisa-

rakin satoi. Varsinaisesti sade ryöpsähti 

niskaamme juuri siinä vaiheessa, kun 

pakkasimme kanootteja ja tavaroita pe-

räkärryyn. Aikamoinen rankkasade se 

olikin! Olimme ihan litimärkiä, ja pää-

timme pakata kärryn loppuun. Sitten oli-

kin ongelma, että miten menemme au-

toon, ettemme kastele penkkejä vallan. 

Siitäkin selvittiin, samoin Lappispolan 

veneenlaskupaikan jyrkästä irtosorai-

sesta ylämäestä, kolmannella yrittämällä 

ja ilman luistonestoa. Vaihtoehtona olisi 

tietysti ollut purkaa kärry, kantaa kanoo-

tit mäki ylös, ja pakata uudelleen… 

Olimme päättäneet ajaa Kiilopäälle sau-

naan ja syömään. Lounaalle emme ehti-

neet, mutta se ei ollut ongelma, sillä 

ehdimme sopivasti neljäksi saunaan ja 

viideksi illalliselle. Oli mukava mennä 

omaan tuttuun, retkeilylliseen paikkaam-

me jonkun fiinimmän tunturihotellin 

sijaan, kun housut olivat kintuissa (et-

Toloskoski laskettuna 
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teivät kastelisi auton penkkiä)… Sadekin 

loppui matkalla, ja me jatkoimme myö-

hemmin ajomatkaa yöksi Kuusamoon 

saakka vatsat täynnä ylikypsää härkää, 

aurajuustokiusausta ja mustikkakukkoa. 

Retki oli hieno ja kesäinen, koko viikko 

paahtavaa hellettä ja jokivesi uskomat-

toman lämmintä. Ryhmän koko oli pieni, 

mikä helpotti montaa asiaa. Retken 

järjestämisen hyviä puolia on se, että sai 

suunnitella sen juuri sellaiseksi kuin ha-

lusi. Nyt aikaisemmat Ivalojoen koke-

mukset täydentyivät Saarnastuolilla, yö-

pymisellä Kultalassa ja kipuamisella por-

taat Björklundinvaaralle. Lisäksi lopetus 

oli jo Lappispolaan, ja viimeisen päivän 

pitkät suvannot kukkivine hiekkasärk-

kineen jäivät tällä kertaa väliin. 

PS. Tällä kertaa en kirjoittanut erillistä 

kertomusta reissusta, vaan kopioin vain 

hieman editoiden retkipäiväkirjani teks-

tin. Ruokakuntamme ruuat olivat itse kui-

vattuja ja koostettuja, lounaskeitot tehtiin 

aamuisin lisäämällä ruokatermariin kui-

vat aineet, yleensä puolikas pussia joko 

sipulikeittoa tai tomaattikeittoa, sekä 

kiehuva vesi. Saa matkia! 

 

Teksti ja kuvat 

Johanna Välimäki 

 

Hämeen latualue 
 

6.10. Hämeen latualueen syyskokous  
 

Latualueen syystapaaminen ja -kokous järjestetään 6.10. Kuhmalahden 
rantasaunalla (os. Uittomiehentie 149, Kuhmalahti) Kangasalan Ladun 
kutsumana. 
Lauantaina tulokahvit kello 12.00. Alueen syyskokous kello 13.00. Suomen 
Ladusta mukana on Mika Asikainen. Lounas, ulkoilu, uimapukusauna, uinti ja 
makkarat. 
Myöhäisellä lounaalla on tarjolla keittoa (vaihtoehto löytyy ruoka-aine-
rajoitteisille), lisäksi leivät ja juomat, illalla saunamakkarat. Mahdollisille 
yöpyjille aamupalaa. Tilaisuus on maksuton 
Talviuintikauden avaus sattuu samalle viikonlopulle, joten uidaan ja saunotaan. 
Ilmoittautumiset ruokailujen järjestämiseksi ja majoittujat viimeistään 24.9.2018. 
Antti Nikkinen +358 400 926 205 antti.nikkinen@kangasala.fi ja kopio 
juha@jamisports.fi. Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-
ainerajoitteista. 

 

Helteinen pyöräilyviikonloppu 
 

Taivaltajien viikonloppupyöräily heinäkuun viimeisenä viikonloppuna suuntautui 
lähes samalle reitille kuin 11 vuotta sitten. Osanottajat olivat Mattia ja yhtä pyö-
räilijää lukuun ottamatta uusia, joten useille kohteetkin olivat uusia. Matkalla pä-
iviteltiin, kuinka näin ’uusia’ lähikohteitakin vielä löytyy! Yksin tällaisille retkille ei tule 
lähdetyksi, joten Taivaltajien tarjonnalle on kysyntää. Tarvitaan vain henkilö, joka 
miettii ja tutkii kohteet ensin itse pyöräillen koko reitin, kuten Matti oli tehnyt! 

mailto:juha@jamisports.fi
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Ensimmäinen mielenkiintoinen ’nähtävyys’ oli Pirkan Soudun lähtövalmistelut; kyllä 
oli veneitä. Matti oli miettinyt, voiko sinne sekaan pyöräillä, mutta ilman yhteen-
törmäystä selvittiin. Arboretumin läpi menevällä pyörätiellä on aina kaunista 
katseltavaa. 
Pirkkalan lentokentän ohi suunnistettiin Lempäälään Kuokkalan museoraitille. Op-
paan johdolla katsastettiin kauppa, parturi sekä suutarin ja sepän paja. Antiikki-
kahvila Siirissä poikettiin välikahville. 
Vesilahdessa lämpö nousi 32 asteeseen, tuuli vähän helpotti kulkua. Lounaskahvila 
Kurkituvassa meille tarjottiin maukasta lohikeittoa. Poikettiin Samotissa, savipaja 
Vesilahden keskustassa, suositeltava paikka lapsiperheille. Samotti tarkoittaa 
kerran poltetun rikkoontuneen saviastian murskaa, jota sekoitetaan uuteen saveen 
ja näin saadaan kestävää ainesta mm. ruukkujen valmistukseen. Kun päästiin Ala-
Orvolaan, heti järveen jäähdyttelemään. Iltasaunan jälkeen saatiin ihastella ’veri-
aurinkoa’, kun sitä verikuuta ei monikaan ollut nähnyt. 
Sunnuntai valkeni hieman pilvisempänä, ja siitä mieliala oli heti iloisempi. Loppu-
päivästä sitten oltiin taas hellelukemissa. Ensimmäinen kohde oli Narvan kotiseutu-
museo, jonka historiaan meitä johdatti Taivaltaja Eila Jakovuori. Eilan osuus muse-
on syntyyn on ollut huomattava. Tapasimme myös muita vesilahtelaisia jäseniäm-
me. Narva on ollut kuuluisa markkinapaikka, jonne Virostakin tultiin ostamaan tur-
kiksia, siitä nimiyhteys Viron Narvaan. Sana ’narva’ tarkoittaa nahan karvapuolta. 
Laukon kartanossa kuultiin tarinaa useamman sadan vuoden ajoista sekä nykyi-
sestä paikan tarjonnasta. Kyllä on paikkaa kunnostettu reippaasti, mielenkiintoinen 
käyntikohde. Ainoa sade saatiin Laukossa, mutta kun oltiin sisätiloissa, sade ei 
haitannut. 
Nokialla Hinttalan kotiseutumuseo oli jo kiinni, pihapiirissä pidettiin juomatauko ja 
jatkettiin päätösruokailuun ABC Kolmenkulmaan. Pyynikiltä kukin suunnisti kotia 
kohti. Pyöräilyä tuli keskimäärin 60 km/vrk. 
KIITOS Matti ja mukana pyöräilleet. 
PS: Taivaltajien pitkä pyöräretki peruuntui osanottajien puutteessa. Onko Taival-
tajien keski-ikä esteenä pitempien retkien toteutumiselle, siltä tuntuu? Tällainen 2-3 
päivän retki tuntuu riittävältä. Matti oli tehnyt suuren työn pitkän retken valmis-
telussa, ikävä että se peruuntui. Onko kuitenkin yritettävä tarjota pitkääkin retkeä, 
jos vaikka nuorempaa ikäpolvea saataisiin liikkeelle?    Kuva: Matti Rahomäki 

Veriaurinkoa ihailemassa 
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Unelmien liikuntapäivä Taivalpirtillä 10.5. 
 

Tampereen Taivaltajat järjesti valtakunnallisen Unelmien Liikuntapäivän 
Tampereen Sydänyhdistyksen kanssa helatorstaina 10. toukokuuta. Noin 
80 henkeä vieraili Pirtillä upeassa kevätsäässä. Osa nautti vain heräävästä 
keväästä ja osa osallistui aktiviteetteihin. 
Tarjolla oli: alkuverryttely, sauvakävely, luontopolku, mielipolku, geo-
kätköily, mölkky, lasten luontoseikkailu sekä buffetissa muurinpohjalättyjä, 
makkaraa ja kahvia. Sekä mm. verenpaineen mittausta, kuten alakuvassa. 

 
Kuvat: Susanna Ranta-aho 
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Retkeilyllinen viikonvaihde Kortejärvellä 
 

11.-12. elokuuta vietettiin Tunturikerho Kolbman ja Tampereen Taivaltajien 
yhteinen, kaikille avoin tapahtuma, Tampereen Teisko-Aitolahti alueella 
sijaitsevalla Kortejärven tilalla. Paikalla oli retkeilyvälinekirppis ja retkeily-
majoite esittely. Tubettaja Ali Leiniön esitteli riippumattoretkeilyä sekä alle-
kirjoittanut veti molempina päivinä polkujuoksua. Iltapäivällä pääsi makoi-
siin löylyihin ja uimaan Kortejärveen, missä sai ”turvehoidon” samalla. 
Paikalla oli paljon väkeä, mikä piti keittiön väen kiireisenä. Palaute tapah-
tumasta oli pelkästään positiivista. Paljon meni myös Suomen Ladun, 
Taivaltajien sekä Kolbmanin esitteitä. Toivotetaan mahdolliset uudet jäse-
net lämpimästi tervetulleiksi. 
 

Marika Viinikka 
 

Kuva Mikko Suominen 

 
 

Kalastuskilpailun 6.6. 
tulokset  
Perinteinen kalastuskilpailu 
pidettiin kesäkuun alussa 
Taivalpirtillä. Lämmin sää taisi 
hieman verottaa kalasaalista. 
Yhteensä kisassa pyydettiin 36 
kalaa 10 kalastajan toimesta.  
Eniten kaloja: Anne Sipari, 9 kalaa 
Isoin kala: Johanna Välimäki 
Pienin kala: Mattias Puronniemi   
 

Annen kalat 
Kuva: Johanna Välimäki 
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GDPR:n mukainen henkilörekisteritiedote 
 

Suomen Latu ylläpitää yhdistyksemme varsinaista jäsenrekisteriä, vastaa 
sen sisällöstä sekä antaa siitä lain mukaan annettavia tietoja 
jäsenistöllemme.   
 

Sen lisäksi minulla jäsensihteerinä on täydentäviä tietoja jäsenistöstä: 
virallinen liittymispäivä (eli päivä, jolloin johtokunta liittymisen on todennut), 
jäsenelle luovutetut avaimet sekä mahdollinen eroamispäivä (taas se päivä, 
jolloin johtokunta asian toteaa).  Lisäksi talletan Suomen Ladun rekisterissä 
ilmenevät nimenmuutokset, koska vanha nimi ja uusi nimi pitää useissa 
tilanteissa voida yhdistää (mm.  avainten luovutuslomakkeet). 
 

Tämän rekisterin ja Suomen Ladun jäsenrekisterin avulla teen johtokunnan 
kokouksiin listan uusista jäsenistä, eronneista sekä vuosia täyttävistä.  
Lisäksi sen avulla saan erilaisia jäsen-määrätietoja eri tarkoituksiin.  
Avaintiedot helpottavat avainten pyytä-mistä eronneilta. 
 

Tätä rekisteriä ei käytä kukaan muu eikä sen tietoja luovuteta muille kuin 
johtokunnalle tai omia tietojaan kysyvälle jäsenelle.  Rekisteri on 
tietokoneella, jonka päivitykset ovat mahdollisimman hyvin ajan tasalla ja 
joka on suojattu luotettavalla suojausohjelmalla. 
 

Jäsenistöllä on oikeus saada omat tietonsa tästä rekisteristä.  Tietoja 
pyytävä jäsen on oltava tunnistettavissa niin, että hän saa vain omat 
tietonsa.  Tulkitsen sen niin, että voin lähettää tiedot Suomen Ladun 
rekisterissä mainittuun sähköpostiosoitteeseen, puhelimeen (lähinnä 
tekstiviesti) tai postiosoitteeseen.  Silloin hän saa omat tietonsa.  Jos tiedot 
haluaa muuten, on kai käytännössä tavattava henkilö-kohtaisesti ja 
jäsenellä on oltava virallinen henkilöllisyystodistus mukana (ellen muuten 
tunnista).  Sitten sovitaan miten tiedot luo-vutan kohtuullisessa ajassa. 
Jäsen saa tietonsa pois tästä rekisteristä eroamalla jäsenyydestä ja 
ilmoittamalla tunnistettavasti, että tiedot pitää poistaa. 
 

Lisäksi yhdistyksellä on useita jäsenrekistereihin rinnastettavia 
pöytäkirjatyyppisiä listauksia, kuten eri tavoin muistetut (mitalit, viirit, yms.).  
Osa näistä on sähköisinä ja niistä tietonsa saa.  Osa on pöy-täkirjoissa 
mapeissa, eikä niistä tietoja etsitä.  Näistä ei tietojaan voi poistaa, koska 
pöytäkirjoja ei muuteta. 
 

Tampereen Taivaltajat ry 
Seppo Raevaara, jäsensihteeri 
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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 https://taivaltajat.sporttiasitti.com 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  

Kotisivu: taivaltajat.sporttisaitti.com, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com  
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

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

 
 
 
 
 

Toimihenkilöt 
 

Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
Muroleenkatu 8 C 61, 33720 Tampere.  
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 

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/

