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Raipen palsta 
 

Vuosi 2018 oli seuramme 60. toimin-
tavuosi. Taivalpirtillä pidettiin kaikille 
jäsenille avoimet juhlat elokuussa. 
Paikalla olikin ilahduttavan paljon seu-
ramme jäseniä ja kutsuvieraita nautti-
massa maukkaasta ruuasta ja kakusta 
kahvin kera.  
 

Haluan näin uuden vuoden alkaessa 
kiittää kaikkia viime vuonna talkoissa 
olleita Taivaltajia tapahtumista, joita 
seura järjesti vuonna 2018. Talkootyö 
on se voima, joka pitää seuran toimin-
taa yllä. Lisäksi haluan kiittää seuran 
toimihenkilöitä, jotka työtunteja laske-
matta ovat hoitaneet seuralle kuuluvia 
tehtäviä menestyksekkäästi.  
 

Yhdistyksemme syyskokous pidettiin 
”pienen piirin” läsnä ollessa Taival-
pirtillä lokakuussa. Kokouksessa saa-
tiin tehtyä tarpeelliset päätökset seu-
ran tulevasta toiminnasta ja toimi-
henkilöistä. Kokouksen päätökset ovat 
tässä lehdessä. 
 

Meitä Taivaltajia on yli 2500 vuoden 
vaihteessa. Toivon, että uudet, 
samoin kuin vanhatkin, jäsenet osal-
listuvat seuramme toimintaan vuonna 
2019.  Vuoden 2019 toimintakalenteri 
löytyy nettisivuiltamme ja lisäksi ajan-
kohtaiset tapahtumat jokaisesta 
Tapahtumat-lehdestä. 
 

Vuosi 2019 on minulle juhlavuosi. 
Saan täyteen 20 vuotta seuran joh-
dossa. Olisiko JO aika vaihtaa? 
 

Onnellista ja liikunnallista vuotta 2019 
kaikille Taivaltajille toivottaa 
Pj. Raimo 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
47. vsk. No. 1/2019, 20.12.2018 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2019: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 2/2019 (huhti-toukokuu) ilmestyy 
20.3.2019. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.2.2019 
ISSN 1238.0040 
 

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 03 214 5231 
taivaltajat@gmail.com 
Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
taivaltajat@gmail.com 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2019: 
Perhejäsenmaksu  33 € 
Yhden jäsenen maksu 25 € 
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20  
vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle  
29 vuotias opiskelija)  13 € 
Toisen latuyhdistyksen jäsen 19 € 
Yhteisöhenkilöjäsenyys 28 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
 

mailto:taivaltajat@gmail.com
mailto:taivaltajat@gmail.com
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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 sisävuoro kello 19.00 alkaen joka keskiviikko toukokuun 
puolivälin paikkeille. Paikka Pirkanmaan Ammattikoulu, nykyinen Tredu, 
Koivistonkylässä. Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa, sivu 11. 

 
 

10.1. Kerhoilta, Tunturivaellus keväästä syksyyn vuonna 1999, sivu 12 
 

12.1. Päiväretki Taivalpirtillä, sivu 12 
 

10.2. Talvirieha Taivalpirtillä, sivu 12 
 

14.3. Yhdistyksen kevätkokous Kerholla, sivu 4  
 

15.-17.3. Kevättalven retki Helvetinjärven kansallispuistoon, sivu 12 
 

6.-15.9. Ruskaretki viikolla 37 
 
 
 

Liivi Taivaltajien 
jäsenille,  
hinta 20 €. 
 
Väri tummansininen, 
sisäosa vaalean 
harmaa. 
 
Kokoja naisille ja 
miehille. 
 
Saatavana toimistolta 
päivystysaikaan 
keskiviikkoisin 
kello 17.00-18.30. 
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KOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
14.3.2019 kello 18.30 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
Kahvitarjoilu.  
 

Tervetuloa! 
 

Tampereen Taivaltajat ry / Johtokunta 
 
Kevätkokouksen esityslista 
 
1 Kokouksen avaus 
 

2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 

2.3 Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa 

 2.4 Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa 
 

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 

5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2018 
 

6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2018 
 

7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018 
 

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 

10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 

11 Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2019 
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 21.10.2018. Paikalla oli vain 
15 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Rae-
vaara ja sihteerinä Paula Paavilainen. 
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Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita ( 12 kpl ) Taivalpirtti-
aiheisella taululla. 
 

Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita: 
- hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
- jäsenmaksuista vuodelle 2019 seuraavasti: 
 - perhejäsenmaksu  33 € 
 - yhden jäsenen maksu  25 € 

- nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20  13 € 
  vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle 29  
  vuotias opiskelija)   

 - toisen latuyhdistyksen jäsen 19 €  
 - yhteisöhenkilöjäsen  28 € 
- hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2019 
- kulujen korvaamisesta: 
 - tilintarkastajille laskun mukaan 
 - johtokunnan jäsenille kakku- ja/tai pullakahvit kokouksessa 
 - puhelinkulut laskun mukaan 

- oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön    
  mukaisesti siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö  
  autossa, ei peräkärryä) otetaan huomioon kolme  
  neljäsosaa (3/4) kulloinkin voimassa olevista  
  korvausperusteista. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/- 
  henkilöt autossa, peräkärry) korvataan täysimääräisinä. 

- johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja +10 varsinaista jäsentä 
  ja kaksi varajäsentä 
- johtokunnassa jatkavat vuonna 2019 Seppo Raevaara, Marja-Liisa Lehto,  
  Paula Paavilainen, Heidi Savolainen ja Päivi Keskikiikonen-Pichè. 
- Johtokunnan jäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin Matti Rahomäki, Matti  
  Ketola, Mattias Puronniemi, Ilkka Sillanpää ja Marko Drugge. 
- varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Susanna Ranta-aho ja Kaisa Plomp. 
- jaostoiksi valittiin: ensiapujaosto, etsintäjaosto, hiihtojaosto, kävelyjaosto,  
  pelijaosto, pyöräilyjaosto, retkeilyjaosto sekä lapset ja nuoret -jaosto    
  (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen puheenjohtajat) 
- toimikunniksi valittiin: kiinteistötoimikunta ja Pirkan Hölkän järjestely-  
  toimikunnan Taivaltajien osuus 
- Taivalpirtille päätettiin valita emäntäryhmä 
- Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen 
- johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä 
- johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta  
  edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
- yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä tai  
  jäsenkirjeessä 
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Mielipidekysely kurssitarjonnasta 
 

Suomen Latu lahjoitti yhden kurssin Tampereen Taivaltajille 60-vuotisjuhlassa 

Taivalpirtillä ja järjestää yhden kurssin Taivaltajille alla olevista vaihto-

ehdoista. Johtokunta kysyy jäsenistön mielipidettä, mitkä seuraavista kurs-

seista kiinnostavat. 
 

Vain yksi seuraavista kursseista järjestetään vuoden 2019 kevään tai kesän 

aikana Tampereen Taivaltajille 
 

Polkujuoksu tutuksi -kurssilla perehdytään lyhyesti uuteen liikuntalajiin ja 

varusteisiin sekä käydään maastossa kokeilemassa polkujuoksua käytännössä. 

Kurssin kesto on 3 tuntia. 
 

Perheliikunta tutuksi -kurssilla perehdytään perheliikunnan erityispiirteisiin ja 

saadaan käytännön vinkkejä perheliikuntaan eri vuodenaikoina. Kurssin kesto on 

4 tuntia. 
 

Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssilla saadaan perustiedot Metsävaeltaja-

toiminnasta ja opitaan, kuinka retkeilytaitoja harjoitellaan  7-12-vuotiaiden 

lasten kanssa. Kurssille osallistuvalta vaaditaan kokemusta päiväretkeilystä ja 

retkeilyn perustaidot. Käytännönläheinen kurssi toteutetaan pääosin ulkona. 

Kurssin kesto on 8 x 45 min. 
 

Rullahiihto tutuksi -kurssilla opetellaan rullahiihdon perusteita, mm. välineis-

töstä, turvallisuudesta, hiihtotekniikoista, jarruttamisesta ja suksien hallin-

nasta. Kurssi on tarkoitettu rullahiihdosta kiinnostuneille liikkujille, jotka eivät 

ole koskaan rullahiihtäneet. Kurssin kesto on noin 2 tuntia. 
 

Huom! Kyselylomake avautuu  20.12.2018 sivulle  

https://taivaltajat.sporttisaitti.com/kurssikysely/   

ja sulkeutuu 31.1.2019. 
 

Lisätietoja koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 050 572 3531 
 
 

TAIVALPIRTIN HIIHTOPÄIVYSTYS TALVELLA 2019 
 

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

Vuonna 2019 päivystys toimii Taivalpirtillä helmikuussa viikonloppuisin 
lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina kello 9-15. Lisäksi Pirtti on auki joka 
päivä koululaisten talvilomaviikolla 25.2.-3.3.2019. 
 

https://taivaltajat.sporttisaitti.com/kurssikysely/
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Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen tehtävinään mm.   
- Pirtin lämmitys kamiinan ja takan avulla 
- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 
- veden kanto kaivosta ja lämmitys 
- puiden haku liiteristä 
- astioiden tiskaus ja paljon muuta lisäksi 
 

Päivystäjä saa seuraavia asioita: 
- hyvän mielen auttaessaan kiitollisia hiihtäjiä 
- ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana  
- lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina 
- mukavan tunnelman lauantai-iltana saunan jälkeen, kun 

hiihtoväki on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut 
 

Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen ja varaa itsellesi sopiva 
päivystysaika tai ilmoittaudu varahenkilöksi, jos et vielä tiedä sopivaa aikaa. 
Voit tulla myös vain joko lauantaina tai sunnuntaina. Yksin ei tarvitse olla; 
aina on mukana joku, jolla on kokemusta päivystyksestä. Pirtillä tarvitaan 
joka viikonloppu vähintään 3 päivystäjää ja kiireiseen aikaan 5 on sopiva 
määrä. 
 

tv. Taivalpirtin vastuuhenkilöt 

 
Tampereen Taivaltajat 60 -vuotta 

 

Osana juhlavuotta järjestettiin käynti edesmenneitten puheenjohtajien hau-
doilla. Samalla muistettiin muutamaa muutakin edesmennyttä aktiivi-
taivaltajaa. Mukana olleiden kertomuksista välittyi kuva lämminhenkisistä 
tilaisuuksista, joissa yksi jos toinenkin kertoili muistojaan taivaltaja-
ystävistään.  
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Messukylän hautausmaalla kunnioitettiin perustajajäseniemme Toivo ja 
Sirkka Mäntykiven muistoa. Toivo oli ensimmäinen puheenjohtajamme 
sekä myös kunniapuheenjohtaja. Lamminpäässä käytiin Altti Luoman ja 
Matti Varvion haudoilla ja Kalevankankaalla muisteltiin Lauri Rantasta. 
Messukylässä käytiin muistelemassa myös latumestariamme Eevert 
Virojokea. Lopuksi juotiin kahvit Kerholla. 

 

 
 
Puheenjohtaja Raimo 
Raevaara laskee kukat 
Mäntykivien haudalle. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Entinen puheejohtajamme 
Taavi Seppälä ja nykyinen 
Raimo Raevaara Matti 
Varvion haudalla. 
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Ruskavaellus UKK-puistossa 
 

Vaelsimme syyskuussa UKK-puistossa Reijo Laamasen opastuksella ryhmässä 
Farhad Jalili-Monir, Eija Koivunen, Helena Korppoo, Tiina Laukkonen, Aninka Lum-
me, Ahti Mäkelä ja Teija Houttu. Reissumme alkoi Tampereelta 7.9. perinteisesti 
perjantai-iltana Tampereen Taivaltajien kanssa yöjunalla Rovaniemelle. Sieltä 
jatkoimme lauantaiaamuna 8.9. linja-autolla Saariselälle. Perillä otimme taksin 
parikymmen kilometrin matkalle Kuutuantien varteen, erämaahan, pois niin kutsulta 
”appelsiini”- eli retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeltä. Patikointimme alkoi metsä-
autotieltä poluttomaan maastoon. Ihailimme metsäistä maisemaa ja ylitimme 
poroaidan. Matkalla poimimme suihimme runsaina kasvavia, kypsiä ja isoja puo-
lukoita, mustikoita sekä kaarnikoita. Mittaa ensimmäisen päivän kävelylle Puilakka-
lammen rantaan, jonne pystytimme telttamme sekä teimme nuotion, tuli reilu neljä 
kilometriä. Sää oli koko päivän loistava, aurinkoinen ja kuiva. 
 

Sunnuntaina 9.9. verkkaisten aamutoimien jälkeen jatkoimme vaellusta polutto-
massa maastossa. Päivän määränpäämme oli noin seitsemän kilometrin päässä si-
jaitseva Porttikosken tulipaikka Suomujoen varressa. Matkalla jätimme rinkkamme 
hetkeksi ja huiputimme Puilakkapään. Sieltä joka suuntaan näkyi sinertäviä tuntu-
reita, muun muassa Sokosti ja Nattaset. Reijon johdolla päädyimme läpi metsän 
lähes suoraan tulipaikalle. Edelleen upeassa säässä oli mukava käydä telttaan nuk-
kumaan. Seuraava etappimme maanantaina 10.9. oli matka polulla Suomujoen 
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pohjoispuolta Lankojärven varaustuvalle. Tällä yhteensä noin seitsemän kilometrin 
matkalla vastaan tuli toinen Tampereen Taivaltajien ryhmä. Tuvalla yllätys oli, että 
se oli myyty yli. Tilanteesta selvittiin joustamalla ja osa varaustuvan paikan maksa-
neista yöpyi autiotuvan puolella, joka sekin oli lopulta täynnä. Iltapäivällä osa ryh-
mästä teki pienen retken lähimaastoon. Paistoimme nuotiolla lettuja pimeään asti. 
 

Lankojärveltä tiistaina 11.9. meille uusi tuttavuus Mari lähti peesaamaan ryh-
määmme kangasmetsään, noin kuuden kilometrin omalle reitille kohti Kotakönkään 
laavua. Iltapäivällä sieltä teimme retken Ahkiokuruun. Laavun lähellä lenteli uteliaita 
kuukkeleita ja Tiina näki rannassa koskikaran. Useampana päivänä vaelluk-
sellamme näimme maastossa riekkoja, korppeja ja västäräkkejä. Ahdilla oli hieman 
flunssan oireita ja hän lepäsi illan teltassa. Iltanuotiolla tunnelmaa nosti innokas 
yhteislaulu. Farhad yöpyi laavussa ja muut teltoissa. Päästyämme telttoihin alkoi 
sade, joka taukosi vasta aamulla. Seuraavana päivänä, keskiviikkona 12.9. matka 
jatkui oikaisten yli vaarojen, poluttomassa maastossa kohti Suomunruoktun varaus-
tupaa. Patikointia tuli noin kahdeksan kilometriä. Tuvalla makuupaikkojen kanssa 
toistui Lankojärven tilanne. 
 

Sää vaihtui epävakaisemmaksi. Aamulla torstaina 13.9. emme pitäneet mitään kii-
rettä lähdön kanssa. Osa ryhmästä pelasi korttia ja söimme lounaan tuvalla. 
Valmistellessamme lähtöä paikalle saapui puiston huoltoryhmä kahdella mönkkärillä 
ja Ahti päätyi kysymään heiltä kyytiä Kiilopäälle. Puolen päivän aikaan lähdimme 
ilman Ahtia Suomunlatvan laavulle. Noin kuuden kilometrin polkumatkan jälkeen 
saavuimme perille. Siellä herkuttelimme Farhadin keräämillä, voissa paistetuilla 
kantarelleilla. Iltapäivällä teimme retken Kopsuspäiden suuntaan, vedenjakajalla 
sijaitsevalle lammelle. Alueelta lähtee kolme eri meriin päätyvää puroa. Farhad, 
Eija, Helena, Tiina ja Teija yöpyivät laavulla, Aninka ja Reijo teltassa. Lähtiessämme 
polulle perjantaiaamulla 14.9. satoi. Viimeinen taukopaikkamme oli noin viiden 
kilometrin päässä sijaitseva päivätupa. Tuvalla lounastimme ja hyvästelimme Marin. 
Loput neljä kilometriä Kiilopäälle saimme kävellä poutasäässä. Kiilopäällä kah-
vittelimme ja otimme taksin Saariselälle. Siellä majoituimme Saariselkä Inniin. 
Saunoimme sekä illalla nautimme hyvän päivällisen Teerenpesässä ja jatkoimme 
iltaa Panimossa. Lauantaina 15.9. nousimme ensin linja-autoon, sitten junaan ja 
varhain sunnuntaina 16.9. olimme perillä Tampereella. 
 

Teksti ja kuvat Teija Houttu 
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Ensiapujaosto 
 

Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä 
 

Jos olet ensiaputaitoinen ja valmis ideoimaan ja toteuttamaan jaoston 
toimintaa,ota yhteyttä! 
Marja-Liisa Lehto: marjaliisa.lehto(at)gmail.com tai 040 779 6505 
 

Hiihtojaosto 
 

HUOMIO KAIKKI INNOKKAAT LADUNTEKIJÄT! 
 

Teitä kaivataan talven latutalkoisiin Kaukajärvi - Taivalpirtti- ja Suolijärvi – 
Taivalpirtti -laduille. 
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan ulkoilemaan ja tuottamaan 
hyvää mieltä muille hiihtäjille ja myös itsellesi , anna yhteystietosi sähkö-
postilla raimo.raevaara(at)gmail.com tai tekstiviestillä  040 837 6269.  
Myös omaan tahtiin voi lumettaa ja korjailla latuja. Reitin varressa on kolia 
ja työntimiä siellä täällä.  
Järjestämme tarvittaessa myöhemmin palaverin Kerholla, jossa käymme 
läpi ladunteon toteuttamista. 
 

Pelijaosto 
 

Talven lentopallosta! 
 

Taivaltajien lentopallo jatkuu kello 19.00 alkaen joka keskiviikko lähelle 
tammikuusta toukokuun puolivälin paikkeille. Paikka on entinen Pirkan-
maan Ammattikoulu, nykyinen Tredu, Koivistonkylässä. Kävijämäärän 
perusteella mukaan mahtuisi muutama uusikin. Meitä oli lähes aina ainakin 
12, mutta 16:lla vielä homma menee hyvin (siis 2 kummallakin puolella ns. 
lentävällä vaihdolla). Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. Ikä-
haitari on melko suuri, mikään ikä ei ole este mukaan tulolle. Aina kan-
nattaa ainakin käydä katsomassa, jos vähänkin tuntee kiinnostusta aihee-
seen. Ihan ilmaista tuo ei ole, 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 kevään aikana. 
Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä. 
Sähköposti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu. 
 

Seppo Raevaara, Pelijaoston ns. vetäjä 
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Retkeilyjaosto 
 

10.1. Tunturivaellus keväästä syksyyn 

vuonna 1999  
 

Kerholla kello 18.00 alkaen Tunturivaellus keväästä syksyyn vuonna 1999. 
Koivunlehtien puhkeamisesta putoamiseen. Matti Rekola kertoo runsaiden 
kuvien kera millaista oli toteuttaa unelma pitkästä tunturivaelluksesta. 
Vaellus Ruotsin eteläisimmältä tunturilta Kölivuoristoa pitkin pohjoiseen 
Jäämeren rannalle Altaan kesti 98 päivää ja siihen sisältyi monia unohtu-
mattomia kokemuksia.  
Kahvitarjoilu  
 

12.1. Päiväretki Taivalpirtillä 
 

Kelin mukaan päiväretki patikoiden, lumikenkäillen tai hiihtäen 
Taivalpirtiltä. Retken lopuksi pääsee saunaan.  

 

10.2. Talvirieha Taivalpirtillä 
 

Tule viettämään koko perheen voimin talviriehaa Taivalpirtille, jonne  
kokoonnumme kello 11.00. Rakennamme lumitilanteen mukaan 
iglumuotista iglun. Ota mukaan säänmukainen varustus ja evästä, 
nuotiolla voi paistaa vaikka makkarat.  
Lapset ja nuoret- sekä retkeilyjaosto  
 

15.-17.3. Kevättalven viikonloppuretki 

Helvetinjärven kansallispuistoon 
 

Retkelle kansallispuistoon voi saapua omatoimisesti tai kimppakyydillä, 
joko päiväretkelle tai yhdeksi tai pariksi yöksi telttailemaan. Ensimmäiset 
retkeilijät saapuvat kansallispuiston Haukanhiedalle jo perjantaina kello 16 
mennessä, kotiinlähtö sunnuntaina iltapäivällä. Haukanhiedalla pystytäm-
me telttamme lähelle keittokatosta ja rannan kahta tulipaikkaa. Paikalla on 
myös kaivo, parkkipaikka noin 200 metrin päässä ja parkkipaikan lähei-
syydessä paikka myös asuntovaunuille. Alueelta lähtee polku Helvetin-
kolulle. Järvellä voi pilkkiä, lumitilanteen salliessa voimme hiihtää tai lumi-
kenkäillä maastossa. 
Varaudu retkelle hyvillä eväillä ja säänmukaisella vaatetuksella, sekä 
maastoon sopivilla jalkineilla. Ota mukaan tarvittavat harrastusvälineet. 
Yöpyjät tuovat mukanaan myös teltat, makuupussit ja -alustat sekä 
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keittimen, tarpeen mukaan. Välineitä voi vuokrata esim. Taivaltajilta, jos 
omia ei ole. 
Ilmoittaudu sähköpostilla, jotta voin välittää tietoa mahdollisista 
muutoksista. 
Timo Antila, timo.o.antila@gmail.com 

 

 
 

Retkeilyjaosto aloittaa ensi vuonna "suurhankkeen", retkeilyaiheisen koulu-
tuksen muodossa. Ei tämä sinällään mitään uutta ole, jo vuosikymmeniä on 
retkeilyjaosto järjestänyt erilaisia kerhoiltoja ja muita koulutuspainotteisia 
retkeilyn ja melonnan tapahtumia. Vuonna 2019 näitä tapahtumia vain on 
enemmän kuin ennen. Toivottavasti tapahtumat myös löytävät yleisönsä ja 
osallistujansa. Lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia ja opettavaisia muita 
retkiä, kerhoiltoja ja valokuvailtoja, heti tammikuusta lähtien. 
 

Retkeilyn ABC -vuosi alkaa helmikuussa kirjaimella I niin kuin iglu. 
Toivottavasti sunnuntaina 10.2. on Taivalpirtillä lunta, kun sinne 
kokoonnumme rakentamaan iglua iglumuottien avulla. Tapahtuma sopii 
sekä lapsille, nuorille ja lapsenmielisille, että kaikille talviretkeilijöille! 
 

T niin kuin talviretki järjestetään maaliskuussa. Jos tiet on aurattu entiseen 
malliin, on Haukanhiedan parkkipaikalta lyhyt matka yöpymispaikalle, ja 
siksi on helppo tulla kokeilemaan talviretkeilyä vaikkapa tuplamakuupussin 
ja extravarusteiden kera. Mikäli talviretki arveluttaa, ota rohkeasti yhteyttä 
etukäteen.  
  

Kesäkeskiviikkoisin (myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina) Taivalpirtillä 
järjestetään tunnin-parin mittaisia retkeilyaiheisia kokonaisuuksia. Peli-
jaoston järjestämää lentopalloa ei ole unohdettu, sitä pelataan samaan 
aikaan, jos vain pelaajia löytyy, ja tietysti sauna lämpiää Pirtillä myös. 
Näissä on monta hyvää syytä tulla nauttimaan Taivalpirtin tunnelmasta ja 
kesäkaudesta.  
 

Käytännön retkeilyä harjoitellaan ja harrastetaan kesäkuussa 7-9.6 Kelven-
teellä, Päijänteen kansallispuistossa (tarkista ajankohta seuraavista Tapah-
tumat-lehdistä). Melojat tulevat saareen melomalla ja patikoijat sään-
nöllisen laivaliikenteen keinoin. Retkeilyn ohessa voidaan esimerkiksi 
käydä läpi osallistujien majoitteita ja muita varusteita. 
 

Koulutuspainotteista tiistaimelontaa järjestetään touko-kesäkuussa myö-
hemmin ilmoitettavina ajankohtina. Enemmänkin niitä voisi järjestää, jos 
tulisi sitovia ilmoittautumisia ihmisiltä, jotka voisivat avustaa melontojen 
järjestämisissä. Edellisellä kyselykerralla pari vuotta sitten ilmoittautumisia 
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tuli 0 kpl, joten tässä on hyvä tilaisuus parantaa! Suurin työ tehdään 
rannalla, jotta kaikille saadaan sopivat välineet valittua ja sovitettua.  
 

Ruskaretki 2019 on jälleen viikolla 37, eli 6-15.9.2019. Linja-auton 
matka-reittinä lienee Pallas-Hetta-Pöyrisjärvi-Reisadalen, eli sinulla on 
useampi hyvä vaihtoehto ruskaretken kohteeksi. Lisää retkestä seuraa-
vissa Tapahtumat-lehdissä. 
 

Muistathan, että Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista löytyy 
paljon retkeilyaiheista tekstiä, varusteluetteloita ja retkiruokavinkkejä.  
 

Näitä retkeilyjaoston vuonna 2019 järjestämiä tapahtumia esitteli Johanna 
Välimäki, vaellusohjaaja, melontaohjaaja ja retkeilyjaoston sihteeri. Jaos-
tostamme löytyy sekä koulutuksen että kokemuksen myötä saavutettuja 
taitoja, joita olemme valmiit jakamaan eteenpäin, kukin omalla persoo-
nallisella tavallamme.  
 

Saapastelua Sevettijärven Saamenpoluilla  
 

Vaellus on aloitettu tuttuun tapaan yöjunalla Rovaniemelle ja siitä tilausbussilla tällä 
kertaa Sodankylän, Kiilopään ja Saariselän kautta, läpi Ivalon ja Inarin aina 
Sevettijärvelle saakka. Tiputtelemme siviilikasseja eri majoituksiin odottamaan 
paluuta ja jatkamme kohti Näätämöä.  
 

Meidän vaellussiskojen aloituspaikka on Jänisjärven lounaiskolkka, jossa 
hyppäämme ulos bussista parkkipaikalla ja koluamme rinkkamme bussin 
uumenista. Joka sivumennen sanoen on niellyt sisuksiinsa uskomattoman määrän 
tiukkaan pakattuja rinkkoja. Parkkipaikan reunalla pientä säätöä rinkkojen ja 
erityisesti vaellussauvojen kanssa ja sitten taipaleelle. Ensimmäinen 
helpotuksemme on, kun huomaamme polun olevan jokseenkin hyvin näkyvissä ja 
vieläpä selvästi merkitty oranssein maaliläiskin puiden rungoissa ja jokunen kiven 
kyljessäkin. Hetikohta toinen helpotuksen huokaus kun silmämme saavat todistaa, 
että saamme kulkea kauniissa maisemassa. Olimme kuulleet ja lukeneet tarinoita 
loputtomista upottavista soista ja tunturikoivikkoryteiköistä. Onneksi kummastakaan 
ei näkynyt pilkahdustakaan koko viikon aikana. Mieli on korkealla, rinkat tukevasti 
pykälässä. Painavat kyllä tottakai, tuoremurkinaakin kun on alkumatkalle. Aurinko 
paistaa, mutta yllättävän nopeasti sen säteet alkavat painua yhä alemmas. 
Päätämme alkaa etsiä leiripaikkaa, vaikka taivalta on taitettu vasta muutama 
kilometri. Maasto on niin kivikkoista, että riippumatot olisivat olleet oikeat majoitteet. 
Mutta kun niitä ei matkassa ole, niin pitää turvautua klassiseen etsiskelyyn 
sopivanoloisessa maastossa. Yksi meistä, Katriina, lähtee kulkemaan ilmeisesti esi-
isiltä periytyneellä leiripaikkavainulla pientä polkua sivuun. Ja kuinkas ollakkaan, 
sen päästä löytyy järvi, jonka rannalla on pieni kivistä ladottu nuotiopaikka, 
nurinkäännetty soutuvene ja pieni läntti tasaista maata. Tai niin siis luulimme. Kaikki 
on niin suhteellista. Aamulla kuulemme yhden vierineen teltan seinää vasten 
kaikista ja useista oikaisuyrityksistään huolimatta. Iltasella olimme vielä vilahtaneet  
Nälkäjärven hyiseen veteen pesulle ja kokanneet kevyet iltaruoat. Lisäksi olimme  
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saaneet nauttia nuotion loimusta pimenevässä illassa. Ja vielä valjenneessa 
aamussakin, jossa yönkosteat nuotiopuut savusivat kilpaa aamusumun kanssa. 
 

Aamutoimien jälkeen tekeydymme taipaleelle. Jokunen vastaantulija meidän reitille 
osuu, mutta melkoisessa rauhassa saamme kulkea. Saavumme Saunakoskelle, 
jonka varaustuvan ohitamme muutaman sadan metrin etäisyydeltä. Pian sen 
jälkeen jo avautuukin eteemme näkymä Näätämöjoelle. Kaunis maisema leveänä ja 
vuolaana virtaavasta joesta korkeiden rantapenkereiden pohjalla. Pysähdymme 
hetkeksi sen äärelle. Ensin riemunkiljahduksin, mutta pian jo sen jylhyyteen 
hiljentyen. Tovin päästä jatkamme matkaa. Polku kiemurtelee tasaisella 
mäntykankaalla kulkien ajoittain aivan rantatörmän reunalla ja välillä taasen siitä 
hiukan loitontuen. Tulemme ykskaks vaatimattoman kalamiesten mökin reunamille 
ja päätämme pitää sen pihapöydän ääressä lounastauon. Juomavettä joesta ja 
retkikeitin pöhisemään sillä aikaa kun mylläämme ruokapusseja rinkoista. 
Päätämme pitää lounaan päälle vielä lepohetken auringossa, jonka jokainen voisi 
käyttää pitkälleen heittäytyen tai joessa pulahtaen. Vaikka vatupassi houkutteleekin 
niin lopulta olemme kaikki joessa uimassa. Ja sen jälkeen virkistyneinä saatamme 
jatkaa matkaa. Eksymme hetkeksi merkityltä polulta, vaikka polulla edelleen 
kuljemmekin. Hyväksi lipsahdukseksi se lopulta kääntyy, sillä Katriina löytää suuren 
poronsarven aivan jalkainsa juuresta. Pikaisen neuvottelun jälkeen on päätetty, että 
sen saisi pitää Kiti. Katriina ei sitä halua ja minä en ole valmis kantamaan 
jokseenkin painavaa sarvea koko viikkoa. Ja onhan meillä muilla jo pienemmät 
sarvet kotona edelliseltä reissulta löydettyinä ja kannettuina.  
 

Kuljemme mahtavien kaatuneiden kelopuiden luomassa veistospuistossa, jossa 
kauniisti harmaantuneet puiden rungot piirtyvät tarkkarajaisesti vihreitä puolukka-
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mustikkavarvikoita vasten. Ensin ajattelemme, että siinäpä vasta olisi hieno 
yöpymispaikka. Mutta tarkemmassa tarkastelussa toteamme sen olevan turhankin 
mahtipontinen olemukseltaan. Päivänvalon kelottuneet "dinosaurusten luurangot" 
saattaisivat yön pimeydessä muuttua vaikka esi-isien haamuiksi. On siis 
viisaampaa jättää ne taakseen. Lopulta päätämme leiriytyä Näätämöjoen 
sivuhaaran  varteen, kohtaan jossa polku ylittää joenuoman. Kengät on siinä 
riisuttava, mutta tuleepahan samassa jalat pestyä yötä vasten. Jälleen löytyy kivistä 
ladottu pieni nuotiokehä, jota ei ilmeisesti turhan usein ole käytetty, nuotipohja kun 
kasvaa puolukkaa. Kuivia puunoksia ja risuja löytyy yllinkyllin aivan telttamme 
ympäristöstä ja niinpä saamme nauttia taas liekkien kauniista loimotuksesta ja 
lämmöstä. Yöstä taitaa tulla aika kylmä. Lähes kaikki vaatteet on puettu päälle jo 
illan viilennyttyä ja makuupusseihin kömmimme pienen iltajumpan saattelemana.  
Aamu valkenee maan ollessa osittain kuurassa. Lämpimät aamupuurot ja kahvit 
tekevät tehtävänsä ja pääsemme taipaleelle varhain. Polku kulkee vielä hyvän 
aikaa Näätämöjoen tuntumassa ja on varsin helppokulkuista. Aika ajoin saamme 
ihailla joen rantatörmiä vastarannalla ja virtaavan veden muovaamia mustia 
rantakallioita. Veden voima tekee vaikutuksensa - mitä saakaan uutteralla työllä 
aikaiseksi. Tai entäpä ajatus, että  kovan jatkuvan paineen ja pyörityksen alla 
kalliokin alkaa liueta.  Hmm ... Joentörmällä istuskellessa ja yllämainittuja asioitakin 
pohdiskellessa, pähkinät katoavat vaeltajien vatsoihin ja palauttavat voimat jäseniin 
niin että saatamme jatkaa matkaa. Saavumme Kallokoskelle ja sen ylittävälle 
riippusillalle. Olemme aprikoineet etukäteen nimen alkuperää. Se käy ilmiselväksi 
katsoessamme kosken kuohuja ja sinne tänne viskeltyjä valtavia kallonmuotoisia 
kivenlohkareita. Pohdim-
me onko asialla ollut 
Luoja vai jättiläiset, vai 
kenties jääkausi. Lou-
nastauko pidetään joka 
tapauksessa riippusillan 
kupeessa aurinkoisessa 
joskin tuulisessa rintees-
sä. Eväiden lisäksi ma-
kustelemme sitä tosi-
asiaa, että olemme vii-
mein tulleet Saamen-
polulle. Varsinaiselle 
merkitylle vaellusreitille 
siis. Olisiko polku le-
veämpi, kuljetumpi ...  
 

Leveämpi se hiukan on, 
kuljetumpi ehkä myös. 
Tosin meillä menee pari 
päivää ennenkuin vas-
taan tulee ensimmäis-
etkään kulkijat. Sivumen-
nen sanoen he ovat 
myös ainoat. Muut kun 
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kulkevat kanssamme samaan suuntaan. Maasto on kohtuullisen kivikkoista, mutta 
helppokulkuista kuitenkin. Pian jo ylitämme Kallojoenkin kuohut jälleen siltaa pitkin. 
Muitakin pienempiä puroja on ylitettävänä vähän päästä, joten raikasta juomavettä 
saa helposti. Turvonneet ja kipuilevat jalkaparatkin saavat kylmää kylpyä 
raikkaassa Suopumajärvestä laskevassa purossa, jonka ylittävältä sillalta niitä 
liottelemme. Kivut kohmettuvat ja turvotukset laskevat niin että vaelluskengätkin 
tuntuvat taas sopivan tilavilta. Illansuussa saavumme Paikoinlammen laavulle, 
paitsi että laavu on purettu, mutta tulipaikat ovat jäljellä. Ja lampi, jossa käymme 
iltauinnilla ja pesulla. Olemme päivän kuluessa päättäneet jatkaa matkaa vielä 
vähän Paikoinlammen ohi, mutta auringon ollessa jo painumassa mailleen ja 
jalkojenkin jo hyvän aikaa ilmoitelleen olemassaolostaan ja rasittuneesta 
sellaisesta, päätämme jäädä yöpymään siihen. Etsimme yhdessä sopivan 
telttapaikan ja minä alan laittaa vuorostani iltaruokaa. Telttavastaavat ovat sillä 
aikaa löytäneet vielä paremman paikan yösijalle ja sen ansiosta saammekin nukkua 
ylellisen lämpimän ja pehmeän yön, yökosteuden jäädessä rantatöyrään taakse ja 
varvikon pehmentäessä petiä.  
 

Aamu aukenee poutaisena. Rauhallisen aamupalan ja muiden aamutoimien jälkeen 
lähdemme polulle. Muutaman kilometrin käveltyämme, saavuimme kahlaamolle 
Savuslammilta laskevan joen rantaan. Tarkastelemme sopivaa ylityskohtaa ja 
tuumaamme hetken parasta taktiikkaa ylitykselle. Vaellushousut rinkkaan, kengät 
roikkumaan kaulaan, kännykät muovipusseihin, croksit jalkaan ja jokeen. Ylitämme 
jokea varovasti. Mutta kivet olivat niin liukkaita, että yksi tunnusteleva askel hiukan 
huonossa kulmassa saa yhden meistä horjahtamaan ja siitä eteenpäin huolehtiikin 
rinkan paino ja maan vetovoima lopusta. Onneksi rinkka myös suojaa kaatujan 
selkämystä ja päätä niin että tapahtuneesta selvitään pelkällä säikähdyksellä sekä 
muutamalla naarmulla ja mustelmalla. Vastarannalla on edessä sitten ripeä 
vaatteidenvaihto. Lannevyön verkkotaskusta kaivetut  manteli-hunaja "ylityspatukat" 
lohduttavat hiukan, tai ainakin antavat vähän lisäenergiaa jatkaa.  
 

Aikamme käveltyämme, yhtäkkiä eteemme avautuu sadunomaisen kaunis 
kumpareiden väliin jäävä laakso, joka kylpee syvissä ruskan väreissä. Jälleen 
uuden ja yllättävän maiseman ilosta ja siitä hyvin nauttiaksemme, päätämme pitää 
siinä lounastauon. Virtaavaa vettä ei tällä kertaa ole vieressä, mutta lorautamme 
vesipannuun juomapullomme tyhjiksi. Saisimmehan niihin täydennyksen taas 
hetikohta. Lounaan kruunaavat pienet herkut, joita jälleen löytyy jostain rinkasta. 
Tauko ja murkina tekevät tehtävänsä ja saatamme jatkaa matkaa ylen tyytyväisinä, 
tarunomaisesta maisemasta nautiskellen. Alamme lähestyä Villavaaraa, jonka 
päälle meidän oli alunperin tarkoitus tehdä päiväretki ja siis pitää kahden yön leiri 
sen helmuksilla. Muutimme suunnitelmaa sillä halusimme säästää aikaa, jos 
kulkeminen loppuviikoksi luvatuissa sateissa osoittautuisi huomattavan paljon 
hitaammaksi ja hankalammaksi kivisillä poluilla liukastellessa. Nautimme 
Villavaaran tuntumassa kasvavista niittyvillasoista. Niissä on sitten aina jotain niin 
herkkää ja koskettavaa. Vähän päästä alamme pitää taukoa, onhan porukalla 
hätävilkut olleet jo päällä jonkin aikaa. Pikkuparvemme pyrähtää kukin suunnalleen 
ja joku jo varvikkoonkin pitkäkseen. Näiden toimien ansiosta tarkkailemme yllämme 
olevaa taivasta ja kuinkas ollakkaan, silmämme tavoittavat taivaankannella 
kaartelevan kotkan. Olemme kiitollisia uljaasta näystä ja että suoli oli pakottanut 
meidät pysähtymään. Se kun on säikähtänyt ylenpalttisesta puolukkaruokavaliosta, 
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toisin kuin makuhermot jotka puolestaan siitä kiittävät. Matkan rasitus kaikkoaa 
jälleen naurunpyrskähdysten myötä ja jatkamme matkaa hymyssä suin. Hetikohta 
kulkumme kiertää kumpareen taakse ja rinteessä istuskeleekin hipihiljaa meitä 
odottaen Taivaltajien toinen porukka. He ovat palaamassa Villavaaran laelta ja 
nähneet meidän lähestyvän. Vaihdamme kuulumisia tovin ja toteamme, että me 
olimme luopuneet vaaran päällä käymisestä. Jatkamme matkaa ripeästi taivaltaen. 
Nokkamieheksi on tässä kohtaa  ajautunut nopsajalkainen Katriina ja hän pistää 
satasta pykälään, niin että  me muut saamme puskea kannoilla hiki hatussa, alkavat 
hiertymät päkiöillä. Tuota pikaa olemmekin sitten jo Roussajärven autiotuvalla. Tuo 
pikataival kyllä kostautuu seuraavana yönä - kehon kolotuksina. Sovimme yksissä 
tuumin suitsivamme Katriinan menohaluja jatkossa suosittelemalla hänelle paikkaa 
kärjen takana, mikä oli hyvin toiminut siihenkin asti. Se osoittautuu oivaksi 
strategiaksi jatkossakin.  
 

Roussajärvellä kohtaamme taas yhden Taivaltajan, joka on erkautunut edellisestä 
porukasta pariksi päiväksi. Tupa on vaatimattomasti sanottuna lämmin ja saamme 
ystävällisesti myös kuumaa vettä hellalta lounastarpeiksemme. Nautimme 
pihapöydän ääressä tattipaistoseväsleivät keiton kera - ai että mikä makunautinto! 
Ja se on myös oiva murkina palauttamaan lopputaipaleelle tarvittavat voimat. Teltta 
on sillä välin kuivahtanut tuulessa ja olemmekin valmiit jatkamaan matkaa vielä 
hiukan eteenpäin. Ylitämme pari puroa ja toteamme, että yöpymispaikoista on 
toistaiseksi vielä tällä reissulla uupunut pikkupuron läheisyys. Siispä päätämme 
saalistaa sellaisenkin ja pianhan se mahdollisuus meille eteen tulee. Solisevan 
veden ylitettyämme, alamme katsella mahdollista paikkaa teltalle. Pienen 
tunturikoivikkoisen kumpareen lähettyvillä on poroperhe ruokailemassa. Ne 
havaitsevat meidät ja jäämme molemmat tarkastelemaan toisiamme pitkähkön 



19 

tovin. Me jähmetymme paikoillemme liikkumattomiksi ja puheensorinamme katkeaa 
kuin seinään. Ymmärrämme saapuneemme porojen valtakuntaan ja meidän tulee 
käyttäytyä kunnioittavasti tässä erityislaatuisessa kohtaamisessa. Ylväästi 
sarvipäitään kantaen, ihmisen hajua tuulesta nuuhkien, ne mittailevat meitä vieraita 
tulijoita. Syövät edelleen tovin jäkälää maasta, merkitsevät reviirinsä vielä 
virtsaamalla ja lähtevät sitten arvokkaasti kohti ylärinnettä. Katselemme hetken 
niiden perään ja jatkamme alkuun kuiskaillen leirinperustamispuuhiamme.  
 

Tuuli on yltynyt ja ennustaa sadetta. Keittiöksi valikoituu suuren kiven tuulensuoja 
puoli, jonne viritän keittimen ja Kiti ryhtyy tämän illan kokkailuvuoroonsa. Katriina 
pystyttää telttaa tuuleen ja pian jo virittelemmekin vuoteita sen sisuksiin. Nautimme 
tunturiylängön kauniista auringonlaskusta, joka muuttuu päivän keltaisesta 
oranssien ja punaisten sävyjen kautta kohti violettia ja haipuu viimein tummenevan 
sinisen kautta syvään pimeyteen. Katselemme vaaranlakien yllä horisonttia, joka 
näkyy joka suunnalla. Harvat puut erottuvat toisistaan ja latvukset piirtyvät 
auringonlaskun vaihtuvia värejä vasten. Maisema on maagisen kaunis, 
erikoinenkin. Olemmeko tosiaan Suomessa vai kenties sittenkin Afrikan savanneilla. 
Alkava tihkusade paluttaa meidät kuitenkin pian todellisuuteen ja alamme 
valmistella aamua sateen varalta. Teemme strategiaa sille, miten saamme pakattua 
rinkat teltassa, syötyä aamupuurot ja toimitettua muut askareet todennäköisessä 
sateessa.  Vähän se meitä naurattaakin. Mutta strategia osoittautuu lopulta oivaksi 
avuksi seuraavana aamuna. Kaikki käy sopuisasti ja yllättävän ripeästi, helposti. 
Jopa siinä määrin, että pääsemme polulle tavanomaista aikaisemmin. Koko yön on 
sadellut ja olemme saaneet nauttia sadepisaroiden lempeästä konsertista 
telttakankaalla. Aamuvarhaisella suoritamme pikaisen pissareissun tantereelle koko 
porukka ilkosillamme. Arvelemme sillä tavoin vaatteiden säilyvän parhaiten kuivina. 
Toimii! Sen verran sade kuitenkin meitä kylmettää, että kuivattuamme ja 
puettuamme osan päivävaatteista jo päällemme vetäydymme vielä hetkeksi 
makuupussien lämpöön. Nukahdamme kaikki autuaasti ja heräämme aamu-unien 
jälkeen virkeinä uuteen päivään.  Ennen lähtöä virittelemme vielä sadeviitat ja muut 
tarvittavat vermeet yllemme, poronsarveakaan unohtamatta, ja aloitamme 
neljännen kokonaisen vaelluspäivän iloisissa tunnelmissa. 
 

Päivä kuluu leppoisasti ja matka taittuu yllättävän helposti. Kaikki etapit ilmaantuvat 
eteemme ennenkuin ehdimme niitä oikeastaan edes odottaa. Se tuntuu 
merkilliseltä. Mutta hauskalta, vaihteeksi. Ensimmäisenä Saamenpolun yhyttäessä 
Inarinpolkuun. Olemme odottaneet lähes valtateiden risteystä, mutta polkunahan se 
jatkuu siitä eteenkinpäin. Tosin huomattavan leveänä ja taajaan kuljettuna, kauniina 
kuitenkin. Iisakkijärven autiotupakin tupsahtaa eteemme ihan ite eestään. 
Toteamme kämpän asutuksi, vaikkakin sillä hetkellä tyhjäksi. Lämpöä on pirtissä ja 
vettä ämpärissä hellan vieressä. Osa makuulavereista varattuna ja kamppeita 
kuivumassa nauloissa. Me jäämme pihamaalle lounastaukoa pitämään, kun 
sadekin on sopivasti hiljentynyt. Soppalautaset höyryävinä huomaamme jälleen 
poroja pihamaan laitamilla. Levollisina ne kuljeskelevat lähettyvillämme meistä 
piittaamatta. Hiljennymme taasen niitä ihailemaan ja nautimme täysin siemauksin 
ihastuttavasta lounasseurastamme. Kyllä meitä nyt hellitään näillä kokemuksilla! 
Taitavat syöpyä sielumme syövereihin sanattomiksi tunnoiksi tulevaa kaamostakin 
rikastuttamaan. Eihän tämä sadepäivä niin hullumpi ole ollutkaan. Ruskan väritkin 
ovat hehkuneet entistä syvemmissä sävyissä. Teltta on yllättäen kuivahtanut 
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reittiviittoihin ripustettuna, vaikka siinä tällä kertaa onkin tuuli ja tihku ottanut mittaa 
toisistaan. Tuvalle saapuu muutama eräopasopiskelija meidän vielä 
lounastaessamme. Vaihdamme muutamat ajatukset heidän kanssaan taipaleesta, 
ja elämästäkin kai. Rinkat pykälään ja kohti Silisjokea ja venelossia. Millainenhan 
sekin mahtaa olla?  
 

Matkan varrella maasto on aivan tasaista ja polku leveä. Voimme paikka paikoin 
kulkea rinnan kaikki kolme. Keskustelut sen sijaan polveilevat ylös alas ja 
edestakaisin, ajoittain niillä ei taida olla päätä eikä häntää. Merkitystä kuitenkin - 
lepuuttaa työn rasittamaa mieltä ja ravita elämän riipimää sydäntä. Pian jo siintää 
silmiimme näkymä Opukasjärvelle, jota riittää kilometrikaupalla.  Saavumme 
leveänä virtaavan joen rantaan, jonka yli on viritetty vaijerit ja niissä kiinni 
soutupaatti. Tällainen siis on venelossi. Seuraamme miten toimii kaksi meidät hetki 
aiemmin ohittanutta vaeltajaa. Hyvin näyttää sujuvan. Vedämme veneen 
vastarannalta takaisin meidän puolelle ja pakkaamme rinkat kyytiin. Itse 
hyppäämme perästä ja tönäämme venhon virtaan. Toisesta vaijerista rytmikkäästi 
kiskoen, vene liukuu virran yli toiselle rannalle yllättävän kevyesti. Olen 
vetämäisilläni veneen rantakiville, kun toiset huomaavat että sehän täytyy jättää 
vapaasti veteen kellumaan. Siten seuraavat kulkijat voivat vetää sen tarvittaessa 
luokseen virran poikki. 
 

Lähestymme Opukasjärven 
autiotupaa. Vielä sitä ennen 
kuitenkin pysähdymme tauolle 
Opukasjärven nuotiopaikalle, 
joka aukeaa eteemme har-
maana ja sateisena. Pakkau-
dumme sen halkovajan suojiin 
pakoon märkää ja melko kyl-
mästikin puhaltavaa tuulta. 
Tauosta ei tule pitkää vaan 
jatkamme kulkua lihaslämpöä 
tavoitellen. Saavumme autio-
tuvan pihamaalle. Se vaikut-
taakin todella autiolta. Jokin ei 
nyt täsmää. Havaitsemme kak-
si pientä rakennusta ja yhden 
teltan. Pälyilemme ympäril-
lemme. Kunnes tajuamme, et-
tä tuvasta on jäljellä vain tuli-
sijan rippeet. Siinä samassa 
muistamme meille kerrotun au-
tiotuvan palaneen alkuvuo-
desta. Seisomme hetken höl-
mistyneinä paikoillamme ja 
päivittelemme omaa muistiam-
me: taas on matkaan lähteneet 
Huolettomat Huldat. Vaan ei 
avuttomat onneksi kuitenkaan. 
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Jätämme rinkat sateensuojaan hyyskän katoksen alle ja lähdemme etsimään 
telttapaikkaa. Kahlaamme märässä heinikossa ja varvikossa viimeistellen 
vaelluskenkiemme märkyyden. Aikamme etsittyämme päädymme paikkaan, joka on 
lähestulkoon tasainen ja lähellä puuvajaa. Sen suojiin olemme suunnitelleet 
perustavamme sen illan keittiön. Yksissä tuumin teltta pystyyn ja petivaatteet 
paikoilleen. Sitten ruoanlaittoon. Keitto on tulla yli isoimman kattilan äyräiden ja siitä 
jääkin lounaskeitoksi vielä seuraavalle päivälle. Ilta hämärtyy ja vetäydymme 
ajoissa yöpuulle. Yöllä on jälleen kuultavissa sadepisaroiden sinfoniaa teltan 
katolla, jota säestää rytmiset ropinat tattikattilan kantta vasten teltan absidissa. 
 

Olemme päättäneet  palata Sevettijärvelle päivää aikaisemmin, sillä matkaa on 
jäljellä enää 13 km ja luvassa on todellinen sadepäivä. Aamupala sujuu puuvajan 
suojissa sopuisissa tunnelmissa ja lähdemme siitä pian liikkeelle. Aamulla vaihdetut 
ystävälliset sanat toisen telttakunnan jäsenten kanssa kertautuvat myöhemmin 
illalla. "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan" sananparsi osoittautuu jälleen 
paikkansapitäväksi. Hyvä siskosein! Sadetta tosiaan riittää, lähes koko päiväksi. 
Enimmäkseen tiuhempaa kuin tihkua. Sen seurauksena  lähes kaikki tauot pidetään 
sinä päivänä pystybaarina. Toteamme, että nestevajaus on paras korjata kuumilla 
juomilla ja käytämmekin keitintä ahkerammin kuin edeltävinä päivinä. Eikä tietysti 
kaasuakaan tarvitse enää säästellä. Vielä löytyy rinkan mutkasta aineet 
jekkukaakaolle (loraus Jägermeisteria kaakaon kaveriksi), joka lämmittääkin 
mukavasti vatsassa ja piristää hiukan vähän matalalle ajautunutta tunnelmaa. 
Viimein saavumme Katriina-järvelle, jonka tuntumassa pidämme viimeisen 
marjastus tauon. Sitä värittää keskustelu kuukkelin kanssa. Mistähän mahtoivat 
jutella? Vielä jaksamme kiinnostua eläinten jätöksistä korkealle kiven päälle 
päästeltynä. Viimeiset kilometrit tuntuvat metrejään mittavammilta ja väsymys alkaa 
painaa hartioilla. Siitä tosiasiasta huolimatta, että rinkkojen painon on täytynyt 
väistämättä vähentyä. Perille saakka maisemat säilyvät kauniina, joskin polku 
melkoisen kivikkoisena paikoitellen. Saavuttuamme Sevettiin, poikkeamme 
samointein pubiin ottamaan ohraiset palautusjuomat. Onnellisina onnistuneesta 
vaelluksesta istumme saunan lauteilla, syömme hyvin ja kömmimme kuiviin ja 
puhtaisiin lakanoihin.  
 

Viimeisen päivän vaelluksen teemme päivärepuilla Saamenpolun eteläpuolta kohti 
Näätämöä. Semekurtan rinteiltä katselemme vaaramaisemia, joissa olemme viikon 
kulkeneet. Siellä hörpimme reissun päätöskiisselit tyytyväisin ja kiitollisin mielin. 
Kevein askelin laskeudumme takaisin Sevettijärven kylälle. Tutustumme 
Kolttamuseoon ja jututamme nuorta kolttamiestä alueen historiasta ja kulttuurista. 
Karjalan evakkojen jälkeläisinä eläydymme hetkeksi kolttasaamelaisten kohtaloon, 
joka on karuakin karumpi. Kartutamme museon kassaakin ja saamme näin 
mukaamme musiikillisia muistoja matkasta. Lähtöpäivän aamuna hilpaisemme 
loppusiivouksen ja pakkaamisen päälle uimaan Sevettijärveen. Sen vesi ei olekaan 
niin kylmää kuin odotimme. Virkistävää toki kuitenkin. Teemme kävelylenkin kylän 
koululle, jossa meidät kutsutaan tutustumaan siellä pidettävään kyläpajaan ja 
meneillään olevaan "perinnerekien valmistus" kurssiin. Puhelias ja iloinen lapinukko 
ehtii meille tarinoida jos vaikka mitä rekien veistämisestä, luonnosta ja arjesta 
Sevetissä. Rikastuttava ja hauska pilkahdus paikalliseen elämänmenoon. Vielä 
poikkeamme ortodoksikirkolle ja hautuumaalle. Sitten onkin aika nostaa rinkat 
viimeisen kerran selkään. 



22 

Olemme kulkeneet viikon luonnon rytmissä. Käymme nukkumaan kun ilta pimenee 
ja viilenee, nousemme kun aamu valkenee, syömme kun alkaa olla nälkä, 
koppaamme purosta vettä kun on jano, kun kroppa on kuuma ja hikinen 
pulahdamme jokeen tai järveen. Herkuttelemme luonnon antimilla, syömme vatsat 
pyörryksiin muhkeita marjoja ja nautimme aamupuurot puolukka-mustikka-
kaarnikka marjakimaralla, nautimme paistettuja tatteja ruisleivällä iltapäivisin 
uupumuksen alkaessa lähestyä ja lopulta myös iltaruoka- ja 
aamupalamunakkaassa, sytytämme valkeita usein kuivista risuista ja oksista. 
Herkuttelemme myös upeilla maisemilla, joenvarsinäkymillä, koskilla, tunturipuroilla, 
vaaroilla, koivikoilla, joka suuntaan kaatuneilla kelopuilla, revontulilla, viikon mittaan 
syvenevällä ja hehkuvalla maaruskalla. Saamme nauttia myös luonnon 
häiriöttömästä äänimaailmasta, jossa on pilkahdus kohinaa, kolketta, solinaa, 
pulputusta, loisketta, viserrystä, rasahdusta, kopinaa, kopsahdusta, kahinaa, 
rapinaa, suhinaa, rätinää. Ja sen ajoittain rikkovia poikkeavia ääniä: kun kaukaiselta 
kahlaamolta kuuluu veden ja suon messevä mossahtelu höystettynä koparoiden 
kopseella virtapaikan kiviin, hirvien ylittäessä vesistöä. Tai kuukkelin viheltely ihan 
liki tai vesilintujen äänekäs räpistely vedenpinnassa joukkokalastuksen melskeessä. 
Ei tästä voi olla kuin nöyrä ja kiitollinen. Jälleen on luonto näyttänyt voimansa ja sen 
eläinkunta mahtinsa. Palatkaamme me pienet ihmiset takaisin etelään omaan 
elämäämme. Mutta kuten tiedätte - me tulemme taas! 
 

Vaellussiskojen Paula,  
 
 
Teksti ja kuvat;  
Paula Karimo 
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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 
Muroleenkatu 8 C61, 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 
 

Marko Drugge    045 128 9112 

Päivi Keskikiikonen-Piché 040 377 6525 

Matti Ketola    040 730 3299 

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. Susanna Ranta-aho 040 508 6117 
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 ) jamisport.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 ja nuoret-jaosto -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 
 

Emäntäryhmä 
  
 

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
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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/

