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Raipen palsta 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n kesä 
alkoi toukokuussa Taivalpirtillä 
kesäkauden avajaisista. Kesällä 
Taivalpirtti on keskiviikkoiltaisin 
mukava paikka nauttia luonnosta, 
nuotiosta yms. 
 

Seuran aktiivit järjestävät kesän 
aikana paljon erilaisia tapahtumia, 
joiden tarkoitus on saada jäsenet 
mukaan osallistumaan. Lehden 
kalenteri antaa lisää tietoa niistä. 
 

Ulkoilullista ja aurinkoista kesää 
kaikille Taivaltajille. 
 
tv. Raimo 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
47. vsk. No. 3/2019, 20.5.2019 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
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 4/2019 (loka-joulukuu) ilmestyy 20.9.2019. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.8.2019 
ISSN 1238.0040 
 

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 0500 380 295 tai 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: 
Heli Antila 
 

 

Kerhon päivystys 
 

Heinäkuussa ei ole keskiviik-
koisin päivystystä Taivaltajien 
toimistolla. Jos tarvitaan ret-
keilyvälineitä vuokralle heinä-
kuussa, tulee jo kesäkuun ai-
kana sopia erikseen milloin 
nouto ja palautus tapahtuu 
sekä kuka luovuttaa ja 
vastaanottaa. 
 

Huom! Jo kesällä lienee mah-
dollista retkeilyvälineiden 
vuokrien maksaminen myös 
MobilePayn avulla. Asiasta 
ilmoitetaan nettisivulla, kun se 
on ajankohtaista.  
 
 

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  
Kesällä pelataan Taivalpirtin ulkokentällä joka keskiviikko noin kello 18.00 
alkaen. Syyskuun puolessa välissä siirrytään sisälle, sivu 11 
 

Taivalpirtin jäsenillat 
Keskiviikkoiltaisin lentopalloa sekä omaehtoista toimintaa ja saunomista. 
 

Tiistaimelonnat 
Tiistaisin 7.5.-4.6. kello 18.00 Kaupinojan kanoottivajalta kaikentasoisille 
melojille. Taivaltajien kanootit ja kajakit käytössä korvauksetta, sivu 15 
 

Pyöräilyn retkilenkit 
Lähtö parillisen viikon sunnuntaina kello 10.00 Mustalahden satamasta. 
Matka yleensä 50–80 kilometriä, sivu 12 
 
 

22.5. Retkeilyn ABC, Miten pakataan rinkka kesä-/ruskavaellukselle,  
         sivu 18 
 

25.-26.5. Kajak ry:n Virtaavan veden melontakurssi Murolekoskella, sivu 24 
 

26.5. Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi, kysy koulutusvastaava Matti 
         Rahomäeltä, yhteystiedot sivulla 27 
 

30.5.-2.6. Pyöräretki, sivu 13 
 

31.5. Polkujuoksu tutuksi Kaupissa, sivu 4 
 

5.6.  Perinteinen mato-onkikilpailu Taivalpirtillä, sivu 15 
 

7.-9.6. Kesän viikonloppuretki Kelventeelle, sivu 16 
 

12.6. Retkeilyn ABC: Lasten kanssa taivaltaminen, sivu 18 
 

19.6. Retkeilyn ABC: Pihkavoiteen valmistaminen, sivu 19 
 

26.6. Retkeilyn ABC: Suunnistaminen retkeilyssä, sivu 19 
 

29.-30.6. Hämeen latualueen Lasten, nuorten ja entisten nuorten kesäleiri.  
               Seuraa latualueen ja Taivaltajien facebook-sivuja sekä                  

Taivaltajien nettisivua lähempänä tapahtumaa. 
 

6.-12.7. Pyöräretki Hämeen härkätiellä, sivu 13 
 

15.-22.7 Melontavaellus Käkkälöjoelle ja Ounasjoelle, sivu 17 
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TAPAHTUMAKALENTERI jatkuu 
 

27.-28.7. Pyöräretki peruutettu, sivu 15 
 

12.8. Ruskaretken infopalaveri, sivu 21 

 

6.-15.9. Ruskaretki Länsi-Lappiin tai Reisan kansallispuistoon, sivu 20 
 

18.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä, sivu 11 
 

18.9. Retkeilyn ABC: Retkitarinailta Taivalpirtilllä, sivu 19 
 

26.9. Matti Rekola tarinoi Kerholla autiotuvista, sivu 22 
 

5.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja -kokous, tarkemmin 
         seuraavassa lehdessä. 
 

6.10. 50. Pirkan Hölkkä, sivu 8-9 
 

13.10. Pirkan talkoohölkkä, sivu 10 
 

14.10. Ruskaretken kuvailta Kerholla, sivu 21 
 

Polkujuoksu tutuksi Kaupissa 

31.5. kello 17.30 
 

Tule tutustumaan polkujuoksuun kello 

17.30. Lähtö Kaupin uudelta huolto-

rakennukselta. Et tarvitse huippu-

kuntoa, sillä etenemme maltilla aina 

välillä pysähdellen. Käymme läpi 

polkujuoksuun tarkoitettuja varus-

teita yms. Laita päällesi sään-

mukaiset lenkkivaatteet sekä juo-

tavaa kannattaa olla mukana. Lippis 

on kätevä poluilla ja maastojuoksu-

lenkkarit, mutta eivät mitenkään 

pakolliset.  

 

Lisätiedot Marika Viinikka, tiuku_78@hotmail.com 
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Talviretki Helvetinjärven kansallispuistossa 
maaliskuussa 2019 

 

Retkellä leiriydyttiin Haukanhiedalle, josta tehtiin lauantaina lumikenkäretki 
Helvetinjärvelle. Sunnuntain päiväretkeläisetkin kävivät koirien kanssa 
Helvetinjärvellä, kävellen ilman lumikenkiä. Talvella on kulku tässä 
hankalassa maastossa jopa helpompaa kuin kesällä, koska reittiä voi 
lyhentää oikaisemalla jäätyneitä järviä ja soita pitkin. 

Tytöt pystyttävät telttaansa. 

Helvetinkolu 
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Oma asumukseni Hiedalla. Kamina ja omat puut lisäsivät kuormaa, mutta 
matka oli lyhyt. 
 

 
Taivaltajat Helvetinkolun edessä jäällä. Osa retkeläisitä palasi taikaisin 
Hiedalle Ruokejärven nuotiopaikalta. 



7 

 
Helvetinkolun autiotupa on oiva paikka pitää pieni tauko. 
 

 
Paluu Hiedalle Haukkajärven jäitä pitkin, kun ensin olimme kiivenneet 
Helvetinjärven jäältä jyrkän kallioseinämän yli. Lumikenkien piikit helpottivat 
kiipeämistä pitkin polutonta seinämää. 
 
Teksti ja kuvat: Timo Antila 
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Viideskymmenes Hölkkä 6. ja 13. lokakuuta 2019. 
 

50. Pirkan Hölkän valmistelut ovat alkaneet. 
 

Juhlavuoden Hölkässä on paljon tapahtumaa. Muistetaan 50 kertaa 

hölkänneitä (6 henkilöä) ja 30 kertaa hölkänneille (Iki-Pirkkalaiset) 

järjestetään oma hölkkä. Vuoreskieppi on uusi tapahtuma, josta 

toivotaan jatkoa niille, joille pitkä matka on liikaa tai niille, jotka 

haluavat kokeilla maastojuoksua. Vuoreskieppiä ei hyväksytä Pirkan 

kierroksen osatapahtumaksi. 
 

Toimikunnassa työskentelee; 
 

Martti Mäkelä puheenjohtajana sekä ensiapu- ja turvallisuusvastaavana 

Taivaltajat, Pekka Pesonen varapuheenjohtajana ja lähtöpaikan 

johtajana Retkeilijät, Raimo Raevaara sihteerinä Taivaltajat, 

maalipaikan johtajana Seppo Raevaara Taivaltajat, tulospalvelun 

vastavana Tarmo Majava Taivaltajat, ratamestarina Tatu Viljanen 

Retkeilijät, maalipaikan liikenteen järjestelyvastaavana Seppo 

Hakamäki Taivaltajat, huoltopäällikkönä Antti Sirén Taivaltajat, Kaisa 

Björn  ”kierroksen toimisto” avustaa kaikessa mahdollisessa, lisäksi 

jäseninä Juha Heikkinen ja Riitta Nyrhinen Retkeilijöistä. Vuoreskiepin 

tapahtumasta vastaa Jukka Heimonen Tampereen Urheilijat 38. 
 

Pirkan Hölkän reitti säilyy samanlaisena kuten ennenkin. Vuoreskiepin 

kanssa on töitä ja on hienoa, että olemme saaneet uuden yhteis-

työkumppanin, joka ottaa vastuun siitä. Ratamestari Tatu Viljanen 

tarkastaa reitit yhdessä TU 38 ja Taivaltajien reittivastaavien kanssa, 

sekä ilmoittelee kesän aikana reitin korjaustalkoista. 
 

Varsinaisena tapahtumapäivänä taas tarvitaan runsaasti talkoolaisia 

maaliin, eri huoltopisteille, ensiapuun sekä kuljetuspalveluun kuljettajia. 

Kiitos jo etukäteen Teille, jotka haluatte tehdä tästä tapahtumasta 

ikimuistoisen. 
 

Hyvää Kesää ja tapaamisiin Hölkässä syksyllä! 
 

Martti Mäkelä 
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Kutsu talkoisiin! 
 

50. Pirkan Hölkkä 
6.10.2019 
 

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää! 
 

Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 50. 
kerran. 
Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen 
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. 
Lauantaina 5.10.2019 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelu-
töitä ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. 
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 4.10.2019 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. 
 

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 13.10.2019 
 
Sunnuntaina 13.10. 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 talkoohölkkään etukäteen ilmoit-
tautuneista Hölkän talkoolaisista, 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 
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Ensiapujaosto 
 

Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä 
 

Kerro kiinnostuksestasi ja jätä yhteystietosi Kerhon keskiviikkopäivystyk-
seen puhelin 0500 380 295. 
 

Pelijaosto 
 

Kesän ja alkusyksyn lentopalloilusta 
 

Tarkkaavainen lukija saattaapi havaita, että teksti muistuttaa jossakin 
määrin muutaman edellisen vuoden vastaavaa. Uskallan väittää, että siinä 
on ns. vinha perä. Varsin suuria uusia asioita ei ole. 
 

Parina viime kesänä on jäänyt harvinaisen monena keskiviikkona Taival-
pirtillä pelaamiset väliin, kun joko oli kylmä, satoi tai väki oli poissa turhassa 
sateen pelossa. Säälle emme voi mitään, mutta sehän on vain 
varustelukysymys. Kun päätämme, että Pirtille kannattaa aina mennä, se 
kannattaa. 
 

Muutama lentopallon pelailusta kiinnostunut mahtuisi hyvin mukaan. 
Pelailemme joka keskiviikko noin kello 18 alkaen noin 1,5 tuntia (kello ei 
ratkaise, vaan se miltä porukasta tuntuu). Pelaamisen jälkeen saunotaan ja 
sitten istutaan nuotion ääressä. Nuotiolla voi nauttia omia eväitä, tai 
syödä/juoda niitä nauttimatta, tahi olla kokonaan ilman. Kesäkeskiviikkoisin 
saunamaksua ei peritä. 
 

Savontien puoleinen puomi avataan joskus ennen kello 18, kun joku 
avainhenkilö ilmaantuu. Puomi suljetaan ja lukitaan, kun viimeinen poistuu. 
Jos ei ole puomin avainta, ei kannata mennä auton kanssa metsätietä 
näkymättömiin ja jäädä ihailemaan kesäillan hämärtymistä Voi tulla yllätys, 
joka ei ole täysin positiivinen. Lukituksesta on toki puomilla varoitus. 
 

Kesäkausi Taivalpirtillä päättyy 18.9.2019, jolloin siis vietämme 
Kesäkauden päättäjäisiä. Ja tarkoitus on jatkaa lentopalloa sen jälkeen 
sisällä, Tredulla Koivistonkylässä, keskiviikkoisin kello 19.00. Sisävuoroa ei 
ole edes haettu vielä, mutta eiköhän se varmistu, kuten on tapahtunut noin 
40 vuotta.... 
 

Lisätietoja annan mielelläni, yhteystietoni löytyvät lehden lopusta 
 

Seppo Raevaara 
Pelijaoston vetäjä 
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Pyöräilyjaosto 
 

Retkilenkit 
 

Retkilenkit starttaavat yleensä parillisten viikkojen sunnuntaina kello 10 
Mustanlahden satamasta (Huom! poikkeuksena la 15.6). Retkien pituudet 
ovat yleensä noin 70-80 km, parilla ensimmäisellä kerralla vähemmänkin, 
ja keskinopeus on alle 20 km/h. Useimmilla retkillä on myös mahdollisuus 
lyhyempään versioon. Taukoja pidetään kahvittelun ja mielenkiintoisten 
kohteiden merkeissä. Pyöräksi sopii tavallinen vaihdepyörä (hybridi, cyclo 
tms. ja asfalttireissuilla myös maantiepyörä. Lue kunkin retken kuvaus 
tarkemmin). Retkillä on kypäräpakko. Lenkit järjestetään yhteistyössä 
Tampereen Taivaltajien ja Kaupin Kanuunoiden kanssa. Retkilenkit ovat 
kaikille avoimia ja ilmaisia. 
 

Alustava loppukauden aikataulu ja kohteet sekä vetäjät: 
su 19.5 kello 10 Ensin suunnataan roomalaisen kylpylän raunioille. Ei 
kuitenkaan Roomaan vaan Epilään. Luit aivan oikein, sellaiset todellakin 
löytyvät sieltä, tosin ne ovat erikoisen teollisuuspohatan Sixtus Syrjäsen 
1930-luvulla rakennuttaman roomalaisen kylpylän jääneet. Sieltä matka 
jatkuu länteen. Matkalla kahvit ja reissun pituus noin 75 km. Vetäjänä Jyrki 
Nurmilahti 
su 2.6 kello 10 Ne, jotka eivät ole mukana Helatorstain pyöräretkellä, 
lähtevät nautiskelemaan retken jälkilöylyistä eli vastaanottamaan pidem-
män retken porukkaa Valkeakosken suuntaan. Kilometrejä noin 50 ja 
vetäjänä Mika Virtanen 
la 15.6 kello 10 Huom! Poikkeuksellinen päivä. Retki suuntautuu 
Jukolan viestiin ja erityisesti Venlojen viestiin Kangasalle. Pörräämme 
kilpailupaikalla ja katselemme Venlojen viestin lähtöä. Kilometrejä noin 65. 
Menomatkan vetäjänä Pekka Lylykorpi. 
su 30.6 kello 10 Hieman pidempi reissu halukkaille eli kaikkiaan noin 100 
km sympaattiselle Luhalahden kyläkaupalle Ikaalisiin. Menomatka Karhen 
kautta ja paluu Viljakkalan kautta. Reissusta on mahdollisuus tehdä 
lyhyempi noin 50 km Mutalan tai 70 km Karhen versio. Vetäjänä Jyrki 
Nurmilahti 
su 14.7 kello 10 Ajellaan Saarikyliin Kangasalle, kahveet puolimatkassa 
Haaviston tilalla Saarikylissä. Matkalla pysähdyksiä muissakin mielen-
kiintoisissa kohteissa. Saarikylien ympyrälenkki hyväpintaista hiekkatietä 
kymmenkunta kilometriä, muuten pysytään päällystetyillä pinnoilla. Pituus 
kaikkiaan noin 80 km. Tervetuloa mukaan. Vetäjänä Timo Virtanen 
su 28.7 kello 10 Tämä retkilenkki on hieman pidempi ja korvaa samalle 
viikonlopulle aiotun Taivaltajien viikonloppupyöräilyn. Reitillä poiketaan 



13 

Vehoniemen Automuseossa. Matka jatkuu Pälkäneen kautta Valkea-
koskelle, josta Lempäälän kautta Tampereelle. Pituus on noin 110 km. 
Vaihtoehtoinen mahdollisuus on pyöräillä lyhyempi reitti noin 65 km.  Vetäjä 
Matti Rahomäki. 
su 11.8 kello 10 Reitti suuntautuu Linnainmaan, Atalan ja Nurmen kautta 
Kangasalan puolelle Ruutanaan. Kauniilla säällä poikkeamme myös 
Haralanharjun näkötornissa maisemia ihailemassa. Pidämme myös matkan 
varrella kahvitauon muiden taukojen lisäksi. Pyöräilemme Kangasalan 
keskustan läpi. Paluu Tampereelle Ranta-Koiviston ja Saarenmaantien 
kautta. Loppumatkasta pyöräillään Hatanpään Arboretumin kautta. Reitti 
kulkee hyväkuntoisia hiekkateitä ja kestopäällystettyjä teitä. Matkaa kertyy 
noin 70 km. Vetäjänä Matti Rahomäki 
su 28.8 klo 10 Retkilenkkikauden päätös ja pyörät vievät meidät Teiskon 
viinitilalle Kämmenniemeen. Halukkaat voivat tutustua talon tuotteisiin. 
Matkaa tulee noin 60 km, josta pari kilometriä heikkokuntoista soratietä. 
Vetäjänä Pekka Lylykorpi. 

 

Pyöräretki 30.5.-2.6.2019 
 

Perinteinen Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polkupyöräilijöiden 
helatorstaina alkava nelipäiväinen pyöräretki 30.5.–2.6.2019 suuntautuu 
itään kohti Päijännettä. 
Ilmoittautuminen on päättynyt ja retki on täynnä. 
 

 

Pyöräretki Hämeen Härkätiellä ja vähän ylikin 

6.-12.7.2019 
  
Taivaltajien seitsemän päivän pyöräretki alkaa lauantaina 6.7. Turun 
linnasta kulkien Hämeen Härkätietä pitkin Hämeen linnaan ja jatkuu sieltä 
Iittalan ja Akaan kautta Tampereelle perjantaina 12.7. Sisämajoitukset ja 
kahdessa majoituksessa tarvitaan omat liinavaatteet. Museokortilla pääsee 
maksutta mm. Turun linnaan, Hämeen linnaan ja Museo Militariin ja 
Designmuseo Iittalaan, muuten ne ovat maksullisia retkeläisille. Retkellä 
tarvittavat varusteet kuljetetaan pyöriin lastattuina. Pyöräilymatka on 
yhteensä noin 320 km. Retkiohjelmassa olevat päivämatkat ovat 40-53 
kilometrin välillä, joten retki sopii hyvästä matkaseurasta, historiasta, 
kulttuurista ja maisemista nauttiville kiireettömille taivaltajille. 
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Retkiohjelma: 
La 6.7. Tampere -Turku minibussilla Turun linnaan. Lähtö Tampereelta 
Linnainmaan Prisman edestä kello 8.00. Sovittaessa on mahdollisuus tulla 
reitin varrelta mukaan ABC Lahdesjärvi ja ABC Pirkkala. 
Käynti Turun linnassa. Pyöräily alkaa, kun vapaudutaan linnasta. 
Turun linna - Lieto - Tarvasjoki. Matka 43,3 km. Pyhän Pietarin kirkko on 
matkan varrella. 
Aamiaismajoitus: Herrasmanni, Herrasmannintie 56, 21450 Tarvasjoki. 
Su 7.7. Tarvasjoki - Marttila - Koski tl - Majatalo Myötätuuli, Somero. Matka 
48,4 km. 
Aamiaismajoitus: Majatalo Myötätuuli. Hämeenojantie 32, 31520 Pitkäjärvi 
(Somero) 
Ma 8.7. Majatalo Myötätuuli - Somero - Letku - Hämeen luontokeskus - 
Eräkeskus Metsäkouluntie. Matka 48,6 km. Päivällinen ja aamiaismajoitus: 
Eräkeskus Metsäkouluntie, Metsäopistontie 60, 31350 Liesjärvi. 
Ti 9.7. Eräkeskus metsäkouluntie - Porras, Nahkurin verstas - Nummenkylä 
- Renko. Matka 41,2 km. 
Päivällinen ja aamiaismajoitus: Härkätien Kynttilä, Hämeen Härkätie 1985, 
14300 Renko. 
Ke 10.7. Renko - Hämeen linna ja Museo Militaria - Aulanko. Matka 39,7 
km. Lounasravintola Militariassa lounas. 
Majoitus: Aulangon Puistola, joka sijaitsee 50 m:n päässä Aulangon 
Joutsenlammesta. Omat liinavaatteet, sauna, keittiö ja ruokasali. 
To 11.7. Aulanko - Hattula - Parola - Iittala - Akaa. Matka 52,9 km. 
Majoitus: Villi Ullakko bed & breakfast, Onnelantie 6, 37800 Akaa. 
Päivällinen, sauna ja aamiainen. 
Pe 12.7. Akaa - Koskenkylä - Lempäälä - Tampere. Matka 48,5 km. 
Retki toteutuu, jos ilmoittautuneita tulee kahdeksan. Retken hinta on 320 €. 
Hintaan sisältyy kuljetus Tampereelta Turkuun, sisämajoitukset, aamiaiset 
ja päivälliset sekä sauna vain retkiohjelmassa mainituissa kohteissa. Muut 
retkellä tapahtuvat ruokailut ja kahvittelut ja museokäynnit ym. ovat 
omakustanteisia. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 3.6.2019 mennessä taivaltajat.sporttisaitti.com -
sivustolla. Ilmoittautuneille lähetetään retkestä tarkemmat ohjeet ja 
maksutiedot sähköpostilla. Peruutusehdot: Ilmoittautujan peruessa matkan 
Tampereen Taivaltajilla on oikeus periä siitä kaikki Taivaltajille aiheutuneet 
kustannukset, kuitenkin vähintään 40 €. 
Retkellämme on voimassa Suomen Ladun ja OP Vakuutus Oy:n sopima 
tapaturmavakuutus nro 16-458-299-8. Oma matkavakuutus kannattaa olla 
kuitenkin voimassa. 
 

Lisätiedot: Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai s-posti mattirahomaki (at) 
gmail.com. 
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Viikonlopun pyöräretki 27.-28.7. 
 

Pyöräretki on peruttu. Tilalla on sunnuntaina 28.7. retkilenkki n. 110/65 km.. 
 

Retkeilyjaosto 
 

Tiistaimelontoja 7.5.-4.6.2019 kello 18.00 
 

Melomme taas tiistaisin Kaupinojanlahdelta sään ja tuulten sallimaan 
suuntaan. Tiistaimelonnat on tarkoitettu kaikentasoisille melojille, pyrin 
antamaan opastusta ja neuvoja mahdollisuuksien mukaan. Tyynellä säällä 
teemme pikku retkiä lähisaarille tai kaupungin edustalle. Taivaltajien 
kanootit ja kajakit ovat käytössämme korvauksetta. 
 

Varaudu vaihtovaatteilla ja -kengillä, kanoottiin noustessa ja siinä istuessa 
tuppaa aina jokin paikka kastumaan ja melasta valuu vettä hihoihin. 
Tavaroita voi jättää vajaan melonnan ajaksi, jolloin vaja on lukittuna.  
 

Seuraa Taivaltajien melontalistaa ttmelonta, mistä saat ajankohtaista tietoa 
melonnoista. Listan liittymistiedot Tapahtumien takasivulla. 
 

Ei ilmoittautumista, ei varauksia. Tiedustelut Timo Antila, 0400 625 748.  

Kuva: Timo Antila 

 

Kalastuskisa Taivalpirtillä keskiviikkona 5.6. 
 

Vuosittainen mato-onkitapahtuma pidetään kesäkuun alussa Taivalpirtillä. 
Tapahtumassa palkitaan suurin saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin 
että pienin kala. Sarjat ovat nuoret alle 16 v.  ja yleinen. Onginta alkaa kello 
18.00 ja päättyy kello 19.00. Omat mato-onget, syötit sekä pussi kaloille 
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mukaan. Tapahtuma sopii hyvin lapsillekkin ja tässä on mainio tilaisuus 
tulla tutustumaan  taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin. Hyvät palkinnot.  
 

Tervetuloa toivottaa retkeilyjaosto 
 
 

Kesän viikonloppuretki 

Kelventeelle 

7.-9.6.2019 
 

Retkemme suuntautuu Päijänteen kansallis-
puistoon. Matkan teemme omilla autoilla/ 
kimppakyydeillä. 

 

Perjantaina lähdemme Padasjoen laivarannasta kello 19.00 melojat meloen 
Kelventeen Isohiedalle ja patikoijat moottorivenekuljetuksella Likolahteen, 
josta patikoivat Isohiedalle. 
 

Lauantaina melomme kansallispuistossa noin 15-20 kilometrin lenkin Kel-
venteen Hinttolanhiekalle ja patikoijat tutkivat Kelvennettä päätyen samalle 
leiripaikalle.  
 

Sunnuntaina aamupäivällä siirrymme meloen ja patikoiden lounastamaan 
Nimettömälle. Sieltä melojat suunnistavat iltapäivällä takaisin Padasjoen  
laivarantaan. Patikoijat siirtyvät Nimettömältä moottorivenekuljetuksen 
noutopisteelle.  
 

Patikoijat maksavat venekyytinsä (vene 100 € per suunta, max 8 hlö). 
Venekyyditykset vaativat patikoijien aikataulujen yhteensovittelun. Siksi 
sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä ajoissa.  
 

Kelvenne on 9 kilometriä pitkä saari. Lisätietoa Päijänteen kansallis-
puistosta saa sivustolta https://www.luontoon.fi/paijanne/  
 

Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat 
eväät, keitin, yöpymisvälineet ja sään mukainen retkeilyvarustus. Kelven-
teellä on hyvä olla omat vedet mukana, ellei halua järvivettä käyttää.  
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.5.2019 mennessä:  
 
Pia Närvänen 050 345 1164 tai pia.narvanen(at) gmail.com. 
 

 
 

 
 

https://www.luontoon.fi/paijanne/
http://gmail.com/
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15.-22.7 Melontavaellus  

Käkkälöjoelle ja Ounasjoelle 
 

Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu jälleen pohjoiseen. Mat-
kaan kohti Kalmankaltiota ja ensimmäisen yön telttamajoitusta tai mah-
dollisesti sisämajoitusta esim. Hetassa lähdetään omin autoin ja 
melontavälinein varhain maanantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon 
kuluttua. Autot siirretään tiistaiaamuna taksin avulla ajatellun lopetus-
paikan tienoille tai muuhun sopivaan paikkaan. 
 

Matka Käkkälöjoella alkaa Pöyrisjärven erämaa-alueelta Kalmankaltiosta ja 
ensimmäinen yö vietetään Nallatuvan autiotuvan kohdalla. Seuraava yö 
vietetään todennäköisesti Siltakosken laavun tienoilla. Ketomellassa on 
alustavana ajatuksena pitää luppopäivä ja vaikkapa patikoida Tappurin 
kierros Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Ounasjokea melotaan jon-
nekin Raattaman tai Tepaston tienoille saakka. 
 

Retkellä majoitus on omissa teltoissa ja ruoka tehdään itse. Lisäksi retki 
vaatii kykyä sietää sääskiä ja muita tuttavallisia pikkuötököitä. 
 

Reitillä on jonkin verran nivoja ja koskia, ja ne ovat kivisiä, joten reitti 
soveltuukin muoviselle melontakalustolle sekä melojille, joilla on jo 
melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi hankkia etukäteen lisää 
esim. Lempäälän koskireitiltä ja Muroleenkoskesta.  
 

Kuvaus Ounasjoen koskista Hetasta Kittilään löytyy täältä: 
http://vaaril.mbnet.fi/juhlamelonta.htm. Myös täältä näkee tietoa joista: 
http://www.ounasjoki.fi/joet/ounasjoki/ (valitse oikeasta reunasta info, kun 
olet valinnut vasemmalta oikean joen). Käkkälöjoesta sanotaan seuraavaa: 
Käkkälöjoen kosket ovat helppoja ja sopivat myös kokemattomammalle 
melojalle. Matalalla vedellä venettä (kanoottia, toimituksen huomautus) voi 
tosin joutua kantamaan kivisimpien koskien ohi."  
 

Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin infopalaverin muodossa, mutta 
melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia edellisvuosien retkien 
suunnitelmista: http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-
toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/ 
 

Ilmoittautumiset (1.7. mennessä) ja tiedustelut:  
Johanna Välimäki, 040 752 5116, sähköposti valimaki.johanna@gmail.com 

http://vaaril.mbnet.fi/juhlamelonta.htm
http://www.ounasjoki.fi/joet/ounasjoki/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
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Kuva: Johanna Välimäki 

 

 
 

Miten pakataan rinkka kesä/ruskavaellukselle 

22.5. kello 18.00 Taivalpirtillä 
 

Sarjamme retkeilyaiheisista tietoiskuista alkaa toukokuussa Taivalpirtillä. 
Käydään läpi rinkka ja sen sisältö kesävaellusta tai ruskaretkeä ajatellen. 
Tule mukaan oppimaan uutta tai keskustelemaan siitä, mitä itse teet 
yleensä toisin. Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan 
(uimapukusauna) ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset 
tiedustelut Johanna  Välimäki, valimaki.johanna (at) gmail.com  
tai 040 752 5116. 

 

Lasten kanssa taivaltaminen  

12.6. kello 18.00 Taivalpirtillä 
 

Vaellusaiheiset tietoiskut jatkuvat kesäkuussa Taivalpirtillä. Kerron 

kokemuksia ja käytäntöjä lasten kanssa taivaltamisesta. Tule mukaan 

mailto:valimaki.johanna@gmail.com
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oppimaan, keskustelemaan tahi kertomaan omia kokemuksiasi ja 

käytäntöjäsi. Paikalla on myös nokikokki kokkailemassa lasten kanssa. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan (uimapukusauna) 

ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset tiedustelut Pia 

Närvänen, pia.narvanen (at) gmail.com tai 050 345 1164. 

 

Pihkavoiteen valmistaminen 

19.6. kello 18.00 Taivalpirtillä 
 

Sarjamme retkeilyaiheisista tietoiskuista jatkuu juhannusviikolla 
luonnonlääkinnän parissa. Teemme itse pihkavoidetta Maarit Savolaisen 
johdolla. Mikäli sinulla on mahdollisuus, tuo mukanasi pihkaa (löytyy 
yleensä vahingoittuneista kuusen rungoista, kerääminen ei varsinaisesti 
kuulu jokamiehenoikeuksiin). Pihka voi olla tuoretta tai kovaa, mutta 
mahdollisimman puhdasta - roskat kuitenkin erotellaan tekovaiheessa. 
Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan (uimapukusauna) 
ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset tiedustelut Johanna 
Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai 040 752 5116. 
 
 

Suunnistaminen retkeilyssä  

26.6. kello 18.00 Taivalpirtillä 
 

Vaellusaiheiset tietoiskut jatkuvat Taivalpirtillä Juhannuksen jälkeisellä 
viikolla. Aiheena on suunnistaminen retkeilyssä. Käsiteltäviä aiheita ovat 
mm. retkeilyssä käytettävät karta ja karttamerkinnät sekä pieni käytännön 
harjoitus. Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan 
(uimapukusauna) ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset 
tiedustelut Ilkka Sillanpää, sillanpaa.ilkka@gmail.com tai 040 726 7022 

 

Retkitarinailta 

18.9. kello 18 alkaen Taivalpirtillä 
 

Retkeilyaiheinen sarjamme huipentuu Taivalpirtin kesäkauden päättä-
jäisissä retkitarinoiden parissa. Eniten retkeilystäkin oppii kokemalla asioita 
itse, mutta myös muiden kokemuksista voi oppia. Niistä tilanteista kun 
kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, syntyvät parhaat opetukset - ja 
tarinat! Toivomme, että osallistujat miettivät valmiiksi parhaita tarinoitaan, 
mutta voit tulla mukaan vain kuuntelemaankin. Päättäjäisten kunniaksi 
pirtillä on myös kahvitarjoilua, sekä tietysti saunamahdollisuus (uimapuku-
sauna).  

http://gmail.com/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:sillanpaa.ilkka@gmail.com
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Ruskaretki 6.-15.9.  

Länsi-Lappiin tai Reisan kansallispuistoon 
 

Vuoden 2019 ruskaretki suuntautuu Länsi-Lappiin (Pallas, Hetta, Pöyris-
järvi) tai Norjan puolelle Reisadaleniin. Ajankohta on syyskuun viikko 37.  
 

Matkat tehdään Tampereelta junalla makuupaikoilla ja tilausbussilla. 
Yöjuna lähtee Tampereelta perjantai-iltana 6.9 noin kello 22 ja 
todennäköisesti menemme Rovaniemelle. Bussi ajanee lauantaina reittiä 
Rovaniemi-Kittilä-Jerisjärvi-Raattama-Peltovuoma-Hetta-Kautokeino, poike-
ten matkalla tarvittaessa ainakin hotelli Pallaksella ja Vuontispirtillä. 
Bussireitti päättyy Reisan kansallispuiston lähistölle. Reisan kansallis-
puistoon johtavan tien kuntoa selvitetään, mutta ainakin taksilla pääsee 
lähelle (selvitämme hintoja infopalaveriin mennessä). Paluumatkalla ensin 
matkustamme lauantaina 14.9. bussilla samaa reittiä takaisin juna-
asemalle ja sitten siirrymme etelään lähtevään yöjunaan. Tampereen 
rautatieasemalla olemme takaisin varhain sunnuntaiaamuna 15.9.  
 

Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa heti tämän lehden ilmestyessä, 
linkki ilmoittautumiseen löytyy Taivaltajien nettisivuilta osoitteesta 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/. Retken hinta on omakustannehinta 
sisältäen bussi- ja junamatkat, ja se riippuu osallistujien määrästä, mutta 
hinta yhdistyksen jäsenille on korkeintaan 190 euroa.  

Reisadalen, kuva Antti Sirén 

https://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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Maksamalla ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksun 40,- euroa (jota 
ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille FI 6441 0800 1036 6881 (huom. 
yhdistyksen vain pari vuotta vanha tilinumero) viimeistään keskiviikkona 
31.7.2019 varmistat paikan retkelle. Jälki-ilmoittautumisia ruskavaellukselle 
ei oteta vastaan. Jos ennakkomaksun maksanut ja ilmoittautunut peruu 
matkansa 12.8.2019 jälkeen, joutuu hän maksamaan koko matkan hinnan. 
Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus. Matka on tarkoitettu ensi-
sijaisesti yhdistyksen jäsenille, mutta mikäli paikkoja on vapaana, myös 
muita Suomen Ladun jäseniä otetaan omakustannehinnalla mukaan. 
 

Infopalaveri retkestä ja lopullinen ryhmien muodostaminen järjestetään 
12.8. kello 18.00 Kerhohuoneella. Infopalaverissa käydään ensin läpi 
kaikille yhteiset asiat ja sen jälkeen ryhmät voivat jäädä suunnittelemaan 
retkeään. Ruskavaelluksen kuvailta järjestetään maanantaina 14.10. 
Kerhohuoneella. 
 

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

Ruskaretken yleisistä periaatteista ja vuoden 2018 järjestelyistä voi lukea 
Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta 
löytyy myös varusteluettelo.  
 

Voit alkaa suunnitteleen omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit 
myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Pallaksen tai Hetan majoitus-
palveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä lähiympäristöön. Mikäli 
suunnistaminen aiheuttaa päänvaivaa, niin Pallas-Hetta on selkeästi 
merkattu ja kaunis reitti, jonka varrella on monta autiotupaa. Norjan 
alueesta puolestaan löytyy kartta osoitteesta www.norgeskart.no  
 

Ryhmien vetäjille (vähintään kolmen hengen vaellusryhmä) on luvassa 
porkkanana 30 eurolla alennettu hinta. Jos olisit kiinnostunut toimimaan 
uutena ryhmän vetäjänä, niin otathan ajoissa yhteyttä. Ensikertalaiselle 
ryhmänvetäjälle voidaan esimerkiksi valikoida mukaan kokeneita vaeltajia 
ja siten helpottaa ryhtymistä tähän opettavaiseen, mutta antoisaan 
tehtävään.  
 

Tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040 7525 116 ja sähköposti 
valimaki.johanna@gmail.com tai Ilkka Sillanpää, puh. 040 7267 022 ja 
sähköposti sillanpaa.ilkka@gmail.com. 
 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/
http://www.norgeskart.no/
mailto:sillanpaa.ilkka@gmail.com
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Matti Rekola tarinoi autiotuvista 

26.9 Kerhohuoneella kello 17.30 
 

Matti Rekola tarinoi Lapin autiotuvista ja kammeista runsaan 
kuvamateriaalin avulla. Lapin ainutlaatuisen autiotupajärjestelmän historia 
alkaa 1860-luvulta ja nykyään järjestelmän luonne on muuttunut.  
 

Esityksen kuvat kertovat vanhoista ja myös tuhoutuneista kämpistä sekä 
nykyisistä persoonallisista autiotuvista. Monilla vanhoilla tuvilla on erikoinen 
historia ja omat mielenkiintoiset tarinansa.  
 

Autiotupiin liittyy omakohtaisia unohtumattomia kokemuksia ja näistä voi 
jokainen kertoa.  
 

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

 
 

Kuva: Johanna Välimäki 
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Retkeilyjaosto on aloittanut "suurhankkeen", retkeilyaiheisen koulutuksen 
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. 
 

Joinain kesäkeskiviikkoina Taivalpirtillä järjestetään tunnin-parin mittaisia 
retkeilyaiheisia kokonaisuuksia. Pelijaoston järjestämää lentopalloa ei ole 
unohdettu, sitä pelataan samaan aikaan, 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. 
Kelventeellä, Päijänteen kansallispuistossa Retkeilyn ohessa voidaan 
esimerkiksi käydä läpi osallistujien majoitteita ja muita varusteita. 
 

Koulutuspainotteista tiistaimelontaa järjestetään touko-kesäkuussa. Enem-
mänkin niitä voisi järjestää, jos tulisi sitovia ilmoittautumisia ihmisiltä, jotka 
voisivat avustaa melontojen järjestämisissä (ottakaa yhteyttä retkeily-
jaostoon). Suurin työ tehdään rannalla, jotta kaikille saadaan sopivat 
välineet valittua ja sovitettua.  
 

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

Tämän teksin on tuottanut Johanna Välimäki, vaellusohjaaja, melonta-
ohjaaja ja retkeilyjaoston sihteeri. Jaostostamme löytyy sekä koulutuksen 
että kokemuksen myötä saavutettuja taitoja, joita olemme valmiit jakamaan 
eteenpäin, kukin omalla persoonallisella tavallamme.  
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KIIREHDI! 

Saimme pienen erän lisää Taivaltajat-liivejä. 

Kaikkia kokoja vielä on saatavilla. 
 

Liivi Taivaltajien 

jäsenille,  

hinta 20 €. 
 

Väri tummansininen, 

sisäosa vaalean harmaa. 
 

Kokoja naisille ja 

miehille. 
 

Saatavana toimistolta 

päivystysaikaan 

keskiviikkoisin kello 

17.00-18.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virtaavan veden melontakurssi Murolekoskella 

25.-26.5.2019 
 

Yhteystiedot: Kajak ry Tampere 

Pasi Hirvonen 0400 624 139 

pasinpostiloota@gmail.com 

Tarkemmat tiedot Kajak ry:n ja  

Suomen Ladun sivuilta. 

 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('pasinpostiloota@gmail.com');
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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 0500 380 295 tai 03 214 5231  

https:/ / 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 
 

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 Elina 
Rahomäki 
050 491 0483, elina.rahomaki (at) gmail.com 
 
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
http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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('elina.rahomaki@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. 
 

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.  
 

 

Etsintäjaoston lista 

Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien internet sivulla olevalla 

lomakkeella. Sivun osoite on: 

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

Lapset/nuoret/perheet lista 

Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. 

Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteystietosi Taivaltajien internet sivulla olevalla 

lomakkeella. Sivun osoite on: 

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

 

Molemmilla sivuilla on keskustelupalsta, jolle voi kirjoittaa haluamastaan aiheesta. 

Keskustelupalstoille jätetyistä viesteistä saa sähköpostin, kun laittaa rastin ”Seuraa tätä 

keskustelupalstaa” ruutuun. Ruutu näkyy vain sivustolle kirjautuneille. Kirjautuminen 

tapahtuu napauttamalla sivun vasemmassa alakulmassa olevaa © merkkiä. Käyttäjätunnus 

on yhteystiedoissa annettu sähköpostiosoite. 

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

