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Raipen palsta 

 

Kulunut kesä Taivalpirtillä oli ensim-
mäinen ”henkilömuistiin” (ennen mies-), 
kun lentopalloa ei pelattu yhtään kertaa. 
Säät olisivat kyllä mahdollistaneet pe-
laamisen, mutta pelaajat puuttuivat. Toi-
vottavasti talven sisäpeleihin tulee 
väkeä tarpeeksi. Kesäkeskiviikkoiltaisin 
Taivalpirtillä nauttiin saunasta ja uimi-
sesta, nuotioilloista ja kaikenlaisista kun-
nostustöistä, kuten pöytäryhmien ja 
riukuaidan uudistamisesta. 

 

Tämän lehden loppuvuoden kalenteris-
sa on paljon tapahtumia. Järjestäjät toi-
vovat tapahtumiin osallistujia sekä tal-
kooväkeä järjestelyihin. Ilman talkoita ei 
tapahtumia pystytä järjestämään. Tänä 
vuonna järjestetään 50. Pirkan Hölkkä. 
Juhlahölkkä on yhdistyksemme suurin 
talkooponnistus syksyn aikana. Hölkän 
järjestelytehtäviin kaivataan lisää talkoo-
väkeä sekä lauantaina 5.10. että Hölk-
käpäivänä, sunnuntaina 6.10. Lehdessä 
on lisätietoa talkoista ja Hölkästä. 

 

Yhdistyksemme syyskokous pidetään 
Taivalpirtillä lokakuussa. Siellä valitaan 
ensi vuodelle toimihenkilöitä. Puheen-
johtajan pestikin on katkolla 20 vuoden 
jälkeen. Rohkeasti vain halukkaat mu-
kaan ehdokkaiksi. Lisäksi silloin pääte-
tään ensi vuoden talousarvio, hyväk-
sytään toimintasuunnitelma ja keskus-
tellaan yleisesti Taivaltajien toiminnasta. 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki 
seuramme jäsenet. Kutsu ja esityslista 
ovat tässä lehdessä. 

 

Liikunnallista loppuvuotta Taivaltajille 

 

toivottaa Raipe

 

 

TAPAHTUMAT 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
47. vsk. No. 4/2019, 20.9.2019 

 
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 1/2020 (tammi-maaliskuu) ilmestyy 
20.12.2019. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.11.2019 

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: Pihtilampi Laipanmaalla 

Anna-Maija Rae 

 

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


3 

TAPAHTUMAKALENTERI 

 

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

Lentopalloa  
Keskiviikkoisin 25.9. alkaen kello 19.00. Paikka Tredu Koivistonkylässä, sivu 
16 
 

26.9. Matti Rekola tarinoi Kerholla autiotuvista, sivu 17 

 

5.10. Syksyinen luontoretki Kintulammille, sivu 18 

 

6.10. 50. Pirkan Hölkkä, sivu 6 

 

12.10. Taivalpirtin syystalkoot, sivu 4 

 

12.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja -kokous, sivu 27 

 

13.10. Pirkan talkoohölkkä, sivu 7 

 

14.10. Ruskaretken kuvailta Kerholla, sivu 18 

 

20.10. Yhdistyksen syyskokous Taivalpirtillä, sivu 5 

 

20.10.. Polkujuoksu tutuksi Kaupissa, sivu 4 

 

25.-27.10. Myöhäissyksyn retkiviikonloppu Laipanmaalle, sivu 18 
 

14.11. 50. Pirkan Hölkän päätöstilaisuus talkoolaisille, sivu 7 

 

16.11. Päiväretki Nokian Taivalkunnassa Horhan kalliorotkossa, sivu 19 

 

18.11. Taivaltajien vuoden retkikuvat -kerhoilta, sivu 19 

 

23.11. Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 15 

 

25.11. Hiihtopäivystysilta Kerholla, sivu 15 
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Polkujuoksu tutuksi Kaupissa 

20.10. kello 12.00 

 

Tule tutustumaan polkujuoksuun kello 12.00. 

Lähtö Kaupin uudelta huoltorakennukselta. Et 

tarvitse huippukuntoa, sillä etenemme maltilla 

aina välillä pysähdellen. Käymme läpi polku-

juoksuun tarkoitettuja varusteita yms. Laita 

päällesi säänmukaiset lenkkivaatteet sekä 

juotavaa kannattaa olla mukana. Lippis on 

kätevä poluilla ja maastojuoksulenkkarit, mut-

ta eivät mitenkään pakolliset.  

Lisätiedot Marika Viinikka, 

tiuku_78@hotmail.com 
 
 
 

 

TAIVALPIRTIN SYYSTALKOOT 

 

lauantaina 12.10. kello 9.00-15.00 

 

Työnjako ja aamukahvi kello 9.00.  

 

Talkoissa pirttiä valmistellaan talven tuloon tekemällä  

erilaisia piha-, puu- ja kiinteistönhuoltotöitä. 

 

Pirtillä on tarvittavat työvälineet.  

 

Päälle säähän ja ulkotöihin sopivat ”parhaat” talkoovaatteet. 

 

Päivän mittaan talo tarjoaa lisäksi  

keittolounaan ja iltapäiväkahvit. 

 

Talkoiden päätteeksi uimapukusauna. 

 

Talkooterveisin 

 

Kiinteistötoimikunta  
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SYYSKOKOUSKUTSU 

 
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 20.10.2019 
kello 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu!  

 

Ohessa on syyskokouksen esityslista. Tule päättämään yhteisistä asioistam-
me!  

 
ESITYSLISTA 

 
1 Kokouksen avaus 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Puheenjohtajan valinta 

2.2 Sihteerin valinta 

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 Esityslistan hyväksyminen 

5 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

6 Vuoden 2020 jäsenmaksut 

7 Vuoden 2020 talousarvio 

8 Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 Tilintarkastajien palkkiot 

8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot 

8.3 Puhelinkulujen korvaaminen 

8.4 Oman auton käytön korvaaminen 

9 Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2020-2021 

10 Johtokunnan jäsenten lukumäärä 

11 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten 
 tilalle 

12 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 

13 Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän 

ja emännän valinta 

14 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 

15 Kokouskutsujen julkaiseminen 

16 Muut kokoukselle esitetyt asiat 

17 Tiedotukset 

18 Kokouksen päättäminen 

 
 

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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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 valmistelutöitä 
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. 

 
 

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 ilmoittautuneista 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 jälki-
partiota 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 

 
 50. Pirkan Hölkän päätöstilaisuus talkoo-

laisille 14.11.2019. Tilaisuus järjestetään UKK-
Instituutin Sylvin Salissa kello 18.00 alkaen. 
Tietoa ilmoittautumisesta ym. saat 
hölkkäpäivänä talkoopisteestäsi. 
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Käkkälöjoki – Ounasjoki 2019 
 

Tämän vuoden kesämelontaretki suuntautui Käkkälö – Ounasjoen maisemiin. 
Enpä ollut aikaisemmin melonutkaan kuin osan Ounasjokea, kalastusreissulla, 
joskus ammoisina aikoina. 

 

Matkalle lähdettiin maanantai aamuna jo kukonlaulun aikaan. Valmistelut 
peräkärryn pakkaamisineen teimme jo sunnuntaina, ihan viisas päätös, sen 
verran siinä taas aikaa suttaantui, kun kaikki kahdet inkkarit ja retkikajakit 
varusteineen saatiin kyytiin ahdettua. No ei siitä sen enempää, mutta kyllä 
noita retkileluja ja nyssäköitä taas piisasi (ilmeisesti varakasta porukkaa). 

 

Toinen autokunta tuli omia polkujaan, treffasimme muistaakseni Hirvas-
kankaan ABC:llä, no saman nimisellä huoltamolla joka tapauksessa. Meitä oli 
lähdössä seitsemän innokasta melanheiluttajaa, kuusi paikallista ja yksi 
”hollantilainen”. Ei ensikertalaisia tällä kertaa, niitäkin toki mukaan sopisi. Siis 
inkkareissa J&J Nokialta, K&J ”Hollannista” ja Nokialta sekä T Mansesta. 
Retkareissa P&P Pirkkalasta ja Mansesta. Lyhenteet ehkä täydentyvät jutun 
edetessä tai sitten ei... 

 

Kalmankaltion vanhan rajavartioaseman maisemiin saavuimme iltahämärissä. 
Leiriydyimme lähistöllä olevan laavun ympäristöön. Aika valoisaahan toki näin 
heinäkuun puolivälissä Lapissa on, voinen todeta näin itse valoisana ja 
johdonmukaisena sähköhenkilönä (kevennys). 

 

Aamulla leirin purku ja pakaasien ahtaminen aluksiin ja autot alas Raat-
amaan, josta kuskit takaisin taksilla jne. Sinne Raattaman porotilalle oli varattu 
majoitus ruokailuineen lauantaiksi. Toki meloimme vielä sunnuntaina jokea 
päivämatkan alaspäin. 
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Pääsimme melomaan vissiin siinä puolenpäivän hujakoilla, eipä sitä lomalla 
niin ajalla väliä. Mulla oli siis melontaparina se ulkomaan elävä, joka tuli 
suoraan Hollannista mukaan. Kyllähän se suomea puhui, ennakkoon arvelin, 
kuinka kommunikointi sujuu. Mutta, kun vasen ja oikea puoli ensimmäisen 
päivän aikana saatiin sovittua, niin koko viikko ”Hollantilaisen” kanssa sujui 
mitä mainiommin. 

 

Kivet kierreltiin Kim’n kanssa tosi mallikkaasti mahdollisimman läheltä 
tietenkin sivuuttaen, no muutama pieni moka toki tuli, mutta pääsääntöisesti 
hyvin. Pienehköjä koskia riitti aina mukavin välimatkoin. Kaikki selviytyivät 
niistä oikein hyvin, mitä nyt toinen P vähän väliä kikkaili ja tuli samalla 
liittyneeksi ”takaperinmelojien” kunniakkaaseen ryhmään. 

 

Nallatupa oli päivän etappimme. Melko jyrkän rinteen kohdalla tupa sijaitsi. 
Maihinnousu kaikkine pakaasien kantamisineen onnistui meikäläisen puoli-
volttia lukuunottamatta kohtuullisesti. Leiri pystyyn tuvan pihapiiriin ja ”sopat” 
kiehumaan. Sitten unten maille, päivän koitosten jälkeen (varmaankin reilusti 
yli 20 kilometriä) unta ei pahemmin tarvinnut odotella, vaikka ei tuo ainakaan 
mulle yleensä ole ongelma ollut. 
 

Aamutoimien jälkeen päätimme tutustua Nallatievoihin eli hiekkasärkkiin, joita 
tuvan lähistöllä oli runsaasti. Kivan näköistä maisemaa ”muutamien” lentävien 
ötököitten lähentelystä huolimatta. Teimme siis parin kilometrin ympyrä-
vaelluksen hiekkaharjanteitten, hiekkatievojen ja pienten soitten kautta 
takaisin jokea seuraillen Nallatuvalle. 

 

Sitten se jälleen alkoi, se mitä varten tänne ainakin meikäläinen on tullut, 
melominen erämaassa koskien seuratessa toinen toistaan. Tämä on tietenkin 
vain oma mielipiteeni, mutta kyllähän ne kosket ovat se melonnan suola. 
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Matka jatkui eteenpäin ja sääkin suosi meitä kohtuullisesti, ei isompia sateita 
eikä liian kuumakaan. Pikku hiljaa kommunikointi ”hollantilaisen” kanssa sujui 
jo aika hyvin, aloin jo erottamaan eri ymmn-äänteiden merkityksen. Kyllä mulla 
taas kävi hyvä säkä, kun sain tuollaisen melontaparin. Tokihan me nyt oltiin 
oltu jo ennenkin samoilla reissuilla, muttei samassa aluksessa. 

 

Päivän määränpäämme oli Siltakosken laavu, jonne saavuimme kohtuu ajas-
sa. Leirin pystyksen ja ruokailun jälkeen laavulle saapui pari kalastajaa 
paistelemaan makkaraa ja jutustelemaan meidän kanssa. Arvasivat heti, että 
ollaan Tampereen seudulta, kuulee kuullemma äänestä, jopa meidän ”ulko-
maan” vahvistus puhuu ihan manselaisittain, johtuneeko siitä, että on ollut 
mun kanssa muutaman päivän samassa kanootissa vai mistä? Taisi olla 
vähän lyhyempi melontamatka tänään, siltä ainakin tuntui. Niin ja kanootin 
penkkiäkin jouduttin illalla korjaamaan, se kun toi ”hollantilainen” teki sen 
verran voi-makkaita liikkeitä yhdessä koskessa, jossa jäätiin vähäksi aikaa 
jumiin, mutta onneksi hänellä on sitä poweria, jotta matka jatkui… 

 

On muuten hieno katsella tuota ”professori” T:n melomista, se on niin helpon 
ja vaivattoman näköistä. Oli meillä jälleen matkassa tosi hyvä porukka, Jo & 
Ja tietenkin inkkarimelojien parhaimmistoa niinkuin ruokaryhmääni kuuluvat Pi 
& Pi:kin kajakeissaan. Joo, siinäkin kävi taas meikäläisellä säkä, pääsin mim-
mien kanssa samaan soppakuntaan. Nukkumaan joutui/sai olla yksin, ilmei-
sesti ehkä sitten jotain ääniä yöllä päästelen, en ole kyllä itse huomannut… 
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Torstaina kosket jatkuivat jo mukavan pitkinä ja matka taittui hyvää vauhtia. 
Haarakoskessa Käkkälöjoki sitten yhtyy Ounasjokeen ja virtaa myöskin jo 
selvästi  leveämpänä. Tavoitteemme oli Sioskosken rannalla oleva päivätupa, 
jonka saavutimme iltapäivän lähestyessä alkuiltaa. Todella makea leiripaikka, 
pieni kantomatka tosin töyrästä ylös, mutta telttapaikkoja oli yllin kyllin ja hyviä. 
Tupa siistissä kunnossa ja muutenkin paikat hyvällä mallilla. Päätettiinkin olla 
tässä kaksi yötä. Iltaparlamentti kokoontui nuotion loimussa ja päätyi 
sellaiseen ratkaisuun, että koska olemme tällä paikalla kaksi päivää, niin 
lähdemme tekemään patikkaretken Hietajärvelle. Matkaa kertyisi yli 20 km, 
”Hollannin” Kimm päätti jäädä kalasteleen. 
 

Mun täytyi miettiä omaa ratkaisuani aika pitkä tovi. Lähtisinkö noiden pinkojien 
kanssa patikoimaan vai jäisinkö K:n kanssa leireileen. Aikani harkittuani päätin 
kuitenkin lähteä patikoimaan, hyväähän se kävely tekisi mun uusille polville. 
Kohtuudella reisusta selvisin ja oli mukava päivä kaiken kaikkiaan. Illalla oli 
pakko tehdä pienet venyttelyt, sen verran jalat olivat talsimisesta pökkelöinä.  

 

Lauantaiaamu valkeni melko kauniissa säässä ja jalatkin toimivat. Pääsin siis 
teltasta omin voimin ylös ja aloitin aamutoimet ensimmäisenä niinkuin 
muinakin aamuina. Heräsivät ne muutkin siitä pikku hiljaa ja melonta kohti 
Raattamaa ja Autton porotilaa alkoi. 

 

Päivä sujui ilman mitään kommelluksia,mitä nyt se toinen P taas jonkun verran 
kikkaili, toinen P laski laski kosket mallikkaasti ja tyylillä. Kosket seurasivat 
toisiaan ja samoin suvannot, niitäkin toki riitti. 
 

Raattama tavoitettiin ja sitten majoituttiin porotilan mökkiin, saunaan ja 
pesulle, syömään seisovasta pöydästä poronkäristystä runsaine salaatteineen 
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ja muine tykötarpeineen, oluttakaan unohtamatta. Kyllä se aina on hieno 
palata sivistyksen pariin, vaikka ei retkuilua mikään oikein voitakaan. 
 

Sunnuntain pakattiin sitten suurin osa tavaroista autoihin ja peräkärryyn. 
Meloimme viimeisen päivän lähes tyhjillä kanooteilla, vain päiväeväät otettiin 
mukaan, koska evääthän ne ovat tosi iso osa kaikkea retkeilyä. Kuka sitä nyt 
ilman eväitä… 

 

Viimeinenkin melontaosuus sujui hyvin ja alas jokivarteen jätetty toinen auto 
saavutettiin. Sitten toisen auton haku ja kuorman pakkaaminen. 

 

Ja niin se kotimatka siitä taas alkoi ja mieleen tulivat ajatukset, että mihinkäs 
sitä sit ensi vuonna… 

 

Jaa niin; mukana meloivat Jossu & Jape, Kimmo & Jaska, Timppa, Pipsa ja 
Pia. 

 

Raapustelijana toimi ”Hollantilaisen” Perämies 

 

Teksti:Jari-Pekka Isotalo, kuvat: Timo Antila 

 
 

Pyöräretki Päijänteen suuntaan 30.5.-2.6.2109 
 
 

Tampere-Sahalahti-Kuhmoinen-Virmaila-Padasjoki-Vesijako- 
Luopioinen-Pälkäne-Valkeakoski-Lempäälä-Tampere 

 

Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polkupyöräilijöiden yhteinen hela-
torstain pyörämatka suuntautui tällä kerralla itään kohti Päijännettä Kuh-
moisten, Padasjoen, Pälkäneen ja Valkeakosken maisemiin. Lähtö tapahtui 
Tampereelta Mustalahdesta. Alkumatkalla joukkoon liittyi lisää innokkaita 
pyöräilijöitä ja Kangasalla koko 15 hengen osallistujaryhmä oli koossa. Sää 
suosi meitä, kun ajoimme myötätuulessa kohti Sahalahtea. Sieltä löytyi 
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ensimmäinen helatorstaina auki oleva kauppa ja kahvila, jossa pidettiin 
ensimmäinen kunnon tauko. Jatkoimme tietä 325 kohti Kuhmalahtea ja 
Kuhmoisia. Aurinko paistoi ja polkeminen maittoi kauniissa hämäläisessä 
maisemassa, jossa loivat mäet, järvet, peltoaukeat ja pienet kylät vuorottelivat. 
Hyvissä ajoin iltapäivällä saavuimme ensimmäiseen yöpaikkaan, Lehdesmäen 
lomakotiin Kuhmoisten Kukasjärven rannalle, Keski-Suomen maakuntaan, 
noin 75 km ajomatkan päätteeksi. Siellä meitä odotti erinomainen sauna ja 
iltaruokailu. Sama järjestely pysyi muutenkin koko retken ajan. Erinomaiset 
matkanjohtajamme olivat hoitaneet illallisen, aamiaisen sekä saunan jokaisen 
yöpymisen yhteyteen!  

 

Toisena päivänä matka jatkui ensin kohti itää. Ensimmäinen pysähdyspaikka 
oli Rosellin puukkotehdas Harmoisissa, vanhan nelostien (nykyisin tie 24) 
varrella. Kun siellä muutamat saivat lisättyä “asevarusteluaan”, jatkoimme 
matkaa Päijät-Hämeeseen Virmailan saareen. Osa siitä kuuluu Päijänteen 
kansallispuistoon. Mäkinen maasto tarjosi muutaman jyrkän ala- ja ylämäki 
kokemuksen. Päijänteen ääreen pääsimme vihdoin, kun pysähdyimme 
Kellosalmen kanava-ravintola Kelossilla, jonka lohikeitto ja muut maukkaat 
annokset maistuivat polkijoille. Tähän loppui myös myötätuulesta nauttiminen, 
ja etelään Padasjoelle polkiessa saimmekin pitää varamme todella reippaassa 
sivutuulessa. Padasjoella poikkesimme satamassa ja pidimme tankkaus-
taukoa paikallisessa marketissa. Seuraavaksi otimme suunnan takaisin kohti 
länttä 53-tiellä, joka tarkoitti myös puskemista navakkaan vastatuuleen!  
“Alkupalana” oli vielä reilun kilometrin mittainen ylämäki.  Mutta ponnistelut 
palkitsi kuitenkin jälleen kaunis ilma ja hienot maisemat. Erityisesti Vesijako on 
suomalaista maalaisympäristöä parhaimmillaan. Vesijako jakaa nimensä 
mukaisesti vedet lähtemään joko Suomenlahtea tai Pohjanlahtea kohti. 
Kuulimme myös, että se on lisäksi harvinaisen selvä murreraja itäisten ja 
läntisten kieliryhmien välillä. Telarannan lomakeskus oli toisen päivän 
päätepiste, jossa taas hyvä sauna ja illallinen. Päivämatka oli noin 70 
kilometriä 
 

Kolmas päivä toi meidät heti alkuun Päijät-Hämeestä takaisin Pirkanmaalle. 
Päivän rastipisteitä olivat Kyynärö-Rautajärvi-Luopioinen-Aitoo-Pälkäne ja 
Valkeakoski. Rautajärvellä sijaitsi vuonna 1979 nk. Weberin piste, eli väes-
töllinen keskipiste, jonne jokaisella suomalaisella on keskimäärin yhtä pitkä 
matka. Rautajärvelle se oli silloin 191 kilometriä. Tämä piste siirtyy 
vääjäämättä muuttoliikkeen mukana kohti etelää noin kilometrin vuodessa ja 
sijaitsee nykyään Hauholla. Rautajärvellä on myös uskomaton kyläkauppa, 
josta löytyy kaikki mitä ihminen voi tarvita, ja nekin mitä ei tarvita. Luopioinen 
oli maineensa mukainen vireä paikkakunta ja ohjelmassa oli ”pakollinen” tauko 
taidekahvilassa. Pälkäneellä kohteenamme oli rauniokirkko. Siellä päivän 
suurin ponnistus oli kaikkien saaminen ryhmäkuvaan. Pälkäneeltä sitten vielä 
loppukiri kunnon vastatuulessa Valkeakoskelle Apianniemen leirintäalueelle, 
ja takana oli taas 70 kilometriä mieleenpainuvaa pyörämatkaa. Apia oli vähän 
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apea paikka, koska osa majoitustiloistamme oli jo parhaat päivänsä nähnyt. 
Mutta hyvä seura korvasi pienet puutteet! 
 

Sunnuntaiaamuna osa ryhmästä otti suunnan kohti Kangasalaa pääjoukon 
lähtiessä Lempäälään. Matkan varrella poikettiin ”pyhiinvaelluskohteessa” 
Kelhon koululla, Mörkö-Markon opinahjossa. Lempäälässä etappina oli Siirin 
kahvila. Sieltä lähdettiin kotia kohti eri reittejä, osa suoraan kohti Tamperetta 
ja pieni ryhmä keräsi vielä kilometrejä kiertämällä Pirkkalan kautta. 
 

Kiitos kaikille mukana olleille upeasta seurasta ja unohtumattomasta 
matkasta. Ja erityisen iso kiitos matkan järjestelyistä Pekallle ja Matille. 
Meidän muiden oli helppoa ja mukavaa tulla “valmiiseen pöytään”. 
 

Matkaa muistellen Antti 
 

Teksti ja kuvat: Antti Sirén 

 

Ensiapujaosto 

Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä 
 
 

Kerro kiinnostuksestasi ja jätä yhteystietosi Kerhon keskiviikkopäivystykseen 
puhelin 0500 380 295. 
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EA-jaoston 

”Entiset nuoret 

naiset" siivosivat 

Taivalpirtin 

kesäkuntoon  

13. kesäkuuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva:Margit Helsky 

 

Hiihtojaosto 

 

HUOMIO HUOMIO HUOMIO!!! 

Latupohjan kunnostustalkoot 23.11.  
 

Kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle. Tarkoi-
tuksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita ja heiniä.  

 

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

Tervetuloa toivottavat Latumestarit 

 

Hiihtopäivystysilta 25.11. 
 

Runsaslumisen talven odotuksessa tervetuloa kaikki Taivalpirtin talvisesta 
hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet Kerholle maanantaina 25.11.2019 
kello18.30.  

Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja 
kalenterista. 
 

Kahvitarjoilu 
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Pelijaosto 

 

Talven lentopalloilusta 
 

Tätä kirjoitettaessa ei kesän aikana ole vielä kertaakaan ollut porukkaa niin, 
että olisi pelattu lentopalloa. Olen aavistuksenomaisesti pettynyt! Tänä kesänä 
syynä ei ole ollut sade, ei kertaakaan. Ilmeisesti siellä on käynyt ainakin 10 
pelaajaa, mutta sopivasti vuorotellen. Toivottavasti tämä ei ole trendi, vaan 
normaalia vaihtelua. Kesävuoroja jatketaan kesäkauden päättäjäisiin asti, 
18.09.2019. 
 

Lentopallo jatkuu sisävuoroina keskiviikkona 25.09.2019 kello 19.00 alkaen 
joka keskiviikko lähelle joulua, ja sitten taas tammikuusta toukokuun puolivälin 
paikkeille. Paikka on Tredu Koivistonkylässä (minulle kalkkiksena se on aina 
Pirkanmaan Ammattikoulu). Tredun toiminta siellä loppuu vuodenvaihteessa, 
kevään vuorojen olemassaolosta ei vielä ole mitään tietoa. 
 

Viimekeväisen kävijämäärän perusteella mukaan mahtuisi muutama uusikin. 
Meitä oli vaihdelleen 9-15 henkeä, mutta 16:lla vielä homma menee hyvin (siis 
2 kummallakin puolella ns. lentävällä vaihdolla). Pelailemme sellaista rentoa 
kuntolentopalloa. Ikähaitari on melko suuri, mikään ikä ei ole este mukaan 
tulolle. Aina kannattaa ainakin käydä katsomassa, jos vähänkin tuntee kiin-
nostusta aiheeseen. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan noin 45 euron 
hujakoilla, siis nupeloa kohden. Jos käy vain muutaman kerran, maksu on 7 
euroa/kerta. Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan määrää. 
Maksellaan sitten pankin kautta joskus, kertoilen siitä syksyn aikana. Minulta 
saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä. Sähköposti ja 
tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu. 
 

Seppo Raevaara 

Pelijaoston vetäjä 

 

Pyöräilyjaosto 
 

Pyöräilyn retkilenkkejä kesällä 2019 

 

Mustanlahden satamasta on lähdetty kaikille tarkoitettuihin matalankynnyksen 
retkilenkeille tänä kesänä 10 kertaa. Pirkanmaata on pyöräilty joka toinen viik-
ko sunnuntaisin paitsi pyöräilyviikolla ja Venlojen viestin päivänä lauantaina. 
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Timon vetämä retkilenkki14.7. Kangasalan Saarikyliin. 
 

Matkat on olleet 50-110 kilometrin pituisia. Reitillä on ollut jokin luonto- tai muu 
paikka tutustumiskohteena. Osallistujamäärä on vaihdellut 6-18. Lenkkien 
vetäjinä on ollut Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polkupyöräilijöiden 
pyöräilijöitä. 
 

Teksti ja kuva: Matti Rahomäki 
 

Retkeilyjaosto 

 

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! 
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Syksyinen luontoretki Kintulammille 5.10.  
 

Lähdemme syysmetsän siimekseen Kintulammin pysäköintipaikalta lauantaina 
kello 10.30. (P2-pysäköintipaikka, navigaattoriin osoite Kintulammentie 378). 
Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on valtakunnallisesti arvokas 
luontokohde, missä viihtyvät myös vanhojen metsien lajit kuten metso, 
pohjantikka ja liito-orava. Kierrämme leppoisasti noin kuuden kilometrin 
rengasreitin, jonka varrella pysähdymme katselemaan ja kuuntelemaan 
syysluontoa. Kaukalois-tenkallion laavulla pidämme evästauon. Kyytinsä 
jokainen retkelle osallistuja hoitaa itse. Nyssellä 28A pääsee Kaitavedentien ja 
Pulesjärventien risteykseen (pysäkin numero 5218), mistä matkaa 
Kintulammin p-paikalle kertyy kolmisen kilometriä. Mukaan eväät ja 
säänmukainen vaatetus. Reitillä on pitkospuita, jotka ovat sateella liukkaita, 
joten kävelysauvat hyvänä apuna. Retkelle ei ole ennakkoilmoittautumista, 
vaan sille ilmoittaudutaan lähtöpaikalla.  

Retken oppaana toimii Elina Pallas  

 
 

14.10. Ruskavaelluksen kuvailta kello 17.30 
 

Kuvia Taivaltajien ruskaretkeltä vuodelta 2019 esitetään Kerhohuoneella 

(Kortelahdenkatu 10-12, käynti Suokadun puolelta) maanantaina 14. 

marraskuuta kello 17.30 alkaen. Ruskaretkeläiset retkeilivät Pallas-Hetta-

reitillä, Pöyrisjärvellä sekä Reisadalenissa Norjan puolella. Tule tutustumaan 

Taivaltajiin ja retkiimme, tai muistelemaan omaa retkeäsi. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 

Myöhäissyksyn retkiviikonloppu Laipanmaalle 

25.-27.10.2019  
 

Retki suuntautuu Laipanmaan alueelle, joka sijaitsee Pälkäneen ja Kan-
gasalan rajamailla. Matka alueelle tehdään omilla autoilla/kimppakyydeillä.  
 

Alue on yksi Etelä-Suomen laajimmista rakentamattomista metsäalueista, ja 
siellä risteilee noin 30 kilometrin mittainen reittiverkosto. Alue on pääosin 
talousmetsää, jota elävöittävät kalliot, järvet ja suot.  
 

Viikonlopun tukikohtana toimii Pihtilammen laavun ympäristö, jossa majoitu-
taan omissa majoitteissa. Mukaan omat eväät, keitin, yöpymisvälineet ja sään 
mukainen retkeilyvarustus.  
 

Paikalle voi saapua perjantaina 25.10. illalla tai lauantaina 26.10. aamulla. 
Perjantaina ei ole erityistä järjestettyä ohjelmaa.  
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Lauantaina ohjelmassa on patikointia alueen reiteillä. Pihtilammelta on mah-
dollista kävellä 12 kilometrin mittainen Hirvijärven kierros joko kokonaan tai 
osittain. Vaativan reitin kohokohta on komea Korppivuori. Lähtö polulle Pihti-
lammelta kello 10.00. 
 

Sunnuntain ohjelma on vapaa.  
  

Patikoinnin lisäksi alue tarjoaa mahdollisuuksia maastopyöräilyyn. Alueella on 
polkujen lisäksi runsaasti metsäteitä, joita polkuihin yhdistelemällä on 
mahdollista tehdä pidempiäkin päiväretkiä.  
 

Pihtilammelle pääsee autolla Luopioisten suunnasta. Halutessaan paikalle voi 
tulla myös Rajalan kämpän kautta, josta on Pihtilammelle noin 5 kilometrin 
kävelymatka.  

 

Lisätietoja alueesta: http://www.laipanmaa.fi 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 18.10.2019 mennessä:  

Pasi Talvitie, 040 502 6573, pasi.talvitie(at)elisanet.fi 

 

16.11. Päiväretki Nokian Taivalkunnassa  

Horhan kalliorotkossa  
 

Tule päiväretkeilemään Nokian kalliomaisemiin ja sen jälkeen viettämään iltaa 

nuotiolla. Mahdollinen makkaranpaisto tapahtuu patikoinnin jälkeen, mutta 

patikkaretkelläkin pysähdymme syömään eväitä. Reittimme kulkee polkuja 

pitkin, mutta nousuja ja laskuja Nokian golfkentän takamaastossa riittää! 

Tutuksi tulevat rauhallisessa tahdissa mm. Tupsuvuori, Kyynärpäävuori, 

Horhanvuori ja Römövuori.  
 

Tapaaminen osoitteessa Santamäentie 60, Nokia, kello 12.00. Voit kysellä ja 

tarjota kyytiä retkeilyn sähköpostilistalla. Ilmoittautumisajan jälkeen voin antaa 

autollisten yhteystiedot autottomille, jos kyydit onnistuisivat myös heille, jotka 

eivät ole ko. sähköpostilistalla.  
 

Ajo-ohje: Nokialta Emäkoskentien liikenneympyrästä Taivalkunnantietä 10,4 

km, kääntyminen vasemmalle Santamäentielle, jota vielä 600 metriä 

(Santamäentie 60). Retkelle mukaan istuinalusta, säänmukainen vaatetus, 

vedenpitävät jalkineet, juotavaa ja retkieväät, lisäksi autoon lisää eväitä, jos 

jäät nuotiolle viettämään iltaa. Polut ovat osin kuraisia, joten varustaudu 

kumisaappailla tai vaelluskengillä. 
 

Helaanmäen-Römönvuoren-Pihtikorvenvuoren kallioalueesta kirjoitetaan 

seuraavasti:  "Taivalkunnan ja Lamminperän alueella sijaitseva kallioalue 

http://www.laipanmaa.fi/
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koostuu jyrkänteisistä kallioista ja niiden välisistä rotkomaisista laaksoista. 

Alueen arvokkain osa on sen keskellä sijaitseva Römönvuori, jonka itäreunan 

pitkä, korkea ja pystysuora jyrkänne on maisemallisesti ja geomorfologisesti 

edustava. Jyrkänteillä ja alueen luonnontilaisissa metsissä tavataan myös 

vaateliasta sammal- ja jäkälälajistoa (mm. kalliokeuhkojäkälä, varjonahka-

jäkälä ja nappinahkajäkälä). Römönvuoren itärinteen alaosassa on rehevää 

kallionaluslehtoa monipuolisine lehtokasveineen (mm. kotkansiipi, imikkä, 

mustakonnanmarja, lehto-orvokki, lehtopalsami ja niukkana pähkinäpensas) ja 

alueella tavataan myös harvinaista hajuheinää. Kivilajina on seudulle 

tyypillinen granodioriitti. Alueen laajuus korostaa kasvillisuus- ja maisema-

tyyppien sekä geomorfologian edustavuutta. Kohde kuuluu Pirkanmaan arvok-

kaimpiin kallioalueisiin. " Lähde: Nokian kaupunki luontokohteet, sivut 24-40a 

(löytyy netistä).  

 

Ilmoittautumiset 8.11. mennessä ja tiedustelut: Johanna Välimäki, 

valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 040 752 5116. 

 

18.11. Taivaltajien vuoden retkikuvat -kerhoilta 
 

18.11.2019 alkaen kello 17.30 Taivaltajien kerhohuoneella. Illassa näytetään 
kuvia Taivaltajien pyöräretkeltä, melontaretkeltä, ruskaretkeltä ja mahdollisesti 
Taivaltajien muilta retkiltä. 

Isojärven kansallispuistossa, kuva Elina Pallas 
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Pihkavoiteen tekoa Taivalpirtillä 

 

Taivalpirtillä on pidetty kesän mittaan useita Retkeilyn ABC-sarjaan kuuluvia 
tietoiskuja. Juhannusviikolla perehdyimme luonnonlääkinnän saloihin valmis-
tamalla pihkavoidetta Maarit Savolaisen johdolla.  

 

Havupuun, varsinkin kuusen pihkasta valmistettu voide on ollut käytössä 
haavainfektioiden hoidossa vuosisatojen ajan. Myös nykylääketiede käyttää 
voidetta vaikeiden ns. makuuhaavojen hoidossa. Arno Sipponen on selvittänyt 
asiaa tutkimuksessaan "Coniferous resin salve, ancient and effective 
treatment for chronic wounds: laboratory and clinical studies", jonka mukaan 
kliinisessä potilastutkimuksessa terveyskeskuksen vuodeosastolla havaittiin, 
että 22 potilaalla 94% potilaista haava parani, kun sitä hoidettiin pihkasalvalla 
6 kuukauden ajan, ja vertailuhoidolla vain 36 % potilaista haava parani. 
Pihkasalva on tutkimuksen mukaan tehokas, halpa ja turvallinen hoitomuoto 
ihohaavoissa. Pihka ja pihkasalva ovat antimikrobisia, mutta tutkimuksessa 
päätellään, että hoidon tehoamisen takana ovat myös pihkan muut haavan 
paranemiseen vaikuttavat mekanismit. 

 

Omatkin kokemukseni pihkavoiteen käytöstä ovat olleet hyviä. Itse olin tähän 
mennessä käyttänyt vain Pirkkalan muinaismarkkinoilta ostamaani voidetta. 
Myös apteekeista saa ostaa pihkavoidetta varsin arvokkaalla hinnalla.  

 

Maarit ohjasi meitä pihkavoiteen tekoon selkeällä ja reippaalla tavalla. 
Jokainen vuoli itselleen sekoituslastan. Pihkaerä kuumennetiin nuotiolla 
pikkukattilassa sekoittaen. Kiehuvaan seokseen lisättiin loraus 
rypsiöljyä,jolloin sekoittaessa pihka ja öljy liukenivat toisiinsa ja roskat paak- 
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kuuntuivat kattilan pohjalle. Lopuksi    voitee-
seen sulatettiin pieni pala  mehiläis vahaa, 
joka oli suoraan tuottajalta saatua. Valmis 
voide kaadettiin pieniin purkkeihin ja 
puunkuoriroskat jäivät helposti kattilaan. 
Sitten vain roskapaakku nostettiin lastalla 
kattilasta, kattila kuumennettiin ja paperilla 
pyöräytettiin loput roskat sieltä pois. Sen 
jälkeen oli seuraavan vuoro. Pihkavoiteen 
teossa oli muistettava tarkkailla pihka-öljy-
seoksen lämpötilaa, ettei se päässyt 
kuumenemaan liikaa ja syttymään palamaan. 

 

Useilla paikalla olijoilla oli omat pihkat mu-
kana. Itse hain pihkaa kotitiemme varrella 
kasvavista kuusista, kun arvelin aivan oikein 
niissä olevan vaurioita yli 10 vuotta sitten 
tehtyjen räjäytysten jäljiltä. Muilta löytyi 
esimerkiksi kotipihan makedonianmännyn 
rungolta helposti kerättyä siistiä pihkaa, tai 
saunaremontin yhteydessä otetuista sisä-
paneelilautoihin kovettuneita pihkapisaroita. 

 
 
 

Itse tehtyä pihkavoidetta kelpaa käyttää hyvillä mielin. Ja kun voiteeni joskus 
loppuu, tiedän nyt miten teen sitä lisää. 

 

Teksti ja kuvat: Johanna Välimäki 

 

Lintu- ja luontoretkellä Isojärvellä 27.4. 
 

Kevätaurinko paistoi kirkkaalta taivaalta lämpimästi ja äskettäin jääpeitteestä 
vapatuneella Kurkijärvellä kävi vain kevyt tuulenhenki. Mieli oli iloinen ja askel 
kevyt, kun suuntasimme 12 retkeläisen innostuneella joukolla kansallispuiston 
havumetsien siimekseen noin kymmenen kilometrin pituiselle rengasreitille. 
Matkan varrella saimme tuntumaa Isojärven alueelle tyypillisistä korkeus-
eroista, jotka syntyvät kallioperän murroslaaksojen eli keskisuomalaisittain 
hoilojen ja toisaalta niiden ympärillä kohovien jyrkkärinteisten mäkien, vuorten, 
vuorottelusta. 

 

Lähdimme salon sydämeen Heretyn museokämpän pysäköintpaikalta, jonne 
olimme huristelleet kimppakyydein. Kyllikki, Margit, Eeva-Helena, Anne, 

Leena, Iitu, Ritva, Timo ja Elina kerholta ja Ritva, Raipe sekä Lasse 
Hervannasta. 
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Reilun tunnin ajamatkan jälkeen oli jo mukava päästä oikomaan jäseniä ja 
samalla tutkailemaan oppaan johdolla päivän retkireittiä kartalta. Kesä-
kahvilana ja kämppämuseona toimiva Heretyn kämppä on valmistunut talvella 
1946-47 hevosmiesten majapaikaksi. Hakkuiden ollessa nykyisen kansallis-
puiston seudulla vilkkaimmillaan 1950-luvulla siellä asusteli nelisenkymmentä 
hevosmiestä. 

 

Hiidenkiviä ja kevätlaulajia 

 

Suuntasimme ensin Kannuslahden luontopolulle katsomaan erikoista, neljän 
pienemmän kiven päällä nököttävää jykevää siirtolohkaretta eli hiidenkiveä. 
Kurkijärven ylittävällä Kannuslahden sillalla tummasiipinen suruvaippa kävi 
tekemässä tuttavuutta yhden jos toisenkin retkeilijän kanssa. Se on ollut 
esivanhemmillemme suruviestien tuoja, joten pohdimmekin - kuitenkin 
hymyssä suin - miten reissu ja kotimatka mahtavat sujua! Onneksi vältyimme 
ikävyyksiltä hyvin tuttavallisesta suruvaipasta huolimatta. Kurkijärven ranta-
vedessä polskivat rupikonnat, joilla lisääntymisaika laittaa vipinää kinttuihin. 
Onnekas kulkija voi päästä toukokuun alkupäivinä seuraamaan konna-
koiraiden paini- ja potkumatseja niin Isojärvellä kuin muuallakin järvien ja 
lampien äärellä. Kuten puistolle nimen antanut lähes 20 kilometriä pitkä 
Isojärvi myös kirkasvetinen ja jyrkkärantainen Kurkijärvi on syntynyt hoiloon, 
maankuoren halkeamaan. 

 

Kivuttuamme aikamme luontopolun paikoin kivikkoista ylämäkeä, pääsimme 
ihailemaan näyttävää siirolohkaretta. Hyvin on hiisi osannut järkäleen heittää 
sopivasti jalustalle! Niin luontopolulla kuin muuallakin matkan varrella 
pysähdyimme kuuntelemaan soman punarinnan solisevaa laulua ja peipon,  
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Suomen toiseksi yleisimmän linnun, ponnekasta säettä. Kun tunnet peipon, 
tunnet jo lähes puolet maamme linnuista, oli allekirjoittaneen motto, kun 
pysähdyttiin useamman kerran "kertausrasteille" kuuntelemaan kaunisvärisen 
koiraspeipon iloista säveltä. 

 

Kuusijättiläisten valtakunta 

 

Hiidenkiveä ihailun ja nestetankkauksen jälkeen matka jatkui vetrein askelin 
kohti Kuorejärven tulipaikkaa ja laavua sekä niiltä avautuvaa viehättävää 
rantamaisemaa, missä oli ensimmäisen evästauon paikka. Tauolla oli mainio 
tilaisuus tehdä tuttavutta, ja juttu luistikin sujuvasti eväitä mutustellessa. 
Muutama retkeläinen kääntyi Kuorejärveltä paluumatkalle Heretyn suuntaan 
meidän muiden suunnatessa uutta puhtia saaneina kohti Latokuusikon 
aarniometsälehtoa. 

 

Ikimetsä kuuluu puiston arvokkaimpiin alueisiin. Kuusten joukossa kasvaa 
haapajäätiläisiä ja joitakin metsälehmuksia eli niinipuita. Lahoavien 
maapuiden rungoilla kasvavat monet harvinaisiksi käyneet vanhojen metsien 
käävät. Alueen tyypillisä lehtokasveja ovat puolestaan mm. näyttävät saniaiset 
kotkan-siipi ja sananjalka. Kaksijalkaisilla kulkijoilla ei sulan maan aikana 
olekaan asiaa polun ulkopuolelle. Pisimpien kuusivanhusten latvat 
kurkottelevat 30 metriin, joten myrskyn mylviessä tai ukkosen jyristessä 
alueelle ei kannata suunnata. Kaatuneiden jättiläisten runkojen yli kapuaminen 
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oli hieman työlästä, joten välillä lyhyenläntä kulkija sujahti helpommin ali kuin 
yli. 

 

Talttahampaiden työmaita ja palokärjen rummuttelua 

 

Latokuusikossa katselimme polun lähellä muutamia jykeviä kaatuneita 
haapoja, joitten kuorta ja oksia majavat olivat jyrsineet. Niiden savotoiden 
vuoksi jouduimme reittimme varrella jonkin verran kiertelemään polun 
ulkopuolella. Ilta- ja yöaktiiviset majavat ovat jättäneet jälkensa lähes kaikkien 
puiston järvien ja lampien rannoilla oleviin metsiin. Niille on tyypllistä kiertävä 
elämäntapa. Kun ruoka on käymässä elinalueella vähiin, otukset siirtyvät 
vesistöä pitkin pesimälammelta seuravalle. Isojärvelle 1980-luvun lopulla 
asettuneista amerikanmajavista (aiemmin kanadanmajava) ei ole ollut suur-
takaan haittaa, päinvastoin. Pystyyn kuolevat puut tarjoavat pesäpaikkoja 
kolopesijöille kuten tikoille ja tiaisille, ja veden nousu houkuttelee paikalle 
erilaisia hyönteisiä, joista puolestaan vesilinnut saavat ravintoa. Meidän 
vesilintuhavaintomme olivat telkkä-, sinisorsa- ja tavipari. 

 

Palokärjen kuuluvaa rummuttelua pääsimme kuuntelemaan useammassa 
kohdassa matkamme varrella. Lempiruokaansa hevosmuurahaisia lahojen 
puiden uumenista pitkällä tahmealla kielellään pyydystävän suurimman tik-
kamme ääntely ennusti esivanhemmillemme sadesäätä. Meitä sää onneksi 
suosi loistavasti, mutta epävakaista oli tulossa. Pihapiiriin ilmestynyt tai talon 
seinää koputteleva mustapukuinen tikka oli vanhalle kansalle kuoleman enne. 

 

Teksti ja kuvat Elina Pallas 

 

Kesän viikonloppuretki Kelventeellä 
 

Taivaltajien viikonlopun kesäretki suuntautui tällä kertaa Päijänteen kansallis-
puiston suurimpaan saareen Kelventeelle. 14 neliökilometrin kokoinen Päijän-
teen kansallispuisto on perustettu vuonna 1993. Kansallispuisto sijaitsee 
Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän alueella. Pääasiassa saarilla sijaitsevaan 
kansallispuistoon pääsee vain vesiteitse ja niinpä meistä osa tarvitsi vene 
kyydin, kun toiset meloivat 8 kilometriä Kelventeelle. 

 

Lähdimme matkaan perjantaina iltapäivästä. Tampereelta Padasjoen sata-
maan ajoi reilussa tunnissa. Patikoijia oli neljä, melojia kuusi. Venekyyti 
maksoi 100 €/suunta, josta jokainen maksoi 30 €. Yhdistys sponsoroi loput. 
Kiuasniemi Marina jätti meidän patikoijat Kelventeen pohjoispäähän Likolah-
teen, josta oli vajaa pari kilometriä ensimmäiselle yöpymispaikalle Isohiedalle, 
upealle hiekkarannalle. Koko Kelventeen polku on pääasiassa hyvinkin 
helppokulkuista lukuun ottamatta muutamaa jyrkkää nousua ja laskua. Polku 
on merkitty opasteilla sekä sinisillä merkeillä.   
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Ympäröivä luonto on upeaa ja hämmästyttävää kuinka monimuotoinen metsä 
saarella on. Paikoin kuusimetsää tai mäntykangasta, seka- sekä lehtometsää. 
Saaren lukuisat linnut tekivät paikasta vielä maagisemman viserryskilpai-
luineen. Härkälinnut mylvivät Hinttolanhiekan edustalla.  

 

Seuraavana päivänä patikoimme (6.5 kilometriä) rinkkoinemme Hinttolan-
hiekalle ja melojat meloivat mutkien kautta (16 ilometriä) samalle paikalle. 
Yhdessä kävimme vielä katsastamassa saaren eteläisimmän nurkkauksen 
Kirkkosalmen. Päivä oli sen verran paahteinen, että ilman uimataukoja kukaan 
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ei tainnut selvitä retkestä ja mikäpä siinä oli pulahtaa välillä kirkasvetisessä 
Päijänteessä.  

 

Kun vielä ukkosrintamat kiersivät Kelventeen sopivasti oli hiekkarannalla 
mukava koikoilla ja nauttia Suomen suvesta.  

 

Sunnuntaina kävelimme hieman eri reittiä takaisinpäin Kyynärlahteen, josta 
venekyyti haki patikoijat. Tämä reitti oli hyvä valinta, sillä mennessä emme 
hoksanneet Kelvennelampea, mikä nyt avautui hienosti reitin mennessä 
korkealla lammen yläpuolella.  

Sunnuntai oli sen verta tuulinen, että melojilla meni hieman enemmän aikaa 
palata saarien suojissa takaisin (14 kilometriä), ja me kävelijät kerkesimme 
vielä käymään Padasjoen näkötornissa, mikä sekin oli vaikuttava.  

 

Teksti ja kuvat: Marika Viinikka 

 

Hämeen latualueen syystapaaminen  
 

Hämeen latualueen kokous pidetään 12.10.2019 Ikaalisissa. Osoite on 
Luomajärven Hevoskievari, Luomajärventie 42, 39530 Ikaalinen. 
Lisätietoa Kerhon keskiviikkopäivystyksestä lähempäna ajankohtaa.  

 
 
 

Vuonna 2019 Kävelykilometrikisaa käydään 15.8.-30.9. 
 
HSL ja Traficom kannustavat kaikkia kävelemään enemmän. Kävely parantaa 
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Kävely on olennainen osa joukko-
liikennematkaa. Viihtyisät kävely-ympäristöt tekevät kaupungeista ja 
taajamista elävämpiä ja elinvoimaisempia. Kävely on myös päästötöntä ja 
auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta. 
 

Mistä kisassa on kyse? 
 

Kilometrikisa on niin yksilöille kuin joukkueille suunnattu leikkimielinen kilpailu, 
jossa osallistujat kirjaavat kävelykilometrejään ja/tai -minuuttejaan ylös ja 
kartuttavat omaa tai oman joukkueensa kilometri- ja/tai minuuttisaldoa 15.8.-
30.9.2019. Joukkue voi olla esimerkiksi yritys, työyhteisö, osasto, yhdistys, 
seura tai mikä vaan useamman ihmisen porukka. 
 

Kilometrit ja/tai minuutit tulee kirjata viimeistään 2.10.2019, jonka jälkeen kisa 
suljetaan. 
 

Sarjoja on kolme: yksilösarja, piensarja ja suursarja. Joukkue, jossa on alle 25 
osallistujaa, osallistuu piensarjaan ja joukkue, jossa on vähintään 25 
osallistujaa, kuuluu suursarjaan. 
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Voittaja on se, joka on kävellyt enemmän kilometrejä tai minuutteja kuin muut 
yksilökisaajat. Voittajajoukkue on puolestaan se, jolla on kisan päätyttyä 
eniten kävelykilometrejä tai -minuutteja osallistujaa kohden. 
 

Palkinnot 
 

Tärkein palkinto jokaiselle osallistujalle on kävelyn tuoma kuntoilu ja hyvä 
mieli! Lisäksi kisassa palkitaan sekä yksilökisan voittaja että voittajajoukkueet. 
Palkinnot ilmoitetaan kisan päätyttyä. Osallistujien kesken arvotaan myös joka 
viikko pieniä palkintoja. 
 

Tampereen Taivaltajat on mukana kisassa joukkueena, johon voi 
jokainen halukas taivaltaja liittyä kerryttämään ulkona kävellen, hölkäten 
tai juosten suoritettuja kilometrejä ja/tai aikoja. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kisa: Kävelykilometrikisa 2019 
Joukkueen nimi: Tampereen Taivaltajat 
Osallistumiskoodi: tt2019 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Koodia kysytään osallistumisen yhteydessä. 
Rekisteröidy ja luo tunnukset kisaan tästä osoitteessa 
https://kavelykilometrikisa.fi/accounts/register/ 
Joukkueeseen voi liittyä osoitteessa 
https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/teams/join/ 
Mikäli mieleesi tulee kysymyksiä tai tarvitset ohjeita, lue ensin tämä: 
https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/faq/ 
 

Hauskaa kisaa! 
 

Tieto tästä kisasta tulee varsin myöhään, mutta harjoitellaan nyt tänä vuonna 
muutama päivä ja käydään tositoimiin ensi kesänä… 

 
 

Hannun vihje:  
 

Näinkin voi osallistua 
”Nuku yö ulkona” -

haasteeseen… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Hannu Eerola 

https://kavelykilometrikisa.fi/accounts/register/
https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/teams/join/
https://kavelykilometrikisa.hsl.fi/faq/
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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. 
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. 
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SILPPUSÄKKI 

Sähköpostitiedotus 

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  

netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 

 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 

Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.  

tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä. 

 
Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja  

ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 

Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen 

jälkeen. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa 

Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin.  

Ota jäsenkortti mukaan.  

Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja 

30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan avaimen.  

 

Taivalpirtin saunan käyttö 

Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja 
siten varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. 

Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja 
samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon. 

Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

 

Taivaltajien historiikki 

Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 

 

Uusi pankki ja uusi tilinumero 

Yhdistyksen uusi tilinumero on FI 6441 0800 1036 6881 ja 

 pankkina toimii Oma Säästöpankki. 

 

Kesän pitkä pyöräretki 
Seuraavasta Tapahtumat-lehdestä saatte lukea Hannu Eerolan  

kertomuksen pyöräretkestä Hämeen Härkätiellä. 

 

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, Kankaanpää 

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 (etsintä ja lapset/nuoret/perheet) 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. 

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/

