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Raipen palsta 

 

Korona-aiheet hallitsevat nyt kaikkea 
kirjoittelua ja puheita.  
 
Taivaltajienkin kesän toiminta on seis 
heinäkuun loppuun asti Suomen La-
dun suositusten mukaan tämän het-
kisen tiedon perusteella.  
 
Tarkempia tietoja löytyy sitten myö-
hemmin yhdistyksen netti- ja Face-
book-sivuilta.  
 
Yhdistyksen kevätkokous siirtyi myös 
kesän lopulle ja pidetään 13.8.20120.  
 
Aina mukavat tapahtumat Taival-
pirtillä, kevättalkoot ja kesäkauden 
avajaiset jäivät pitämättä. Kiinteistö-
toimikunnan toimilla Pirtti on kuitenkin 
saatu kesäkuntoon.  
 
Taivalpirtin aluetta voi käyttää huomi-
oiden koronamääräykset. Sauna ja 
puuceet ovat käyttökiellossa kesä-
kuun alkuun asti. 
 
Toivottavasti korona poistuu ja pää-
semme pian palaamaan normaaliin 
toimintaan. 
 
Hyvää kesää kaikille Taivaltajille  
 
tv. Raimo  
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAHTUMAT 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
48. vsk. No. 3/2020, 20.5.2020 

 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 

Taitto: Anna-Maija Rae 

 
Ilmoitushinnat vuonna 2020: 
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 4/2020 (loka-joulukuu) ilmestyy 20.9.2020. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.8.2020 

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 2020: 
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: Kevättalkoot 2019 
Kuva: Ritva Ryhänen 

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

 

Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen yhdistyk-
sen tarjoamasta toiminnasta. Ota huomioon sivulla 3 päivitetty tilanne-
tiedotus yhdistyksemme osalta. Seuraa kotisivuja ja facebook-päivi-
tyksiä. Myös puhelimesta 0500 380 295 vastataan kysymyksiisi. 
 
Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Ulkokausi aloitetaan Taivalpirtillä kunhan tilanne sen sallii., sivu 9 
 

13.-21.7. Melontaretki Lieksanjoella, sivu 11 
 

1.8. Kesän mustikkaretki, sivu 12 

Tilannetiedote Taivaltajien toiminnasta tällä hetkellä: 
 

Taivalpirtin sauna ja puuceet ovat käytössä kesäkuun alusta 

alkaen. Noudattakaa koronamääräyksiä. Viekää roskat 

mukananne ja puuceehen vain sinne kuuluvat jätteet. 
 

Kerhohuone on kiinni toistaiseksi, eikä päivystystä pidetä. 

Rahomäen Matilla on Kerhon puhelin kotona, jos tulee 

tarvetta soittaa. Luonnollisesti voi ottaa yhteyttä 

tarvittaessa yhdistyksen muihinkin toimihenkilöihin. 
 

Melontakalustoa saa vuokrata, mutta korkeintaan viikon 

ajaksi (ei kesämökille koko kesäksi). 
 

Kesäkuun 4. päivänä on johtokunnan kokous, missä pääte-

tään jatkosta. Toiminnasta ilmoitetaan seuran nettisivuilla 

ja Facebookissa sekä sähköpostilistoilla. 
 

Tampereen Taivaltajat ry/johtokunta 
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TAPAHTUMAKALENTERI jatkuu 
 

7.-9.8. Elokuun viikonloppuretki Joutsijärvelle, sivu 13 
 

29.-30.8. Nuku yö ulkona, sivu 13 
 

29.8. Retkeilyn ABC: Retkikeittimet, sivu 13 
 

9.8. Retkilenkki, sivu 10 
 

10.8. Ruskaretken infopalaveri Kerholla, sivu 15 
 

13.8. Yhdistyksen varsinainen kevätkokous, sivu 5 
 

23.8. Retkilenkki, sivu 10 
 

4.-13.9. Ruskaretki Lemmenjoen ja Hammastunturin maisemiin, sivu 15 
 

16.9. Kesäkauden päättäjäiset, sivu 9 
 

2.10. Pirkan Hölkän talkoita Kerholla, sivu 6 
 

3.10. Pirkan Hölkän talkoita maalipaikalla Nirvassa ja Taivalpirtillä, sivu 6 
 

4.10. 51. Pirkan Hölkkä, sivu 6 
 

11.10. Talkooväen Hölkkä, sivu 7 
 

15.10. Ruskaretken kuvailta, sivu 15 

 

Kuva: Timo Antila 
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KOKOUSKUTSU 
 

Koronakieltojen takia keväältä siirretty Tampereen Taivaltajat 
ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 13.8.2020 kello 
18.30 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere. 
 

Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt 
asiat. 
 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 

Tampereen Taivaltajat ry / Johtokunta 
 
 

Kevätkokouksen esityslista 
 

1 Kokouksen avaus 
 

2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 
 2.3 Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 2.4 Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa 
 

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 

5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2019 
 

6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019 
 

7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019 
 

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 

10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 

11 Kokouksen päättäminen 
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Kutsu talkoisiin! 

 

51. Pirkan Hölkkä 
4.10.2020 

 

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää! 

 
 

Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 51. 
kerran. 

 

Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen 
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. 

 

Lauantaina 3.10.2020 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä 
ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. Lisäksi Kerholla 
tehdään jo perjantaina 2.10.2020 kello 11.00 alkaen tavaroiden 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          Ranta-aho Susanna      040 508 6117 

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 11.10.2020 

 

Sunnuntaina 11.10. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta tekee 

kokouksessaan elokuun alussa päätöksen  

vuoden 2020 Pirkan Hölkän järjestämisestä 

 tai peruuttamisesta. 
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Polje hyvinvointia ja  
yhteishenkeä 

kanssamme! 
1.5.-22.9.2020 

 

Joukkueemme on mukana 

Kilometrikisassa 2020 nimellä 

Tampereen Taivaltajat ry 

Joukkueemme osallistumiskoodi on 
taivaltajat2020k 

 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.kilometrikisa.fi 

 

    
 

http://www.kilometrikisa.fi/
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Ensiapujaosto 
 

Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä 
 
 

Kerro kiinnostuksestasi ja jätä yhteystietosi päivystyspuhelimeen, numero 
0500 380 295. 
 

Ensiapukoulutusta Taivaltajien jäsenille 
 

Oli tarkoitus järjestää ensiapukoulutusta jäsenille toukokuussa 2020. Näillä 
tiedoin koulutusta suunnitellaan syksylle.  
 
 

Pelijaosto 

 

Kesän lentopallo 
 

Kesän ja alkusyksyn Pirtti- ja lentopalloasiaa… 
 

Tänä vuonna olemmekin aivan erilaisessa tilanteessa kuin koskaan ennen. 
Ainakin tätä kirjoitettaessa. Tällä hetkellä lähes kaikki kokoontumiset on 
kielletty, ja se on voimassa ainakin kesäkauden avajaisiin asti. Miten 
tautitilanne jatkuu, siitä ei toki kukaan vielä tiedä. Tuskin kuitenkaan se koko 
kesää... 
 

Kun tilanne sallii, palaamme ns. normaaliin, varmaan vähitellen, mutta 
mahdollisimman nopeasti. Kun mahdollista, keskiviikkoisin pelailemme 
Taivalpirtillä lentopalloa noin kello 18.00 alkaen, yleensä on pelattu tunti - 
puolitoista. Sitten saunotaan ja loppuilta istuskellaan nuotion ääressä nauttien 
seurasta, savusta, makkarasta, kahvista, jne. Kuka mistäkin. 
 

Viime kesinä on porukka ollut aika vähissä, useampikin mahtuisi lisää mukaan 
sekä palloilemaan että muuten paikalle. Suosittelen jokaista yhdistyksen 
jäsentä edes kerran käymään Pirtillä! Se on hieno paikka tutustua luontoon, 
jäsenistöön, toimintaamme yms. Minä tuon "virkani" puolesta esille lähinnä 
lentopallon, mutta siellä voi harrastaa monenlaista muutakin, ihan oikeasti 
luontoasioita. Tai ns. mökkeilyä, kuten polttopuutöitä, jos sellainen kiinnostaa. 
Pirtillä on usein myös viikonloppuisin väkeä, mm. pieniä talkooporukoita 
ylläpitämässä Pirtin aluetta. Jos talkoohommat mahdollisesti laajemminkin 
kiinnostaisivat, sieltä löytynee mahdollisuus osallistua. Keskiviikkoisin on hyvä 
varmistaa tilannetta, tarvetta yms. 
 

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kesäkauden päättäjäiset ovat 
16.09.2020. Silloin kannattaa varautua olemaan paikalla pimeään asti (tasku- 
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tai otsalamppu tms. kotimatkalle). Menneisyys ei ole tae tulevasta, mutta 
parina vuotena on päättäjäisissä ollut vähän isompi nuotio hämärän 
laskeuduttua. Kipinät ja liekit ovat tunnelmallista seurattavaa pimeyden 
tullessa. Valitettavasti suurin osa lähtee "vielä kun näkee kulkea". 
 

Syksyn lentopallosta ei sitten ole mitään tietoa. Viime vuosina vuorot Tredulle 
on jakanut kaupungin koululiikunta (tms.), Tredun lopetettua Koivistonkylässä 
tilaa jakaa Liikuntavirasto. Sen käytännöistä ei vielä ole mitään käsitystä. 
Arvotaanko kaikki vuorot "ilman historian painolastia", vai "kuten on ennenkin 
ollut"? 
 

Lisätietoja yritetään järjestää yhdistyksen kotisivuille, Facebook-ryhmään ja 
postituslistoilla. Niitä saa myös kysymällä esimerkiksi minulta (tarkennus: en 
tiedä onko uusia tietoja saatavilla, mutta aina voi kysyä). 
 

Pysytään terveinä, ulkoilu ja liikunta auttavat pitämään vastustuskyky 
kunnossa. 
 

Seppo Raevaara 
pelijaoston "vetäjä" 

Pyöräilyjaosto 
 

Kilometrikisa 
 

Kesäkauden Kilometrikisa on alkanut, lue tarkemmin sivulta 8. 
 
 

Retkilenkit 
 

Retkilenkit pyöräillään Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polku-
pyöräilijöiden ohjaajien vetäminä parillisten viikkojen sunnuntaisin. Kaikille 
avoimille retkilenkeille ei tarvita ennakkoilmoittautumista.  
 

Lähtö on Mustanlahden satamasta kello 10.00. Ensimmäinen kerta (tällä 
tietoa) on 9.8. ja toinen 23.8. Retkilenkeillä tutustutaan johonkin, luonto- tai 
muuhun kohteeseen ja matkavauhti on alle 18 km/h. Reittien pituudet yleensä 
50–80 kilometriä. Matkan aikana on taukoja ja poikkeamme jossain baarissa 
kahvilla.  
 

Tarkemmat reittiselostukset ja vetäjän voit katsoa kotisivultamme ennen retki-
lenkkiä. Retkillä noudatetaan liikennesääntöjä ja vetäjän ohjeita. Kypärän 
käyttö on selviö. Varaa mukaan sään mukainen vaatetus, juomaa pulloon ja 
pientä evästä, sekä varalle sisärengas ja pumppu. Vetäjällä on hieman 
työkaluja, joten pienet säädöt onnistuvat retken aikana. 
 
 

Pyöräilyjaosto 
Matti Rahomäki 
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Retkeilyjaosto 
 

Retkeilyjaosto etsii uusia jäseniä. 
 

Retkeilyjaosto järjestää patikka -ja melontaretkiä sekä muita retkeilyyn liittyviä 
tapahtumia, mm. Tiistaimelontoja ja kerhoiltoja. Jaosto kokoontuu viisikertaa 
vuodessa suunnittelemaan tarkemmin toimintaansa. Olemme avoinna uusille 
ihmisille ja ideoille. Ehkä sinulla on jokin hieno retkipaikka, jonne haluaisit 
viedä muitakin retkelle? 
 

Toivomme saavamme uusia jäseniä noin kymmenhenkiseen joukkoomme. 
 

Tiedustelut Marika Viinikka, 050 550 9072, tiuku_78@hotmail.com 
 

Pettuleivän valmistusta Taivalpirtillä 
Toivomme, että viljaa riittää, ja tämä tapahtuma on siirretty toukokuulta 
tulevaisuuteen koronatilanteen takia. 
 

Kalastuskilpailu kesäkuussa Taivalpirtillä 
Perinteinen mato-onkikilpailu Taivalpirtillä on siirretty ensi vuoteen korona-
tilanteen takia. Mutta onkiminen on hyvä harrastus, ja mato-onkimista voi 
harjoittaa jokamiehenoikeuksien perusteella koska vain. Kireitä siimoja itse 
kullekin!  
 

Melontaretki Lieksanjoelle 13.-21.7.2020 
 

Ruunaankosket kuohuineen kutsuvat jälleen ensi kesänä, mikäli pienporukalla 
melominen heinäkuussa vaikuttaa mahdolliselta. Melomme viikon aikana 
satakunta kilometriä rauhallisella tahdilla, mutta saatamme myös patikoida 
pieniä päiväretkiä joen ympäristöön tutustuen. Kosket ovat isohkoja, joten 
reissuun osallistuminen vaatii koskimelontakurssin käymistä tai vastaavia 
taitoja. Reitille voi lähteä joko avokanootilla tai retkikajakilla (mielellään 
muovikalustoa, omia tai itse vuokrattuja). Ajomatkat teemme mahdollisuuksien 
mukaan kimppakyydeillä, ja reitillä majoittaudumme omavaraisesti ja teemme 
itse maistuvat ruokamme. Reittiselostus ja koskikuvaukset löytyvät netistä 
https://www.erastely.fi/userfiles/file/2015%20Lieksanjoki%2090%20km%20SU
OMI(2).pdf.  
 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Johannalta 1.7. mennessä, 
valimaki.johanna(at)gmail.com tai 040 752 5116. Retkestä järjestetään myös 
infopalaveri osallistujien kesken heinäkuun alkupuolella. Melontaretkiemme 
yleisperiaatteita voit tutkia myös edellisvuosien retkien suunnitelmista: 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-
melontaretket/ . 

mailto:tiuku_78@hotmail.com
https://www.erastely.fi/userfiles/file/2015%20Lieksanjoki%2090%20km%20SUOMI(2).pdf
https://www.erastely.fi/userfiles/file/2015%20Lieksanjoki%2090%20km%20SUOMI(2).pdf
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
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Kesän mustikka retki 
 

Lähtö lauantaina 1.8. kello 10.00 kohti Riuttaskorpea (lähtöpaikat tarkentuvat 
autojen mukaan). Menemme perille kimppakyydein tarkoituksena yöpyä, 
mutta voit tulla toki vain yhdeksi päiväksi. 
 

Tukipaikkana on Haukijärven keittokatos, missä myös sauna sijaitsee. Tällä 
hetkellä sauna on poissa käytöstä, mutta yritän kysellä sitä käyttöön. 
Seuraa tapahtumaa somen ja ttretkeilylistan kautta. 
 

Marika Viinikka tiuku_78@hotmail.com p. 050 550 907. 
 

 

Elokuun viikonloppuretki Joutsijärvelle  

7.-9.8.2020 
Retkemme suuntautuu Kullaan retkeilyalueelle Joutsijärvelle. Matkan teemme 
omilla autoilla / kimppakyydeillä. Lähdemme perjantaina iltapäivällä ja palaam-
me sunnuntaina. Joutsijärvellä jakaannumme rinkka- ja melontataivallus-
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ryhmiin. Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan 
omat eväät, keitin, yöpymisvälineet ja sään mukainen retkeilyvarustus. 
 

Suomen Ladun vakuutus on retkellä voimassa, mutta korvaussummat ovat 
pienehköt. Omalla matka- tai tapaturmavakuutuksella voi vakuutusturvaansa 
parantaa. Teltan, rinkan/repun, keittimen, kajakin tai kanootin, kelluntaliivin, 
melan ja aukkopeitteen voi vuokrata Taivaltajilta. 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 25.7.20 mennessä Pipsalle puh. 050 345 1164 
tai sähköposti pia.narvanen(at)gmail.com. Rinkkareitin vetää Ilkka Sillanpää. 
Matkustuksesta sovimme tarkemmin lähtijöiden kesken palaverissa 
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 

Ystävällisin terveisin, 
Pipsa 
 

Nuku yö ulkona 29.8.2020 
 

Suomen Latu haastaa viidennen kerran koko Suomen nukkumaan yönsä 
ulkona 29.8.2020. https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html . 
 

Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on 
nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä 
ulkona.  
 

Tampereen Taivaltajat tarjoaa haasteen ajankohtana jäsenilleen mahdolli-
suutta yöpyä Taivalpirtin piha-alueella tai sen lähimaastoissa. Sauna lämpiää 
ja illalla keräännytään nuotion ääreen viettämään iltaa. Taivalpirtillä on 
pumppukaivo, josta saa juomavettä, puuceet miehille ja naisille sekä sauna. 
Portti on auki 29.8. noin kello 14.00-21.00 ja 30.8. noin kello 9.00-12.00. 
 

Ota mukaan oma majoite ja yöpymistarvikkeesi, sekä riittävästi evästä päi-
väksi ja iltanuotiolle sekä seuraavaksi aamuksi ja sään mukaiset vaatteet. 
 
 

 
 
 

Retkeilyn ABC  

Retkikeittimet 29.8.2020 
 

Nuku yö ulkona tapahtuman yhteydessä iltapäivällä kello 15.00-16.00 
esitellään erilaisia retkikeittimiä ja niiden käyttöä. Mahdollisuuksien mukaan 
niitä pääsee myös testaamaan. 
 

Voit ottaa myös oman retkikeittimen ja omia eväitä mukaan kokattavaksi. 
Se on suositeltavaakin, varsinkin, jos olet jäämässä myös yöksi. Näin kaikki 
näkevät enemmän vaihtoehtoja retkiruuille. 
 
 

http://gmail.com/
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html
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Saunaan pääse retkikeitinesittelyn jälkeen. 
 

Tapahtumista tehdään ilmoitukset lähempänä ajankohtaa facebookissa 
Taivaltajien ryhmään. Mahdolliset muutokset aikatauluihin ilmoitetaan siellä ja 
sähköpostilistalla. 
 

Kimppakyytien sopiminen tehdään facebook-tapahtuman seinällä ja/tai sähkö-
postilistalla. 
 

Bussilla pääsee Ideaparkille asti, ja etukäteen sovittaessa Ideaparkin luota 
voidaan myös noutaa tulijat Taivalpirtille. Taivalpirtille pääsee myös polku-
pyöräillen. 
 

Mikäli haluat yhdistää retkeilyä Taivalpirtillä käymiseen, voit käydä 
tutustumassa esimerkiksi Lempäälän Pirunlinnaan (kts. lisätietoja Retkipaikka; 
https://retkipaikka.fi/se-vanhempi-pirunlinna-lempaala/ tai kulkea Birgitan 
polkua jonkun matkaa. Birgitan polulle pääsee myös Taivalpirtiltä. 
https://retkipaikka.fi/se-vanhempi-pirunlinna-lempaala/ 
 

Tervetuloa viihtymään! 
 

t. Marru 

Kuva: Ritva Ryhänen 

https://retkipaikka.fi/se-vanhempi-pirunlinna-lempaala/
https://retkipaikka.fi/se-vanhempi-pirunlinna-lempaala/
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Ruskaretki Lemmenjoelle tai Hammastunturin 

erämaa-alueelle 4.-13.9.2020 
 

Vuonna 2020 yhdistyksemme ruskaretki tehdään Lemmenjoen kansallis-
puiston ja Hammastunturin erämaa-alueen maisemiin. Yöjuna Tampereelta 
lähtee perjantaina 4.9 noin kello 22, ja Rovaniemeltä jatketaan Sodankylän, 
Saariselän ja Inarin kautta Njurgalahteen (tarvittaessa lisäksi 10-20 km Kittilän 
suuntaan). Paluumatkalla matkustamme lauantaina samaa reittiä bussilla 
Rovaniemelle ja sieltä yöjunalla Tampereelle, missä olemme varhain 
sunnuntaiaamuna 13.9. 
 

Retken hinta on omakustannehinta sisältäen vain bussi- ja junamatkat, ja se 
riippuu osallistujien määrästä, mutta hinta yhdistyksen jäsenille on korkeintaan 
180 euroa. 
 

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

Ilmoittautuminen retkelle alkaa kesäkuun 10. päivä ja loppuu 31.7. Linkki 
ilmoittautumiseen löytyy Taivaltajien nettisivuilta osoitteesta 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/. Koronatilanteen takia ilmoittautumista ret-
kelle on viivästetty, mutta toivomme, että retki pystytään järjestämään 
normaalisti. 
 

Maksamalla ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksun 80,- euroa (jota ei 
palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille FI 6441 0800 1036 6881 viimeistään 
perjantaina 31.7 varmistat paikan retkelle. Jälki-ilmoittautumisia ruska-
vaellukselle ei oteta vastaan. Jos ennakkomaksun maksanut ja ilmoittautunut 
peruu matkansa 10.8. jälkeen, joutuu hän maksamaan koko matkan hinnan. 
Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus. Matka on tarkoitettu 
ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille, mutta mikäli paikkoja on vapaana, myös 
muita Suomen Ladun jäseniä otetaan omakustannehinnalla mukaan. 
 

Infopalaveri retkestä ja lopullinen ryhmien muodostaminen järjestetään 10.8 
kello 17.30 Kerhohuoneella. Infopalaverissa käydään ensin läpi kaikille yhtei-
set asiat ja sen jälkeen ryhmät voivat jäädä suunnittelemaan retkeään. 
Ruskavaelluksen kuvailta järjestetään 15.10 Kerhohuoneella. 
 

Ruskaretken yleisistä periaatteista ja vuoden 2019 järjestelyistä löytyy tietoa 
Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta 
löytyy myös varusteluettelo.  
 

https://taivaltajat.sporttisaitti.com/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/


16 

Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit 
myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Lemmenjoen tai Kiilopään/Saariselän 
majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä lähiympäristöön. Mikäli 
suunnistaminen aiheuttaa päänvaivaa, niin Lemmenjoen Njurgalahdesta 
lähtee selkeästi merkattu reitti Joenkieliselle sekä Morgamojan Kultalaan ja 
takaisin, ja jälkimmäisen varrella on muutama autiotupakin. Reittiä voi myös 
helpottaa ottamalla maksullisen venekuljetuksen Lemmenjoella Njurga-
lahdesta Kultahaminaan saakka tai takaisin.  
 

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. 040 752 5116,  
sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com tai  
Ilkka Sillanpää puh. 040 726 7022  
sähköposti sillanpaa.ilkka(at)gmail.com 
 

 

 
 
Kuva: Timo Antila 
 

mailto:sillanpaa.ilkka@gmail.com
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET, HINNASTO 1.4.2020 alkaen 
 

TELTAT JA LAAVUT kpl/pari €/viikko 

Abisko Shape 3 , tunneli, 2-3 hlö, 4-vuodenajan   1  15,00 

Vaude Arco 2H, kevyt tunneli, 2 hlö, 3-vuodenajan  1 10,00 

Halti Alfa 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan  1    8,00 

Akka Sharpe R/S 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan  1 12,00 

Halti hike & bike 3, kupoli, 3-vuodenajan  1    8,00 

Halti erätoveri sadekatos 3x3 m,  1   4,00 

Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m,  1    4,00 

Vihe 4-hengen laavu 2    4,00 
 

TALVIVARUSTEET 

Ahkio Savotta,  2  10,00 

Ahkio Koivisto 1   8,00 
Liukulumikengät OAC KAR 147 1 30,00 

Lumikengät TSL 227,  6   8,00 

Lumikengät TSL 810,  1   8,00 

Lumikengät Tubbs.  2   8,00 

Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2   6,00 

Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät,  2   6,00 

Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla,  3   5,00 

Retkiluistimet Oac Clider X,  1   8,00 
 

RINKAT JA REPUT 

Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka 1 10,00 

Savotta 906 85L putkirinkka 1   8,00 

Savotta 906 85L Tunturisusi putkirinkka 1   8,00 

Karrimor Jaguar GR 80 rinkka 1   8,00 

Halti Andi 75 putkirinkka 1   6,00 

Haglöfs tight reppu L 1   4,00 
 

KEITTIMET 

Trangia spriipolttimella,  2    5,00 
Trangia kaasupolttimella 1   5,00  
Primus kaasukeitin 2    4,00 
 

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja käteismaksu Kerhohuoneella, Kortelahdenkatu 10-12, keskiviikkoisin kello 
17.00-18.00 tai puh. 03 214 5231. 
 

KANOOTIT JA KAJAKIT   viikko    (vkonloppu)    (vrk)  
Old Town 158 intiaanikanootti   1  60,00 30,00 15,00 

Old Town 174 intiaanikanootti   1  60,00 30,00  15,00 

Pyranha Traveller 16 intiaanikanootti  1  60,00 30,00 15,00 

Prijon Taifun koskikajakki,   2   32,00 15,00   8,00 

MX-340 koskikajakki  1  32,00 15,00   8,00 

Corsika koskikajakki  1  32,00 15,00   8,00 

Piruette koskikajakki  1  32,00 15,00    8,00 

Hasle Explorer meri/retkikajakki  1  60,00 30,00 15,00 

Miwok dak retkikajakki  1  60,00 30,00 15,00 

Tahe retkikajakki  1  60,00 30,00 15,00 
 

Melontavarusteet aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit sisältyvät vuokraan. Melontakaluston normaali 
vuokra-aika on viikko tiistaista tiistaihin, jollei vuokrattaessa toisin sovita. 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla 
varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan.  
Varmista, kuuluuko kalusto yhdistyksen melontaretken hintaan. 
Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa. 
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.  
Varusteita vuokrataan vain Taivaltajien jäsenille.  
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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:// taivaltajat.sporttisaitti.com löydät tietoa mm.  

tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä. 

 

Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja  

ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen 

jälkeen. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa 

Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan.  

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

30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan avaimen. 

 

Taivalpirtin saunan käyttö 
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja 

siten varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. 
Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja 

samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon. 

Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 

 

Ohje toimiston puhelinvastaajaan soitettaessa: 
Lausu puhelinvastaajaan hitaasti ja selkeästi  

nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen asia.  
Kun ym. tiedot ovat selkeästi kuultavissa, voimme soittaa takaisin.  
Nykyiseen vastaajaan ei välttämättä jää soittajan puhelinnumeroa. 

 

 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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 

Mullintie 14 As. 3, 37800 Akaa 
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 

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 

Susanna Ranta-aho     040 508 6117 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 

Marika Viinikka    050 550 9072 

Varaj. Jussi-Pekka Arkkola 045 189 8489 
           Jaana Röytiö    050 373 7219 

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 Jaana Röytiö 

050 373 7219, jaanajalarvo ( at ) hotmail.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 

Kaisa Plomp, p. 040938 6111 
kaisa.plomp ( at ) elisanet.fi 
  

Taivalpirtin isännät  
Ossi Kuoppala 050 588 3084  
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi 
 

Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 
 

 

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 

https://
https://
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('jakesetala50@mail.com');
mailto:a.ahonen@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('kaisa.plomp@elisanet.fi');


20 

 

 

 

 

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/

