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Raipen palsta 
 
Vuosi 2021 on alkanut poikkeuksel-
lisesti; koronavirusepidemian vuoksi 
paljon tapahtumia on täytynyt perua.  
 

Taivalpirtin päivystys lumisesta tal-
vesta huolimatta on jäänyt kahta 
viikonloppua lukuun ottamatta väliin.  
 

Yhdistyksen kevätkokous siirrettiin 
syksyyn myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan. Pirtin kevättalkoot täytyy 
peruuttaa ja samoin kesäkauden ava-
jaiset. Kesän yhteiset keskiviikkoillat 
Pirtillä ovat uhattuna myös. 
 

Pirkan Hölkkää suunnitellaan loka-
kuun alkuun edelleen, toivottavasti se 
pystytään järjestämään normaalisti.  
 

Toivon mukaan koronarokotteet tule-
vat vuoden sisällä helpottamaan elä-
mää ja yhteiset tapahtumat tulevat 
mahdollisiksi.  
 

Nautitaan ulkoilusta ja kauniista 
keväästä! 
 

Raimo 
 

Ps. Yhdistyksen ”rahaministerin” 
vakanssi on vapautumassa. Löytyykö 
seuran jäsenistöstä Matille seuraa-
jaa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAHTUMAT 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
49. vsk. No. 2/2021, 20.3.2021 

 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 

Taitto: Anna-Maija Rae 

 
Ilmoitushinnat vuonna 2021: 
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 3/2021 (kesä-syyskuu) ilmestyy 20.5.2021. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.4.2021 

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 2021: 
Perhejäsenmaksu  37 € 

Yhden jäsenen maksu 27 € 

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20  
vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle  
29-vuotias opiskelija)  15 € 

Toisen latuyhdistyksen jäsen 21 € 

Yhteisöhenkilöjäsenyys 33 € 

 
 
 
Kansikuva: Retkeillään lähipuistoissa ihaillen 
kevään kukkaloistoa 
Kuva: Anna-Maija Rae 

 

KEVÄTTALKOOT PERUTTU 
 

KIIHTYVÄSTÄ KORONASTA 
JOHTUEN 

JOUDUMME PERUMAAN MYÖSKIN  
PERINTEISET TAIVALPIRTIN 

KEVÄTTALKOOT  
 

Kiinteistötoimikunta 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Luonnollisesti mahdolliset koronarajoitukset muuttavat tilannetta, mutta 
Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen yhdis-
tyksen tarjoamasta toiminnasta. Seuraa kotisivuja ja facebook-
päivityksiä. 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   
Lentopallo keskiviikkoisin kello 19.00 ex-Tredulla Koivistonkylässä 
(Koivistontie 31). Näillä näkymin kevään viimeinen vuoro on 5.5.2021, 
sivu 12 

 

21.4. Sydänpäivä Lamminpään majalla, sivu 4 
 

25.4. Päiväretki Pirkkalassa, sivu 13 
 

4.5. Vajatalkoo Kaupinojalla, sivu 13 
 

4.5.-15.6. Tiistaimlonnat Kaupinojalla, sivu 13 
 

12.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 12 
 

12.-16.5. Melontaretki Jongunjoelle, sivu 14  
 

15.5. Harjujen kävely, sivu 14 
 

19.5. Pettuleivän valmistusta, teemakeskiviikko Taivalpirtillä, sivu 15 
 

29.5. Hyvinvointia luonnosta metsämielellä, sivu 9 
 

9.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 16 
 

18.-20.6. Melontaretki Längelmävedelle, sivu 16 
 

20.6. Lapsellisten sunnuntai Taivalpirtillä, sivu 9 
 

19.-26.7. Melontaretki Iijoelle, sivu 17 
 

10.-19.9. Ruskaretki Urho Kekkosen kansallispuistoon, sivu 17 
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Loppiaisen lyhtykävely 
 

Loppiaisen lyhtykävelylle saapui viisitoista aikuista ja kaksi lasta. Keli oli 
mitä parhain: lumiset metsät ja polut ja pakkasta muutama aste. Kaksi 
leppoisaa tuntia saimme nauttia talvisesta metsästä polkuineen. 
 

Lähtijät ohjeistettiin pitämään turvaväliä ja kasvosuojia oli tarjolla. 
Kävelijät jaettiin kahteen ryhmään, ryhmien välille jätettiin suurempi 
turvaväli. Pysähdyspaikoilla ensimmäinen ryhmä jäi odottamaan toista 
ryhmää. 
 

Ennen kuin lähdimme matkaan, kajautimme “Arkihuolesi kaikki heitä” 
nokkahuilun säestyksellä. Vielä päivänvalossa kuljimme Suoljärven 
uimarannalta Hervannan eteläpuolella olevalle Myllypurolle. Kuljimme 
metsäpolkuja pitkin muutamaa lyhyttä pätkää lukuunottamatta. 
Suolijärven latukierros oli jo hiihtäjien käytössä. 
 

Ensimmäinen pysähdys oli Kotkansiiven asuinalueen leikkikentällä, 
jossa lauloimme “Kilisee, kilisee kulkunen”. Siitä jatkoimme pysäh-
tymättä Myllypurolle asti. Taas oli puro komeaa kuunneltavaa ja 
katseltavaa lumisten puitten suojassa. Sen rannalla muutama nautti 
eväänsä. Hämärä alkoi laskeutua, kynttilälyhdyt loistivat valoaan. 
 

Siirryimme hiukan sivummalle puron huminasta ja Rami-pappi piti 
lyhyen hartauden aiheenaan valo. Sen päätteeksi lauloimme ensim-
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mäisen säkeistön laulusta “Maa on niin kaunis”, loput säkeistöt sääs-
timme paluumatkalle. 
 

Kaupungin valot heijastuivat sen verran pilvistä, että ilman apuvaloakin 
pystyimme polkuja seuraamaan. Hämärässä metsässä kulkeminen oli 
varsinkin lapsille mukava elämys. Kivana kynttilälyhtyjen letkana 
lähdimme matkaan. 
 

Ylitimme Ruskontien Suolijärven eteläpuolella olevan suon pitkospuille. 
Yhdessä polkujen risteyspaikassa pitkospuut muodostavat ison kolmion 
- siihen levittäydyimme laulamaan toisen säkeistön: “Kiitävi aika…”. 
Hetken päästä pysähdyimme sillalle, joka on Suolijärven 
latukierroksella. Levittäydyimme kummallekin puolelle siltaa kaiteitten 
viereen ja lauloimme viimeisen säkeistön: “Enkelit ensin…”. 
 

Laulun loputtua yksi hiihtäjä suhahti ohi ja hänelle huikkasimme “Hyvää 
loppiaista!”. Sillan pielestä jatkoimme rantaviivaa seuraavaa polkua 
pitkin. Pian Suolijärven laituri oli lähellä, pienen kivenheiton päässä 
vastarannalla, mutta vaikka järvi olikin jäässä, sitä ei ollut vielä tur-
vallista ylittää. Kaunista rantapolkua seuraten kiersimme Sonnin-
ottanlahden takaisin Suolijärven uimarannalle. 
 

PS Internetin syövereistä löytyy tietoa, että Myllypurolla on ollut Vor-
miston mylly 1800-luvulla. Se olisi ollut käytössä vielä 1900-luvun 
alkupuolella ja olisi purettu vuoden 1970 paikkeilla. 
 

Teksti ja kuvat: Päivi Keskikiikonen-Piché 
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Hiihtoretki Kangasalan Norojärven maisemissa 
 

Nyt kun lunta on tarpeeksi, on hyvä tehdä hiihtoretkiä muihinkin 

maisemiin kuin tuttuihin kotilatuihin. Norojärventie on sellainen, mistä 

löytyy aika varmasti itse hiihdetty latu, jos vain lunta löytyy.  
 

Lähdimme Säynäjärventie risteyksestä, mistä lähtee Kaarinanpolun 

pohjoisenpuolen polut. Vilkas Jyväskyläntie on ylitettävä varovasti. Toki 

voi käyttää Kaarinansiltaa, mutta suksien kanssa se on aika hankalaa.  
 

Norojärventieltä otimme suunnan Käpykankaantien kautta Teerinevalle, 

eikä suotta ole neva nimeänsä saanut. Suon vierestä lähti kymmen-

kunta teertä kiepeistänsä. Siitä lenkki Tokamontienkautta Joutsenen-

pesäntielle ja takaisin autoille.  
 

Tästä on myös mahdollista poiketa Norojärven laavulle, mistä löytyy 

tulentekopaikka. Maasto on aika tasaista, nyt jaloissa olivat tunturi-

sukset, mutta monesti olen hiihtänyt tuolla ihan tavallisilla suksilla. 

Laavulle Norojäntien risteyksestä on noin neljä kilometriä  
 

Teksti ja kuvat: Marika Viinikka 
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Helmikuun lopun viikonvaihteessa oli Taivalpirtillä oikein 
vanhan ajan laturetkitunnelmaa hiihtäjien oleillessa mehu-
mukeineen ulkokeittiön ympärillä.  
 

Pirtti oli kuluneena talvena avoinna ainoastaan kahtena 
viikonvaihteena ja silloinkin vain pihapiiri ja ulkokeittiö oli 
käytössä. Mutta mikäpä oli nauttia ihanasta talvipäivästä… 

 

 
 
 
 
 

Hämäläisen 
Perttikin, toinen 
Pirtin isännistä, 
oli tapansa 
mukaan hiihdellyt 
Pirtille. 

 
 
 
 
 
 

Kuvat: Seija Tuulos 
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Lapset ja nuoret -jaosto 
 

Hyvinvointia luonnosta metsämielellä 
 

Iloksemme voimme ilmoittaa, että 
olemme saaneet Tampereen Taival-
tajille Hyvinvointia luonnosta metsä-
mielellä – kiertuetapahtuman, jossa 
mukana ovat myös villiyrtit. 
 

Tapahtuma järjestetään näillä näkymin 
29.5.21 kello 11.00-14.00 Taivalpirtillä 
(Savontie 653, Lempäälä). Tapahtu-
maan on ennakkoon ilmoittautuminen. 
 

Tapahtumasta on tulossa lisätietoja 
lähempänä ajankohtaa. Seuraamalla 
Suomen Ladun tapahtumakalenteria, 
Tampereen Taivaltajien nettisivuja; 
facebookkia ja sporttisaittia pääset 
varmistamaan paikkasi/ilmoittautu-
maan tapahtumaan, kun ilmoittautu-
minen avataan. 
 

(Voit myös halutessasi ilmoittautua 
talkoilemaan tapahtumaan, mikäli sydä-
mesi sykkii vapaaehtoistyölle. Palkaksi 

saa hyvää mieltä, ainakin repullisen ja uusia kavereita. 
 

Mikäli innostuit, laita meille sähköpostia taivaltajat@gmail.com) 
 
 

Lapsellisten sunnuntai Taivalpirtillä 
 

Taivaltajien lapset ja nuoret -jaosto järjestää lapsiperheellisille jäsenille 
tutustumis- ja verkostoitumispäivän. 
 

Kevätkaudelle lupaamamme verkostoitumispäivä siirtyi koronatilanteen 
vuoksi kesäkaudelle ja päiväksi muuttui 20.6. sunnuntai. 
 

Merkitse siis tämä 20.6. kalenteriin ja tule perheenä eväiden kera 
verkostoitumaan tai vain nauttimaan päivästä Pirtin pihapiiriin. 
 

Mikäli koronarajoitukset kesäkuussa jatkuvat, niin ilmoittaudu ennak-
koon 10.6 mennessä, jaanajalarvo ( at ) hotmail.com. 
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Lapset ja nuoret -jaosto etsii  

Seikkailevia perheitä 

Jaoston Seikkailukummien tukema Seikkailevat perheet -toiminta on 
käynnistynyt ja laajenee vuoden 2021 puolella. Lisätietoa: 
Suomenlatu.fi/seikkailevat-perheet ja tiedustelut Jaana Röytiöltä, lapset 
ja nuoret -jaoston vastaavalta. 
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Yhdessä Retkeilyjaoston kanssa 
 

Lapset ja nuoret -jaosto pyrkii 2021 mahdollisuuksien mukaan 
osallistumaan Retkeilyjaoston lähialueretkien suunnitteluun niin, että 
myös lapsiperhejäsenien olisi helppo lähteä mukaan yhdistyksen 
retkille. 

 

Pelijaosto 

 
 

Taivalpirtti: Kesäkauden avajaiset ja kesän 

lentopallo 
 

Ei koskaan ennen ja taas! Korona koettelee tätä kirjoitettaessa sen 
verran pahasti, että kaikkeen tulevaisuudesta sanottavaan tulee 
suhtautua lievää vahvemmalla varauksella. Toivotaan, että korona ei 
jatku (ikuisesti). Alla oleva on siis optimistisesti ja toiveikkaasti esitetty. 
Viranomaisten ohjeet otamme vakavasti! 
 

Taivalpirtin kesäkauden avajaiset pidetään keskiviikkona 12.05.2021. 
Avajaiset alkavat perinteisesti noin kello 18.00, jolloin nostettaneen 
lippu salkoon. Sen jälkeen on tarjolla vähintään hyvää seuraa saattaapi 
olla kahviakin. Sauna lämpiää, järvessä on sulaa vettä, jota jotkut 
karaistuneemmat sanovat uimavedeksi, ja sää on perinteisesti ollut 
lämpöisempi kuin pahimpina talvipäivinä. Nuotiotakin on pidetty, jotta 
makkaraa tms. voi paistaa ja tuleen tuijottaa. 
 

Minä katselen Pirtin kesäkeskiviikkoja paljolti lentopalloilun kannalta, 
mutta oikeasti siellä voi tehdä paljon muutakin. Pirtiltä löytyy 
mahdollisuus myös onkimiseen, mölkkyyn, kyykkään, tikanheittoon, 
veneilyyn, luontoiluun ja tietenkin monenlaiseen muuhunkin ulkoiluun. 
Myöhemmin kesällä marjastus ja sienestys ovat myös mahdollisia Pirtin 
lähimaastoissa. Jos halonhakkuu tms. kiinnostaa, siihenkin saattaa 
löytyä mahdollisuus. 
 

Pelaillaan porukan mielihaluista riippuen noin puolitoista tuntia, jonka 
jälkeen saunotaan ja sen jälkeen nautitaan toistemme (tai omasta?) 
seurasta nuotion ääressä paistaen makkaraa, tai sitten ei. 
 

Autottomille tarjoan taas kyytiä monivuotiseen tapaan. Täältä Leinolan 
koulun nurkilta se on mahdollista, tänne pääsee ainakin linja-autolla, 
polkupyörällä ja kävellen. Kuljetus on tietenkin sovittava ajoissa 
etukäteen, tekstiviesti tai sähköposti toiminevat. Yhteystiedot löytyvät 
lehdestä. Aika usein kuulee sanottavan, ettei autoton pääse Pirtille. 
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Olen tarjonnut kyytiä jo aika monta vuotta, joka vuosi ei ole ollut edes 
yhtä kysyjää, ruuhkaa ei koskaan. Autottomuus ei ole este, se on vain 
tekosyy. Oikeasti suosittelen jokaiselle jäsenelle käymistä ainakin 
kerran kesäaikaan Taivalpirtillä. 
 

Seppo Raevaara  
pelijaosto 

Retkeilyjaosto 
 
 

Päiväretki Pirkkalassa 25.4.21 
 

Kokoontuminen Vähäjärven rannassa tenniskenttien kupeessa Pirkka-

lan Vapaa-aikakeskuksen takana kello 10.00 Kuljemme pururataa ja 

teitä myöten noin 16 kilometriä. Lounastauko on Kaitajärven laavulla ja 

kahvitauko Iso-Naistenjärven laavulla. Mukaan omat eväät ja reipas 

mieli. Jos aiot sytyttää lounastauolla nuotion, ota puut mukaasi. 

Sitova ilmoittautuminen 20.4. mennessä Pipsalle puh. 050 345 1164 / 

sähköposti pia.narvanen ( at ) gmail.com. Max 10 henkilöä, toimimme 

koronaohjeiden mukaisesti. 
 
 

4.5.2021 Vajatalkoo kello 17.00 
 

Alustava "talkoo": tarkastetaan kajakkien säilytystukien kunto ja mieti-

tään ratkaisuja tukien parantamiseksi. Kaatopaikkatavaraa olisi jonkin 

verran poiskuljetettavaksi, mikäli kyytiin mahtuu. Pienellä joukolla 

pärjäillään. 
 

 

4.5. - 15.6.2021 Tiistaimelonnat kello 18.00 
 

Tiistaimelonnat Kaupinojan uimarannan viereisellä vajallamme alkavat 

taas toukokuun ensimmäisenä tiistaina, ja jatkamme kesäkuun puoli-

väliin saakka. Jos korona rajoittaa toimintaa, laitan uusia ohjeita 

ttmelonta -sähköpostilistalle ennen melontojen alkamista. 
 

Tiistaimelonnan tarkoitus on tutustuttaa Taivaltajia lajiin. Neuvontaa 

annamme mahdollisuuksien mukaan. Haastavalla säällä pysyttelemme 

uimarannan tuntumassa, hyvällä säällä voimme tehdä lyhyehkön me-

lonnan, noin kaksi tuntia, kaupungin suuntaan tai Niihamanselälle päin. 
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Hitaimmat määräävät melontavauhdin, tai kokeneet voivat muodostaa 

oman, nopeamman ryhmänsä. 
 

Ota mukaan varavaatteita, ainakin kotimatkaa varten. Rantautuessa 

tuppaavat tossutkin kastumaan, meloessa jonkin verran roiskuu vettä 

puserolle ja housuillekin vähän valuu vettä aukkopeitteestä huolimatta. 

Melojilta vaaditaan uimataito, kelluntaliivin, kanootin/kajakin, aukko-

peitteen sekä melan saa vajalta maksutta. 
 

Tiedustelut Timo Antila, puh 0400 625 748 (mielellään lähetä viesti) 
 

 

12.-16.5.2021 Melontaretki Jongunjoelle 
 

Helatorstain aattona, keskiviikkona, suuntaamme kohti Kuhmoa, missä 

retken lähtöpaikka sijaitsee Jonkerin luusuassa. Kevättulvassa koskinen 

joki on melojille haastava ja koskimelontakokemus on välttämätön.  
 

Hyvät varusteet helpottavat melontaa kevään viileydessä, kun vesikin 

on nolla-asteista: Kuivapuku on yliveto, mutta jos pysyy pystyssä, sel-

viää myös melonta-anorakilla ja runsailla vaihtovaatekerroilla. Päivä-

matkat ovat 15-20 kilometriä. Majoitumme teltoissa, laavuissa ja autio-

tuvassa.  
 

Kotia kohden lähdemme sunnuntaina aamusta. Viimeiseksi yöksi 

pyrimme varaamaan sisämajoituksen, kulut jaetaan porukan kesken. 

Tämä siinä tapauksessa, että keväällä tautitilanne ei ole vaikea. 
 

Ilmoittautumiset (mielellään viestillä) ennen vappua, jotta ehdimme 

keskenämme sopia tarkemmin retken yksityiskohdista. Harjoitteluretkiä 

pyrin järjestämään Pirkanmaan jokireiteille huhti- toukokuun vaihteessa 

vesitilanteen sen salliessa. Seuraa ttmelonta -sähköpostilistaamme, 

sinne laitan lisää tietoa.  
 

Timo Antila, puh 0400 625 748, timo.o.antila ( at ) gmail.com 
 

 

Harjujen kävely 15.52021 
 

Kävellään yhdessä Pälkäneeltä Kangasalle. Lähtö Pälkäneen linja-
autoasemalta (Keskustie 4) noin kello 10.10. Bussi Pälkäneelle lähtee 
Tampereen linja-autoasemalta laiturilta 4 kello 9.30 ja Kangasalta 
takaisin Tampereelle puolen tunnin välein. 
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Pysähdymme Vehoniemen kahvilassa haukkaamassa jotain välipalaa, 
joten kannattaa varata rahaa mukaan. Muuten omat eväät ja juotavat, 
sekä sään mukaiset hyvät kävelykengät ja vaatteet. 

 

Matka on noin 20 kilometriä ja 
aikaa voi varata noin viisi tuntia 
taukoineen. 
 

Linja-autoon sekä Vehoniemeen 
varaa maski mukaan, mutta 
muuten pidämme koronavälit 
kunnossa. 
 

Lisätiedot Marika Viinikka, 
tiuku_78 ( at ) hotmail.com 
040 688 3376 (vain viestit). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Pettuleivän valmistusta keskiviikkona 19.5. 
kello 18.00 Taivalpirtillä 

 

Leivo leipään puolet petäjäistä... Eräperinteiden sarjassa opettelemme 
tekemään pettuleipää. Kuorimme juuri kaadetusta männystä nilaa, 
jonka paahdamme nuotiolla, murskaamme ja leivomme leipäsiksi, jotka 
paistamme pannussa nuotion lämmössä. Ota oma puukko mukaan. 
 

Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan (uimapuku-
sauna) ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Koronatilanteen takia 
ilmoittautumiset Johanna Välimäki, valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 
040 752 5116. Seuraa myös Taivaltajien kotisivuja ja/tai Facebook 
ryhmää mahdollisten muutosten takia. 
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Kalastuskilpailu keskiviikkona 9.6 kello 

18.00 Taivalpirtillä 
 

Perinteinen mato-onkikilpailu järjestetään kesäkuun alussa. Lisätietoja 
seuraavassa lehdessä. 
 

 

18.-20.6.2021 Melontaretki Längelmävedelle 
 

Perjantaina kello 17.00 tapaamme vajalla, missä kanoottien vuokraajat 

voivat kuormata aluksensa autojensa katoille. Vesille pääsemme 

Purnun lähistöltä. Suuntaamme Längelmäveden pohjoisosiin, missä on 

kahdella saarella laavut, joita voimme käyttää yöpymisiin. Sään mukaan 

valitsemme melonnalle reitit, vesireiteissä on valinnanvaraa.  
 

Lauantaina voimme meloa kapeita reittejä kohti Kopsamoa, sun-

nuntaina kohti pohjoista ja Länkipohjaa. Tai päinvastoin, pidetään ohjel-

ma avoinna. Paluu vajalle sunnuntaina noin kello 17.00.  
 

Mahdollisten ohjelmamuutosten takia seuraa sähköpostilistaa ttmelonta 

ja ilmoittaudu ennen 11.6.2021 (mielellään viestillä):  

Timo Antila, puh 0400 625 748 tai timo.o.antila ( at ) gmail.com. 
 

 

Kuva: Pia Närvänen 
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Melontaretki Iijoelle 19.-26.7.2021 
 

Iijoki kutsuu melojia ensi kesänä. Melomme viikon aikana satakunta 
kilometriä rauhallisella tahdilla, mutta saatamme myös patikoida pieniä 
päiväretkiä joen ympäristöön tutustuen.  
 

Reissuun osallistuminen vaatii koskimelontakurssin käymistä tai 
vastaavia taitoja. Päätalon Iijoki-sarjan lukemista ei vaadita, mutta siitä 
voi olla etua… Reitille voi lähteä joko avokanootilla tai retkikajakilla 
(muovikalustoa, omia tai itse vuokrattuja).  
 

Ajomatkat teemme mahdollisuuksien mukaan kimppakyydeillä, ja reitillä 
majoittaudumme omavaraisesti telttoihin ja muihin mahdollisiin 
majoitteisiin ja teemme itse maistuvat retkiruokamme.  
 

Koskikuvaukset löytyvät netistä:  
https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/liikunta-ja-
ulkoilu/ulkoliikuntapaikat/retkeily-ja-vaellus/vesiretkeily/iijoki.  
 

Lisätietoja kesäkuun Tapahtumat-lehdessä ja Johannalta, 
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/ sekä muista koti-
sivujen vasemmasta paneelista löytyvistä melonta-aiheisista 
artikkeleista. 
 
 

Ruskaretki Urho Kekkosen Kansallispuistoon 

10.-19.9.2021 
 

Vuonna 2021 yhdistyksemme ruskaretki tehdään Urho Kekkosen 
Kansallispuistoon.  
 

Yöjuna Tampereelta lähtee perjantaina 10.9. noin kello 22.00 ja 
Rovaniemeltä jatketaan Sodankylän, Kiilopään ja Ivalon kautta Raja-
Jooseppiin. Paluumatkalla matkustamme lauantaina samaa reittiä 
bussilla Rovaniemelle ja sieltä yöjunalla Tampereelle, missä olemme 
varhain sunnuntaiaamuna 19.9.  
 

Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa ja infopalaveri järjestetään 
12.8. Retken hinta on omakustannehinta sisältäen vain bussi- ja 
junamatkat (makuupaikat), ja se riippuu osallistujien määrästä. 
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Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) 
tehtävä patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan 
rinkassa. Yöpyminen vaelluksella tapahtuu teltoissa, autiotuvissa, ja/tai 
laavuissa. Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muoni-
tuksestaan, retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta. 
 

Seuraavassa Tapahtumat-lehdessä toukokuun lopulla kerrotaan 
ilmoittautumisesta ja mahdollisesti tarkennetaan yksityiskohtia, mutta 
voit jo lukea ruskaretken yleisistä periaatteista ja vuoden 2020 
järjestelyistä Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. 
Sivuilta löytyy myös varusteluettelo.  
 

Saariselän reitit ovat yleisesti ottaen hyvin merkittyjä, mutta kartan-
lukutaitoa on silti hyvä olla jokaisessa ryhmässä. Maastovaelluksen 
sijaan voit myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Kiilopään/Saariselän 
majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä lähiympäristöön. 
 

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

 
 

 
 

 

SUP-kurssi 
 

Olisiko jäsenistöllä mielenkiintoa osallistua oma-

kustanteiselle SUP-melonnan kurssille kesän aikana? 

Jos osallistujia olisi, voisin tiedustella HIT ky:ltä mahdol-

lisuuksia järjestää kurssi Kaupinojanlahdella, ja kurssin 

hintaa. Ilmoita halukkuutesi osallistua ja ehdota kurssille 

päivämäärää huhtikuun aikana:  
 

Timo Antila, puh 0400 625 748 (mieluusti viestillä).  

Mikäli osallistujia on, laitan lisätietoa kurssin toteu-

tumisesta sähköpostilistalle ttmelonta. 
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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 17.00-18.30 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. 

 

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. 
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Aamusumua Appistunturin tienoilla ruskalla 2020 
Aamusumua Appistunturin tienoilla ruskalla 2020 

 
 

 

 

 

 

 

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, internetsivut Susanna Ranta-aho 
040 508 6117 
 
Rahastonhoitaja koulutusyhdyshenkilö  
 
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  
045 175 0451, hrinne ( at ) elisanet.fi 
 
Kiinteistötoimikunta pj Mattias 
Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 

 

Johtokunta 
 

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 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 

Marika Viinikka    050 550 9072 

Kari Väisänen    045 78745042 

1 jäsen valitaan 2021 kevätkokouksessa 

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

Suomen Latu ry. 

www.suomenlatu.fi 
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 
00250 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, vikunja49 ( at ) gmail.com 

 
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  
040 688 3376 (vain viestit),  
tiuku_78 ( at ) hotmail.com  
 
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen 

044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmä 

Kaisa Plomp 040 938 6111 
 

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 
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Kuva: Marika Viinikka 
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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. 


