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Raipen palsta 
 
Kesää 2021 odotellaan koronan pa-
remman tilanteen ja rokotusten toimi-
vuuden vuoksi paljon toiveikkaam-
malla mielellä kuin edellistä kesää. 
 
Kalenteriin on merkitty paljon tapah-
tumia, joita pyritään järjestämään 
ottaen huomioon turvallisuusmää-
räykset. 
 
Taivalpirtin kesään kuuluvat keskiviik-
koillat keräävät Pirtille jäsenistöä, 
mutta pidetään sielläkin huoli viran-
omaisten määräyksistä. 
 
Taivalpirtti täyttää tänä kesänä 60 
vuotta. Kun kirjoitan tätä, on vielä var-
mistamatta, kuinka sitä juhlitaan vai 
juhlitaanko? 
 
Yhdistyksen siirretty kevätkokous pi-
detään 26.8.2021 Kerholla. Kutsu 
kokoukseen ja esityslista ovat tässä 
lehdessä. 
 
Pirkan Hölkkää suunnitellaan loka-
kuun alkuun edelleen, toivottavasti se 
pystytään järjestämään normaalisti.  
 
Nautitaan ulkoilusta ja tulevasta 
kesästä 
 
Tv. Raimo 
 
Ps. Löytyykö jatkajaa puheenjohtajan 
pestiin yhdistyksen syyskokouk-
sessa?  
 
 
 
 

TAPAHTUMAT 
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49. vsk. No. 3/2021, 20.5.2021 

 
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 4/2021 (loka-joulukuu) ilmestyy 20.9.2021. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.8.2021 

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: Nyt on kesä- ja ruskaretkien aika 
Kuva: Minna Saikkonen 
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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, 
jonka jälkeen jatketaan keskiviikkoisin Taivalpirtillä, sivu 12 
 
 

9.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 14 
 

18.-20.6. Melontaretki Längelmävedelle, sivu 14 
 

20.6. Lapsellisten sunnuntai Taivalpirtillä, sivu 7 
 

19.-26.7. Melontaretki Iijoelle, sivu 15 
 

7.-8.8. Mustikkaretki, sivu 16 
 

12.8. Ruskaretken infopalaveri, sivu 18 
 

15.8. Taivalpirtti 60 -vuotta, sivu 5  
 

21.-22.8. Nuku yö ulkona, sivu, 10 
 

26.8. Siirretty kevätkokous, kutsu sivulla 4 
 

8.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä, sivu 12 
 

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

25.9. Sieniretki, sivu 18 
 

3.10. Pirkan Hölkkä, sivu 5 
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KOKOUSKUTSU SIIRRETTYYN KEVÄTKOKOUKSEEN 

 
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
26.8.2021 kello 18.30 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 

Kahvitarjoilu (jos korona suo). 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 2020 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020 
 
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 
10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 

10.1 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
Suomen Ladun mallisääntöjen mukaisiksi 

 
11 Kokouksen päättäminen 
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Taivalpirtti 60 -vuotta 
 

Taivalpirtin 60 -vuotissynttärit sunnuntaina 15.8. kello 
13.00-16.00 Taivalpirtillä. Tarjolla nuotiokahvia ja 
pullaa/kakkua. 
 

Myöhemmin lisätietoa Kerholta päivystysaikaan, 
 

Uusille ja miksei myös vanhoille jäsenille mainio tilaisuus 
tutustua Taivalpirttiin ja taivaltajiin. 
 

Tervetuloa! 
 
 

Pirkan Hölkän kuulumisia! 
 

Uusi järjestelytoimikunta on aloittanut toimintansa. Tavoit-
teena on järjestää Hölkkä sunnuntaina 3. lokakuuta 2021. 
Koronnatilanteesta johtuen kokoukset on pidetty tähän 
mennessä nykyisen tavan mukaan etänä. Lokakuussa 
varmaan koronnatilanne on maltillinen rokotusten ja taudin 
tartuntalukujen laskiessa, näin ainakin toivomme. 
 

Pirkan Hölkän järjestämisvastuussa on edelleen 
Tampereen Taivaltajat ja Valkeakosken Retkeilijät, sekä 
Tampereen Urheilijat 38 (TU 38), joka hoitaa Vuoreskiepin. 
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Toimikunta: 
Tampereen Taivaltajat: puheenjohtaja Martti Mäkelä, Raimo 
Raevaara, Seppo Raevaara, Tarmo Majava, Susanna 
Ranta-aho, Antti Sirén ja Seppo Hakamäki. 
Valkeakosken retkeilijät: Elina Salo, Tatu Viljanen ja Juha 
Heikkinen. 
TU 38: Jukka Heimonen. 
Pirkan Kierros: Kaisa Björn. 
 

Antti Sirén kartoittaa huoltopisteiden vastaavien kanssa 
talkooväen tilannetta. Tarkoituksena selvittää miten monta 
huoltopistettä saadaan toimimaan. Ikääntymisen ja muiden 
esteiden vuoksi on ymmärrettävää, ettei kaikki ns. konkarit 
enää osallistu talkoisiin. Antille voi ilmoittaa 
halukkuudestaan tulla talkoilemaan Hölkän huoltopisteille. 
Antin s-posti on anttissiren ( at ) gmail.com. 
 

Seppo Raevaara vastaa edelleen maalipaikan järjestelyistä 
Nirvassa. Sepolle voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua 
talkoisiin. Sepon s-posti on raevaara ( at ) koti.tpo.fi. 
Susanna Ranta-aho vastaa ensiavusta. Ensiaputaitoisia 
tarvitaan kaikille Hölkän huoltopisteille. Susannalle voi 
ilmoittaa halukkuudestaan osallistua ensiapuun. Susannan 
s-posti on susanna.r-a ( at ) netti.fi. 
 

Pirkan Hölkän pääreittiin ei varmaan tule suuria muutoksia, 
mutta se selviää kesän kuluessa. Vuoreskiepin reitti voi 
hieman muuttua rakennustöiden vuoksi.  
 
Hyvää kevättä ja jaksamista, sekä pysykää terveinä! 
 
Martti 
 
 
ps. Luonnollisesti voit myös ilmoittautua aikaisemman 
huoltopisteesi tutulle vetäjälle. 
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Lapset ja nuoret -jaosto 
 

Hyvinvointia luonnosta metsämielellä 
 

Olisimme saaneet tänä keväänä Tampereen 
Taivaltajille Hyvinvointia luonnosta metsämielellä – 
kiertuetapahtuman, jossa mukana olisivat olleet 
myös villiyrtit. 
 

 

Mutta, 29.5. toteutettavaksi suunniteltu 
tapahtuma muuttuu olosuhteiden pakosta 
omatoimiseksi. Lisätietoja Suomen Ladun ja 
Taivaltajien nettisivuilta ja facebookista. 
 

 

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. 

Kuva: Jaana Röytiö 
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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 Röytiöllapsetja 
nuoret -jaoston vastaavalta. 
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Ensimmäisen Tampereen Taivaltajien  
seikkailevan heimopäällikön, Veeran, terveiset 

 

Seikkailevat perheet toiminta aloitti toimintansa 2020 syyskaudella, 
Tampereella. Veeran heimossa on 7 aikuista ja 8 lasta.  
 

Veera: Ensimmäisellä tapaamisella lähdimme seikkailemaan Pikku-
Ahveniston laavulle. Siellä leikimme metsäisiä leikkejä, kuten 
vuorenhaltijaa ja metsänväkeä. Leikin lomassa grillasimme makkaraa. 
Koronan vuoksi tapaamiset ovat olleet tauolla, mutta kesän aikana 
tulemme jatkamaan tapaamisia. Tarkoitus olisi lähteä tutustumaan sup-
lautailuun ja käydä marja- ja sieniretkellä. Sitä ennen perheet saavat 
tehtäväkseen kevätbingon, jossa perheet etsivät keväänmerkkejä 
omatoimisesti. 
 

Seikkailevien perheiden tarkoituksena on kannustaa perheitä 
liikkumaan luonnossa. 
 

Nuku yö ulkona 21.-22.8.2021 
 

Suomen Latu haastaa 
nukkumaan yönsä ulkona 
29. elokuuta, mutta koska 
ajankohta on myös VENET-
SIALAISET, jolloin kukaan ei 
pysty nukkumaan ulkona, 
niin päätimme pitää tämän 
viikkoa aikaisemmin 21-
22.8.21 
https://www.suomenlatu.fi/n
uku-yo-ulkona/etusivu.html.  
 

Majoitteena voi olla teltta, 
tarppi, laavu tai vaikka 
kuusen alus. Tärkeintä on 
nauttia luonnosta ja joka-
miehenoikeuksien suomasta 
mahdollisuudesta yöpyä 
ulkona. Tampereen Taivalta-
jat tarjoaa haasteen ajan-
kohtana jäsenilleen mahdol-
lisuutta yöpyä Taivalpirtin 

piha-alueella tai sen lähimaastoissa. Sauna lämpiää (uimapukusauna) 
ja illalla keräännytään nuotion ääreen. Taivalpirtillä on pumppukaivo, 
josta saa juomavettä, puuceet miehille ja naisille sekä sauna. Ota 

Kuva: Jaana Röytiö 
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mukaan oma majoite ja yöpymistarvikkeesi, sekä riittävästi evästä 
päiväksi ja iltanuotiolle sekä seuraavaksi aamuksi ja sään mukaiset 
vaatteet. 
 

Lapsiperheillä on mahdollisuus pelata pihapelejä iltapäivällä, syödä 
iltapuuroa ja kuunnella iltasatu (noin kello 18.00-19.30 (kaurapuuroa) 
Pirtillä. Puurolle on sitova ilmoittautuminen viikkoa ennen tapahtumaa. 
Luvassa on tarkempia tietoja lähempänä tapahtumaa Taivaltajien 
facebookissa, sporttisaitissa ja Suomen Ladun tapahtumasivuilla,  
ps. huomioithan Pirkanmaan koronaohjeistukset. 
 

Unelmien liikuntapäivä  
 

Suomen Ladun ULP:n teema oli 10.5.2021 perheiden yhteiset 
iltapalaretket lähiluonnossa. Muistutimme kaikkia pienten lähiluonto-
retkistä ja -hetkistä mm. Taivaltajien facebook-sivulla.  

Kuva: Elina Koskela 
 

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. 
 

Lapset ja nuoret -ryhmästä kirjoittivat: Jaana Röytiö, Paula Yli-Urpo ja 
Virpi Keränen 
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Pelijaosto 

 

Taivalpirtti: Kesäkauden avajaiset ja kesän 
lentopallo 

 

Kesän ja alkusyksyn Pirtti- ja lentopalloasiaa (vanhaa toistaen). Tätä 
kirjoitettaessa kevätkauden lentopallo on aloittamista vaille valmis. 
Korona on estänyt kokoontumiset, ja estää vielä toistaiseksi, mutta 
valoakin alkaa jo tunnelissa näkyä (liekö se vastaan tulevan junan 
etuvalo vai tunnelin pää). 
 

Näillä näkymin Taivalpirtti ei ole käytöltä suljettu, vaikka ainakaan 
kesäkauden avajaisia ei tapahtumana järjestettäne. Uskoisin, että 
pääsemme Taivalpirtille aika lailla normaalisti, toki turvavälit muistaen. 
Keskiviikkoisin viimeistään kello 18 on varmaan joku paikalla ja 
Savontien puomi auki (ehkä ns. valelukossa).  
 

Mahdollisuuksien mukaan pelailemme Taivalpirtillä lentopalloa, yleensä 
on pelattu tunti - puolitoista. Sitten saunotaan ja loppuilta istuskellaan 
nuotion ääressä nauttien seurasta, savusta, makkarasta, kahvista, jne. 
Kuka mistäkin. 
  

Viime kesänä pelasimme jo useamman kerran muutaman huonon 
kesän jälkeen, toivottavasti tulevana kesänä linja "pysöö ja paranoo". Ei 
tarvitse kuin vähän useamman tulla paikalle samana iltana. 
 

Suosittelen jokaista yhdistyksen jäsentä edes kerran käymään Pirtillä! 
Se on hieno paikka tutustua luontoon, jäsenistöön, toimintaamme yms. 
Minä tuon "virkani" ja kiinnostukseni 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. 
 

Jos joku haluaa sinne (ja pois?) kyytiä, kannattaa kysellä. 
 

Kesäkauden päättäjäiset ovat 8.9.2021. Silloin kannattaa varautua 
olemaan paikalla pimeään asti (tasku- tai otsalamppu tms. 
kotimatkalle). 
 

Perinteisesti on päättäjäisissä ollut vähän isompi nuotio hämärän 
laskeuduttua. Kipinät ja liekit ovat tunnelmallista seurattavaa pimeyden 
tullessa; ainakin tämmöisen lievästi pyromaanin mielestä. Valitettavasti 
suurin osa lähtee "kun vielä näkee kulkea". 
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Syksyn lentopallo jatkuu 15.9.2021 alkaen entisen Tredun tiloissa 
Koivistonkylässä keskiviikkoisin kello 19:00-20:30. 
 

Lisätietoja yritetään järjestää yhdistyksen kotisivuille, Facebook-
ryhmään ja postituslistoilla. Tilannetta kannattaa kysellä myös 
yhdistyksen aktiiveilta. Tilanne niin sanotusti elää. 
 

Pysytään terveinä, ulkoilu ja liikunta auttavat pitämään vastustuskyvyn 
kunnossa. 
 

Seppo Raevaara  
pelijaoston "vetäjä" 
 

Pyöräilyjaosto 

 
Tilanne on mikä on, mutta Tampereen Taivaltajien pyöräilyn ajan-
kohtaista löytyy kotisivultamme, jota päivitetään kevään edetessä. 
 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/pyorailyjaosto/ 
 
 

Kaapattuna kotisivuilta, jossa lisätietoa reitistä ja kilometreistä: 
 
Su 6.6. kello 10 retkilenkki Mustalahdesta ajellaan Kämmenniemeen.  

Su 20.6. kello 10 retkilenkki Mustalahdesta.  

Su 4.7. kello 10 retkilenkki Mustalahdesta suunnataan Iso-Röyhiön 
kyläpuodille. 

Su 18.7 kello 10 retkilenkki Mustalahdesta ajellaan Saarikyliin 
Kangasalle. 

Su 15.8 kello 10 retkilenkki Mustalahdesta alustava reitti: 
Saarenmaa, Savo, Kuokkala, Nurmi, Ania, Pirkkala, Tampere.  

Su 1.8. kello 10 retkilenkki Mustalahdesta. 

Su 29.8. kello 10 retkikauden päätös Mustalahdesta perinteiseen 
tapaan Teiskon Viinitilalle Kämmenniemeen.  

(Tarkistakaa tilannetta kotisivuilta, muitakin pyöräretkiä saattaa olla 
tulossa, tilanteen mukaan…) 
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Retkeilyjaosto 
 

Kalastuskilpailu keskiviikkona 9.6 kello 
18.00 Taivalpirtillä 

 

 

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.  
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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: Johanna Välimäki 
 

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/kaupungin-
palvelut/liikunta/ulkoliikuntapaikat/retkeily-ja-vaellus/vesiretkeily/iijoki.  
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset 3.7 mennessä: Johanna Välimäki, 
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 
kotisivujen vasemmasta paneelista löytyvistä melonta-aiheisista 
artikkeleista. 
 

Kesän mustikkaretki 7.-8.8. 
 

Lähtö lauantaina 7.8. kello 10.00 kohti Riuttaskorpea (lähtöpaikat 
tarkentuvat autojen mukaan). Menemme perille kimppakyydein 
tarkoituksena yöpyä, mutta voi tulla vain päiväseltäänkin. 
 

Tukipaikkana on Haukijärven keittokatos, missä myös sauna sijaitsee.  
 

Yritän jälleen saada sen 
vuokrattua, viimeksi sauna 
maksu oli 5 €/hlö, mutta tämä 
riippuu saunojen määrästä. 
 
Kyselyt; Marika Viinikka tiuku_78 
( at ) hotmail.com 
puh. 050 550 9072 
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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.  
 

Retken hinta on omakustannehinta sisältäen vain bussi- ja junamatkat 
(makuupaikat), ja se riippuu osallistujien määrästä, mutta yhdistys tukee 
retkeä niin, että retki maksaa osallistujille korkeintaan 200 euroa. 
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. Ryhmäjako pyritään tekemään ennen 
infopalaveria. 
 

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

Kuva: Johanna Välimäki 



18 

Voit 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 
kartanlukutaitoa on silti hyvä olla jokaisessa ryhmässä. 
 

Maastovaelluksen sijaan voit myös omatoimisesti käyttää vaikkapa 
Kiilopään/Saariselän majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä 
lähiympäristöön. 
 

Ilmoittautuminen retkelle alkaa 20.5. ja ilmoittautuminen tapahtuu 
yhdistyksen kotisivuilla olevasta linkistä. Maksamalla ilmoittautumisen 
yhteydessä ennakkomaksun 80,- euroa (jota ei palauteta) Tampereen 
Taivaltajien tilille FI 6441 0800 1036 6881 varmistat paikan retkelle. 
Kirjaathan maksuun viestikenttään ruska / maksamiesi henkilöiden 
nimet. Ilmoittautuminen päättyy 31.7.  
 

Jälki-ilmoittautumisia ruskavaellukselle ei oteta vastaan, ellei paikkoja 
ole vapautunut esim. perumisten takia. Jos ennakkomaksun maksanut 
ja ilmoittautunut peruu matkansa 12.8. 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. 
 

Retken infopalaveri järjestetään 12.8. Kerhohuoneella kello 17:30. 
Infopalaverissa käydään ensin läpi kaikille yhteiset asiat ja sen jälkeen 
ryhmät voivat jäädä suunnittelemaan retkeään.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mahdollinen sieniretki tulossa 25.9.2021 Tämä retki vielä 
avoin, koska vetäjä puuttuu. Onko sinulla sieni-
tuntemusta? Haluaisitko sinä vetää meille sieniretken? 
 

Ota yhteys Marika Viinikka tiuku_78@hotmail.com  
Puh. 050 550 9072 
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Päiväretki Pirkkalassa 25.4.2021 
 
Sunnuntaiaamuna 10 maissa Pirkkalan Vähäjärven rannasta lähdimme 
patikoimaan. Vaihtelevassa säässä menimme Kaitajärvelle lounaalle ja 
Iso-Naisten järvelle kahville. Kuljimme pääosin latupohjaa pitkin ja 
laavujen läheisyydessä seikkailimme luontopoluilla. Pitkospuita ja 
luntakin matkalta löytyi. 
 

Paikoitellen hetkisen verran saimme lumi-, räntä- ja vesisadetta. 
Aurinkokin välillä pilkahteli. Navakka pohjoistuuli raikasti meitä Kurikan 
mäellä maisemia ja portaita ihaillessamme. Rennon ja lempeän päivän 
vietimme mukavassa seurassa. 
 

 

Teksti ja kuva: Pipsa (Pia) Närvänen 
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Avovesiuintikausi on avattu… 
 

Kuva: Anna-Maija Rae 

 

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 

Erätoveri -sadekatokset Halti ja Vihe 3x3 m,  2   4,00 

Sadekatos 5x5 m 1    6,00 
Vihe 4 hengen laavu 1   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 ja 174 intiaanikanootit   2  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 
Jackson Journey 14 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 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  
045 175 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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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. 


