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Pirkan Hölkkä järjestetään 
sunnuntaina 3.10.2021 

 

Matkan varrella on huoltopisteitä, jonne 
kaivataan edelleen talkooväkeä, tarjoi-
lemaan Pirkan Hölkän osallistujille mm. 
vettä, mehua ja suolakurkkua. Ilmoittautua 
voi vapaaehtoiseksi suoraan Antille, 
anttissiren@gmail.com. 
 

Pirkan Hölkän maalialueelle (TAKK, Nirva, 
Tampere) kaivataan muutamaa uutta tal-
koolaista. Muutama on lopettanut koko-
naan, muutamalle ei tämä vuosi sovi, 
muutama on epävarma. Viivakoodin lukija, 
arvontapalkintojen hoitaja, sijoituspalkin-
tojen hoitaja, reppuhuolto, pysäköinnin 
"tuki", mitalien jako, jne. Monenlaista voisi 
tehdä. 
 

Jos olet sitä mieltä, että Hölkkä on sen 
verran hieno asia, että siihen voisi hieman 
panostaa, nyt olisi tilaisuus. Sunnuntaina 
3.10. aloitamme noin kello 8.30–9.00, että 
ehdimme viimeistellä maalialueen. Ja te-
kemistä riittää enemmän tai vähemmän 
lähelle iltakuutta. Lauantaina 2.10. aloi-
tamme kello 10.00 ja teemme, mitä etu-
käteen voi tehdä. Muutama tunti. 
 

Ja jos joku haluaisi ottaa pienen vastuun 
hoidettavakseen tulevinakin vuosina, se 
olisi hieno juttu. Maalikujan organisointi on 
asia, joka on hoitunut pääosin niin, että 
vain 1-2 henkeä vaihtuu vuosittain, ja joku 
vanhoista opastaa. Se kaipaisi jotakuta 
pysyvää ja asiaan keskittyvää.  
Yhteydenotot suoraan Sepolle 
raevaara@koti.tpo.fi. 
 

Nyt kaikki halukkaat ilmoittautumaan! Jos 
et itse hölkälle lähde niin tässä oiva 
tilaisuus nauttia raittiista ulkoilmasta 
hyvässä porukassa, talkooväen hengessä 
kannustaen osallistujia!  
 
Susanna Ranta-ahon ja Seppo Raevaaran 
facebook -viesteistä kokoon kasasi 
toimitus. 

TAPAHTUMAT 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
49. vsk. No. 4/2021, 20.9.2021 

 
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 1/2022 (tammi-maaliskuu) ilmestyy 
20.12.2021. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.11.2021 

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: Tätä kaunotarta ei kannata kerätä 
koppaan sieniretkellä 
Kuva: Marika Kyrölä 
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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   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 ex-Tredulla Koivistonkylässä 
(Koivistontie 31). Lue lisää sivulta.14 

 
25.9. Pirkan Hölkän polkutalkoot, sivu 9 
 
26.9. Sieniretki, sivu 15 
 
3.10. Pirkan Hölkkä, sivu 2 
 
10.10. Talkooväen Hölkkä, ohjeet osallistumiseen saat Hölkkäpäivänä. 
 
11.10. Ruskaretken kuvailta, mahdollisuuksien mukaan, sivu 17 
 
15.10. Tutustu polkujuoksuun, sivu 18 
 
17.10. Syyskokous Taivalpirtillä, sivu 4 
 
22.-24.10. Syysretki Seitsemiseen, sivu 15 
 
27.10. Heijastuksia metsässä, koko perheen hämärähommia, sivu 11 
 
15.11. Vuoden retkikuvat, mahdollisuuksien mukaan, sivu 17 
 
22.11. Hiihtopäivystysilta Kerholla, sivu 10 
 
27.11. Päiväretki Taivalpirtiltä, sivu 17 
 
27.11. Tutustu talviuintiin Taivalpirtillä, sivu 17 
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 17.10 
2021 kello 13:00 alkaen. Ohessa on syyskokouksen esityslista. Tule 
päättämään yhteisistä asioistamme!  
 

ESITYSLISTA 
 

1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Puheenjohtajan valinta 
2.2 Sihteerin valinta 
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Esityslistan hyväksyminen 
5 Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 
6 Vuoden.2022 jäsenmaksut 
7 Vuoden 2022 talousarvio 
8 Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 Tilintarkastajien palkkiot 
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot 
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen 
8.4 Oman auton käytön korvaaminen 

9 Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2022-2023 
10 Johtokunnan jäsenten lukumäärä 
11 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten 

tilalle 
12 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
13 Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin 

isännän ja emännän valinta 
14 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
15 Kokouskutsujen julkaiseminen 
16 Muut kokoukselle esitetyt asiat 

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Suomen Ladun 
mallisääntöjen mukaisiksi. Mallisäännöt ja nykyiset säännöt 
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/ 

17 Tiedotukset 
18 Kokouksen päättäminen 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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Kalastuskilpailun tulokset 
 

Taivalpirtillä järjestettiin jäsenistön perinteiset mato-onkikilpailut 9.6.2021. 
Hellesäässä oli mukana yhteensä 11 onkijaa ja kaloja saatiin 35 – lisäksi 
monta kalaa karkasi onkijoilta joko siiman päästä tai jopa kalaämpäristä. 
 

Lasten ja nuorten sarjan voitto jaettiin Rebekka Palomäen ja Waira 
Seraven kesken, molemmat saivat yhden kalan. Yleistä sarjaa hallitsi Ritva 
Ryhänen saaden sekä eniten kaloja (niitä jäi kalaämpäriin 9 kpl) että 
pituudeltaan isoimman kalan. Pienimmän kalan palkinnon lunasti Raimo 
Raevaara.  
 

Onkiminen on kivaa! Ehkäpä ensi vuonna saamme lisää uusia osallistujia. 
Mato-onkikilpailu on yleensä samoihin aikoihin, vähän koulujen 
päättäjäisten jälkeen. Erilaisten tapahtumien yhteydessä on hyvä tulla 
myös tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin jäseniin. Seuraa siis 
ilmoitteluamme ja laita tapahtumat kalenteriisi muistiin! 
 

Teksti: Johanna Välimäki 
 
 

 

HUOMIO! 

Mikäli Sinulle riittää Tapahtumat-lehden 

sähköinen versio kotisivuillamme, ilmoita siitä 

jäsensihteerille sähköpostilla:  

raevaara ( at ) koti.tpo.fi. 
 

Ilmoita NIMI, SÄHKÖPOSTIOSOITE ja 

JÄSENNUMERO (jäsenkortista) mikäli 

jäsennumeroa ei löydy, ilmoita postiosoite. 
 

Ilmoituksen jälkeen et saa enää paperista 

lehteä. 
 

Terveisin johtokunta 
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Pettuleivän tekoa Taivalpirtillä 
 
Sadekelikään ei estänyt toukokuista pettu-
leivän tekoa Taivalpirtillä. Bergiuksen Markku 
oli vastikään kaatanut meille tyvestä noin 20 
senttiä halkaisijaltaan olevan männyn. Maarit 
Savolainen opasti meitä kuorimaan mänty-
pölleistä pettuliinoja eli nilalevyjä. Keväällä 
nesteet virtaavat puissa niin, että nila lähtee 
helposti irti vähän puukolla tai puulastalla 
auttamalla. Ensin oli puukolla poistettu uloin 
kaarnakerros ja kaikki kuoren vihreä osa sen 
alta.  
 

Pettuliinat paahdettiin varovasti ruskeiksi nuo-
tiolla niin, etteivät ne palaneet. Levyt palas-
teltiin pienemmiksi kangaspussiin ja varsin 
suurella vaivalla ne hakattiin puukapulalla 
pieneksi murskaksi. Murskasta siivilöitiin hie-
nompi pettujauho, joka sekoitettiin karkean ruisjauhon, suolan ja veden 
kanssa taikinaksi. Taikinasta muotoiltiin littanoita leipäsiä, jotka paistettiin 
nuotiolla ritilän päällä. Voin kanssa moni asia maistuu hyvältä, mutta niin 
maistuivat itse tehdyt pettuleivätkin.  
 

Pettuleipä on ollut Suomessa tärkeää hätäruokaa erityisesti nälkävuosina 
sen sokeri- ja valkuaisaineiden takia. Petussa on myös hyvin B1- ja B2- se-
kä C-vitamiinia, flavonoideja ja kivennäisaineita. Ravinto-aineita on eniten 
keväisin. Petussa on paljon kuitua, mutta energiaa pettujauhoissa on vain 
noin 25 % ruisjauhojen energiamäärästä. Paahtamisvaiheessa tai keitet-
täessä pettuliinasta häviävät haitalliset aineet, kuten hartsit, parkkiaineet, 
terpeenit ja ligniini. Pettu ei ole kuitenkaan aivan vaaratonta terveydelle, 
joten sellaista leipää, jossa pettujauhoja on yli puolet ei kannata syödä 

pitkiä aikoja.  
 
Ylhäällä kuoritaan 
pettuliinoja. 
 
Vieressä hakataan 
pettuliinojen palasia 
murskaksi. 
 
Seuraavalla sivulla 
paahdetaan pettuliinoja 
ja paistetaan 
pettuleipäsiä. 
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Teksti ja kuvat: Johanna Välimäki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Raipen 
retkikahvit kiehuvat 
risukeittimellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Marika Kyrölä 
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Lapset ja nuoret -
jaoston muisteluksia 
kesän tapahtumista 

 
Suomen Ladun Hyvinvointia metsä-
mielellä -kiertue järjestettiin vaihtu-
neella nimellä Villiyrtteilyä metsäillen -
tapahtumana yhdessä retkeilyjaoston 
kanssa, omatoimipolkuna Taivalpirtin 
lähimaastossa 29.5.-13.6.2021. 
 

Järjestämämme infolaatikon esitelehti-
menekin perusteella kiinnostuneita oli 
mukavasti, toivottavasti mahdollisim-
man moni Taivaltajistakin ehti tutustua 
polkuun. Taulujen avulla pystyi opette-
lemaan villiyrttien tunnistamista ja sai 
vinkkejä niiden hyödyntämiseen.  
 

Polku mielen maisemiin -taulujen avul-
la oli mahdollista saada työvälineitä 
oman hyvinvoinnin tukemiseksi luon-
non ja helppojen kysymysten avulla. 
Polku mielen maisemiin -taulut ovat kierrettävissä myös omatoimipolkuna 
Niihaman Majalla, Pikku-Niihamantie 80, 33560 Niihama. 
 

Vastaavanlaisista tapahtumista kiinnostuneita pyydämme lähettämään 
meille toiveita/palautetta niin saamme onnistuneita elämyksiä jatkossakin. 
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Ensimmäinen lapsiperhejäse-
nille kohdennettu Lapsellisten 
sunnuntai järjestettiin 20.6.2021 
Taivalpirtillä. Tarjolla oli mm. 
pihapeleistä Kimble ja lintu-
muistipeli sekä luuppeja tutkimi-
seen. ja yhdessä evästelyä uimi-
sen lomassa. 
 

Toivottavasti ensi keväänä tai 
kesällä yhä useampi perhe löy-
tää mukaan. 
 

Nuku yö ulkona -tapahtumassa 
olimme mukana retkeilyjaoston 
kanssa. Järjestimme tapahtu-
man jo viikkoa ennen valtakun-
nallista tapahtumaa, eli 21.-22.8. 
välttääksemme rakettien valot ja 
saadaksemme hiljaisemman 
yön yöpyjille. 
 

Lupasimme mukaan tapahtu-
maan pihapelejä, iltapuuroa, 
nuotion lumoa ja iltasatuja. 

Aineiston matkatessa lehteen 
ennen tapahtumaa voimme 

odottaa iloisia osallistujia. 
 
Juttujen kirjoittajat Paula Yli-Urpo ja 
Jaana Röytiö 
Kuvat Jaana Röytiö ja Suvi Björk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirkan Hölkän polkutalkoot 25.9.2021 
Koivuviidan parkkipaikalta kello 10.00 alkaen 

 

Talkoissa kuljetetaan kottikärryillä hiekkaa 
polulle. Mukaan lapio (ei välttämätön) ja omat 
eväät noin 4 tunnin ajalle. 



10 

Hiihtojaosto 
 
 

HUOMIO  HUOMIO  HUOMIO!! 
 
Runsaslumisen talven odotuksessa tervetuloa kaikki Taivalpirtin talvisesta 
hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet Kerholle maanantaina 22.11.2021 
kello18.00. 
 
Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja 
kalenterista. 
 
Kahvitarjoilu 
 

       Kuva: Marja-Liisa Niiranen 
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Lapset ja nuoret -jaosto 
 

Heijastuksia metsässä ja  
koko perheen Hämärähommia 

Jo kolmas ja kiitelty tapahtuma Niihamassa  
keskiviikkona 27.10.2021 kello 18.00-20.00 

 

Heijastuksia metsässä ja koko perheen 

Hämärähommia – tapahtuma Niiha-

massa keskiviikkoiltana 27.10.2021 

kello 18.00 alkaen.  
 

Tervetuloa tutkimaan heijastuksia ja 

hakemaan hyvänmielen voimaa pime-
nevään syksyyn! Kokoonnumme Niiha-
man Majan parkkipaikalle osoitteeseen 

Pikku-Niihamantie 80, 33560 Tampere.  
  

Niihaman Majan pihapiirissä on Taivaltajien lapsi/perhetoiminnan vetäjiä, 

jotka opastavat heijastinpolulla ja pihapiirissä teitä. Tapahtuma on 

suunnattu koko perheelle/perheettömille iästä riippumatta. Tapahtuma 
sisältää heijastimiin ja taskulamppuihin liittyvää iloista tekemistä. Tulkaa 

siis leikkimielin keräämään iloa ja jakamaan hyvää mieltä meidän, teidän 

kuin muidenkin syksyyn niin pienten kuin suurtenkin sydämiin.  
  

Tapahtuman aikana on oman mielen mukaan mahdollisuus lämmitellä 
nuotiolla, syödä eväitään tai vaihtoehtoisesti ostaa omakustanteisesti 

syötävää tai juotavaa Niihaman Majalta jo ennen tapahtumaa kello 17.00 

alkaen kello 20.00 asti.  
 

Jokaisella osallistujalla tulee olla mukanaan oma otsa- tai taskulamppu. 

Myös heijastinliivit ovat erittäin suositeltavat. Maasto on syksyisin paikoin 

märkää, joten vedenkestävät jalkineet ovat suositeltavat.  
  

Pyydämme teitä ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään sunnuntai-iltaan 

24.10.21 mennessä, toki myöhemmätkin ilmoittautumiset huomioidaan.  
 

Lisätietoa myös tarvittaessa Jaanalta  
sähköpostilla j a a n a j a l a r v o @ h o t m a i l .com  
  

Tervetuloa!  
  

Lapset ja nuoret jaosto  



12 

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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 Pelijaosto 

 

Talven lentopallo Koivistonkylässä 
 

Tätä kirjoitettaessa korona haittaa toimintaa niin paljon, että lentopallo 
sisätiloissa ei luonnistu. Tällä hetkellä ei voi kuin toivoa parempaa. 
 

Keväällä emme päässeet saliin kertaakaan. Samoin kesä Taivalpirtillä on 
ollut pääosin melko hiljaista. 
 

Lentopallo jatkuu (koronan niin salliessa) sisävuoroina keskiviikkona 
15.9.2021 (ruskaretken aikaan) kello 19.00-20.30 joka keskiviikko lähelle 
joulua, ja sitten taas tammikuusta toukokuun puolivälin paikkeille. Paikka 
on entinen Tredu Koivistonkylässä, Koivistontie 31. 
 

Viimesyksyisen kävijämäärän perusteella mukaan ehkä mahtuisi joku 
uusikin, pari jo keväällä olisi ollut tulossa. Meitä oli vaihdelleen 10-15 
henkeä, mutta 16:lla vielä homma menee hyvin, kun pidetään 2 henkeä 
kummallakin puolella vaihdossa, vaihto aina syötönvaihdossa. 
 

Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. Ikähaitari on melko suuri, 
mikään ikä ei ole este mukaan tulolle. Aina kannattaa ainakin käydä 
katsomassa, jos vähänkin tuntee kiinnostusta aiheeseen. Rentoudesta 
huolimatta peili on tavallaan vakavaa, mm. laskemme pisteitä. Vaikka 
meillä ei ole tuomaria, ei kukaan ole vielä kesken vuoron poistunut 
tulkintariitojen vuoksi. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan jossakin alle 35 
euron hujakoilla, siis nupeloa kohden. Jos käy vain muutaman kerran, 
maksu on 7 euroa/kerta. Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan 
määrää (ja onko esimerkiksi alkusyksystä vuoroja peruutettu). Maksellaan 
sitten pankin kautta joskus, kertoilen siitä syksyn aikana.  
 

Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä. 
Sähköposti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu.  
 

Lähetän tietoa vuoroista mukana olevalle porukalle sähköpostitse aina, kun 
tulee jotakin uutta kerrottavaa. Siispä varmista, että tullessasi mukaan 
minulla on sähköpostisi, ja "pikatilanteeseen" myös puhelinnumero. 
 

Seppo Raevaara 
pelijaoston "vetäjä" 
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Pyöräilyjaosto 

 

Kotisivuiltamme löytyy Taivaltajien pyöräilyn kotisivultamme, jota 
päivitetään tarvittaessa: 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/pyorailyjaosto/ 
 

Retkeilyjaosto 
 
 

Syksyn sieniretki 26.9. 
 

Retkelle ei löytynyt sieniasiantuntijaa, mutta tehdään päiväretki silti ja 
keräillään tuttuja sieniä ja vaikkapa puolukoita. Retken päätteeksi juodaan 
laavulla nokipannukahvit ja syödään eväät. 
 

Paikka on Hirviniemi ja osoitteen saa ilmoittautumisen yhteydessä. Bussit 
tulevat esim. No.90 Pyynikintori - Sorila kello 10.29 ja voin tulla Sorilasta 
hakemaan. 
 

Sään mukainen varustus ja umpimettään sopivat jalkineet. Hirvikärpäsiäkin 
löytyy ja niitä vastaan voi taistella kärpästakilla, vaaleilla vaatteilla tmv.  
 

Vetäjällä on jo koronarokotukset kunnossa ja ulkona on helppo pitää myös 
turvavälit. Ilmoittautumiset: tiuku_78 ( at ) hotmail.com /050 5509 072. 

 
 

Syysretki Seitsemiseen  

22.-24.10.2021 
 

Syksy koittaa tulevasti ja Seitseminen 
ottanee meidät ruskaisella komeudellaan 
huomaansa viikonlopuksi. Lähtekäämme 
siis... 
 

Perjantaina 22.10. jo tapaamme Seitse-
misen Pitkäjärven Mettäkämpällä, jossa 
odottaa viikon touhuamisen kunniaksi 
sauna. 
 

Mettäkämppä on käytössä perjantain ja lauantain välisen yön. Tietysti 
pihasiljolla telttayöpyminenkin on mahdollista... tilapäisesti varauksin! 
Kämpässä on tilaa yöpymiseen 14 henkilölle ja siellä on ruuan 
valmistamiseen puu- ja kaasuhellat. 
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Perjantain saapuminen Pitkäjärvelle oman aikataulun mukaisesti. Olen itse 
siellä kuitenkin jo päivällä lämmittäen kämppää ja saunaa saapuville! 
 

Lauantaina 23.10. vapaavalintaisen reitin tai kuinka perjantai ehtoona 
päätämmekin kulkea reitin myötä Jokiristin teltta- ja tulistelupaikalle. 
 

Sunnuntaina 24.10. lähdemme Jokiristiltä paluumatkalle kohti Pitkäjärveä 
valittua ja tai valittuja reittejä ryhmänä, ryhmissä tai yksikseen. 
Tapaamme kuitenkin Pitkäjärvellä kello 15.00-17.00 välisellä ajankohdalla. 
Tähän takaisinpaluuaikaan teemme erillisen, yhteisen päätöksen, jos 
asialle ilmenee tarvetta. 
 

Lauantain ja sunnuntain osalta reittivaihtoehdot ovat useamman reitin 
valinnat. Kulkekaamme lösissä, kaksin tahi kolmisin kimpassa ja tai vaikka 
yksikseen. Toinen yö kuitenkin kokoonnutaan yhteisesti Jokiristin teltta- ja 
tulipaikalla. 
 

Syksy on mitä on näillä seutuvin ja tulevalla ajan kohdalla, joten 
varautukaa varusteiden osalta sen myötäisesti. Sadetta varten pukinetta. 
Lämmintä ja kuivaa varavaatetusta. 
 

Keskustelkaa mahdollisesta telttakimppailusta ja ruokakunnista tuttavuuk-
sina ja tottumuksina. Järjestäkää kimppakyytejä yhteisesti facebookin, 
ystäväverkoston ja muun sosiaalisen median kautta. 
 

Varaudutaan toisiinkin kulkijoihin ja telttayöpyjiin tuolla alueella. 
 

Varaudutaan myös, mitä AVI kertoo tuolloin Covid-19 suhteen ja 
mukaudutaan sen ajankohdan suosituksiin ja määräyksiin. 
 

Osallistujat lähettäkää nimenne, yhteystiedoin, mailiini, nimi, puhelin 
numero ja mailiosoite 10.10. mennessä. Seuraa myös ttretkeily 
sähköpostilistaa asian tiimoilta! 
 

Retkeen osallistuville lähetän sähköpostin, jossa on nettilinkit karttoihin ja 
Pitkäjärven kämpän sisältökerrontaan. 
 

Yhteystietoni ja olen myös tavoitettavissa soiton tai tekstarin myötä. 
kari.vaisanen@live.fi, puh. 045 7874 5042 
 

LINKIT ALUEESEEN TUTUSTUMISEEN... 
 

https://www.luontoon.fi/pitkajarvivuokratupa 
 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/seitseminenfin.pdf 
 

https://www.luontoon.fi/documents/10550/989468/Seitseminen_fin.png/3d7
6eb6e-eed9-493c-bdd4-3f6f0b197353?t=1417083228918 
 

Yhteyksin ja Ystävällisin terveisin... 
 

Kari J. Väisänen 
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Päiväretki Taivalpirtiltä 27.11. kello 11.00 
 

Ilkka Sillanpää vetää muutaman tunnin ja noin 10 kilometrin mittaisen 
päiväretken Taivalpirtiltä lauantaina 27.11. Retken jälkeen voit jäädä 
Taivalpirtille syömään eväitäsi tupaan tai nuotiolle. Voit myös saunoa sekä 
osallistua talviuintitapahtumaan. 
 

Mikäli halukkuutta löytyy, voi Taivalpirtille jäädä myös yöpymään omiin 
majoitteisiin. Mainitsethan halukkuudestasi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Taivalpirtin osoite on Savontie 653. Savontien varressa oleva portti on 
avoinna viimeistään kello 10.00, ja ellei talvi saavu todella ajoissa, pääsee 
Pirtille ajamaan pihaan saakka. Ilmoittautumisohjeet voit katsoa talviuinti-
tapahtumailmoituksesta. 
 
 

Tutustu talviuintiin Taivalpirtillä  
27.11. kello 15.00 

 

Samana päivänä olevan päiväretken jälkeen perehdytään opastetusti 
Taivalpirtillä talviuinnin saloihin. Talviuinti on yksi ulkoilulajeista, joka 
koukuttaa koko ajan lisää harrastajia. Tule kuulemaan perusasioita 
talviuinnista Taivalpirtille kello 15 alkaen, ja sen jälkeen harjoittelemaan 
kylmään veteen pulahtamista käytännössä.  Saunamaksua ei tapahtu-
massa peritä. Varustaudu mielellään avantouintitossuilla, mutta ainakin 
uimapuvulla.  
 

Ilmoittautumiset (viimeistään 22.11 mennessä) ja kyselyt päiväretkestä tai 
talviuintitapahtumasta: Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai 
puh. 040 7525 116. 

 
 

Ruskaretken kuvailta ja vuoden retkikuvat 
 

Koronarajoitukset ovat edelleen voimassa syksyn toimintaa suunni-
teltaessa, ja siksi sekä ruskaretken kuvailta 11.10. että vuoden retkikuvat -
ilta 15.11. Taivaltajien kerhohuoneella on päätetty alustavasti perua. 
Saatamme kuitenkin järjestää kuvaillat perinteisesti tai jollakin toisella 
tavalla, joten seuraa ilmoittelua Taivaltajien kotisivuilla, Facebookissa sekä 
retkeilyn sähköpostilistalla. Voit myös tiedustella asiaa lähempänä ko. 
ajankohtia Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai  
puh. 040 7525 116. 
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Tutustu polkujuoksuun 15.10. 
kello 17.00-19.00 Niihaman majalla 

 

Kello 17.00-18.00 lenkki on tarkoi-
tettu aloittelijoille ja joudutte myös 
uhrikseni harjoittelemaan hieman 
Metsämieli -ohjaajana olemista. 
Käymme läpi myös polkujuoksuun 
sopivia varusteita, turvallisuutta 
yms. 
 

Toinen lenkki lähtee kello 18.00, jol-
loin hölkötellään noin tunnin lenkki. 
Ota tälle lenkille mukaan otsa-
lamppu varmuuden vuoksi. 
 

Mukaan tarvitset juoksuvaatteet ja, 
mikäli omistat, maasto-/polkujuoksu 
lenkkarit. Nastalenkkarit ovat myös 
hyvät. 
 

Huom. Säävaraus, mikäli sataa 
kaatamalla, niin lenkit peruuntuvat.  
 

Lisätiedot Marika Viinikka, tiuku_78@hotmail.com, 
puh. 050 5509 072.                                                                         Kuva: Marika Viinikka 
 

Nukuttin yö ulkona Taivalpirtillä 21.-22. elokuuta 
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Ihan ensimmäisenä pystytettiin suuri sadekatos lentopallokentälle. Sitten 
pystytettiin telttoja sen alle kuvattavaksi. Kuvat tulevat aikanaan vuokraus-
kuvastoon. Erilaisten majoitteiden pystytys aiheutti välillä päänvaivaa, mutta 
yhdessä ongelmat saatiin ratkaistua!  
 

 
 

Montako taivaltajaa tarvitaan pystyttämään yksi teltta?  
 
 

Teksti ja kuvat: Marika Kyrölä 
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET 
 

Hinnasto 1.4.2020 alkaen. Vuokraus vain Taivaltajien jäsenille. 
 

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja käteismaksu Kerho-
huoneella, Kortelahdenkatu 10-12, keskiviikkoisin kello 17.00-
18.30 tai puh. 03 214 5231. 
 

TELTAT JA LAAVUT  kpl/pari  €/vko 
Abisko Shape 3, tunneli, 2-3 hlö, 4-vuodenajan  1   15,00 
Vaude Arco 2H, kevyt tunneli, 2 hlö, 3-vuodena. 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 
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KEITTIMET  kpl/pari  €/vko 
Trangia spriipolttimella,   2     5,00 
Trangia kaasupolttimella  1    5,00  
Primus kaasukeitin  2     4,00 
 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 
18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan, että 
vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan.  
Melontakaluston normaali vuokra-aika on viikko tiistaista 
tiistaihin, jollei vuokrattaessa toisin sovita. 
Melontavarusteet aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytys-
tynnyrit sisältyvät vuokraan.  
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheu-
tuneesta vahingosta.  
Käteismaksu. 
Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa, 
mutta varmista, kuuluuko kalusto yhdistyksen melontaretken 
hintaan. 
Melontakaluston yhteyshenkilö on Timo Antila, puhelin 
0400 625 748 ja sähköposti timo.o.antila ( at ) gmail.com 
 
KANOOTIT JA KAJAKIT  viikko  vkonloppu vrk  
Old Town 158 ja 174 intiaanikanootit 60,00 30,00  15,00 
Pyranha Traveller 16 intiaanikanootti 60,00 30,00  15,00 
Prijon Taifun koskikajakki, 2 kpl 32,00 15,00    8,00 
MX-340 koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Corsika koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Piruette koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Hasle Explorer meri/retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Miwok dak retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Tahe retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Jackson Journey 14 retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
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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 30 € panttimaksusta ja 

20 € 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, susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 

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. 


