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Kevättä kohti mennään 
 

Tänä talvena ei ainakaan lumesta ole ollut 
pulaa, välillä sitä on ollut jopa omasta 
mielestä liikaa, kun on joutunut kaivamaan 
autoaan lumivallin takaa, mutta lumityöt 
ovat vain hyvää kuntoilua. Lumi antaa 
myös hyvän vastuksen kävellessä lumisia 
polkuja ja samalla harjoittaa tasapainoa.  
Hiihtäjille tämä talvi on ollut otollinen.  
 

Kävely tai hiihtäminen lumisessa met-
sässä, pieni auringon pilkahdus ja se 
luonnonrauha, antaa kummasti uutta 
energiaa seuraavaan päivään tai viik-
koon. Mutta mikä parasta, nyt näyttää 
siltä, että koronatilanne alkaa helpot-
tamaan ja rajoituksista päästään näillä 
näkymin eroon, mutta silti kannattaa 
muistaa pari asiaa, oikea yskimistapa 
sekä hyvä käsihygienia. Emme me näistä 
viruksista kuitenkaan kokonaan eroon 
pääse, joten on hyvä pitää yllä jo totuttua 
tapaa, jotta välttäisimme tämänkaltaiset 
pandemiat toistamiseen. 
 

Nyt kun olemme olleet koronan armoilla jo 
niin pitkään, täytyy todella toivoa, että 
asiat pääsisivät normalisoitumaan, pääsi-
simme harrastamaan ja viettämään sitä 
normaalia elämää ilman rajoituksia. Pieniä 
muutoksia jouduimme alkuvuoteen teke-
mään toiminnassamme, mutta niitäkin on-
neksi vain vähän.  
 

Taivaltajien tapahtumakalenterissa on pal-
jon kaikenlaista ohjelmaa, joihin toivomme 
niin vanhoja Taivaltajia kuin uusia vasta 
jäseneksi liittyneitä osallistumaan ja tuo-
maan mukanaan jopa uusia jäseniä. Me 
kuitenkin teemme tätä meidän jäsenil-
lemme!  
 

Ulkoillaan, liikutaan ja nautitaan yhdessä! 
Kevät on tulossa! 
 
Terveisin Susanna 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Luonnollisesti mahdolliset koronarajoitukset muuttavat tilannetta, mutta 
Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen yhdistyksen 
tarjoamasta toiminnasta. Seuraa kotisivuja ja facebook-päivityksiä.  
 

Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 9.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Pitkä ja reipas kuukausilenkki, matkan varrella 
kahvitellaan valitussa kahvilassa ja reitti suunnitellaan niin, että oman 
kilometrimäärän täyttyessä voi palata bussilla keskustaan. 
 

Lentopalloa   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 ex-Tredulla Koivistonkylässä 
(Koivistontie 31). 11. toukokuuta alkaen siirrytään pelaamaan Taivalpirtin 
ulkokentälle kesän ajaksi. Lue lisää sivulta 13. 

 
24.3. Ensiapukoulutusta Kerholla, sivu 12 
 

21.4. Johdatus maastopyöräilyyn kurssi, sivu 15 
 

24.4.-28.8.Retkilenkit pyöräillen parillisen viikon sunnuntai, sivu 15 

 

30.4. Leppoisa pyöräretki, sivu 16 
 

1.5.-2.9. Kilometrikisa pyöräillen, sivu 15 
 

5.5. Johdatus maastopyöräilyyn -kurssi, sivu 15 
 

10.5. Unelmien liikuntapäivä, seuraa somea, sivu 15 
 

10.5. Kanoottivajan talkoot Kaupinojalla, sivu 17 

 

10.5.-21.6. Tiistaimelonnat Kaupinojalla, sivu 18 
 

11.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä kello 18.00 alkaen, sivu 14 
 

11.5. Metsämieli -retki, sivu 23 

 

12.5. Johdatus maastopyöräilyyn -kurssi, sivu 15 

 

14.5. Leppoisa pyöräretki, sivu 16 

 

15.5. Harjujen kävely. sivu 17 

 

18.5. Johdatus maastopyöräilyyn -kurssi, sivu 15 

 

21.5. Metsämieli-retki, sivu 23 

 

26.-29.5.Helatorstain pyöräretki, sivu 16 

 

27.-29.5. Kevään retkeilyviikonloppu Isojärvelle, sivu 17 

 

31.5. Ensiapukoulutusta Pirtillä, sivu 12 

 

1.6. Retkeilyn ABC: Tulenteko perinteisellä tavalla, Pirtillä sivu 19 

 

11.6. Leppoisa pyöräretki, sivu 16 

 

11.-19.6. Melontaretki Hossaan, sivu 19 
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9.-16.7. Kesän pitkä pyöräretki, sivu 16  

 

30.8. Ensiapukoulutusta Pirtillä, sivu 12 

 

31.8. Metsämieli-retki, sivu 23 
 

20.-21.8. lauantai-sunnuntai Nuku Yö Ulkona Pirtillä, sivu 15 
 

vko 37 Ruskaretki Tuntsan erämaahan tai Sallaan, sivu 20 

 

14.9. Metsämieli-retki, sivu 23 
 

10.11.Ensiapukoulutusta Kerholla, sivu 12 
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Runebergin päivän lyhtykävely 5.2.2022 
 

Lyhtykävely alkoi kolmentoista hengen porukalla kolmosratikan pääte-
pysäkiltä Hervannassa. Vielä muutamaa tuntia aiemmin puhaltanut tuuli oli 
tyyntynyt ja lumisade lakannut. Lämpötila oli nollan tietämillä. Pilvetkin 
ohenivat sen verran, että näimme laskeneen auringon punaavia pilviä, ohut 
kuunsirppikin tuli aika ajoin näkyviin. Vaikka edellisenä yönä ja samana 
päivänäkin vielä satoi lunta, niin valitulla noin kolmen kilometrin reitillä oli jo 
sen verran kuljettu, että ei tarvinnut rämpiä. Välillä lumiset pitkospuut olivat 
hiukan haastavia kuljettavia. 
 

Uuden rakenteilla olevan Hervantajärvi-asuinalueen pääkadulta, jonka 
varrella oli jo monta kerrostaloa harjakorkeudessa, puikahdimme metsän 
siimekseen. Reittikartta löytyi heti polun alusta. Ekokumppanit Oy on juuri 
laittanut tämän retkeilyalueen hienoon kuntoon. Polkujen risteyskohdissa 
oli hyvät opastekyltit kilometrimittoineen, esimerkiksi Hervantajärven 
Viitastenperän uudelle upealle laavulle, mutta niin kauaksi emme nyt 
lähteneet. Metsä oli aivan hurmaava, puut olivat runsaan lumen 
kaunistamia. Makkarajärven upouudella nuotiopaikalla olimme tuossa 
tuokiossa. Edelliset nuotiolla istujat lähtivät juuri ja pääsimme nauttimaan 
heidän laittamastaan nuotiosta. Oli kynttilänpäivän aatto. Tunnelman 
lisätuojaksi kuulimme Runebergin runon Pohjola: 
 

Lehtiä putoo, jäätyvät järvet. Joutsenet, surren lähtekää kauas auringon 
maille, puutetta nähkää, kaivaten tänne; siellä te uikaa, kaihoten meille. 
Palmujen alta silmä on teitä katsova lausuin: 'Joutsenet, kuinka suuri on 
tenho Pohjolan yllä? Ken etelästä kaipaa, sen kaipuu taivasta tapaa.’ 
 

(J.L. Runeberg, suom. Teivas Oksala) 
 

Päivänvalo hävisi tauon aikana, mutta ison kaupungin valot eivät täysin 
pimentäneet taivasta, muutama lumihiutalekin leijaili maahan. Jatkoimme 
matkaa kynttilälyhtyjen ja pienten lamppujen valaistessa lumisia pitkospuita 



6 

ja metsäpolkua. Lyhyen matkaa kävelimme Hervantajärven uuden asunto-
alueen reunimmaisella sivukadulla. Muutoin suoraan katuun oli tehty pieni 
mutka – se suojasi liito-oravan pesäpuun. Seuraavalla kadulla näkyi 
muutama omakotitalo jo harjakorkeudessa. Polkureittiä pitkin jatkoimme 
Hervantajärven uimarannalle ja siellä pidettiin toinen tauko, jutusteltiin ja 
mutusteltiin. Hyvillä mielin palailimme ratikan päätepysäkille. Olemme 
tyytyväisiä, että tämä kolmaskin järjestämämme lyhtykävely saatiin tehdä 
upeassa talvisessa metsässä ilman kovaa pakkasta. 
 

Päivi Keskikiikonen-Piché ja Kaisa Plomp 

 
 

 

Taivaltajamelojat vapaana virtaavalla Iijoella  
kesällä 2021 

 

Tavoitteenani on viime vuosina ollut suunnitella kesän pitkä melontareissu 
niin, että siinä yhdistyvät sekä virtaava vesi, hienot luontokohteet että 
mahdollisuuksien mukaan myös kulttuuria ja historiaa. Uusiin paikkoihin on 
aina hieno tutustua. Nettiä tutkimalla tuli mieleen, että voisiko Iijoki olla 
mahdollinen melontakohde, ja se olikin sitä mitä suuremmassa määrin.  
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Joki virtaa alkutaipaleillaan varsin erämaisissa maisemissa etäänperällä, ja 
huollettuja nuotiopaikkoja ja laavuja on tiheään joen varrella. Ihan 
Iivaarasta itärajan tuntumasta emme lähteneet, vaan aloituspaikaksi 
valikoitui vitostien vieri Kylmäluoman retkeilyalueen tuntumassa. Tällä 
kertaa retkisuunnittelua teki myös Kimmo K, mutta koska hän ei lopulta 
päässyt reissuun mukaan, olin taas matkanjohtajana. 
 

 
Paula-myrsky pauhasi juhannusviikolla. Pirkanmaalla sitä ei enää 
muistettu, mutta se osui Koillismaalle ja kaatoi tuoreimpien arvioiden 
mukaan noin kaksi miljoonaa kuutiota puuta. Se myös näkyi! Kuukausi 
myrskyn jälkeen Kylmäluoman retkeilykeskus oli juuri saatu uudelleen 
avattua, mutta reitit olivat suljettuja – sekä tiedotuksissa että konkreettisesti 
paikan päällä, sillä polut olivat täynnä kaatunutta mäntypuuta. Kovin 
myrskypuuska oli kestänyt vartin, ja se oli muutaman kymmenen kilometrin 
leveydeltä ja pituudelta niittänyt puita kumoon niin, että vain pieni osa 
puista oli enää pystyssä tai nojollaan. Monin paikoin ihmiset olivat aluksi 
olleet päiväkausia ilman sähköä. 
 

Meidän onnemme oli siinä, että Iijoki oli tarkistettu kesäkuun lopussa Iijoki-
soututapahtumaa varten, ja saatoimme olettaa, että vesistö on puista 
vapaa. Jätimme kuitenkin varmuuden vuoksi suunnitelman ensimmäiset 
neljä kilometriä melomatta, kun soutu alkaa vasta Jokijärveltä ja me 
aloitimme Irnijoelta (Iijoen erikseen nimettyjä välijokia sekin).  
 

Kimmo oli suunnitellut mukavan lyhyitä melontapäiviä reissun alkuun, eli 15 
kilometriä järvi- ja jokimelontaa. Se oli onni, sillä kesähelteet olivat 
vaihtuneet reilun kymmenen asteen keleihin ja vastatuuli oli kova. 
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Turpeinen oli järvi, jossa se varsinkin tuntui, eikä rauhallisesti osin suon 
keskellä kulkeva Murhijoki ollut sen parempi. Avokanoottiin tuuli vaikuttaa 
kovasti, koska siinä on enemmän pinta-alaa vesirajan yläpuolella.  
 

“Ruppimme” siis uuvahtivat kovasti jo kahden ensimmäisen “kevyen” 
melontapäivämme aikana. 
 

Murhijoki jäi kuitenkin mieleen ihanien lumpeittensa vuoksi. Missään en ole 
nähnyt niin paljon isoja, kukkivia pohjanlumpeita, niitä oli satojen metrien 
mittaisina kasvustoina. 

 

Jokijärvellä oli ensimmäinen kulttuurikohteemme. Ensin rantauduimme 
Saijan lomakartanoon, ja vaikka emme olleet varanneet mitään, taiottiin 
meille pöytään maistuvaa lihakeittoa alle puolessa tunnissa, ja myös 
erityisruokavaliot huomioitiin. Taisimme olla aika kylmissään olevan oloisia, 
ja mukava olikin istuskella lämpimässä pirtissä odottamassa ruokaa. Taisi 
joku sieltä villasukatkin ostaa lisälämmikkeeksi. Kallioniemi eli Kalle 
Päätalon lapsuudenkoti olisi ollut puolen kilometrin melontamatkan takana 
takaviistossa, mutta sellainen oli tuulen mahti, että mieluummin 
hilipasimme kävellen pari kilometriä tuohon museoituun kohteeseen. Siellä 
tutuksi tulivat niin paikkaansa hakevan uunin myöhemmin muurattu 
näköiskopio kuin Riitun eli Kallen äidin kuppaussarvetkin. 
 

Minulla oli koko kevään yrityksenä saada Nokian kirjastosta lainaan Kalle 
Päätalon Huonemiehen poika, mutta en sitä sieltä ikinä saanut. Härmälästä 
pari viikkoa ennen reissua sen lainaaminen kuitenkin onnistui, ja yllätin 
itseni ja ennakkoluuloni sillä, miten mukaansatempaavaa tekstiä se oli. 
Viimeiset sata sivua luin autossa matkalla Kylmäluomaan. Koska olin jo 
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kovasti tutkinut Taivalkosken karttoja, oli hieno lukea Päätalon kuvausta 
tuosta ajasta yleensä ja Kallen itsensä lapsuudesta ja hahmottaa hyvinkin 
tarkasti, minne kirjan tapahtumat sijoittuvat. Tutuksi tulivat niin 
Romppaisensalmi, Hilturanta, Villisaari, Alasaari ja Kirkkosaari kuin myös 
Tyräjoki. Suosittelen ehdottomasti lukemaan ainakin kaksi ensimmäistä 
osaa Päätalon Juuret Iijoen törmässä eli Iijoki-sarjasta jo sen ajankuvan 
vuoksi. Myöhemmissä sarjan kirjoissa Kallen tarina synkkenee isän 
sairauden myötä. Päätalon tekstin hengessä olen lisännyt tähän 
retkitarinaan vähän sanoja Kainuun murteella. 
 

Kallioniemestä melontamme jatkui Kirkkosaareen, joka on toiminut 
hautausmaana jo ainakin 1600-luvulta alkaen. Saari on korkea soraharju, 
jonka harjalla kulki polku, mutta Paula-myrsky oli osunut sinnekin niin 
karulla tavalla, että emme pystyneet tutustumaan kuin osaan saaresta. 
Saaressa oli joitakin 1900-luvun rautaristejä ja hautakiviä näkyvissä. 
 

Jatkoimme Alasaareen etsimään leiripaikkaa. Vähän etsittyämme 
löysimme kelvollisen rantautumispaikan, jossa oli muutama telttapaikaksi 
kelvollinen pieni paikka rannassa, mutta suurin osa meistä vei telttansa 
ylhäällä harjalla kulkevalle polulle. Tuulen takia valitsimme huolellisesti 
paikat, missä ei ollut edellisen myrskyn jäljiltä puita valmiiksi kallellaan. 
Meloessa pitää turvallisuusnäkökulmat ottaa aina huomioon.    
 

Varsinaiset kosket alkoivat Jokijärven jälkeen, ensimmäisenä oli tietysti 
Niskakoski. Kivoja ja sujuvia, hyvin virtaavia koskia, joissa melontareitit oli 
helppo löytää ja kanootit huilasivat hyvästi. Leiriydyimme Saunakarin 
laavun tuntumaan, ja nyt kelikin oli puolellamme, aurinko paistoi ja oli 
vähän lämpimämpää. Topra paikka siis keitellä kerrankin samana 
kattilakuntana kaikille iltapäiväkahvit – personkuppeja unohtamatta - ja 
paistella trangialla suunmyötäset kauramurut vaniljakastikkeella.   
 

Kallioniemi 
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Taivalkosken kirkonkylässä meitä odotti kosken ohitus kanoottikärryjen 
kanssa. Koska tämä oli tiedossamme, oli meillä kahdet kärryt mukana, ja 
puolen kilometrin ohitus meni sujuvasti kahdella reissulla, olihan meillä 
yhteensä vain neljä kanoottia matkassa. Taivalkosken slalomrata oli 
vaikuttava koskipätkä, joka oli kivetty niin, että laskeminen olisi ollut melko 
mahdotonta. Saamme kyllä normaalisti aluksemme ohjattua taitavasti 
kivien ohi, mutta täällä leveähköt kivetykset oli kerta toisensa jälkeen 
asetettu tasan keskelle päävirtaa ja niin tiheässä niitä oli, että pitkillä 
aluksillamme olisimme olleet pulassa.  
 

Kun kanootit olivat kosken alapäässä kävelimme Jalavan kaupalle 
puoliselle – nälkäkin jo oli.  Jalavan kauppa on Suomen vanhin edelleen 
samalla paikalla ja saman suvun omistuksessa oleva toimiva kauppa, ja se 
on perustettu vuonna 1883. Kaupasta kerrotaan, että Jalavassa on tehty 
kauppaa niin ruplilla, markoilla, euroilla kuin oravannahkoillakin. Nykyään 
Jalavan kauppa on yhtä aikaa kauppamuseo, ravintola ja toimiva liike, 
jonka myynnistä osa tulee nettikaupan kautta. Myynnissä oli niin 
ristirantusia lanelipaitoja kuin hänkseleitäkin. Seinillä oli isot kokoelmat 
vanhoja pakkauksia, ja löytyipä nurkasta vanhojen kassakoneiden vierestä 
aikanaan Jalavan kaupassa sijainnut puhelinkeskuskin. Mikäli liikkuu 
Taivalkoskella, voi kohdetta suositella lämpimästi. 
 

Heti Taivalkosken jälkeen oli mukavasti pitkiä koskia. Leiripaikkamme 
valitsimme Ohtaojan laavulta, missä kaatuneista puista ei ollut haittaa ja 
tasaisia telttapaikkoja löytyi hyvin. Näimme taivaalla kaksi hiirihaukkaakin.   
 

Viimeisinä päivinä kosket olivat leveämpiä ja matalampia, suorastaan 
anhittomia, ja veden vähyys haittasi jonkin verran melontaamme. 
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Taukopaikkoja olisi ollut alavariinsa, mutta katselimme niitä lähinnä vesiltä 
ja havainnoimme taas paljon laavujen tai puuliiterien päälle kaatuneita 
puita. Hieno kokemus oli nähdä uiva naaraskärppä, joka ei sitten 
rohjennutkaan mennä joesta yli noin viiden metrin päässä meistä, vaan 
palasi takaisin rannalle. 
 

Viimeisen yön vietimme 
Räpättävän kodalla. Paikka 
on ilmeisesti poistunut 
metsähallituksen hoidosta, 
mutta sen kartanolla oli 
hyvät, tasaiset telttapaikat. 
Seuraavalle päivälle jäi 
muutaman kilometrin me-
lontamatka Kellon lossille, 
jonne olin tilannut pirssin 
autokuskejamme varten. 
Rantautuminen oli melko 
hankalaa ja mutaista, mut-
ta miehiä Kylmäluomasta 
odotellessaan keksivät nai-
set kyllä keinot käydä 
vedessä pulahtamassakin. 
Sen verran taajaan oli 
kapula-lossilla käyttöä, että 
ilkosillamme emme tällä 
kertaa menneet läträä-
mään – liikenneturvalli-
suuttakin pitää melonnassa 
aina ajatella. 
 

Muut melojat suuntasivat yöpuulle Viitasaarelle, mutta meidän auto-
kuntamme teki mutkan ja lähti vielä iltapäiväksi “atimaan” Ranualle tutulle 
lakkasuolle. Sieltä löytyikin hyvin hilloja ja miehen siskon perhe, joka oli 
puolestaan ollut edellisen viikon vaeltamassa Kevolla. Meidän melonta-
retkemmekin kulki pitkälti soiden lähellä, mutta Turpeisen laavun läheiseltä 
suolta löytyi vain joitakin kymmeniä hilloja ja alkupään kelit eivät muu-
tenkaan kannustaneet marjanpoimintaan.  
 

Iijoki tarjosi erämaista tunnelmaa ja kauniin melontareitin. Sinne voisi 
mennä toistekin, varsinkin kun tämän vuoden retkikuntamme supistui 
lopulta aika pieneksi. Retkuveessamme olivat Pipsa, Marru, Timo, Jaska, 
Jape ja allekirjoittanut. Ensi vuonna melonnat jatkuvat edelleen Kainuussa, 
kun suuntaamme kesäkuun puolen välin tienoilla Hossaan. 
 

Teksti: Johanna Välimäki, kuvat: Marika Kyrölä 
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Etsintä- ja ensiapujaosto 
 

Ensiapu – Elämäntaito 
 

Kuka tahansa meistä voi kohdata uhkaavan hätätilanteen ja ensimmäisten 
minuuttien toiminta on ratkaisevaa jatkon kannalta. Hätätilanteen saatat 
kohdata missä tahansa - töissä, kotona tai poluilla tallustaessa. 
 

Taivaltajille on tarjolla maksuton ensiavun verkkokurssi, minkä avulla 
tunnistat hätätilanteen ja opit toimimaan erilaisissa hätätilanteissa. 
Taivaltajille on tarjolla lisäksi ensiavun lähikoulutuksia. Lähikoulutukset 
ovat saman sisältöiset (kurssimaksu 20 €). Lähikoulutuksessa harjoitellaan 
ensiavun käytännön taitoja. Opit toimimaan erilaisten case-harjoitusten 
avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi käydään mm. nivelvammojen 
ja murtumien ensiapu sekä erityisesti retkeilyyn liittyviä ensiaputilanteita. 
 

Torstai 24.3.2022 klo 18–21 Kerhohuone 
Tiistai 31.5.2022 klo 18–21 Taivalpirtti 
Tiistai 30.8.2022 klo 18–21 Taivalpirtti 
Torstai 10.11.2022 klo 18–21 Kerhohuone 
 

Lähetä sähköpostia taivaltajat.ensiapu ( at ) gmail.com niin saat lisätietoa 
ensiapukoulutuksista ja ilmoittaudu koulutukseen. 
 

Taivaltajilla on muutakin ensiapuun liittyvää toimintaa. Olemme mukana 
mm. Pirkan Hölkän ensiapupäivystyksessä, lisätietoa vuoden aikana. 
Pirkan Hölkän ajankohdan 2.10.2022 voit laittaa jo kalenteriin - lähde 

mukaan mahtavaan porukkaan toteuttamaan hienoa tapahtumaa � 
 

Ensiaputerveisin, 
Pasi ja Taivaltajien ensiapuväki 
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Suunnistuskurssi 
 

Edellisessä numerossa oli ilmoitus suunnistuskursseista ja niihin liittyvistä 
maastoharjoituksista. Harjoituksia ei järjestetä ilmoituksessa mainitulla 
tavalla, vaan niistä sovitaan erikseen kurssilaisten kanssa ja tiedotetaan 
heille. 

 
 

Hiihtojaosto 
 

Hiihtojaosto suunnittelee jo seuraavaa talvea… 
 
 

Kävelyjaosto 
 

Perustetaan Kävelylle oma sähköpostilista tiedottamiseen ja keskusteluun. 
Alkuun yhteydenotot, ehdotukset, ideoinnit ja tiedustelut kävelyjaoston 
sähköpostiosoitteeseen taivaltajat.kavely ( at ) gmail.com  
 

Perinteinen Aamun askeleet jatkaa. Huomaa muuttunut lähtöaika! 
 

Tulossa keväämmällä:  
 

Merjan metsäpolkukävely - pehmeitä polkuja sulanmaan aikaan. 
Pyhäjärven ympärikävely - tosi pitkä päiväkävely.  
Rauhallinen kävelyretki Hervannasta Taivalpirtille - tassutellaan 
tutustumaan Taivalpirttiin, sopii myös lapsiperheille.  
Suomen Ladun ja Tahko Pihkala -seuran Kävelykipinä-kampanja ja 
kilometrikisa 1.5.-31.10. 
 

Seuraa ilmoittelua Taivaltajien nettisivulla ja facebookissa! 
 

 

 Pelijaosto 

Kevään ja kesän lentopalloilusta 
 

Korona on tätä kirjoitettaessa vielä vaikuttamassa toimintaamme, mutta 

näyttää olevan heikkenemässä tavallisen flunssan suuntaan (koskaan 

emme ehkä voita sitä täysin). Viranomaisten antamien ohjeiden perusteella 

voinemme varsin luottavaisesti odottaa ns. normaalia perinteistä jatkoa. 

Kevään lentopallo jatkuu keskiviikkoisin 04.05.2022 asti ex-Tredulla 

Koivistonkylässä.  Tätä kirjoitettaessa takana on 1 vuoro, alkuvuoden 

vuorot korona vei. Mukaan saattaisi jokunen mahtua lisääkin. 
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Taivalpirtin kesäkauden avajaiset pidetään keskiviikkona 11.05.2022. 

Avajaiset alkavat perinteisesti noin kello 18.00, jolloin nostettanee lippu 

salkoon. Sen jälkeen on mahdollisuus pelailla lentopalloa, mikäli porukkaa 

on koolla riittävästi. Joka tapauksessa (ellei ole ihan hirveä sää) tarjolla 

vähintään hyvää seuraa, saattaapi olla kahviakin. Sauna lämpiää, järvessä 

on yleensä jo 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 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. 
 

Tämäkin kirjoitukseni on aika perinteinen, niin kuin kesäkauden avajaiset 

tapahtumanakin. Jos joku muu joskus tulee hoitamaan tätä hommaa 

(pelijaosto), saatavat perinteet kehittyä. Siihen asti näillä mennään. 
 

Seppo Raevaara 

pelijaosto 
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Perhetoimintajaosto 

 

UlkonaKuinLumiukko – kampanja 2022 
oli omatoimisena tapahtumana ja 
lumikuvansa kampanja-aikaan 
Taivaltajien sähköpostiin lähettäneet 
saivat noutaa pikkuiset yllätykset 
Kerholta. 
 
 

Uusi Seikkailevat perheet Heimo2. 
aloittelee toimintaansa HELMI-MAALIS-
KUUSSA, mikäli kiinnostuneita löytyy 
lisää, niin ottakaa yhteyttä, mukaan ehtii 

� 
 
10.5. tiistaina Unelmien liikuntapäivä 
20.-21.8. lauantai-sunnuntai Nuku Yö Ulkona Pirtillä 
25.9. sunnuntai Metsämörrin juhlaviikon retki 
 
 

Pyöräilyjaosto 

 

ilometrikisa on pyöräilyyn aktivoiva ja osallistujille maksuton ja sen 
järjestää Pyöräilykuntien verkosto ry. Osallistujille arvotaan palkintoja. 
Tampereen Taivaltajilla on joukkue (Tampereen Taivaltajat ry) 
tehosarjassa (urheiluseurat yms.) Kilometrikisa 2022 ajetaan1.5.-22.9. 
 

Johdatus maastopyöräilyyn -kurssi (Taivaltajat, Petteri Pyrrö), alustava 
ohjelma 
torstai 21.4 kello 18.00–19.00, Taivaltajien Kerho (Amurinkatu 9, sisään 
Suokadun puolelta): johdanto 
torstai 5.5. kello 18.00, Kauppi Sports Center: tutustuminen pyörään ja 
maastolenkki 
torstai 12.5. kello 18.00, paikka avoin 
keskiviikko 18.5. aika avoin, Hervanta, josta saunomaan Taivalpirtille 
Kurssi ei vaadi aiempaa maastopyöräilykokemusta. 
 

Retkilenkit (Tapo ja Taivaltajat, Pekka Lylykorpi) 
Parillisten viikkojen sunnuntaisin 24.4.-28.8. Mustanlahden satamasta kello 
10.00. Pekka koordinoi ja hankkii vetäjät kullekin retkelle. Mennään 
vanhoilla spekseillä eli kaikille avoimia, pituus vaihtelee kevään 
ensiretk(i)en 40-60 kilometrin taipaleesta myöhempien retkien 60-90 
kilometriin (joskus yli 100 kilometrin) mittaan ja keskinopeus maksimissaan 
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20 km/h. Lyhyempää reissua haluaville mahdollisuus oikaisuun. Kunkin 
retkilenkin suunnitelma täsmentyy myöhemmin 

 

Helatorstairetki 26.5.-29.5.2022 (Tapo ja Taivaltajat, Pekka Lylykorpi) 
Toteutetaan jo kaksi kertaa pandemian vuoksi peruttuna itäisen Sata-
kunnan kiertona. Retki omahuoltoinen Tampereelta Tampereelle. Retken 
pakettihintaan sisältyvät sisämajoitukset, aamupala ja illallinen (hinta 
selviää myöhemmin). Päivämatkat 60–80 kilometriä, kaikkiaan noin 280 
kilometriä. Osallistujamäärä maksimissa 14 (majoituspaikkojen kapasi-
teetin mukaan) 
 

Heinäkuinen pyöräretki (Taivaltajat, Matti Rahomäki) 
Heinäkuussa pyöräretkelle on varattu aikaväli 9.7.–16.7. (6–9 päivää) 
suunta ja muut yksityiskohdat vielä auki. Nyt voi vielä esittää toiveita 
päivämatkoista ja mahdollisesta reitistä. 
 

Leppoisat pyöräretket (Taivaltajat, Matti Rahomäki) 
Kerran kuussa lauantaisin kello 10.00 Mustanlahden satamasta (30.4.; 
14.5.; 11.6.; 23.7.; 20.8.). Leppoisia noin 25–45 kilometrin retkiä hitaalla 
tempolla, soveltuvat myös perheille. Kunkin retken suunnitelma täsmentyy 
myöhemmin. 
 

Pyöräilyviikko (Ekokumppanit?) 
Ajankohta vielä auki (aiemmin, ennen pandemiaa, oli toukokuussa). 
Mahdollinen joihinkin tapahtumiin osallistuminen ja/tai niiden organisointi 
 

Tiedottaminen 
Tapo (Tampereen Polkupyöräilijät) tiedottaa omia kanaviaan pitkin (erityi-
sesti FB ja www) ja Taivaltajat Tapahtumat -lehden, FB:n ja www:n kautta 
 

Kuva: Jyrki Lipponen 
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Retkeilyjaosto 
 

Kanoottivajan talkoot 10.5 kello 17.00-18.00 
 

Huom. Talkoiden yhteydessä kajakkivajaan vaihdetaan lukko ja uuden 
avaimen saa paikan vuokranneet sekä toimihenkilöt samalla kerralla. 
Jos et pääse tähän tilaisuuteen, voi avaimen käydä hakemassa 
keskiviikkopäivystyksen aikaan. 
Lisätiedot. Marika Viinikka 050 550 9072 

 

Harjujen kävely 15.5.2021 
 

Kävellään yhdessä Pälkäneeltä Kangasalle. Reitti Syrjänharju- 
Mustikkavuori-Vehoniemenharju-Keisarinharju-Kirkkoharju. Lähtö Pälkä-
neen linja-autoasemalta (Keskustie 4) noin kello 10.35. 
 

Bussi Pälkäneelle lähtee Tampereen linja-autoasemalta laiturilta 4 kello 
10.00 ja Kangasalta takaisin Tampereelle puolen tunnin välein. 
 

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@hotmail.com 
puh. 050 550 9072. 

Kevään retkeilyviikonloppu 27.-29.5.2022 

Retkemme suuntautuu Isojärven kansallispuistoon. Matkan teemme omilla 
autoilla/-kimppakyydeillä Lähdemme perjantaina iltapäivällä ja palaamme 
sunnuntaina. Leiriytyminen tapahtuu omissa tai osallistujien itse 
vuokraamissa teltoissa. Mukaan omat eväät, keitin, yöpymisvälineet ja 
sään mukainen retkeilyvarustus. 

Viikonlopun suunnitelma: 
Isojärven kansallispuiston Huhtalan 
parkkipaikalle saavumme perjantaina kello 
18.00. Siitä taivallamme yöksi Kalalahdelle 
leiriytymään. Taivallusmatkaa kertyy suun-
taa antavasti 3 kilometriä. 
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Lauantaina Kalalahdelta lähdemme kohti Lortikkaa kello 10.00. Tämä 
tiedoksi niille, jotka mahdollisesti lauantaiaamuna saapuvat Huhtalan 
parkkipaikalle ja siitä itsenäisesti taivaltavat Kalalahden leiripaikalle kello 
10.00 mennessä. Lounaspaikkana alustavasti meillä on Lortikka. Sieltä 
Heretyn kautta päädymme Kuorejärvelle leiriytymään. Matkaa kertyy 
suuntaa antavasti 11 kilometriä. 
 

Sunnuntaina lähdemme Kuorejärveltä kymmenen maissa Vahterjärven ja 
Kalalahden kautta takaisin Huhtalan parkkipaikalle. Matkaa kertyy suuntaa 
antavasti 10 kilometriä. 
 

Suomen Ladun vakuutus on retkellä voimassa, mutta korvaussummat ovat 
pienehköt. Omalla matka- tai tapaturmavakuutuksella voi vakuutus-
turvaansa parantaa. Teltan, rinkan/repun ja keittimen voi vuokrata 
Taivaltajilta. 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 13.5.22 mennessä Pipsalle (Pia Närvänen) 
puh. 050 345 1164. Taivallusreitin vetää Tommi Säleniemi. 
 
 

10.5.-21.6. Tiistaimelonnat kello 18.00 
 

Tiistaimelonnat Kaupinojan uimarannan viereisellä vajallamme alkavat taas 
toukokuun toisena tiistaina, ja jatkamme kesäkuun 21. päivään saakka. 
Sen jälkeen melontoja on satunnaisemmin ja niistä ilmoitamme ttmelonta-
sähköpostilistalla ja Facebookissa. Yhdistyksen melontaretki Hossan 
kansallispuistossa vaikuttaa melontoihin sen verran, että 14.6. ei 
tiistaimelontaa ole. Jos korona rajoittaa toimintaa, laitan uusia ohjeita 
ttmelonta -sähköpostilistalle ennen melontojen alkamista. 
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Tiistaimelonnan tarkoitus on tutustuttaa Taivaltajien jäseniä lajiin. 
Neuvontaa ja ohjausta annamme mahdollisuuksien mukaan. Toukokuun 
alussa, veden ollessa kylmää, ja haastavalla säällä pysyttelemme 
uimarannan tuntumassa, hyvällä säällä voimme tehdä lyhyehkön 
melonnan, noin 2 tuntia, kaupungin suuntaan tai Niihamanselän rantojen 
uusia nuotiopaikkoja katsomaan. 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, aukkopeitteen 
sekä melan saa vajalta maksutta käyttöön. 
 

Lisää tiistaimelonnoista: 
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/ 
tiedustelut Timo Antila, puh 0400 625 748 (mieluummin lähetä viesti) 
 

Kuva: Marika Kyrölä 

Retkeilyn ABC: 
Tulenteko perinteisillä menetelmillä 

Taivalpirtillä 1.6. kello 18.00 
 

Kesäkuun alussa tutustumme tulen tekemiseen Retkeilyn ABC -
sarjassamme. Iltaa on mahdollista jatkaa omien eväiden syömisen, sauno-
misen ja uimisen parissa (muista siis uikkarit). Mahdolliset tiedustelut: 
Johanna Välimäki, valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai puh. 040 752 5116. 
 
 

Melontaretki Hossaan 11-19.6.2022 
 

Tulevan kesän pitkä melontavaellus suuntautuu 14 vuoden tauon jälkeen 
jälleen Hossaan. Alustava ajatus on pitää reitin runko samana kuin vuonna 
2008 eli Peranka-Hossa-Juntusranta. Reitti soveltuu sekä avokanooteille 
että retkikajakeille. Muovikalustoa suositellaan Peranganjoen ja 
Hossanjoen kivisten koskien vuoksi. Hossan melontareittien kuvauksia 
löytyy luontoon.fi sivuilta: https://www.luontoon.fi/hossa/melontareitit 
 

Ajankohtana on kesäkuun puoliväli, jolloin koskissa oletettavasti vettä 
riittää kanootin alle. 
 

Totuttuun tapaan ajomatkat tehdään kimppakyydein tai omatoimisesti. 
Ateriointi ja majoittuminen omavaraisesti teltoissa. Kanootteja ja muita 
retkivarusteita voi vuokrata yhdistykseltä. Osallistujien kesken järjestetään 
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infopalaveri touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin sovitaan myös kyydit, 
kaluston kuljetukset ja muut käytännön asiat. 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
kimmo.kemppinen ( at ) outlook.com tai 0400 308 460. 
 
 

Ruskaretki 2022 viikolla 37 

Tuntsan erämaahan tai Sallaan 
 

Sallan kansallispuistossa tai Tuntsan erämaassa ei ole kovin moni käynyt. 
Sallahan on kansallispuistoistamme tuorein, perustettu tammikuussa 2022. 
Ja Tuntsan erämaata lähiseutuineen puolestaan kuvataan yhtenä Euroo-
pan hienoimmista retkeilyalueista. Väitteestä pitää toki lähteä ottamaan 
selvää! Sallan kansallispuiston ja Tuntsan halki kulkee UKK-retkeilyreitti. 
 

Kuljemme yöjunalla pohjoiseen perjantai-iltana 9.9.2022. Paluu on varhain 
sunnuntaiaamuna 18.9. Tämänhetkinen suunnitelma on, että bussi ajaa 
lauantaina Kemijärveltä Sallaan, ja sieltä edelleen Naruskantietä 
poroerotukselle lähelle Tuntsan pirttiä (jos syksyn kelit ja tieolosuhteet ovat 
normaalit). Paluumatkalle vaeltajat otetaan kyytiin samalta reitiltä 
lauantaina 17.9, ja niille, jotka vaeltavat lauantaihin saakka, varataan 
mahdollisuus peseytyä sekä syödä Sallassa ennen kuin bussi jatkaa 
Kemijärvelle. 
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Viime vuosien Tapahtumat-lehdistä olemme saaneet lukea ihastuttavia, 
rehellisiä, tunteikkaita kuvauksia ruskaretkistä ruskaretkeläisten kirjoit-
tamina. On hienoa, että olemme päässeet lukemaan juuri teidän 
retkistänne! Tarinoista on myös välittynyt se, miten vaikeudet on voitettu ja 
halu uusille retkille on syntynyt. 
 

Olen myös miettinyt, että mitä olisi voinut tehdä etukäteen toisin, jotta retki 
olisi kaikille helpompi. Valmistautumista ei kannata koskaan aliarvioida. 
Siihen kuuluvat fyysisen kunnon ylläpito vuoden ympäri ja vaellus-
varusteiden testaaminen, sekä niiden teknisten ominaisuuksien takia että 
sen takia, että osaa niitä myös käyttää ja jaksaa ne kantaa. Kokemusta ei 
voi väheksyä. Ei ole mahdollista antaa kenellekään yksiselitteisiä neuvoja 
siitä, että mitkä ovat riittävät ja sopivat varusteet, vaan se tieto hankitaan 
aina käytännössä. Huomioitavaa on, että syksyn olosuhteet eroavat 
monella tapaa kesän keskimääräisistä olosuhteista. Lisäksi konkareidenkin 
pitäisi aina muistaa tarjota neuvoja käytännön asioissa ja ohjeistaa hyviin 
toimintamalleihin. 
 

 

Vaikka ruskaretkellä tunteet voivat vaihdella hurmiosta epätoivoon ja 
ajatukset olisivat kulkiessa vain painavassa rinkassa ja särkevissä jaloissa, 
tuottavat nämä vaellusretket myös upeita kokemuksia. Luonto tarjoaa 
meille uskomattoman hienoja hetkiä, joita voi tallettaa muistikuviinsa. Ja 
retkillä oppii aina uusia asioita, liittyvät ne sitten 15 vuotta vanhan rinkan 
solkien ominaisuuksiin tai uuden rinkan taskujen löytymisiin kesken 
ruskaretken. Retkiltä löytyy myös todella hyviä ystäviä! 
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Rohkaise siis mielesi, harjoittele vaeltamista ja harkitse ruskaretkelle 
osallistumista. Lisätietoja ruskaretkestä löydät Taivaltajien nettisivuilta, 
Retkeilyjaoston osioista https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-
toimintaa/retkeilyjaosto/ (yleisiä ohjeita ruskaretkelle, vuosikohtaiset ohjeet, 
vaellusvarusteluettelot sekä retkiruokaohjeet). Karttoja ja reittitietoja löytyy 
näistä: https://www.luontoon.fi/tuntsa sekä https://www.luontoon.fi/salla. 
Naruskajärvellä palveluja tarjoavat ainakin Tuntsan Tunturilomat, ja 
Naruskassa Naruskan Retkeilymaja. 
 

Retken hintakatto on 200 euroa, eli mikäli makuupaikka junassa ja 
bussikuljetus maksavat henkeä kohti enemmän, yhdistys tukee retkeä 
maksamalla erotuksen. Toukokuun lehdessä on lisätietoja retkestä ja 
ilmoittautumisen ohjeet. Mikäli sitä ennen haluat ottaa yhteyttä, niin 
yhteystietoni ovat: Johanna Välimäki, valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 
puh. 040 752 5116. 
 

Kuvat: Anna-Maija Rae 
 

Metsämielellä Makkarajärvelle 
 

Metsämieli on Sirpa Arvosen kehittämä menetelmä. Menetelmässä luon-
non suomia, itsestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla 
harjoitteilla, joilla kehitetään tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvin-
vointia tukevia taitoja. Selkeät ja helposti toteutettavat Metsämieli- 
harjoitukset yhdistävät metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, 
virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli -askeleet johdattelevat met-
sään säännöllisinä hyvinvointitapoina ja tavoitteellisina voimavara-
harjoituksina eri elämänvaiheissa.  
 

Yli 150 erilaisesta harjoituksesta voi valita omiin tarpeisiin sopivimmat 
pihalla, puistossa, ulkoilureiteillä tai metsäpoluilla tehtäviksi. Metsämielelle 
voi lähteä yksin, kaksin tai perheen, ystävien ja työporukan kanssa.  
 

Metsämieli on: 
 

 Tutkittuja luonnonhyvinvointi- ja terveysvaikutuksia hyödyntävä 
hyvinvointimenetelmä 
 

 Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä mielentaitoja vahvistava 
itsehoito-ohjelma  
 

 Selkeitä harjoituksia, joita voi soveltaa arkeen 
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Järjestän Tampereen Taivaltajille tänä vuonna neljä Metsämieli-retkeä 
Makkarajärven ympäristössä, mihin pääsee helposti vaikka ratikalla.  
 

Retket ovat keskiviikkona 11.5. kello 18.00–19.00, lauantaina 21.5. kello 
10.00–11.00, keskiviikkona 31.8. kello 18.00–19.00 ja keskiviikkona 14.9. 
kello 18.00–19.00.  
 

Retkille on ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautuneille kerro-taan tarkempi 
tapaamispaikka lähempänä ajankohtaa. Mutta voit siis ilmoittautua vaikka 
heti sähköpostitse info ( at ) satupesonen.fi 
 

Aurinkoisin talviterveisin,  
Satu Pesonen 
Metsämieli-ohjaaja  

 

 
Kuvat: Satu Pesonen 
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET 
 

Hinnasto 1.4.2022 alkaen. Vuokraus vain Taivaltajien jäsenille. 
 

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja maksu (käteinen ja pankkikortti) 
Kerhohuoneella, Amurinkatu 9 (sisäänkäynti Suokadun puolelta), 
keskiviikkoisin kello 17.00-18.30. Välineiden vuokraus myös puhelimitse 
puh. 0500 380 295. 
 

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 2    4,00 
 

TALVIVARUSTEET 
Ahkio Savotta Paljakka 2   10,00 
Ahkio Koivisto 1    8,00 
Liukulumikengät OAC KAR 147,  2  30,00 
        sis. TSL Outdoor sauvat  
Lumikengät TSL 227  6    8,00 
Lumikengät TSL 810  1    8,00 
Lumikengät Tubbs.  1    8,00 
Lumikengät TSL 302 Freeze, lasten lumikengät 2    6,00 
Lumikengät TSL206 Rando, lasten/nuorten lumik. 2    6,00 
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät  2    6,00 
Lumikenkäsauvat, teleskooppi, sommalla  7    5,00 
LEKI retkisauvat, teleskooppi 2    5,00 
Retkiluistimet OAC Glider X, vaelluskenkäsiteellä* 1  10,00 
Retkiluistimet Lundhags Fleet, vaelluskenkäsit.* 1  10,00 
*retkiluistimien vuokraan sisältyvät myös jää- 
 naskalit ja heittoköysi. 
 

RINKAT JA REPUT 
Fjällräven Kajka 65Ll 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 
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 säilytystynnyrit sisältyvät 
vuokraan.  
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta 
vahingosta.  
Vajalla käteismaksu. 
 

Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa. Yhdistyksen 
melontaretkellä varmista, kuuluuko kalusto retken hintaan. 
Melontakaluston yhteyshenkilö on Timo Antila, puhelin 0400 625 748 ja 
sähköposti timo.o.antila ( at ) gmail.com 
 

KANOOTIT JA KAJAKIT  €/viikko  €/vkon- €/vrk  
   loppu   
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 koskikaja 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 
 

 
 

Maaliskuun lopussa, kevätkokouksessa 31.3., on käsi-
teltävänä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, näihin sään-
töihin voi tutustua ennakkoon nettisivuillamme.  
 

Kokouskutsu löytyy edellisestä Tapahtumat -lehdestä.  
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SILPPUSÄKKI 

 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 
Osoitteesta http:// taivaltajat.sporttisaitti.com löydät tietoa mm. tulevista 
tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä. 

 

Käy tutustumassa 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 lunasta-
massa Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan. 
Avainmaksu on 50 €, joka koostuu 30 € panttimaksusta ja 20 € käyttö-
maksusta. 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 sauna-
lippaaseen ja samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon. 
Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

 

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. 
 

Tapahtumat -lehti 
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. 
 

Remontti Kerholla 
 

Maalis-toukokuun aikana uusitaan As Oy Kortelahdenkatu 10–12 
taloyhtiössä katutason käyttövesiputket. Tämä voi vaikuttaa toimiston ja 
kerhohuoneen toimintaan. Tiedotamme muutoksista, seuraa ilmoittelua 
kotisivuilla tai facebookissa.  

 



27 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tampereen Taivaltajat ry 

Amurinkatu 9 (sisäänkäynti Suokadulta), 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 Susanna Ranta-aho 

Opiskelijankatu 34 A 3, 33720 Tampere 
040 508 6117, susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 

Varapj, koulutusyhdyshenkilö Paula 
Yli-Urpo, 0400 883 320, 
paulayliurpo ( at ) gmail.com 
 

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 

Paula Paavilainen    040 740 0008 

Mattias Puronniemi    040 577 7099 

Raimo Raevaara    040 837 6269 

Seppo Raevaara    040 546 8773 

Jaana Röytiö    050 373 7219 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 

Marika Viinikka    050 550 9072 

Kari Väisänen    045 7874 5042 

Paula Yli-Urpo                 0400 883 320 
 

Varajäsenet 
Heikki Rinnemaa    050 373 7219 
 

Toinen varajäsen valitaan myöhemmin 

 

Suomen Latu ry. 

www.suomenlatu.fi 
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1,  
00250 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
Tia Taivalmäki, Tiirismaan Latu 
tia.taivalmaki ( at ) gmail.com 
 

Jaostot 
 

Etsintä- ja Ensiapujaosto, jaostovastaava 
Susanna Ranta-aho 

040 508 6117, susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 
Ensiapu, Pasi Paananen 
040 531 9648, taivaltajat.ensiapu ( at ) gmail.com 
 
Etsintä/Vapepa, Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen ( at) kolumbus.fi 
 
Hiihtojaosto, Raimo Raevaara 

040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 
Kävelyjaosto, Paula Yli-Urpo, 0400 883 320, 
paulayliurpo ( at ) gmail.com 
 
Perhetoiminta-jaosto, Jaana Röytiö 

050 373 7219, jaanajalarvo ( at ) hotmail.com 
 
Pelijaosto, Seppo Raevaara 

040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 
Pyöräilyjaosto, Matti Rahomäki 
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com 

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

Taivalpirtin isännät  
 

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

Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä 

050 408 5111  www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 

 

Tapahtumat -lehti 

 

Päätoimittaja ja taitto Anna-MaijaRae 
Kaapelintie 528, 37600 Valkeakoski 
040 583 2733, anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 
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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.  
 

Kävelyjaosto 

Yhteydenotot, ehdotukset ja tiedustelut: taivaltajat.kavely@gmail.com  

Oma googlegroups-sähköpostilista rakenteilla.  
 

Perhetoiminta 

Yhteydenotot, ehdotukset ja tiedustelut: Jaana Röytiö ja Paula Yli-Urpo, 

jaanajalarvo@hotmail.com tai taivaltajat.perhetoiminta@gmail.com Oma googlegroups-

sähköpostilista rakenteilla.  

 


