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Puheenjohtajan pulinat  
 

Kävelyä, lentopalloa Pirtillä, melontaa, pyö-
räilyä, retkeilyn ABC-tilaisuuksia ja muita 
koulutuksia…  
 

Taivaltajien toimintakalenteri ei hiljene ja vä-
lineitä vuokrataan Kerholta koko kesän ajan 
aina keskiviikkoisin. Sekä pyöräilyn että 
kävelyn kilometrikisat ovat käynnissä koko 
kesän, muistakaa osallistua ja ilmoitella 
suorituksianne. Kesällä on hyvää aikaa 
liikkua! 
 

Kevätkokouksessa maaliskuun lopulla kä-
sittelimme sääntömääräiset asiat. Kävimme 
läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
vuodelta 2021, mutta tilinpäätös ja siihen 
liittyvät lausunnot siirtyivät syyskokouksen 
hyväksyttäväksi. Johtokunnan esitys sääntö-
muutoksesta hyväksyttiin ja lopullinen hyväk-
syntä toivottavasti saadaan syyskokouk-
sessa. Tavoite on ottaa uudet säännöt 
käyttöön ensi vuoden alusta. Lisäksi 
kokouksessa käsiteltiin johtokunnan esitys 
edellisen pitkäaikaisen puheenjohtajamme, 
Raimo Raevaaran muistamisesta. Sekä 
kokous hyväksyi yksimielisesti, että Raipe 
vastasi myöntävästi esitettyyn kutsuun ja 
näin ollen, hän on yhdistyksemme kunnia-
puheenjohtaja osoituksena yhdistyksen hy-
väksi tehdystä arvokkaasta ja merkityksel-
lisestä työstä. Kokouksessa myös ojennet-
tiin Marja-Liisa Lehdolle Suomen Ladun 
myöntämä kultainen ansiomitali pitkäaikai-
sesta toiminnasta Taivaltajissa niin johto-
kunnassa kuin EA-jaoston vastaavana. Näis-
tä palkitsemisista enemmän seuraavassa 
lehdessä. 
  

Seuraava Tapahtumat -lehti ilmestyy vasta 
syyskuussa, joten on hyvä jo tässä 
vaiheessa ottaa puheeksi Pirkan Hölkkä, 
joka tänä vuonna juostaan/ hölkätään/ kävel-
lään sunnuntaina 2.10.2022. Tämä on se 
vuosittainen tapahtumamme, joka järjes-
tetään täysin vapaaehtoisvoimin ja siihen me 
tarvitsemme teitä Taivaltajia. Kaikille vapaa-
ehtoisille varmasti löytyy sopivaa tekemistä. 
Pirkan Hölkästä enemmän tässä lehdessä. 
 

Liikutaan ja nautitaan kesästä! 
 

Susanna 

TAPAHTUMAT 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
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1/2 sivua 80 € 
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Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
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Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
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No 4/2022 (loka-joulukuu) ilmestyy 20.9.2022. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.8.2022 
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TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 

Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 

 
Toimisto-Kerhohuone 

Amurinkatu 9, 33230 Tampere 
Sisäänkäynti Suokadun puolelta. 
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 Susanna Ranta-aho 

puh. 040 508 6117 
susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 

Jäsenmaksu vuonna 2022: 
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: Kesä ja Häränsilmä 
Kuva: Anna-Maija Rae 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 9.00 Keskustorilta Vanhan kirkon edestä. 
Pitkä ja reipas kuukausilenkki, matkan varrella kahvitellaan ja reitti suunnitellaan niin, että 
oman kilometrimäärän täyttyessä voi palata bussilla keskustaan, sivu 10. 
 

Lentopalloa   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 18.00 Taivalpirtillä ulkokentällä 7.9. asti. Sen jälkeen 
siirrytään sisäkentälle, seuraa kotisivuja ja facebookkia. Lue lisää sivulta 11. 
 
 

24.5.-21.6. Tiistaimelonnat Kaupinojan lahdella, paitsi 14.6., sivu 14 
 

26.-29.5.Helatorstain pyöräretki, sivu 12 
 

27.-29.5. Kevään retkeilyviikonloppu Isojärvelle, sivu 14 
 

29.5. Retkeilyvälinekirpputori Kerholla, sivu 14 
 

31.5. Ensiapukoulutusta Pirtillä, sivu 8 
 

1.6. Retkeilyn ABC: Tulenteko perinteisellä tavalla Pirtillä, sivu 15 
 

11.6. Leppoisa pyöräretki, sivu 12 
 

11.-19.6. Melontaretki Hossaan, sivu 15 
 

9.-16.7. Kesän pitkä pyöräretki, sivu 12 
 

13.7. Retkeilyn ABC, Koiran kanssa retkeily ja vaeltaminen, sivu 16 
 

22.-24.7. Melontaretki Kulovedelle, sivu 17 
 

30.7. Mustikkaretki Hirviniemeen, sivu 18 
 

11.8. Ruskaretken infopalaveri Kerholla, sivu 22 
 

15.8. Suunnistuskurssi teoria, sivu 9 
 

18.8. Suunnistuskurssi teoria, sivu 9 
 

20.8. Suunnistuskurssi maasto, sivu 9 
 

30.8. Ensiapukoulutusta Pirtillä, sivu 9 
 

31.8. Metsämieli-retki, sivu 23 
 

20.-21.8. lauantai-sunnuntai Nuku Yö Ulkona Pirtillä, sivu 18 
 

3.9. Sieniretki Hirviniemeen, sivu 20 
 

7.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä, sivu 11 
 

9.9.-18.9. Ruskaretki Tuntsan erämaahan tai Sallaan, sivu 20 
 

14.9. Metsämieli-retki, sivu 22 
 

26.9. Metsämörrin juhlaviikon retki, sivu 12 
 

1.10. Pirkan Hölkän talkoot Taivalpirtillä ja Nirvassa, sivu 7 
 

2.10. Pirkan Hölkän talkoot, sivu 7 
 

3.10. Suunnistuskurssi maasto, sivu 10 
 

9.10. Talkoohölkkä, sivu 8 
 

10.11.Ensiapukoulutusta Kerholla, sivu 8 
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Menneen Talven lumilta; 

retki Valkoiselle Helvetinjärven kansallispuistoon 
 

Tunturikerho Kolbma oli mukana Taivaltajien retkellä. Osa osallistui 
perjantai-sunnuntai ja team Punahilkat liittyi päivähiihdolle lauantaina. Leiri 
oli pystytettynä Valkoiselle, josta päivän hiihtoretki alkoi. 
 

Valkoiselta ryhmän kulku suuntasi pohjoiseen, kohti Tanssikalliota ja 
Pirkan uraa. Aurinkoisilla paikoilla auringon lämmittämä lumi pyrki tarttu-
maan suksenpohjiin, mutta tilannetta saatiin helpotettua lisäaineilla suksien 
pohjiin. 
 

Hattulammin luoteispuolella ihmeteltiin poltettua metsää ja puseroita 
vähennettiin Kuivattujärvellä. Metson jälkiä näkyi paljon, olivat varmasti 
tarkastamassa reviirejään. Päivä oli tosi auringonpaisteinen ja lämmin. 
 

Tanssikalliolta käännyttiin kohti Kilpilammia ja Rontonhorhaa, joka oli 
retkiryhmää kiinnostava kohde. Horhan pohjalla maasto oli välillä 
haastavampaa ja välillä helpompaa, mutta matka sujui ilman isompia 
ongelmia kohti Kivi-Kierinkaa ja sen laavua. Kiirettä ei ollut, joten ehdittiin 
myös ihailemaan luonnon taiteilemia jääputouksia. Kivi-Kieringan jäällä 
suksi luisti ja hymy oli herkässä. 

 

Laavulla nautittiin retkieväistä ja auringonpaisteesta sekä mukavasta 
jutustelusta. Mukavan rauhallinen ja kiireetön tauko miellytti. 
 

Team Punahilkka suuntasi laavulta Haukkajoentielle ja autolle, matkaa 
päivän hiihtoretkelle tuli noin 12 kilometriä. Muu retkiryhmä kääntyi kohti 
Valkoista ja seuraavaa yötä leirissä. 
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. 
Kiitoksia retkenjärjestäjälle Timolle erittäin mukavasta päivästä. Mahtavan 
hienon kelinkin oli Timo saanut tilattua. 
 
 
 

Teksti: Sari Rinta-Luopa 
Kuvat: Hannu Eerola 

 

Kivikieringan laavu 

Valkoisen nuotiopaikka 



6 

 
Aamun Askeleet – Ahnaat Askeltajat 

 

Myyttinen kuukausilenkki on kuulemani mukaan hämmentänyt monia 
Tapahtumat-lehden tapahtumakalenterissa jo vuosikymmenien ajan. Mikä 
on tämä mystinen joukko, joka on jo vuosia startannut kuukausittain 
aamuhämärissä Vanhalta kirkolta ja ilmoittanut tavoitteekseen kävellä 20 
kilometriä? Ottaessani kävelyjaostoa vastuulleni katsoin tarpeelliseksi 
tutustua toimintaan ja vääntäydyin joulukuun lenkille keskustaan kello 
kahdeksaksi. Vanhan kirkon nurkalla odotti hieman rekikoirakisaa 
muistuttava näky: pimeässä pakkasaamussa joukko huuruavia hengityksiä 
ja lähtöhaluja ruopivia jalkoja. Matkaan ampaistiin ja käveltiin Pyynikin, 
Pispalan ja Tohlopin kautta Teivon ABC:lle kahville ja sieltä Lielahden 
kautta (siinä oli hieman oma lehmä ojassa, kun olin luvannut toimittaa 
ystävälle erän joulukortteja) takaisin keskustaa kohti. Hurjaa menoa, 
ajattelin hypätessäni bussiin Lielahtikeskukselta. 
 

Tämän vuoden alusta lähtien lähtöaika on muutettu meille aamu-unisille 
hiukan mukavammaksi kello yhdeksäksi ja toukokuun kunniaksi lähdin taas 
mukaan. Tällä kertaa meitä lähti matkaan 9 ja talsimme Pyhäjärven rantoja 
seuraillen 10 kilometriä kahville Raholaan. Matka sujui sopivan reippaa-
seen tahtiin, leppoisia jutellen, luontoa ja ympäristöä ihmetellen. Jututimme 
kaupungin arboristeja, arvuuttelimme käsikopelolla erään uudis-
rakennuksen rakennusmateriaalia, tongimme ”ota tästä” -laatikot ja 
selvitimme matkan varrelle osuneiden muistomerkkien tekijät ja kohteet. 
Kahvin jälkeen paluumatkalla joukkomme alkoi harveta, kun yksi toisensa 
jälkeen kävelijät irtautuivat kotiensa suuntiin, joukosta erkanevalle heitettiin 

Joukko pienenee matkan varrella  
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iloiset heipat ja matka jatkui. Vaikka etukäteen 20 kilometriä voi tuntua 
hurjalta matkalta, ja meneehän siinä aikaa pitkälti iltapäivään, rohkenisin 
silti suositella Aamun Askelia melkeinpä kaikille. Esimerkiksi vapaapäivän 
voi viettää näin mukavassa seurassa ulkoillen. Ja reitit katsotaan aina niin, 
että bussiin voi hypätä, kun oma kilometrimittari tulee täyteen. Itse 
huomasin, että kotiin tullessa oli melkein haikea olo. Syötyäni ja hetken 
hengähdettyäni päätinkin lähteä ystäväni kanssa, minnepä muualle, 
iltakävelylle. 
 

Teksti ja kuva: Paula Yli-Urpo 
 
 

 

Kutsu talkoisiin! 
 

52. Pirkan Hölkkä 2.10.2022 
 

 

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!  
 

Perinteinen lokakuinen tapahtuma Pirkan Hölkkä, Valkeakoskelta 
Tampereelle Nirvaan matkana 33 kilometriä, järjestetään nyt jo 52. kerran. 
Samalla järjestetään lyhyempi Vuoreskieppi, 16 kilometriä, joka lähtee 
Nirvasta, kulkee Vuoreksen ja Hervannan kautta takaisin Nirvaan. 
 

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

Lauantaina 1.10.2022 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelu-
töitä ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. Sun-
nuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset toimet 
eri huoltopisteissä – ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua Kerholla. 
 

Alla listatut Taivaltajat odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään 
lisää talkootehtävistä: 
 

Huoltotiimin vastaava Antti Siren    
- anttisiren ( at ) gmail.com/ 040 820 4605 
- huoltopisteet Vähä-Kausjärvi, Taivalpirtti, Vormisto, Hervanta ja Nirva 
 

Maalitiimin vastaava Seppo Raevaara   
- raevaara ( at ) koti.tpo.fi/ 040 546 8773 
- maalialue Nirvassa 
 

Ensiaputiimin vastaava Susanna Ranta-aho  
- susanna.r-a ( at ) netti.fi/ 040 508 6117 
- EA-pisteet Vähä-Kausjärvi, Taivalpirtti, Vormisto, Hervanta, Nirva ja 

jälkipartio 
 

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset! 
 

Talkooterveisin 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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Tervetuloa Talkoohölkkään  
sunnuntaina 9.10.2022 

 

Sunnuntaina 9.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti 
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia 
(vanhalla) Lempääläntiellä, Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. 
Bussissa on mukana lista kaikista talkoohölkkään etukäteen ilmoit-
tautuneista Hölkän talkoolaisista, joten toivomme Sinun kertovan, tuletko 
lähtöpaikalle omalla kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. Matkaan 
kannattaa varata mukaan oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä 
täydennystä.  
 

Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren tehdas-
alueen puoleinen portti. Matkaan lähdetään bussin saavuttua noin kello 
9.45 omaan tahtiin. Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 
9.30, mikäli bussi sattuu tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy 
lähdöstä.  
 

Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä 
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin. 
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. 
 

Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 
 

Ilmoittautumiset 
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi 
 

Talkooterveisin 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
 
 

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 ensiavun lähikoulutuksia. Lähikoulutukset ovat 
saman sisältöiset (kurssimaksu 20 € sisältäen ensiapukortin). 
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. 
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Ti 31.5.2022 klo 18–21 Taivalpirtti (ilmoittautuminen päättyy 24.5.2022) 
Ti 30.8.2022 klo 18–21 Taivalpirtti (ilmoittautuminen päättyy 23.8.2022) 
To 10.11.2022 klo 18–21 Kerhohuone (ilmoittautuminen päättyy 3.11.2022) 
 

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

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 

 

Suunnistuskurssi 
 

Mennäänkö metsään? Suunnistuskurssi luonnossa liikkujille. 
 

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat osaavat kulkea kartan ja kompassin 
avulla polkujen ja teiden ulkopuolella. He tietävät mistä saa karttoja ja 
tuntevat keskeisimmät puhelimiin tarjolla olevat karttasovellukset. 
 

Kurssi koostuu kahdesta noin kahden tunnin mittaisesta teoriaosasta Tai-
valtajien kerhotilassa ja kahdesta maastoharjoituksesta. Jotta mahdol-
lisimman moni pääsisi mukaan, molemmat teoriaosat järjestetään kolme 
kertaa. 
 

Ensimmäisellä teoriaosalla perehdytään suunnistamisessa käytettäviin 
apuvälineisiin. Toisella osalla käsitellään suunnistamista kartan ja kompas-
sin avulla. Maasto-osuuksilla harjoitellaan käytännössä liikkumista 
maastossa kartan ja kompassin sekä puhelimen karttasovelluksen avulla.  
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Teoriaosat kerholla (huomioi muuttuneet päivämäärät): 
1-osa ma 15.8 2022 kello 18:15-20:15 ja 2-osa to 18.8 kello 18:15-20:15  
 

Maastoharjoitukset: 
La 20.8. (Kauppi), la 3.9. (Julkujärvi) 
 

Kurssi on osallistujille ilmainen. Aineisto on sähköisessä muodossa, jonka 
voi tarvittaessa tulostaa. Ilmoittautuminen kurssille 8.8.2022 mennessä.  
Lisätietoja kurssista antaa: Reijo Laamanen 050 584 0932 tai 
reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi 
 

Suunnistusterveisin,  
Reijo 

 

Kävelyjaosto 
 

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

Perinteinen Aamun askeleet jatkaa joka kuukauden ensimmäisenä 

arkitiistaina. Lähtö Keskustorilta Vanhan kirkon edestä kello 9.00.  
 

Tahko Pihkala -seuran ja Suomen Ladun Kävelykipinä-
kampanja ja siihen liittyvä Kilometrikisa järjestetään 1.5.-30.9. Liity 

TampereenTaivaltajat22 -joukkueeseen rekisteröitymällä osoitteessa 
kavelykilometrikisa.fi, osallistumiskoodilla: TampereenTaivaltajat22. Kirjaa 
ULKONA kävelemäsi minuutit ja/tai kilometrit kampanjasivuille ja kävellään 
Taivaltajat kartalle, ainakin tuloslistan etusivulle. Lisätietoja kampanjan 
sivulta tai taivaltajat.kavely (at) gmail.com. Kävely on terveysteko, joten 
eiköhän aleta lampsia!  
 

Kävelykipinä-kampanjan hengessä ja kävelytoiminnan vireyttämiseksi 
suunnitteilla kesäkaudelle hyvin matalan kynnyksen lyhyempiä kävely-
lenkkejä idealla ”Lähden kävelylle, tule mukaan!” Lisätietoja 

taivaltajat.kavely ( at ) gmail.com ja nettisivut/facebook. 
 

Muita kävelytapahtumia kesän mittaan:  
Merjan metsäpolkukävely – pehmeitä polkuja sulanmaan aikaan. 
Pyhäjärven ympärikävely – tosi pitkä päiväkävely  
Rauhallinen kävelyretki Hervannasta Taivalpirtille – tassutellaan 
tutustumaan Taivalpirttiin, sopii myös lapsiperheille.  
 

Seuraa ilmoittelua Taivaltajien nettisivulla ja facebookissa! 
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Antin järvikierrokset jatkuvat tänä kesänä. Ohjelmassa ainakin 

Sääksjärvi, Kaukajärvi ja Iidesjärvi, tarkemmat ajankohdat ja 
osallistumisohjeet ilmoitetaan ttretkeily-listalla, nettisivulla ja facebookissa. 
 
 

Pelijaosto 

Kesän ja syksyn lentopalloilusta 
 

Tätä kirjoitettaessa maassa on melkein metri lunta ja luettaessa lienee 
kevät jo pitkällä.  Aika muuttuu, mutta me emme(?). 
 

Toivon, että peliporukkaakin ilmaantuisi Taivalpirtille keskiviikkoisin sen 
verran, että pääsemme pelailemaan.  Ajatus olisi pelailla noin puolitoista 
tuntia, täysin omien tuntemuksiemme mukaan.  Monena vuotena pelaileva 
porukka on ollut aika suuri osa Pirtillä kävijöistä, ja heidän mukanaan on 
usein jokunen muukin.  Näin saisimme sinne enemmän kävijöitä, jotka 
saattaisivat houkutella mukaan muutaman uudenkin.  Valtaosa taivaltajista 
ei liene koskaan käynyt Pirtillä; jos yhdistys kiinnostaa, miksi ei sen 
”päämaja”?  Siellä mukana oleminen olisi oiva tilaisuus tutustua yhdis-
tyksen toimintaan ja sen aktiiveihin, ja yrittää vaikka vaikuttaa jonkin uuden 
toimintamuodon mukaan ottamiseen.  Tai nykyisen toiminnan kehittämi-
seen, tai vaikka muuttamiseen pelkän muuttamisen ilosta. 
 

Aikuisten oikeasti haluan sinne porukkaa ihan itsekkäistä syistä. Pidän 
lentopallosta tällaisena leppoisana liikuntamuotona ja tapana tavata ihmisiä 
(liian puhumisen häiritsemättä).  Pisteitä ei lasketa sen selvittämiseksi, 
kumpi joukkue on parempi, vaan se vain luo eräänlaisen tavoitteen.  Ja 
saavutettaessa tietty pistemäärä voidaan pitää tauko. Sitten ne saavutetut 
pisteet yleensä jo unohdetaankin. 
 

Joka keskiviikko joka tapauksessa sauna lämpiää. Jos koronan pahin aika 
unohdetaan, tiedossani ei ole yhtään kesäkeskiviikkoa, jolloin ei olisi 
saunaa lämmitetty. Osa porukasta saunoo pidempään, osa lyhyemmin.  
Minun saunomiseni on ehkä lyhyemmästä päästä: löyly, uinti, löyly, pesu, 
uinti, pois. Ja vieraiden varalta: minulla on oma vakipaikka saunassa.  
Useimmiten istun ”keskipenkin” eli jalkatuen (mikä lie nimityksensä) 
portaiden puoleisessa päässä. Siinä löylyt ovat pehmeämmät kuin 
varsinaisella ”lavolla”, ja pois pääsee vähillä häiriöillä. Saatan vaikuttaa 
normaaliakin eksyneemmältä, jos siinä istuu joku muu. 
 

Nuotiota ei ole joka kerta ollut, on ollut niin kuivaa, että ei ole ollut järkevää.  
Vaikka tulipaikka on varsin turvallinen, kipinöitä saattaa tuuli viedä 
tosikuivaan ympäristöön. Niissä tilanteissa aika usein on paistettu 
makkaraa sisällä takassa. Makkaran paisto on melko tärkeä osa illan 
rituaaleja; ei kaikille, mutta monille. 
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Kesäkauden päättäjäiset ovat 07.09.2022. Kannattaa varautua tasku-
lampulla tms., koska hämärän saapuessa on usein poltettu vähän isompaa 
nuotiota. Valitettavan usein pääosa väestä lähtee ”vielä, kun näkee 
kulkea”, ja kokko jää kokematta. Silloin saattaa olla tarjolla myös kahvia ja 
känttyä talon puolesta. 
 

Ja kaikkiin noihin asioihin liittyy tietty yhteisvastuullisuus. Jos kukaan ei 
katso omaksi asiakseen lämmittää saunaa, se ei lämpiä (ketään ei ole 
nimetty lämmittäjäksi). Jos kukaan ei lisää puita kiukaan alle, tuli sammuu. 
Jos kukaan ei hae puita vajasta, niitä ei sitten ole lisättäväksi. Sama pätee 
nuotioon: jonkun pitää olla se ”minäminä”, joka hakee puut ja sytyttää. Jos 
kukaan ei nosta lentopalloverkkoa, ei sitten pelata. Ja sama pätee myös 
kaiken sulkemiseen, siivoamiseen ja järjestelyyn lopuksi. 
 

Tulkaa mukaan tekemään kesäkeskiviikoista Pirtillä viettämisen arvoisia. 
 

Seppo Raevaara 
pelijaosto 
 

Perhetoimintajaosto 

 

Perusteilla Perhetoiminnalle oma sähköpostilista tiedottamiseen ja 
keskusteluun. Alkuun yhteydenotot, ehdotukset, ideoinnit ja tiedustelut 
perhetoiminnan sähköpostiosoitteeseen taivaltajat.perhetoiminta ( at ) 
gmail.com ja jaanajalarvo ( at ) hotmail.com 
 

Yhdistyksemme toinen Seikkailevat Perheet -heimo aloitti 5 perheen 
voimin kevättalvella. Uusia heimoja perustetaan, kun innostuneita perheitä 
löytyy, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja myös suomenlatu.fi/seikkailevat-
perheet.  
 

Tulevaa toimintaa  
20.-21.8. Nuku Yö Ulkona -tapahtuma Pirtillä  
25.9. Metsämörrin juhlaviikon retki.  
Seuraa ilmoittelua Taivaltajien nettisivulla ja facebookissa 
 
 

Metsämörrin juhlaviikko 
 

Hei sinä Metsämörri-ohjaajakoulutuksen hankkinut Taivaltaja! Metsä-
mörritoiminta täyttää 30 vuotta. Tule mukaan, ideoidaan isommalla 
porukalla Metsämörrin juhlaviikon retkeä sunnuntaille 25.9. Ilmoittaudu 

mukaan ideointiryhmään: taivaltajat.perhetoiminta ( at ) gmail.com. 
 
 

Pyöräilyjaosto 

 

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

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 
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 (11.6.; 
23.7.; 20.8.). Leppoisia noin 25–45 kilometrin retkiä hitaalla tempolla, 
soveltuvat myös perheille. Kunkin retken suunnitelma täsmentyy 
myöhemmin. 

 

Tiedottaminen 
 

Tapo (Tampereen Polkupyöräilijät) 
tiedottaa omia kanaviaan pitkin (erityi-
sesti FB ja www)  
 

Taivaltajat Tapahtumat -lehden, FB:n ja 
www:n kautta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lempäälän vanha rautatiesilta 
 

Kuva: Jyrki Lipponen 
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Retkeilyjaosto 
 

Retkeilyjaosto etsii uusia jäseniä 
 

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

Toivomme saavamme uusia jäseniä noin kymmenhenkiseen joukkoomme. 
Tiedustelut Marika Viinikka, 050 550 9072, tiuku_78 ( at ) hotmail.com. 
 

Kevään retkeilyviikonloppu 27.-29.5.2022 
 

Ilmoittautumisaika on jo ohi, mutta voit tiedustella mahdollisuutta lähteä 
mukaan retkelle. Soita Pipsalle puh. 050 345 1164.  

 

Retkeilyvälinekirpputori 29.5 kello 11-15 
 

Tule myymään ylimääräiset retkeilyvälineesi Kerholle sunnuntaina 29.5. 
Voit myös jättää välineitä yhdistyksen omaan pöytään, jolloin tuotto menee 
yhdistyksen hyväksi. Pöytävaraukset 5 €. Paikkaan mahtuu 10 myyjää. 
 

Myynnissä myös kahvia, pullaa ja muita virvokkeita. 
 

Pöytävaraukset; tiuku_78 ( at ) hotmail.com 
 
 

10.5.-21.6. Tiistaimelonnat kello 18.00 
 

Tiistaimelonnat Kaupinojan uimarannan viereisellä vajallamme jatkuvat 
taas tiistaisin kesäkuun 21. päivään saakka. Sen jälkeen melontoja on 
satunnaisemmin ja niistä ilmoitamme ttmelonta-sähköpostilistalla ja 
Facebookissa. Yhdistyksen melontaretki Hossan kansallispuistossa vaikut-
taa melontoihin sen verran, että 14.6. ei tiistaimelontaa ole.  
 

Tiistaimelonnan tarkoitus on tutustuttaa Taivaltajien jäseniä lajiin. Neuvon-
taa 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 nuotio-
paikkoja katsomaan. Hitaimmat määräävät melontavauhdin, tai kokeneet 
voivat muodostaa oman, nopeamman ryhmänsä. 
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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/ 
Tieustelut: Timo Antila, puh 0400 625 748 (miel. lähetä viesti). 

 
 

Retkeilyn ABC: 
Tulenteko perinteisillä menetelmillä 

Taivalpirtillä 1.6. kello 18.00 
 

Kesäkuun alussa tutustumme tulen tekemiseen Retkeilyn ABC -
sarjassamme Maarit Savolaisen johdattamana. Iltaa on mahdollista jatkaa 
omien eväiden syömisen, saunomisen 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 Hossan-
joen 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 
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 
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Retkeilyn ABC: 
 

Retkiruoka ja roskat. 
 

Jutellaan retkiruoka- ja roska-asioista lähempänä ilmoitettavana heinä-
kuisena keskiviikkona Taivalpirtillä kello 18.00. Tarkempi ajankohta 
ttretkeily-listalla, nettisivulla ja facebookissa. 

 
 

Retkeilyn ABC 
 

Koiran kanssa retkeily ja vaeltaminen 
13.7.2022 kello 18:00 Taivalpirtillä 

 

Retkeilyn ABC – sarjassa tutustumme koiran kanssa retkeilyyn ja vaelta-
miseen. Illan aikana käymme läpi muun muassa koiran totuttamista 
retkeilyssä hyödyllisiin taitoihin, valmistautumista vaellukseen, varusteita 
päiväretkille ja pidemmille vaelluksille sekä muita hyödyllisiä vinkkejä. Iltaa 
on mahdollista jatkaa omien eväiden, saunomisen ja uimisen parissa 
(muista ottaa uikkarit).  
 

Mahdolliset tiedustelut: Taina Laakso, postiatainalle ( at ) gmail.com tai 
puh. 050 539 4284. 
 

Kuva: Taina Laakso 
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Melontaretki Kulovedelle 22.–24.7. 
 

Perjantaina 22.7. melomme kymmenkunta kilometriä Siurosta Suoniemelle 
telttailemaan ja saunomaan. Lauantaille matkaa kertyy vähän enemmän ja 
ajatuksena on meloa Ellivuoren lähellä olevaan Oksalon saareen yöksi. 
Sunnuntaina melomme myös yli 10 kilometriä lähelle Sastamalan 
keskustaa. Lähtö perjantaina on noin kello 16 Siurosta ja sunnuntain 
lopetus samoihin aikoihin. Autoista osa siirretään jo perjantaina melonnan 
lopetuspaikkaan, ja näillä autoilla haetaan loput kulkuneuvot sunnuntaina.  
 

Retki on keskivaativa järvimelontaretki rauhallisella tahdilla, ja osallistujilla 
oletetaan olevan kokemusta vastaavan pituisista reiteistä. Voit osallistua 
avokanootilla tai retkikajakilla. Rantautumiset ovat melko hankalia, mutta 
selviämme niistä yhteispelillä (muovikalustoa suositellaan varsinkin muille 
kuin erittäin kokeneille melojille). Mahdollisen kanoottivuoraamisen osal-
listujat hoitavat itse joko Taivaltajilta tai esim. Eräketusta, jos kuljetus on 
muuten hankalaa.  
 

Retkelle tarvitset melontavarusteesi, majoitteesi sekä omat ruuat ja juomat, 
jotka pakkaat kanoottiisi. Vesitäydennykseen lienee mahdollisuuksia, sillä 
matkan varrella ovat Kutalan Kasino sekä Ellivuori. Retkelle otetaan noin 
kymmenen osallistujaa. 
 

Ilmoittautumiset 10.7. mennessä sekä tiedustelut: Johanna Välimäki, 
valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai 040 752 5116. 
 

Kuva: Johanna Välimäki 
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Mustikkaretki 30.7 Hirviniemeen 
 

Kokoonnumme Köllintie 18 pihaan kello 12.15 ja lähdemme siitä metsään 
poimimaan mustikoita. Matka ei ole kovin pitkä, mutta mikäli huomaan, 
ettei tällä seudulla ole mustikoita voi kohde vielä vaihtua esim. Pirtin 
maastoihin. Pieni säävaraus otetaan myös eli joko lauantai 30.7 mikäli sää 
on hyvä, mutta optiona sunnuntai 31.7.  
 

Kesän bussi aikatauluja ei olla vielä julkaistu, mutta mikäli ne suurin piirtein 
noudattaa nykyistä, pitäisi linjan 90 lähteä Pyynikintorilta kello 11.30 ja olla 
Sorilassa kello 12.00, mistä voin tulla noutamaan. 
 

Aikataulut tarkentuvat lähemmin, joten seuraa yhdistyksen tiedotuskanavia. 
Lisätiedot  
Marika Viinikka  
050 550 9072  
tiuku_78 ( at ) hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Marika Viinikka 
 
 
 

 
 

Nuku yö ulkona 20.-21.8.2022 
 

Suomen Latu haastaa seitsemännen kerran koko Suomen nukkumaan 
yönsä ulkona. 
 

Taivaltajien Nuku yö ulkona vietetään tänäkin vuonna viikkoa ennen 
SL:n virallista tapahtumaa eli viikonloppuna 20.-21.8.2022. 
 

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

Tampereen Taivaltajat tarjoaa mahdollisuutta yöpyä Taivalpirtin piha-
alueella tai sen lähimaastoissa. Sauna lämpiää illalla muun ohjelman 
jälkeen ja sään salliessa keräännytään nuotion ääreen viettämään iltaa. 
 



19 

Muuta tapahtumaan liittyvää infoa: 
 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN PAKOLLINEN!!! Ilmoittautuminen 
sähköpostilla: mkyrola ( at ) gmail.com Ilmoittautumisen yhteydessä 
kerro haluatko iltapuuron vai et. 
 

Taivalpirtillä on pumppukaivo, josta saa juomakelpoista vettä, puuceet 
miehille ja naisille sekä lauantaina saunomismahdollisuus (sunnuntaina 
sauna ei lämpiä). 
 

Jos otat koiran mukaan, ilmoita siitä tapahtuman sivulla tai sähkö-
postilistalla, sillä niitä voi olla useampi tulossa, joten lemmikin on hyvä tulla 
toimeen myös lasten ja toisten koirien kanssa. Sisälle Taivalpirttiin koiraa ei 
saa päästää. 
 

Yöpymistä varten ota mukaan 
- oma majoite 
- yöpymistarvikkeesi 
- riittävästi evästä päiväksi ja iltanuotiolle ja seuraavaksi aamuksi 
- sään mukaiset vaatteet 
- otsalamppu 
- oma käsidesi 
 

Portti on auki lauantaina 20.8. noin kello 15-21 ja sunnuntaina 21.8. noin 
kello 9-12. 
 

Lisätietoa Suomen Ladun haasteesta: https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-
ulkona/etusivu.html 
 

Lauantain ohjelma: 
Vietä ilta ulkona - perhetoimintajaosto järjestää lapsiperheille ohjelmaa 
Taivalpirtillä Nuku yö ulkona -tapahtuman ohessa lauantaina 21.8. kello 15 
alkaen. Pihapelejä, satutuokioita, mukavaa yhdessä oleilua ja nuotiolla 
omien eväiden paistomahdollisuus. 
Etukäteen ilmoittautuneille iltapuuro kello 18-19 (gluteeniton kaura), 
ilmoittaudu 17.8. mennessä mkyrola ( at )gmail.com. 
 

Voit tulla myös vain päiväksi fiilistelemään perheellä Nuku yö -ulkona 
tapahtuman tunnelmia ja lähteä yöksi kotiin, mikäli yön yli nukkuminen 
ulkona ei tällä kertaa ole suunnitelmissa. 
 

Lauantaina on mahdollisuus myös osallistua yhteiseen kävelyyn Vähä-
Kausjärven laavulle (noin 5 kilometriä Taivalpirtiltä tai 4 kilometriä 
Savontien parkkipaikalta.). 
 

Muuta: 
Kimppakyytien sopiminen tehdään facebook tapahtuman seinällä ja/tai 
sähköpostilistalla. Bussilla pääsee Ideaparkille asti, ja etukäteen sovitta-
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essa Ideaparkin luota voidaan myös noutaa tulijat Taivalpirtille. Taivalpirtille 
pääsee myös polkupyöräillen. 
 

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

Tapahtuman sisältöön voi tulla lisäyksiä, seuraa ilmoittelua nettisivuilla, 
facebookissa ja ttretkeily-sähköpostilistalla. 
 

Tervetuloa viihtymään! 
 

Retkeilyjaosto 
 
 

Sieniretki 3.9 Hirviniemeen 
 

Kokoonnumme köllintie 18 pihaan kello 11.15 ja lähdemme siitä metsään 
poimimaan sieniä. Mikään sieni expertti en ole, mutta aina joku tunnistaa 
jonkun sienen ja näin opimme kenties uusia lajeja. 
 

Sään mukainen varustus, mutta painavimmat vaihtovaatteet/kengät voi 
jättää vaikka meille. Takaisin tullessa syömme eväät laavulla ja juomme 
nokipannukahveet. 
 

Kesän bussi aikatauluja ei olla vielä julkaistu, mutta mikäli ne suurin piirtein 
noudattaa nykyistä, pitäisi linjan 90 lähteä Pyynikintorilta kello 10.30 ja olla 
Sorilassa noin klo 11.00, mistä voin tulla noutamaan ja luonnollisesti viedä 
takaisin Sorilaan. 
 

Aikataulut tarkentuvat lähemmin, kun tiedetään bussien aikataulut, joten 
seuraa yhdistyksen tiedotuskanavia. 
 

Lisätiedot Marika Viinikka tiuku_78 ( at ) hotmail.com 
 
 

Ruskaretki 9.9.-18.9.2022 
Tuntsan erämaahan tai Sallaan 

 

 

Tänä vuonna yhdistyksemme ruskaretki tehdään Sallan uuteen 
kansallispuistoon tai Tuntsan erämaa-alueelle. Kuljemme yöjunalla pohjoi-
seen perjantai-iltana 9.9.2022. Paluu on varhain sunnuntaiaamuna 18.9. 
Tämänhetkinen suunnitelma on, että bussi ajaa lauantaina Kemijärveltä 
Sallatunturin alueelle, 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 
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sekä syödä Sallan tunturikeskuksessa ennen kuin bussi jatkaa 
Kemijärvelle. Karttoja ja reittitietoja löytyy näistä: 
https://www.luontoon.fi/tuntsa sekä https://www.luontoon.fi/salla. 
 

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 tehtävään. Ryhmäjako pyritään tekemään ennen 
infopalaveria. 
 

Voit lukea ruskaretken yleisistä periaatteista ja vuoden 2021 järjestelyistä 
Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta 
löytyy myös varusteluettelo. Ainakin Sallan tunturikeskuksen lähellä olevat 
reitit ovat yleisesti ottaen hyvin merkittyjä, mutta kartanlukutaitoa on silti 
hyvä olla jokaisessa ryhmässä. Maastovaelluksen sijaan voit myös 
omatoimisesti käyttää alueen majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä 
päiväretkiä lähiympäristöön. 
 

Ilmoittautuminen retkelle alkaa 20.5 ja ilmoittautuminen tapahtuu yhdis-
tyksen kotisivuilla olevasta linkistä. Maksamalla ilmoittautumisen yhtey-
dessä 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 11.8. jälkeen, 
joutuu hän maksamaan koko matkan hinnan. Sairastumisen varalta 
kannattaa ottaa vakuutus. Matka on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen 
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jäsenille, mutta mikäli paikkoja on vapaana, myös muita Suomen Ladun 
jäseniä otetaan omakustannehinnalla mukaan. 
 

Retken infopalaveri järjestetään 11.8 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 ( at ) gmail.com tai Ilkka Sillanpää, puh. 040 726 7022 ja 
sähköposti sillanpaa.ilkka ( at ) gmail.com 
 

Kuva: Johanna Välimäki 
 
 

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 
 

Järjestän Tampereen Taivaltajille tänä vuonna vielä kaksi Metsämieli-
retkeä Makkarajärven ympäristössä, mihin pääsee helposti vaikka ratikalla.  
 

Retket ovat keskiviikkona 31.8. kello 18.00–19.00 ja keskiviikkona 14.9. 
kello 18.00–19.00.  
 

Retkille on ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautuneille kerrotaan tarkempi 
tapaamispaikka lähempänä ajankohtaa. Mutta voit siis ilmoittautua vaikka 
heti sähköpostitse info ( at ) satupesonen.fi 
 
Satu Pesonen 
Metsämieli-ohjaaja  
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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 vuokraamisesta kiinnostuneiden toivotaan tulevan 
tutustumaan kalustoon etukäteen Kaupinojan vajalla tiistaisin kello 18 
järjestettävissä melontailloissa, jossa samalla varmistetaan, että 
vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. 
 

Melontavarusteet (aukkopeitteet, melat, melontaliivit, kypärät ja säilytys-
tynnyrit) sisältyvät vuokraan. Kaluston vuokraaja on korvausvelvollinen 
kalustolle tai varusteille aiheutuneista vahingoista. 
 

Melontakaluston vuokraamista hoitaa Ulla Leppänen, puh. 050 3950 112. 
Vain puhelinvaraukset. 
 

Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa. Yhdistyksen 
melontaretkellä varmista erikseen, kuuluuko kalusto retken hintaan. 
 

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 
 

Kuva: Marika Kyrölä 
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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. 
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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 

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.  

 


