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Puheenjohtajan pulinat 
 

Se on jo syyskuu, kun tämä lehti ilmestyy 
mutta toimintamme ei hiljene. Edessämme 
on taas se tämän vuoden suurin puristus, 
52. Pirkan Hölkkä. Muistakaa, että osallis-
tuminen itse Pirkan Hölkkään on mahdol-
lista aina lähtölaukaukseen asti, joka tänä 
vuonna kajahtaa ilmoille kello 9.30 poik-
keuksellisesti Valkeakosken Saharan ken-
tällä, Tallikatu 11. Pirkan Hölkkään voi 
osallistua vuosittain monella eri tapaa, jo-
ko vapaaehtoisena talkoolaisena eri huol-
topisteille, juoksijana/ kävelijänä itse ta-
pahtumassa tai sitten kannustusjoukoissa 
reitin varrella. Pirkan Hölkän maali sijait-
see Nirvassa, TAKK:n pihassa, johon voi 
tulla kannustamaan ja tsemppaamaan 
juoksijoita ja kävelijöitä reitin loppu-
metreille. Jos Pirkan Hölkän 33 kilometriä 
tuntuu liian pitkältä matkalta, voit osallis-
tua Vuoreskieppiin, joka lähtee kello 11.30 
Nirvasta ja palaa Nirvaan. Matkan pituus 
on 16 kilometriä. Talkoohölkkä järjeste-
tään seuraavana sunnuntaina 9.10.2022, 
jos olet estynyt osallistumaan varsinai-
seen Pirkan Hölkkään. Pirkan Hölkästä voi 
lukea tarkemmin Pirkan kierroksen netti-
sivuilta.  
 

Suomen Latu tulee uudistamaan 
jäsenrekisterijärjestelmänsä loppuvuoden 
aikana. Se tuo mukanaan muutoksia; 
mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Tämä 
uusi järjestelmä tulee mahdollistamaan 
Taivaltajille mm. sähköiset jäsenkirjeet, 
joiden edellytyksenä on tietysti jäsenistön 
sähköpostiosoitteet. Tapahtumat -lehdestä 
emme kuitenkaan tule luopumaan tässä 
vaiheessa vaan sähköiset jäsenkirjeet 
tulevat antamaan meille mahdollisuuden 
lisätä tiedonjakoa, nopeammallakin 
aikataululla. Tästä järjestelmämuutoksesta 
vähän enemmän tässä lehdessä.  
 

Lokakuussa sunnuntaina 16.10.2022 kello 
13.00 on yhdistyksemme syyskokous Tai-
valpirtillä, jossa taas päätetään yhdistyk-
semme asioista. Tarkempi syyskokouksen 
kokouskutsu on tässä lehdessä sekä 
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Taivaltajien nettisivuilla. Yhdistyksemme 
toiminta kaipaa lisää aktiivisia tekijöitä ja 
siksi haluan rohkaista jäsenistöämme liit-
tymään mukaan, osallistumaan ja kehit-

tämään yhdistyksemme toimintaan yhä 

edelleen. Tulkaa mukaan! ���� 
 

Syysterveisin Susanna  

    

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 16. 
 

Lentopalloa   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 Koivistonkylässä sisäkentällä 14.9.alkaen. 
Lue lisää sivulta 17. 
 
 

25.9. Metsämörrin juhlaviikon retki, sivu 18 
 

1.10. Pirkan Hölkän talkoot Taivalpirtillä ja Nirvassa, sivu 13 
 

2.10. Pirkan Hölkän talkoot, sivu 13 
 

8.10.Hämeen latualueen kokous Hämeenlinnassa Aulangon ulkoilumajalla. Lisä-
tietoa myöhemmin facebookissa ja kotisivulla. Aluetapahtumat on tarkoitettu 
kaikille Hämeen latulaisille. Lähde mukaan kuulemaan toiminnasta ja tutus-
tumaan latualueen latulaisiin. 

 

9.10. Talkoohölkkä, sivu 13 
 

16.10.Syyskokous Taivalpirtillä, sivu 4 
 

21.-23.10. Syksyinen retkiviikonvaihde Liesjärven kansallispuistossa, sivu 22 
 

26.10. Heijastuksia Niihaman metsässä, sivu 20 
 

30.10. Retkeilyvälineiden kirpputori Kerholla, sivu 12 
 

4.-6.11. Arktinen hysteria -rospuuttoajan telttaretki, sivu 23 
 

6.11. Päiväretki Nokian Kaakkurijärville, sivu 23 
 

10.11.Ensiapukoulutusta Kerholla, sivu 15 
 

12.11. Retkipäivä sekä talviuintia Taivalpirtillä, sivu 24 
 

17.11. Vuoden retkikuvailta, sivu 25 
 

28.11. Kerhoilta; kirjasto ja kirjallisuusaihe ”polkupyörämatkailukirjat”, sivu 14 
 

21.12. Talvipäivänseisauksen pimeä retki, sivu 26 
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntö-
määräiseen syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä 
(Savontie 653, Lempäälä) sunnuntaina 16.10.2022 kello 13:00 
alkaen. Ohessa on syyskokouksen esityslista.  
 

Tule päättämään yhteisistä asioistamme!  
 

Kahvitarjoilu 
 
 

ESITYSLISTA 
 

1  Kokouksen avaus 
2  Kokouksen järjestäytyminen 

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

3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4  Esityslistan hyväksyminen 
5  Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 
6  Vuoden.2023 jäsenmaksut 
7  Vuoden 2023 talousarvio 
8  Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

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

9  Johtokunnan jäsenten lukumäärä 
10  Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
11  Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
12   Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän ja 

emännän valinta 
13  Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
14  Kokouskutsujen julkaiseminen 
15 Muut kokoukselle esitetyt asiat 
 15.1 Kevätkokouksesta syyskokoukseen siirrettyjen asioiden käsittely 

(tilinpäätös, lausunnot ja vastuuvapauden myöntäminen) 
 15.2 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen  

16  Tiedotukset 
17  Kokouksen päättäminen 

 
Tervetuloa! 
 

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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Kunniapuheenjohtajamme Raimo Raevaara 
 

Monelle meistä Raimo ”Raipe” 
Raevaara on jo tuttu henkilö mutta 
on ehkä hieman syytä avata 

historiikkimme avulla, kenestä oikein 
on kyse ja millä perusteella hänelle 

halusimme kunniapuheenjohtajan 
tittelin antaa.  
 

Raimo on kolmannen polven Rae-

vaara ja liittynyt Taivaltajiin vuonna 
1972. Latu- ja polkuretkille hän osal-
listui jo 10–15 -vuotiaana ja on hiih-

dellyt Taivalpirtin latuja aina 1960-
luvun puolivälistä asti sekä pelannut 

vuosikymmeniä lentopalloa seuran 
peli-illoissa kesät ja talvet. Aktiivi-

sena kuntoliikunnan harrastajana, 
hän on osallistunut Pirkan Kierrok-
seen Pirkan kiertäjänä jo 40 kertaa. 

Vuonna 2000 alusta alkaen, Rai-
pesta tuli yhdistyksemme 7. puheen-

johtaja. Aktiivisena Pirkan kierroksen 
suorittajana, toimi Raipe Pirkan Höl-
kän toimikunnan jäsenenä vuodet 

2009–2021. Vuosien 2007–2012 
aikana Raipe toimi lumikenkäilyn 

vetäjänä, tämä toiminta vain pääsi 
hiipumaan heikkolumisten talvien 

takia. Vuodesta 2011 lähtien on Raipe kuitenkin vastannut hiihtojaoston 

toiminnasta aktiivisesti Taivalpirtille johtavien latujen ylläpidosta huolehtien 
sekä hiihtopäivystyksien järjestämisestä. Raipe on myös vakiokasvo 

vuosittaisilla ruskaretkillämme. Raipelle Taivaltajuus tuntuu olevan elämän-
tapa eikä hän epäröi tarttua mihin tahansa tehtävään, joka on vailla 

tekijäänsä. Taivalpirtin kevät- ja syystalkoot ovat kuuluneet hänelle tärkei-
siin tapahtumiin monet vuodet. 
 

Johtokunta alkoi alkuvuodesta miettimään, millä me muistaisimme Raimoa 
hänen pitkäaikaisesta toiminnastaan Taivaltajien hyväksi. Hänellä on jo 

mm. Suomen Ladun hopeinen ja kultainen ansiomitali sekä OKM:n ansio-
mitali… Mitä ihmettä me keksisimme?? Raimon puheenjohtajuus kesti 
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kuitenkin 22 vuotta! Niinpä me päätimme yhteistuumin esittää kevät-

kokouksessa, että kutsuisimme Raimo Raevaaran yhdistyksemme kunnia-
puheenjohtajaksi kiitollisuuden osoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä, 

arvokkaasta ja merkityksellisestä työstä. Näin ollen Raipesta tuli yhdis-
tyksemme historian kolmas kunniapuheenjohtaja. Halusimme kunnia-
puheenjohtajuudella kiittää ja kunnioittaa aikansa ja energiansa yhdis-

tykselle antanutta Raipea taaten hänelle rauhalliset eläkepäivät yhdis-
tyksen aktiivijohtamisen suhteen ja mahdollistaa uusille luottamus-

henkilöille Raimon kertyneen tiedon ja taidon käyttämisen tukevana 
selkänojana tuleville vuosille. Diplomin lisäksi halusimme kahvittelujen 

ohessa ojentaa Raipelle oloneuvoksen takin, nimikoidun Taivaltajat kylpy-
takin, jotta hän voi lämmöllä aina muistaa meitä. 
 

Teksti ja kuva: Susanna Ranta-aho, Tampereen Taivaltajien historiikkia 
apuna käyttäen 

 
 

Kuva: Matti Rahomäki 
 

Länsirannikon pyöräretki 9.-14.7.2022 
 

Taivaltajien kesän pyöräretki suuntautui länsirannikon tasaisiin maisemiin 
Kokkolasta Ouluun. Muinaista merenpohjaa oli mukava polkea. Pientareilla 
oli merikaislaa muistona menneistä; mesiangervot, maitohorsmat, puna-
apilat koristelivat maiseman ja tuoksu oli voimakasta. Kyllä siinä kelpasi 
polkea. 
 

Junalla matkattiin Kokkolaan, josta varsinainen pyöräilyosuus alkoi. 
Oulusta palattiin junan kyydissä. VR:llä on käytössään oikeat 
pyöränkuljetusvaunut, joihin myydään kahdeksan pyöräpaikkaa. Vähän 
sovittelemalla mahtuu kymmenenkin pyörää; se tuli testatuksi mennen 
tullen. 
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Kokkolasta taival alkoi aamuyöstä kello 6!!, koska lähtökin oli hieman 
‘eksoottinen’ kello 2.30 lauantaiaamuna. Hiljaista oli maantiellä Himangalle 
asti, siellä oli paikallinen kotiseutumarkkina meneillään, myynnissä metri-
lakua, hattaraa ja makkaraa! Kalajoella oli ensimmäinen yöpyminen 
hiekkasärkkien tuntumassa. 
 

Kalajoelta lähdettäessä yritettiin muistella kansakoulussa opeteltua 
Pohjanmaan jokien listaa. Jorma muisti litanian: Oulun Siika (on) Pyhä 
Kala ja Lesti Veteli Ähtävän kautta Kyröön. Listasta puuttuu Perhonjoki, 
vaikka sekin ylitettiin, oli oikein kyltti sillan pielessä. Kysyttiin Googlelta, se 
ilmoitti, että kansakoulussa opetettu lista on väärin?? Otavan Iso Tieto-
sanakirja vuodelta 1935 tietää kuitenkin, että Perhonjoki on sama kuin 
Vetelinjoki! 
 

Kalajoen jälkeen ylitettiin Pyhäjoki ja ihailtiin hetki Pyhänkoskea. Siitä pie-
nen matkan päässä oli seuraava yöpymispaikka, Puttaan kartano, jossa 
saatiin itse laittaa päivän ateria. Puttaan kartano tarjosi vain aamiaisen, 
mutta antoi laittaa keittiössään omatoimisesti päivän aterian. Ehtoisa 
emäntä, Terttu Mäkipää, suunnitteli heti makkarasopan illaksi ja toteutettiin 
ohjeella: ‘Mitä useampi kokki...???’ Ja hyvää tuli, loppu jätettiin talon isän-
nälle. Puttaan kartano on suositeltava majapaikka, jos ei pidä pahana 
pientä poikkeamaa valtatieltä. 
 

Puttaan kartanolta lähdettäessä oli retken ainoa paha osuus: Pyhäjoen 
rantaa seurailevaa tietä ja rantapenkkoja paranneltiin, joten soraa ja 
sepeliä jouduttiin väistelemään. Soratie loppui komeaan Hourukoskeen. 
 

Kuva Jyrki Nurmilahti 
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Raahessa pidettiin vähän pitempi tauko, että ehti tehdä pakollisen turisti-
kierroksen. Siikajoella yövyttiin Törmälän tilalla, kaunis paikka ja hyvä 
palvelu. 
 

Törmälän tilalta pyöräiltiin seuraavaksi yöksi Limingan luontokeskuksen ja 
Limingan Portin kautta Kempeleessä olevaan Finlandia-hotelliin. Sieltä oli 
lyhyt matka Hailuotoon menevälle lossille. Hailuodossa vietettiin retken 
viimeinen yö Marjaniemen majakan juurella Luotsihotellissa. Olipa hieno 
paikka ja hienot maisemat. Marjaniemen majakkaan pääsi tutustumaan 
oppaan johdolla; opas piti huolen, ettei kukaan koskenut sormellaankaan 
majakan hienon valonheittimen pintoihin! Hailuodossa Entisten Nuorten 
täytyi päästä saaren minifestarille iltapyöräilyn lomassa. Samalla Hailuodon 
Panimon tarjonta piti vielä tarkistaa. Hailuodosta pyöräiltiin Ouluun odot-
telemaan junan lähtöä illalla. 
 

Sää suosi, sen verran satoi, että saatiin sadevarusteet testattua. Todettiin, 
että kastui, oli päällä mitä hyvänsä. 
 

Kulttuuria tarjosi kirkkoarkkitehtuuri ja sankarihaudat. Vaihtelu oli perin-
teisistä puukirkoista ultramoderniin Pyhäjoen kirkkoon. Sankarihaudat ja -
muistomerkit olivat kaikilla kirkkomailla hyvässä hoidossa. 
 

Kilometrejä tuli seuraavasti: 90+60+70+68+47+60: lisäksi iltapyöräilyt 
joillakin! Ja kaikilla mukavin taival, kotiin! 
 

KIITOS MATILLE! Ja kaikille kanssapolkijoille, oli niin hieno retki! 
 

Iitu (Britta Jokela) 
 

Hailuodon lautalla, kuva: Jyrki Nurmilahti 
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Nuku yö ulkona 20.-21.8.2022 tapahtuman tunnelmia  
sanoin ja kuvin 

 

Taivaltajien Nuku yö ulkona -tapahtumassa Pirtillä saimme nauttia 28 
ihmisen kera kukin omalla tyylillään oleskelusta, uimisesta, saunomisesta, 
kesäyön lämmöstä, nuotiopaikalla jutustelusta eväiden kera, pihapeleistä, 
mainiosta Marian keittämästä gluteenittomasta iltapalapuurosta 
(mustikkasopan, vegaanisen tai tavallisen voin, paahdettujen 
kookoslastujen tai vaahterasiirapin kera). Lisäksi iloitsimme yhdessä 
jatkuneen kesän lempeästä hyttyset karkottaneesta tuulesta ja illan 
pimeydessä rohkeimmat myös saattoivat ihailla otsalampun valossa 
hyppelehtiviä rupisammakon poikasia, pikkulaan matkatessaan tai 
kotimatkalle lähtiessään. Aamulla jokunen yöpyjä saattoi herätä 
Kaakkureiden laulantaan tai ihan muuten vaan aamu-uinnille innoissaan. 
Teltat ja riippumatot tai vain makuualustat saimme rullata sekä pakata 
aivan rutikuivina rinkkoihimme, pyöränselkään tai autonperään. Lisäksi 
saimme kuulla iloisia kiitoksia tästä mainiosta yhteisestä tapahtumasta 
osallistujilta, josta kiitos kuuluu kaikille, niin järjestäjille kuin mukaan tulleille 
sekä erityisesti Suomen luonnolle, joka sen meille mahdollistaa 
ottaessamme sen arvokkaana lahjana vastaan! Oli ihana nähdä, miten 
onnellisia olivat erityisesti lapset siitä, miten huoltajat/isovanhemmat olivat 
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mahdollistaneet heille tämän retken ja luontokokemuksen, jolla on 
merkitystä meille kaikille tulevaisuudessa ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisessä. Nähdään taas ensi vuonna! Tervetuloa silloin mukaan niin 
konkarit kuin uudet!  
 

Jaana Röytiö (perhetoiminta), Marika Viinikka ja Marika Kyrölä (retkeily-
jaosto) 

 
Pihamuistipeli ja kaarnalaiva 
Kuvat: Jaana Röytiö 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hannu Eerolan mietteitä Nuku yö ulkona -tapahtumasta: 
 

Telttoja oli 7-8, riippumattoja ainakin viisi, reilu parikymmentä henkilöä. 
Muutama lähti illalla kotiin suunnitellusti. 
 

Leppoisan illan nuotiolle kuului Ratinasta selvästi Blockfest-mökä, vaikka 
matkaa oli luokkaa kymmenen kilometriä. 
 

Arvelin, että paikalla on myös pikkuväkeä ja siksi otin mukaan muutaman 
reilun palan männyn kaarnaa purjelaivamateriaaliksi, leikkasin valmiiksi 
puolen tusinaa purjetta koivun tuohesta ja muutama tikku mastoiksi. 
Veistelin ensin itse yhden laivan uittovalmiiksi ja annoin loput tarveaineet 
muutamalle pojalle. Aiheesta tulikin hitti ja laivoja alkoi syntyä vauhdilla 
lisää. 
 

Lopulta pyörivässä tuulessa risteili neljä kaarnalaivaa… 
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Muut kuvat: Marika Kyrölä 
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Suomen Ladun jäsenrekisterin uudistuksesta 
 

Muistutuksena: Suomen Latu hoitaa pääosan jäsenjärjestöjensä, kuten 
Taivaltajat, jäsenrekistereistä. Kaikki muutokset, kyselyt, yms. kannattaa 
kertoa suoraan Ladun jäsenpalveluun. 
 

Suomen Latu on uusimassa jäsenrekisterijärjestelmäänsä. Oikeastaan se 
on paljon enemmän kuin jäsenrekisteri, mutta jäsenistön kannalta 
oikeastaan jäsenrekisteri. Latu & Polku julkaisee syksyllä aiheesta 
(toivottavasti) riittävän kattavan ja selkeän tietopaketin, jotta kukin tietää 
miten sitä voi halutessaan itse hyödyntää. 
 

Rekisteri tuo mukanaan jäsenistölle (paremman) sähköisen asioiden 
käsittelyn. Jäsen voi itse mm. käydä katsomassa, korjaamassa tai 
määrittelemässä tiettyjä tietojaan. Hän voi myös pyytää jäsenkortin 
sähköisenä (tätä kirjoittaessani en tiedä millainen se sitten on), tilata 
jäsenmaksulaskun e-laskuna, yms. 
 

Tunnistautuminen perustuu sähköpostiosoitteeseen, jonka siis tulisi olla 
oikein. Jos haluaa asioiden menevän perinteisesti, sähköpostilla ei ole 
merkitystä. Halutessaan sähköpostin voi korjata ottamalla yhteyttä Suomen 
Ladun jäsenpalveluun. 
 

Yhdistykselle uusi rekisteri tarjoaa mahdollisuuksia mm. viestintään. En 
tiedä missä vaiheessa se realisoituu meidän ympäristössämme. Sille on 
esteitä, mm. tekijöiden (kuten minä) vanhakantaisuus. Rekisterissämme on 
nyt noin puolella sähköposti mainittuna, ja niistä merkittävä osa jo käytöstä 
poistettuja (luulen sen perusteella mitä olen joutunut kokeilemaan).  Se 
antaa mahdollisuuksia, mutta ei se ainakaan Tapahtumat-lehteä tule ihan 
äkkiä poistamaan. Eikä se tule olemaan (koskaan?) mikään 
markkinointikanava. 
 

Seppo Raevaara 
jäsensihteeri(kkö) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Retkeilyvälinekirpputori 30.10 kello 11.00 
 

Kerhohuoneella, osoitteessa Kortelahdenkatu 9, käynti katutasosta 

Suokadun puolelta. 

Mukaan mahtuu kymmenen myyjää à 5 euroa pöytä. 
 

Pöytävaraukset tiuku_78@hotmail.com  
 

Myynnissä myös kahvia ja nisua. 
 

Lisätiedot Marika Viinikka, 050 550 9073 
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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    
- antti.s.siren ( 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 
 

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.  
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Valkeakoskella lähtöpaikkana on totutusta poiketen Saharan kenttä, 
Tallikatu 11. 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 
 

 

Kirjasto Kerholle, kerhoilta 28.11. 
 

Yhdistyksellämme on käytettävissään Eira ja Toivo Haaviston lahjoittama 
kirjakokoelma, joka käsittää noin 900 kirjaa. Näistä ehkä 2/3 on kertovaa 

kirjallisuutta ja loppukolmannes retkeilyyn ja liikuntaan liittyvää tieto-
kirjallisuutta. Kertovista kirjoista löytyy monia, tunnettuja Lapista kertovia 
kirjailijoita kuten A.E. Järvinen, Järventausta, Kokko, Paulaharju, Wallenius 

jne. 
 

Olemme käynnistämässä osalle, kokoelman parempikuntoisille kirjoista, 
lainaustoimintaa Kerholtamme keskiviikkopäivystysten yhteydessä tapah-

tuvana. 
 

Selvitämme 28.11. järjestettävässä kerhoillassa tarkemmin joulukuussa 
alkavaa lainaustoimintaa. Kerhoilta avaa samalla kirjallisuusiltojen sarjan, 

jolloin tutustutaan aiheeksi valitun kirjailijan tuotantoon. 
 

Ensimmäisen illan 28.11. aiheena on matkakirjallisuus, josta tarkemmin 
kohdennettuna polkupyörämatkailusta kertovat kirjat. Kyseisenä iltana 

tästä aiheesta kertoo jäsenemme, Tampereen kaupunginkirjaston 
kirjastonhoitaja Ulla Mustila. 
 

Kerhoilta käynnistyy kerhohuoneellamme Amurissa kahvitarjoilulla kello 

18.00. 
 

Tervetuloa, 
 

toivottavat ”Lukutoukat” 
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Etsintä- ja ensiapujaosto 
 

Ensiapu – Elämäntaito 
 

Ensiapukoulutusta 
 

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 lähikoulutusta tänä vuonna vielä marras-

kuussa. Lähikoulutukset ovat saman sisältöiset (kurssimaksu 20 € sisäl-
täen 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. 
 

Torstaina 10.11.2022 kello 18.00–21.00 Kerhohuoneella (ilmoittautuminen 

päättyy 3.11.2022) 
 

Lähetä sähköpostia taivaltajat.ensiapu@gmail.com niin saat lisätietoa 
ensiapukoulutuksista ja ilmoittaudu koulutukseen. Kouluttajana toimii Pasi 

Paananen. 
 

Taivaltajilla on muutakin ensiapuun liittyvää toimintaa. Olemme vuosittain 
mukana mm. Pirkan Hölkän ensiapupäivystyksessä. Tänä vuonna Pirkan 

Hölkkä juostaan 2.10.2022.  
 

Ensiaputerveisin, 
Pasi ja Taivaltajien ensiapuväki 
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Kävelyjaosto 
 

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

Kävelykilometrikisa 
 

Tahko Pihkala -seuran ja Suomen Ladun Kävelykipinä-kampanja ja siihen 
liittyvä Kilometrikisa järjestetään 1.5.-30.9. Tämän lehden ilmestyessä kisa 
on jo aivan loppusuoralla, ja tätä kirjoittaessani joukkueemme Tampe-
reenTaivaltajat22 porskuttaa vakaasti suursarjan sijalla 5 (yli 13 000 kilo-
metriä kasassa!). Kisan jälkeen loka-marraskuussa kokoonnumme joukku-
een kesken kerhohuoneelle “loppukaronkkaan” juhlimaan saavutuksi-
amme, kunkin omaa ja joukkueen yhteistä. Kisattomaan arkeen sopeu-
tumiseen johdattelee Satu Pesosen Metsämieli-tuokio. Tarkemman aika-
taulun ja kutsut toimitan joukkueen jäsenille lähempänä lokakuussa. 
 

Kävelyjaoston muita kuulumisia 
 

Perinteiset Aamun Askeleet ovat jatkuneet ja jatkuvat perinteiseen tapaan 
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina Keskustorilta kello 9.00.. 
Kävelijöitä on ollut mukana mukavasti, uusiakin on joukkoon uskaltautunut. 
Monet reitit on talsittu ja monet kahvipaikat tulleet tutuiksi. Tervetuloa 
jatkossakin mukaan. 
 

Lisäksi olemme viritelleet kävelyitä torstai-iltoihin erilaisilla suunnilla ja tee-
moilla: olemme kävelleet Hervannasta Taivalpirtille, kolunneet Kaupin 

metsäpolkuja Tammelantorilta Nii-
hamaan, seikkailleet Pirkkalan 
“vuoristossa”, lompsineet Arbore-
tumissa rennosti kukkia ihaillen. 
Elokuun alussa järjestimme Per-
hetoiminnan kanssa yhteisen retki- ja 
puuhastelupäivän Taivalpirtillä. Jat-
kossakin on tavoitteena järjestää 
erilaisia kävelyitä, pää-sääntöisesti 
torstaisin.  
Tiedotus ja tarkemmat yksityiskohdat 
ilmoitetaan ttretkeily-sähköpostilistalla 
ja Taivaltajien facebook--sivujen 
kautta 
 

Pirunkivi Pirkkalan ”vuoristossa” 
Kuva: Elina Lindqvist 
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Pelijaosto 

Syksyn lentopalloilusta 
 

Kesä Taivalpirtillä on ollut pääosin melko hiljaista lentopallorintamalla. Ei 
siellä muutenkaan isompaa ruuhkaa ole ollut. 
 

Lentopallo jatkuu sisävuoroina keskiviikkona 14.09.2022 kello 19:00-20:30 
joka keskiviikko lähelle joulua, ja sitten taas tammikuusta toukokuun 
puolivälin paikkeille. Paikka on entinen Tredu Koivistonkylässä, Koivistontie 
31. 
 

Viimevuotisen kävijämäärän perusteella mukaan ehkä mahtuisi muutama 
uusikin. Meitä oli vaihdelleen 8-13 henkeä, mutta 16:lla vielä homma 
menee hyvin, kun pidetään 2 henkeä kummallakin puolella vaihdossa, 
vaihto aina syötönvaihdossa. 
 

Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. Ikähaitari on melko suuri, 
melkein mikään ikä ei ole este mukaan tulolle. Aina kannattaa ainakin 
käydä katsomassa, jos vähänkin tuntee kiinnostusta aiheeseen. Ren-
toudesta huolimatta peli on tavallaan vakavaa, mm. laskemme pisteitä. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan jossakin alle 30 
euron, siis nupeloa kohden. Jos käy vain muutaman kerran, maksu on 7 
euroa/kerta. Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan määrää. 
Maksellaan sitten pankin kautta joskus, kertoilen siitä porukalle syksyn 
aikana. 
 

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

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

Seppo Raevaara 
pelijaosto 
 

Kesäkauden 
päättäjäiskokko 
Pirtillä. 
 
 
 
 
Kuva: Hannu Eerola 
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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 
 

Näin Polku meitä vie…25.9.22 sunnuntaina. 
Metsään tässä kuljetaan ystäviä tapaamaan... 
madot, kukat, linnut minä nähdä saan… Paljon 
onnea vaan! 
 

Metsämörri-satuhahmo johdattaa lapset luontoon liikkumaan, 
leikkimään ja oppimaan. Tänä vuonna vietetään Metsämörrin 
juhlavuotta, jota on suomenkielisenä toteutettu jo 30 vuoden ajan. 
 

Juhlavuoden kunniaksi kutsumme koko perheen mukaan 
metsämörriretkelle! Metsämörriretki järjestetään 25.9.22 
sunnuntaina, Peltolammilla (yhteislähtö Peltolammin uima-
rannan parkkipaikalta, Rukkamäentie 20, 33840 Tampere, 
johon pääsee julkisilla kulkuneuvoilla ilman autoakin). Ensi 
keväänä järjestämme toisen retken huhti-/toukokuussa. Ehdotuk-
sia paikasta otamme vastaan.  
 

Metsämörriretkelle saa jokainen ottaa omat eväät mukaan, nehän 
ovat yksi retken kohokohdista leikin ja ihmettelyn lisäksi. 
(Eväänä olisi hyvä olla esim. tuorepaloja ja lapsen kämmenen 
kokoinen leipä sekä lämmintä juotavaa lapsen omassa repussa 
istuinalustan kera). Myös oma pehmolelu saa tulla tällä kertaa 
mukaan juhlistamaan Metsämörrin syntymäpäiviä ja laula-
maan paljon onnea sekä muita metsän ystäviä tapaamaan.  
 

Mikäli kiinnostuit tai tämä retki kolahti, niin ilmoita heti 
lapsesi ja lapsen/lapsien huoltaja/huoltajat/mummi/vaari/kum-
mi mukaan näin varaat paikkanne Metsämörrin syntymä-
päivän retkelle! Kuitenkin viimeistään 23.9.22 osoitteeseen: 
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taivaltajat.perhetoiminta (at) gmail.com, jotta voimme varata 
pienen synttäriyllätyksen vieraille ja lähettää sinulle 
saapumiskutsun syntymäpäiville.  
 

 
Parhain terveisin kaikkien ystävä  

 
 
 
 
 
 

 
 
sekä juhlavastaavat: Jaana & 
Paula sekä muut ohjaajat! Pian 
nähdään! 

 
 

 
 

 
 

 

Hei! 
Oletko suorittanut lasten hiihdonohjaaja-

koulutuksia tai kiinnostunut kouluttau-

tumaan sellaiseksi?  
 

Ota yhteyttä Perhetoimintaan yllä oleviin 

sähköpostiosoitteisiin. 
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Heijastuksia metsässä  
ja koko perheen  

Hämärä-hommia –  
jo neljäs ja kiitelty tapahtuma 

Niihamassa keskiviikkona 
26.10.22 kello 18.00-20.00 

 

Tervetuloa tutkimaan heijastuksia ja 
hakemaan hyvänmielen voimaa pime-
nevään syksyyn! Kokoonnumme Nii-
haman Majan parkkipaikalle osoittee-
seen Pikku-Niihamantie 80, 33560 
Tampere. 
 

Niihaman Majan pihapiirissä on 
Taivaltajien lapsi/perhetoiminnan vetä-
jiä, jotka opastavat heijastin-polulla ja 
pihapiirissä teitä. 
 

Tapahtuma on suunnattu koko pe-
rheelle/perheettömille iästä riippu-
matta. Tapahtuma sisältää heijastimiin 
ja taskulamppuihin liittyvää iloista tekemistä. Tulkaa siis leikkimielin 
keräämään iloa ja jakamaan hyvää mieltä meidän, teidän kuin muidenkin 
syksyyn niin pienten kuin suurtenkin sydämiin. Tapahtuman aikana on 
oman mielen mukaan mahdollisuus lämmitellä nuotiolla, syödä eväitään tai 
vaihtoehtoisesti ostaa omakustanteisesti syötävää tai juotavaa Niihaman 
Majalta jo ennen tapahtumaa kello 17.00 alkaen kello 20.00 asti. 
Esimerkiksi riisipuuroa lisukkeineen tai makkarat nuotiolle paisteltavaksi. 
 

Jokaisella osallistujalla tulee olla mukanaan oma otsa- tai tasku-
lamppu. Myös heijastinliivit ovat erittäin suositeltavat. Maasto on 
syksyisin paikoin märkää, joten vedenkestävät jalkineet ovat 
suositeltavat. 
 

Pyydämme teitä ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään maanantai-
iltaan 24.10.22 mennessä, toki myöhemmätkin ilmoittautumiset huomi-
oidaan. 

Lisätietoa myös tarvittaessa taivaltajat.perhetoiminta (at) gmail.com 
 

Tervetuloa! 
 

Perhetoiminta Jaana ja Paula sekä muut ohjaajat 
Tampereen Taivaltajat ry 
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Pyöräilyjaosto 

 

Kilometrikisa 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. 
 
 

Tiedottaminen 
 

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

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

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. 
 
 

Karpaloretki lokakuussa  
 

Lokakuussa nämä pallerot 
odottavat kypsinä poimijoita. Tar-
kemmasta ajankohdasta ja muis-
ta yksityiskohdista tiedotetaan 
lähempänä  
ttretkeily-sähköpostilistalla ja 
facebookissa. 
 
 
 
 
 
Kuva: Paula Yli-Urpo 
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Syksyinen 

retkeilyviikonloppu  
perjantai 21.10.–

sunnuntai 23.10.22 
 
Retkemme suuntautuu Liesjärven 
kansallispuistoon. Matkan teemme 
omilla autoilla / kimppakyydeillä. 
Lähdemme perjantaina iltapäivällä 
ja palaamme sunnuntaina.  
 

Leiriytyminen tapahtuu omissa tai osallistujien itse vuokraamissa teltoissa. 
Mukaan omat eväät, vettä, keitin, yöpymisvälineet ja sään mukainen 
retkeilyvarustus (mm. lämmintä vaatetta & sadevarusteet). Toden-
näköisesti on jo pimeää, kun leiriydymme Savilahdelle – otathan otsa-
lampun mukaan. 
 

Viikonlopun suunnitelma: 
 

Liesjärven kansallispuiston Kopinlahden parkkipaikalle saavumme 
perjantaina kello 18. Siitä taivallamme yöksi Savilahteen leiriytymään. 
Taivallusmatkaa kertyy suuntaa antavasti 1,2 kilometriä. 
 

Lauantaina käymme kevyin kantamuksin Korteniemen Perinnetilalla ja 
palaamme lounaalle Savilahteen. Sieltä jatkamme Kopinlahden parkki-
paikan kautta (mahdollisuus täydentää vesivarastoa) kapeaa ja 1,3 
kilometriä pitkää kahden järven välissä sijaitsevaa Kyynäränharjua pitkin 
Hyypiöön (siellä on kaivo). Sieltä jatkamme Peukalolammelle tai Kaks-
vetiselle toiseksi yöksi. 
 

Sunnuntaina lähdemme Peukaloisen polkua pitkin ja palaamme Hyypiön 
sekä Kyynäränharjun kautta Kopinlahdelle. 
 

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. 
 

Taivallusreitin vetää Tommi Säleniemi. 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.10.22 mennessä tekstiviestillä Pipsalle 
(Pia Närvänen) puh. 050–345 1164.  

 

 



23 

Arktinen Hysteria, rospuuttoajan telttaretki 
 

Tervetuloa Arktiselle Hysterialle Pyhäinpäivä -viikonloppuna 4.-6.11.2022. 
 

Vietetään marraskuinen viikonloppu mahdollisesti jo talvisessa säässä tai 
sitten syksyisessä vesisateessa ja opetellaan sietämään kurjuutta, jos ilmat 
sitä vaativat. 
 

Kokoonnutaan Merunlahdessa perjantai-iltana noin kello 18. 
 

Ensimmäinen yö vietetään Merunlahdessa vuokrakotuksessa, kaksi-
osaisessa isossa laavussa, tai omassa teltassa ja toinen yö Vähä-Riutan 
maisemissa teltassa. 
 

Merunlahden osoite on Koipitaipaleentie 150, Lempäälä. Omalla autolla 
pääsee parkkipaikalle tai ratikalla Hervantaan ja Hervannasta busseilla 58 
ja 58x (Hervantakeskus kello 16.34, 17.04 tai 17.34). Poistumispysäkki 
Vanha-Hervannantie th, siitä on kävelymatkaa noin 1,5 kilometriä. Myös 
Sääksjärveltä pääsee bussilla ja sieltä kävelymatkaa noin 5 kilometriä. 
 

Lauantai-aamuna lähdetään kello 10.00 Birgitan polkua pitkin kohti Vähä-
Riuttaa, jonne on matkaa noin 6 kilometriä. 
 

Iltaa vietetään nuotion ääressä. Marraskuussa aurinko laskee jo neljän 
maissa, joten ilta on pitkä. 
 

Mukaan omat eväät, majoite ja makuukset, riittävästi säänmukaista ja 
lämmintä vaatetta sekä 5 euroa Kotuksen käyttömaksua. 
 

Paluu sunnuntaina Hervantaan, josta ratikalla/bussilla keskustaan. 
 

Retki on yhteinen Tunturikerho Kolbman kanssa. 
 

Ilmoittautumiset: merja.rintakoski (at) gmail.com, 0400 630 514. 
 

Päiväretki Nokian Kaakkurijärville 6.11.2022 
 

Tapaaminen kello 10:30 Koukkujärventien parkkipaikalla, joka on heti 
Porintien pohjoispuolella. Tampereen suunnasta ajettaessa Porintiellä on 
oikealla puolella Koukkujärvi-kyltillä varustettu ramppi jonne käännytään, ja 
sen jälkeen T-risteyksestä vasemmalle, jolloin parkkipaikka on heti 
oikealla. 
 

Retken pituus on 10-15 kilometriä vaihtelevassa maastossa polkuja pitkin 
kävellen. Pidämme reilun mittaisen evästauon, mutta nuotiomahdollisuutta 
ei ole. Reitillä voi olla paikoitellen märkää, joten varustaudu kumisaappailla 
tai muilla hyvin vettä pitävillä kengillä, säänmukaisella vaatetuksella ja 
taukotakilla sekä omilla eväillä. 
 



24 

Kimppakyytejä voit sopia retkeilyn sähköpostilistalla, jos kuulut siihen. 
Muutama osallistuja voidaan ottaa kyytiin myös Nokian asemalta. 
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.11. mennessä: Johanna Välimäki, 
valimaki.johanna(at)gmail.com tai 040 752 5116 
 

Retkipäivä sekä talviuintia Taivalpirtillä  

12.11.2022 kello 11.00 
 

Ilkka Sillanpää vetää muutaman tunnin ja maksimissaan 10 kilometrin 
mittaisen päiväretken Taivalpirtiltä lauantaina 12.11 kello 11.00. Retken 
jälkeen voit jäädä Taivalpirtille syömään eväitäsi tupaan tai nuotiolle.  
 

Käymme läpi perusasioita talviuinnista noin kello 15.00 alkaen, ja sen 
jälkeen pääsee harjoittelemaan kylmään veteen pulahtamista käytännössä.  
Saunamaksua ei tapahtumassa peritä. Varustaudu mielellään avantouinti-
tossuilla, mutta ainakin uimapuvulla.  
 

Taivalpirtin osoite on Savontie 653. Savontien varressa oleva portti on 
avoinna viimeistään kello 10.00, ja ellei talvi saavu todella ajoissa, pääsee 
Pirtille ajamaan pihaan saakka. Muussa tapauksessa kävelymatkaa on 
reilu kilometri. Kyytejä kannattaa tarjota ja kysellä retkeilyn sähkö-
postilistalla, jos kuulut siihen. Esimerkiksi Ideaparkin läheltä bussipysäkiltä 
voisi kyyti loppumatkalle löytyä. 
 

Kyselyt päiväretkestä tai talviuintitapahtumasta: Johanna Välimäki, 
valimaki.johanna(at)gmail.com tai puh. 040 752 5116. 
 
 

Julma-Ölkky, Hossan kansallispuistossa 
Kuva: Johanna Välimäki 
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Vuoden retkikuva ilta 17.11 kello 17.30 
 

Tule tunnelmoimaan taivaltajien retkikuvailtaan Kerholle, missä katsellaan 
menneen vuoden retkikuvia niin melonnasta kuin ruskasta aina 
päiväretkiin. 
 

Aina parempi jos sinulla olisi myös kuvia tämän vuoden menneistä 
taivaltajien retkistä, mitä haluaisit näyttää myös muille. 
 

Tapahtuma alkaa kahvitarjoilulla. 
 

Retkeilyjaosto 

 

 
 

 
Tule mukaan kuvailtaan, niin näidenkin melontakuvien arvoitus ratkeaa. 
 
Kuvat: Johanna Välimäki 



26 

Talvipäivänseisauksen pimeä retki 21.12.2022 
 

On jälleen tullut aika hellittää hetkeksi arki- ja joulukiireistä vuoden 
lyhimmän päivän kunniaksi, ja lähteä nauttimaan luonnon hiljaisuudesta ja 
pimeydestä Höytämöjärven ympäristöön. 
 

Kierrämme Höytämöjärven lähinnä teitä ja Birgitanpolun viitoituksia pitkin, 
mutta matkalla on myös pienempää ja vaativampaa polkua, joten luotet-
tavat jalkineet sekä otsa- ja taskulamput ovat välttämättömät, kävely-
sauvat ja nastakengät/liukuesteet vahvasti suositeltavat. 
 

Kokoontumispaikkamme Höytämössä on Paunun uimarannan parkkipaikka 
(Pauniementie 1), johon pääsee kätevästi myös kaupungin kattavilla 
keräilylinjoilla 15B (lähtee Pitkäniemestä kello 13.40, koukkaa Ratinan 
pysäkiltä noin kello 14.15) ja 15A (lähtee Myllypurosta kello 13.55, Ratinan 
pysäkiltä noin kello 14.30), molemmat AB-vyöhykettä koko matkan. 
Lähdemme kävelemään auringon laskiessa, ja jälkimmäisenkin bussin 
tultua, noin kello 15.00. Tarkista aikataulut lähempänä mahdollisten 
muutosten varalta! 
 

Retken pituus on noin 12 kilometriä ja kesto taukoineen 4-6 tuntia. 
Kirskaanniemessä nautimme omista eväistä ja nuotiopiparkakuista. Sitten 
viime vuoden olen kehitellyt paistomenetelmää, joten oletettavasti maku on 
tänä vuonna vähemmän hiiltynyt. 
 

Pakkas- tai muitakaan olosuhderajoituksia ei ole, sää on pukeutumis-
kysymys. Varmista kuitenkin: että tauon ajaksi on lämmintä lisävaatetta, ja 
että valonlähteissäsi riittää virtaa ja tehoa useamman tunnin ajaksi! 
 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla paula.y.taivaltaja (at) gmail.com tai 
tekstiviestillä 0400 883 320. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: 
A-M Rae 
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET 
 

Hinnasto 1.9.2022 alkaen.  
 

Varusteita vuokrataan vain Taivaltajien jäsenille, ota jäsenkorttisi 
mukaan, kun tulet vuokraamaan välineitä! 
Retkeilyvälineiden vuokraus ja maksu (käteinen ja pankkikortti) Kerho-
huoneella Amurinkatu 9 (sisäänkäynti Suokadun puolelta) keskiviikkoisin 
kello 17.00-18.30. Välineiden varaus myös puhelimitse p. 0500 380 295. 
HUOM! Välineiden palautukset kello 17.00-17.30 välisenä aikana ja 
noudot kello 17.30-18.30 välisenä aikana! 
 

TELTAT JA LAAVUT kpl/pari  €/vko 
Hilleberg Enan, tunneli, 1 hlö, 3-vuodenajan  1   20,00  
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 
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Halti Andi 75 putkirinkka 1    6,00 
Haglöfs tight reppu L 1    4,00 
 

KEITTIMET kpl/pari  €/vko 
Trangia spriipolttimella  2     5,00 
Primus kaasukeitin 2     4,00 
 

Melontakaluston vuokraamisesta kiinnostuneiden toivotaan tulevan tutus-
tumaan kalustoon etukäteen Kaupinojan vajalla tiistaisin kello 18.00 järjes-
tettävissä 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 koskikajakki 1 32,00 15,00    8,00 
Piruette koskikajakki 1 32,00 15,00    8,00 
Hasle Explorer meri/retkikajakki 1 60,00 30,00  15,00 
Miwok dak retkikajakki 1 60,00 30,00  15,00 
Tahe retkikajakki 1 60,00 30,00  15,00 
Jackson Journey 14 retkikajakki 1 60,00 30,00  15,00 

 
Taivaltajien vuokrateltta-
valikoima on täydentynyt 
raikkaan punaisella ja 
kevyellä (1,2 kg) yhden 
hengen ja kolmen vuoden-
ajan Hilleberg Enan -
teltalla. Vuokrahinta on 
20 €/viikko. 

 
Kuva: J.Y. 
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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. 
 

Tapahtumat -lehden historiaa 

Oletteko huomanneet, että tämä vuosi 2022 on ollut  
Tapahtumat -lehden 50. ilmestymisvuosi. 

Valitettavasti ei ole huomattu juhlistaa asiaa… 
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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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Kuvia Länsirannikon pyöräretkeltä 

 

 

Oulun torille päädyttiin… 
Kuvat:Jyrki Nurmilahti 
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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.  

 


