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Puheenjohtajan pulinat 
 

Vuosi 2022 lähenee loppuaan mutta 
katseet on suunnattu jo ensi vuoteen. 
Toimintakalenteri vuodelle 2023 on 
nähtävissä nettisivuillamme ja lisää 
tapahtumia tulee varmasti. Seuratkaa 
ilmoitteluamme niin nettisivuilla kuin 
tässä Tapahtumat -lehdessä. Vuosi 
2023 on Tampereen Taivaltajien 65. 
toimintavuosi.  
 

Lokakuussa oli yhdistyksemme syys-
kokous Taivalpirtillä, jossa ensiksi 
muistimme 30 vuotta Taivaltajien jä-
senenä olleita, mutta myös käsitte-
limme yhdistyksemme asioita.  
 

Keväällä aloitettu sääntömuutos pis-
tettiin jäähylle, koska Suomen Latu 
tulee päivittämään omia sääntöjään 
ensi vuonna ja lisäksi Suomen Latu 
harkitsee nimen muutosta, joka ai-
heuttaa tällä hetkellä kovasti 
keskustelua. Virallinen nimenmuutos-
prosessi aloitetaan huhtikuussa Suo-
men Ladun kevätkokouksessa, joka 
ensi vuonna järjestetään Tampereella 
Varalan Urheiluopistolla. 
 

Syyskokouksessamme käsiteltyjä ja 
päätettyjä asioita lisää tässä lehdes-
sä.  
 

Seuraava Taivaltajien kevätkokous 
pidetään maaliskuussa 2023 kerho-
huoneella, kokouskutsu tässä lehdes-
sä.  
 

Pirkan Hölkkä, 52. kerta, hoidettiin 
taas hienosti ja osallistujat antoivat 
kovasti kiitosta. Iso kiitos kuuluu 
kaikille vapaaehtoisille, jotka tapahtu-
maa olivat järjestämässä! Kuten olen 
jo aiemmin sanonut, ilman teitä ei olisi 
koko tapahtumaa. Tänä vuonna 
matkaan lähti reilu 850 osallistujaa ja 
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viikkoa myöhemmin Talkoohölkkään 
osallistui vielä useampi kymmenen 
henkilöä. Suuri kiitos kuuluu myös 
Mäkelän Martille, Pirkan Hölkän 
järjestelytoimikunnan puheenjohtajal-
le, joka on luotsannut meitä tähän 
vuoteen asti. Taivaltajien Pirkan Höl-
kän päätöstilaisuudessa marraskuus-
sa Ahlmanilla Martti kuitenkin ilmoitti, 
ettei hän jatka enää puheenjohtajana, 
mutta ei suinkaan jätä Pirkan Hölk-

kää. Kiitos myös muille järjestelytoimi-
kunnan jäsenille! 
 

Kiitos tästä vuodesta kuuluu myös 
kaikille teille Taivaltajille! Toivotan 
teille rauhallista joulua ja hyvää uutta 
vuotta! Lisäksi toivon, että osallistutte 
mukaan toimintaamme aktiivisesti 
myös ensi vuonna.  
 

Lämpimin terveisin Susanna   
    

TAPAHTUMAKALENTERI 
Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 9.00 Keskustorilta Vanhan kirkon 
edestä, sivu.20 
 

Lentopalloa   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 Koivistonkylässä sisäkentällä 11.1.alkaen. 
Lue lisää sivulta 22 
 

1.1.-28.2. Talvikilometrikisa pyöräilijöille, sivu 24 
 

9.1. Hiihtopäivystysilta Kerholla, sivu 19 
 

11.1. Kävelytoiminnan suunnittelua Kerholla, sivu 21 
 

14.1. Päiväretki Taivalpirtillä, sivu 24 
 

14.1. Rakastu talviuintiin Taivalpirtillä, sivu 24 
 

18.1. Kävelytoiminnan suunnittelua Kerholla, sivu 21 
 

30.1. Lapinkirjallisuusilta Kerholla, sivu 17 
 

4.2. Kynttilänpäivän aaton lyhtykävely, sivu 15 
 

5.2.  Kuutamoseikkailu Niihamaan, sivu 13 
 

17.-19.2. Lumiseen metsään, talviretki, sivu 26 
 

21.3. Hätäensiapu Kerholla, sivu 19 
 

27.3. Lapinkirjallisuusilta Kerholla, sivu 17 
 

30.3. Kevätkokous Kerholla, sivu 4 
 

23.9. Ensiavun peruskurssi Taivalpirtillä, sivu 19 
 

3.-5.11. Retki Utön saarelle, sivu 26 
 

14.11. Hätäensiapu Kerholla, sivu 19 
 

vko 36 Ruskaretki, sivu 26 
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KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
30.3.2023 kello 18.30 Kerholla, Amurinkatu 9, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 

Kahvitarjoilu  
 

Tervetuloa! 
Tampereen Taivaltajat ry, Johtokunta 
 
 

Kevätkokouksen esityslista 
1 Kokouksen avaus 
2  Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
2.2  Valitaan kokouksen sihteeri 
2.3  Valitaan kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
2.4  Valitaan kokoukseen kaksi ääntenlaskijaa 

3  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4  Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
5  Esitetään toimintakertomus vuodelta 2022 
6  Esitetään tilinpäätös vuodelta 2022 
7  Esitetään tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 

2022 
8  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
9  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

muille tilivelvollisille 
10  Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
11  Kokouksen päättäminen 

 
 

VUODEN 2022 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ  
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 16.10.2022. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Raimo Raevaara ja sihteerinä Susanna Ranta-aho. 
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita henkilöitä (14 kpl) 
Taivalpirtti-aiheisella taululla. 
 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita: 
 

- Hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
- Jäsenmaksuista vuodelle 2023 seuraavasti: 

 Henkilöjäsenmaksu   31 €  
 Rinnakkaisjäsenyys   23 € 
 Perhejäsenyys   41 € 
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 Nuorisojäsenyys   17 € 
 Opiskelijajäsenyys   17 € 
 Yhteisöhenkilöjäsenyys  37 € 
 Jäsenyhdistyksen kannatusjäsenyys 100 € 

- Hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2023 
- Kulujen korvaamisesta päätettiin seuraavasti: 

 Tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun 
mukaan 

 Johtokunnan jäsenille oikeus nauttia kakku- ja/tai pullakahvit 
johtokunnan kokouksissa 

 Toimihenkilöiden yms. puhelinkulut korvataan laskun mukaan 
 Oman auton käyttö korvataan valtion matkustussäännön 

mukaisesti, kun ajo on normaalista liikennöinnistä poikkeavaa ajoa, 
joka aiheuttaa lisäkuluja. Korvauksen hyväksyy johtokunta. 

- Johtokunnan jäsenten lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja +10   
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä 

- Johtokunnassa jatkavat vuonna 2023 Paula Paavilainen, Paula Yli-Urpo, 
Marika Viinikka, Jaana Röytiö, Seppo Raevaara ja Raimo Raevaara 

- Johtokunnan jäseniksi vuosille 2023–2024 valittiin Mattias Puronniemi, 
Ilkka Sillanpää, Sarita Ranta-aho ja Harri Sipilä ja varajäseniksi vuodelle 
2023 valittiin Matti Rahomäki ja Ritva Ketonen 

- Yhdistyksessä toimii seuraavat jaostot:  
 Etsintä- ja ensiapujaosto 
 Hiihtojaosto 
 Kävelyjaosto 
 Pelijaosto 
 Pyöräilyjaosto 
 Retkeilyjaosto 
 Perhetoiminta -jaosto 

Johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen vastaavat 
- Toimikunniksi valittiin: 

 Kiinteistötoimikunta 
 Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus 

Näihin toimikuntiin, johtokunta nimeää jäsenet. 
- Työryhmiksi vuodelle 2023 päätettiin: 

 Taloustyöryhmä 
 Viestintätyöryhmä 

- Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen 
- Johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta 

edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
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- Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä ja    
yhdistyksen kotisivuilla. Tarvittaessa käytetään jäsenkirjettä. 

- Lisäksi kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2021 ja myönnettiin 
vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille  

 

Melontareissu Hossaan - 2022 

Kuva: Kimmo Kemppinen 
 

Tampereen Taivaltajien kesämelontareissu suuntautui tänä vuonna 
Hossan kansallispuiston alueelle. Osittain samalla porukalla tuolla melottiin 
edellisen kerran vuonna 2008. Kalustotrendi vaikuttaa hieman vaihtuneen 
vuosien saatossa. Vuonna 2008 matkassa oli 4 kanoottikaksikkoa ja yksi 
soloinkkari. Nyt vain yksi kaksikko, 2 soloinkkaria ja 2 kajakkia. Mukana 
matkassa oli Johanna, Jape, Pia, Pipsa, Timo ja Kimmo. Reissu toteutettiin 
10.-19. kesäkuuta siinä uskossa, että vettä riittäisi kanootin alle myös 
tiedossa olevilla vähempivetisillä osuuksilla. 
 

Osa porukasta kävi melomassa lämmittelynä Karttimonjoen ennen 
”virallista” Hossan melontaa. Karttimonjoki on Martinselkosen erämaa-
alueen reunassa mukavasti virtaava pikkujoki. Reittisuunnitelmana oli 15 
kilometrin matka Peurosta Taivalkosken tulipaikalle. Alkajaisiksi meloimme 
Peurojärven yli ja pätkän matkaa Karttimonjokea yöpymispaikalle, josta 
palsimme aamulla autoille ja siirsimme autot melonnan päätepisteeseen. 
Autojen siirrot vievät aina aikaa näissä jokimelonnoissa. Ensimmäinen 
etappi oli noin 5 kilometrin päässä oleva Lintulammin autiotupa, jonne 
pystytimme telttaleirin. Karttimonjoen reitillä ohitimme lukuisia majavan-
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pesiä. Majavia emme siellä nähneet, mutta ensimmäisenä iltana kuulimme 
varoitusläiskäytyksiä. Ehkä majavat kokivat meidät jonkinlaisena uhkana. 
Reitin viimeinen koski, Taivaljoen Taivalkoski, on vuolas, mutta kivisenä 
melontakelvoton, joten ohitimme sen maitse kantaen kanootit autoille ja 
ajelimme Hossan kansallispuistoon. 
 

Hossan osuuden lähtöpaikaksi olimme sopineet Somerjärven rannalla 
olevan Kotaojansuun veneenlaskupaikan. Siitä oli lyhyt melonta Somer-
järven vastarannalla olevalle Iso-Someron laavulle, jonne perustimme 
saapumisleirin. Oikein mukava ja vieraskirjan perusteella hyvin rauhallinen 
paikka, sillä se on hieman syrjässä suositummista Hossan reiteistä.   
 

Ensimmäisen varsinaisen melontapäivän ohjelma alkoi paluulla takaisin 
autoille ja autojen siirrolla Julma-Ölkyn parkkipaikalle. Tuon operaation 
jälkeen teimme melontaretken Isosaaren ympäri ennen kuin palasimme 
lounastamaan Iso-Someron laavulle. Sitten leirin purku, varusteiden 
lastaus kanootteihin ja lähdimme melomaan Somerjärveä pitkin 
tarkoituksena ”tutustustua paikkakunnan kulttuuritarjontaan eli Hossan 
värikallioihin, jotka ovat Suomen suurin ja pohjoisin esihistoriallinen 
kalliomaalausesiintymä. Kivikautiseen pyyntikulttuuriin ja shamanismiin 
liittyvät kuviot on maalattu 3500-4000 vuotta sitten. Värikalliot sijaitsevat jo 
muinoin käytetyn vesireitin varrella. Somerjärvestä nousevasta kivi-
seinämästä bongasimme kolmiopäisiä ihmishahmoja ja hirvieläimiä. 
Esitteen kertoman mukaan Värikallioista on tunnistettu 61 erillistä kuviota 
lähinnä eläin ja ihmishahmoja”. Tuo lainaus on vuoden 2008 Tapahtumat 
lehteen kirjoittamastani matkakertomuksesta. Eivät olleet kalliomaalaukset 
tänä lyhyenä tovina mitenkään muuttuneet, miksipä siis tarinakaan.  

Kuva: Johanna Välimäki 
 

Värikallioilta reittiopastuksen mukaisesti lasketaan kapeaa ja vauhdikasta 
uomaa Ala-Ölkylle. Vettä olisi kuitenkin saanut olla selkeästi enemmän, 
että uoma olisi ollut vauhdikas. Nyt ei pohjakosketuksilta voinut välttyä. 
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Leiriydyimme Ala-Ölkyn laavun ympäristöön. Oivallinen leiripaikka, jossa 
on runsaasti hyviä telttapaikkoja, vaikka isommallekin porukalle. Ilta-
lenkkinä kipaistiin hakemassa lähdevettä Somerojoen heteestä noin 600 
metrin päästä. 
 

Toinen päivä oli etenemisen suhteen välipäivä. Jätimme leirin pystyyn ja 
lähdimme päiväretkelle kohteena Julma-Ölkky. Julma-Ölkky on yli 2 
miljardia vuotta sitten tapahtuneen maapallon pinnan muodostumiseen 
seurauksena syntynyt jylhä rotkojärvi. Järven pituus on noin kolme 
kilometriä, leveys kapeimmalla kohdalla vain 10 metriä ja syvyys 50 metriä. 
Vedenpinnan yläpuolella kalliot jatkavat vielä saman verran ylöspäin. 
Meloimme Ala-Ölkky-järven kautta Julma-Ölkylle ja lyhyen kannaksen 
ylityksen jälkeen jatkoimme vielä Pikku-Ölkyn päähän lounastauolle. Edes-
takainen reitti edellytti kanootin kantoa yhteensä neljään otteeseen, mutta 
huikeat kalliojyrkänteet ja jylhät maisemat olivat hyvinkin tuon vaivan 
väärtti. Hieno melontapäivä. 
 

Kuva: Johanna Välimäki 
 

Kolmas Hossan päivä oli reissun sateisin, vaikka eivät ne muutkaan päivät 
kuivia olleet. Meloimme Pitkäsuvannon kautta Somerjoelle, jota pitkin 
Lihapyörteen laavulle pitämään sadetta. Laavulta jatkettiin Laukkujärvelle 
pitämään sadetta. Lihapyörteen ja Laukkujärven välinen jokiosuus on 
mutkainen ja korkealla vedellä vauhdikas. Hyvin siinä matka etenikin, 
kunnes joen loppuosassa vesi jakautui useaan pieneen uomaan ennen 
päätymistä Laukkujärveen. Jouduimme uittamaan ja vetämään kanoottia, 
kunnes saimme taas vettä kanootin alle Laukkujärvessä. Siitä jatkettiin 
matkaa Laukkusalmen kautta Talasjärvelle ja Puukkojärvelle, jonka 
itärannan laavulla pidimme hetken sadetta ennen lyhyttä melontaa 
Puukkojärven autiotuvalle. Leiri perustettiin Puukkojärven autiotuvan 
ympäristöön. Autiotuvan ja puukatoksen suomaa sateensuojaa arvostimme 
niin päivällisen kuin seuraavan aamun aamupalan teossa. Sade ei ottanut  
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loppuakseen ja puntaroimmekin pitkään, jatkammeko matkaa vai otam-
meko välipäivän. 
 

Viimein sade laantui ripotteluksi ja jatkoimme matkaa kohti Hossan kylää. 
Matkan varrella Huosinharjun kupeessa on varsin kylmävetinen hete, josta 
täytimme juomavesivarastot. Heteet ansaitsevat tulla mainituksi sikäli, että 
muuten olimme keittoveden varassa. Emme kuitenkaan olleet niin 
pohjoisessa, että jokivettä olisi varauksetta voinut juoda. Melonnan ohessa 
on hyvä jaloitella aina välillä, niin nytkin ja kipaisimme katsastamaan 
Hossan luontokeskuksen. Jaloittelun jälkeen meloimme vielä tovin ja 
seuraavan yön leiri pystytettiin sateessa Hossanjärven eteläosaan. 
 

Hossanjärven jälkeen reitti jatkui Hossanjoelle, josta alkoi reitin varsinainen 
koskiosuus. Pystynkoskella tapahtui reissun ainoa kaatuminen, kun 
allekirjottanut mukkasi nurin hetimiten kosken yläosassa kiven yllättämänä. 
Loppukosken laskeminen kanootin ulkopuolella oli varsin virkistävä koke-
mus. Rantauduimme kosken alajuoksulle, kanoottini tyhjennettiin vedestä 
ja lämmittelytuletkin oli sytytetty ennen kuin ehdin kuivia vaatteita vaihtaa 
ylleni. Lämmintä teetä oli tarjolla ja lyhyen välitankkauksen jälkeen 
olimmekin taas valmiita jatkamaan matkaa. Leiriydyimme seuraavaksi 
yöksi Alakosken kodan ympäristöön. Kota toimitti kuivaushuoneen virkaa ja 
aamulla oli minullakin taas kuivat melontavarusteet käytettävissä. 
 

Koskiosuuden jälkeen Hossanjoki jatkaa rauhallisesti virtaavana mutki-
tellen Tormuanjärveen. Alakoskelta melottiin 17 kilometriä Tormuanjärvelle, 
jonka länsirannalla olevan laavun ympäristöön leiriydyimme viimeiseksi 
yöksi. Tormuanjärven itärannalla, Muosalmessa, on vesillelaskupaikka, jos-
sa pakattiin kalusto autoihin kotimatkalle. 
 

Eläinhavainnoista erityisen mielenpainuva oli tapaaminen ahman kanssa. 
Ahma piti rantapenkereeltä ohi lipuvia kanoottejamme tarkasti silmällä. 
Tulkintamme mukaan ahma oli emo, jolla oli mukanaan edellisen kesän 
pentu, jonka puolustamiseksi ahma kähisi meille vihaisesti. Muista 
isommista eläimistä mainittakoon merikotka, majava, joutsen, jänis, poro. 
 

Erinomainen reissu, vaikka sää oli varsin sateinen. Sateisuudesta huoli-
matta, tai siitä johtuen, itikat ei suuremmin häirinneet.  
 

Ensi kesän reissun suunnittelu on aloitettu. Retkeilyjaoston kokouksessa 
sovimme ajankohdaksi 10.-18.06.2023. Kohteena on yksi Suomen 
hienoimmista melontareiteistä eli Ivalojoki. Ilmoitus on tulossa seuraavaan 
lehteen.  
 

Kyllä hyvä melontareissu edelleenkin kotiolot voittaa!  
 

Kimmo Kemppinen 
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Ruskavaellus Tuntsalla 9.-18.9.2022 
 

Pe-La 9.-10.9. 
 

Juna lähti Tampereelta myöhään perjantai-iltana, ja matka meni mukavasti 
makuuvaunuissa. Aamulla matka jatkui Kemijärveltä bussilla kohti Sallaa. 
Kun oltiin syöty ja viety reput Sallan kylpylälle, lähdettiin jatkamaan matkaa 
kohti Tuntsan erämaata. Kaikki ihailivat bussin ikkunasta idässä siintäviä 
tuntureita, johon bussikuski totesi kyseisten ”pahkojen” olevan Putinin 
puolella ja sen vuoksi niiden loisto on ainakin hänen silmissään 
himmennyt. 
 

Sallassa kovasti mainostettiin Tuntsan pubia, joten meidän 4-henkinen 
vaellusryhmämme teki viime hetken reittimuutoksen. Aloitimmekin vael-
luksen vetäisemällä pikku pohjat Tuntsan pubissa. Ensimmäiseksi yöksi 
suuntasimme tulipaikalle, joka oli Sorsan kodalle vievän reitin puolivälissä. 
Paikalla oli muitakin, joten seuraa riitti. Yöllä tuli pikku pakkasta ja totesin 
oman makuupussini huolestuttavan viileäksi. Lähes kaikki varavaatteet 
päätyivät pussiin lisätoppaukseksi. 
 

Su 11.9. 
 

Aamulla paarustimme Sorsan kodalle. Matkalla pikku evästauko entisen 
varaus-/autiotuvan (Sorsa ja Vuotso) pihassa. Sen jälkeen taival oli 
enemmän tai vähemmän vetistä. Sorsan kodalla söimme lounaan ja 
pystytimme telttamme. 

Sorsatunturin huipulla 
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Sitten lähdimme huiputtamaan Sorsatunturia. Rinnesoita oli alkumatkasta. 
Lähellä huippua oli isoa louhikkoa ja voimakasta sumua. Perille päästiin ja 
keittelimme kahvit reissun ekan huiputuksen kunniaksi. Alas matka sujuikin 
joutuisammin. Yö oli tällä kertaa selvästi lämpimämpi kuin edellinen. 
 

Ma 12.9. 
 

Sorsan kodalta polku kulki Jäkälätunturin ylitse ja taival alkoi muuttua 
sateiseksi. Kylmä ei kuitenkaan tullut, kun liikkeessä pysyttiin ja sateen 
tauotessa vaatteet (kenkiä lukuun ottamatta) kuivuivat nopeasti. Raipen 
porukan kanssa hiihdeltiin ”vuorovetoja” toistemme ohitse. 
 

Saavuimme melko aikaisin Takkaselän varaustuvalle. Sinne asettumisen ja 
lounaan jälkeen lähdimme huiputtamaan Takkaselkätunturia. Aurinko pais-
toi nyt hienosti tämän retken ajan! Tunturilta oli hyvät näkymät ja kiipe-
simme myös kauempana huipusta olevalle erikoiselle pahkalle. 
 

Illalla nautimme saunan löylyistä ja ruuasta. Ari meni telttaan nukkumaan ja 
me muut olimme tuvassa. Yön aikana oli pakkasta eniten koko reissun 
aikana. Olipa kiva olla sisällä! 

Takkaselkätunturin rinteellä 
 

Ti 13.9. 
 

Lähdimme Takkaselän tuvalta kohti Pirunkirkkoa. Vähän ennen Pirunkirkon 
polunhaaraa oli kiva pikku tulipaikka lounastauoksi. Ari lähti metsästämään 
vettä ja me muut jäimme nuotiolle trangioiden patojen ääreen. Nähtiin 
ihminen. Jätettiin rinkat kuusten juurelle ja mentiin Pirunkirkolle. Eka 
meinattiin kävellä ohi, mutta sitten mentiin oikeaa polkua kirkon ”laelle”, 



12 

josta oli hyvät näkymät. Pirunkirkko oli jännää, hyvin rautapitoisen näköistä 
kiveä, joka houkutteli kokeilemaan kompassileikkejä. 
 

Kun palasimme takaisin, otimme rinkat ja hipsimme Kuskoivan rinteitä 
pitkin Nuoluskurun kodalle. Ruska oli nätti! Kodalla olivat suunnilleen kaikki 
ja se päivällä nähty nainenkin. Telttapaikkoja oli onneksi hyvin. Iltasella 
alkoi sade, jota kestikin sitten suunnilleen loppureissun ajan, tosin välissä 
oli puolenkin päivän mittaisia taukoja. Jotkut kävivät illalla ”lehtikylvyssä” 
Nuoluskurun pohjalla. 
 

Pirunirkon laen näkymiä 
 

Ke 14.9. 
 

Kuskoivan huiputus aamupäivällä sekä ulkomaailman yhteyksien hoitoa 
tunturin laelta. Matkalla nähtiin mennen tullen lauma poroja sekä upea 
uima-allas rinnenäkymillä. Nuoluskurulla teimme lounaan pikaisesti, koska 
kodalle oli saapumassa yli 30 hengen joukko nälkäisiä lukiolaisia. Kysees-
sä oli Steiner-koululaisten jokavuotinen syysperinne. Häippäistiin matkaan 
kohti Tuntsan keittokatosta. Matkalla näimme ainakin poron kallon ja vähän 
hylätyn näköisen Räntselmän tulipaikan. Tuntsan keittokatoksella olikin 
Touko ja Pena jo leireilemässä. Iltapalaa ja unta kaaliin. 
 

To 15.9. 
 

Pidimme rinkkojen kannosta välipäivän ja pakkasimme päiväreput aamu-
palan jälkeen. Kartasta katsoimme sopivaksi kohteeksi Purnuvaaran. Mat-
kalla tuli vaelluksen haastavin puron ylitys, tulviva tie. Nähtiin taas ihminen, 
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puhelias yksilö. Purnuvaaralla kokkailimme kevyttä lounasta tihkusateessa. 
Rinteellä oli upeat värit, joista se tapaamamme mies meille ennakkoon ker-
toilikin. Leiriin palattuamme sinne tuli aika pian Raipen porukka. Sitten alkoi 
sataa ja se jatkui ja jatkui ja jatkui… Onneksi keittokatos oli niin tilava, että 
lähes kaikilla oli siellä mukavat oltavat - mitä nyt savu häiritsi välillä. 
 

Pe 16.9. 
 

Sade kivasti loppui niin, että leirin sai kasaan ja aamupalan tehtyä. 
Kävelimme aika lähelle, Piimäkurun laavulle. Se oli kiva paikka ja ei siellä 
yksin tarvinnut olla, kun päivävieraita kävi, mm. karhunmetsästäjiä, 
lehtokurppamies ja linnustajakaksikko. Teltat pystyyn ja lounasta. Sitten 
Peuratunturia huiputtamaan. Kävelimme kaikki ajatuksissamme ohi sinne 
johtavan polun, joten menimme sitten suunnistamalla vähän kauempaa 
perille. Huipulla oli kova tuuli ja välillä sumua, välillä selkeää. Vaellus-
ryhmän nimi, ”4 huippua”, piti nyt vaihtaa, koska tämä huippu oli jo viides. 
Paluumatkan tulimme suunniteltua reittiä ja polkukin löytyi tunturin juurelta. 
Viimeisen illan peijaiset ja vähän lauleskeltiinkin, kun ryhmän johtaja oli 
poistunut taka-alalle. 
 

La 17.9. 
 

Aamulla laavusta löytyi käärö, jonka sisältä kömpi Kalle. Leirin purku ja sen 
jälkeen lompsimme risteykseen bussin noutopaikalle. Vikat ryhmäpotretit ja 
sitten bussilla suihkuun, saunaan ja lihapatojen ääreen. Kemijärven 
asemalla satoi. Onneksi koronaturvavälit olivat jo menneisyyttä, sillä lähes 
kaikki sulloutuivat aseman sisälle ja tilaa oli noin puoli neliötä per 
persoona. 
 

Su 18.9. 
 

Aamulla aikaisin juna oli Tampereella ja kaupungin kadut esittelivät vilk-
kaan yöllisen kulttuurielämän lieveilmiöitä kaikissa olomuodoissaan. Satoi. 
Kyyti saapui. Reissu ohitse. Ensi vuonna uudestaan! 
 

Vaellusryhmämme parhaimmat (ainoat) muistiinpanot kirjoitti: Veera Yli-
Jama (kuvat). Kiitokset tarinan muille huipuille Matille, Arille ja Kallelle. 
 

Kuutamoseikkailu Niihaman metsissä 5.2. 
 

Hei kaikki pimeää pelkäävät ja sitä rakastavat! Nyt on hyvä tilaisuus 
tutustua Niihaman metsiin pikku polkuja kulkien.  
 

Mukaan tarvitset sään mukaisen vaatetuksen ja tukevat jalkineet. Nasta-
kengät ovat reitille hyvin sopivat. Kävelysauvoista saattaa olla apua. 
Valaisin ja heijastimet kuuluvat varustukseen, vaikka retken aikana onkin 
täysikuu. 
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Matkaan lähdetään kello 16.00 Alasjärven Neste huoltoasemalta Teiskon-
tie 60, 33560 Tampere. Kokoonnutaan aseman kahvioon ennen lähtöä. 
 

Ensin kuljetaan polkuja pitkin Niihaman majalle, jossa pidetään reilu tauko. 
Maja on auki kello 18.30 saakka. Tauon jälkeen jatketaan Soukonvuoren 
alueelle ja sieltä takaisin lähtöpaikalle. Matkaa kertyy kaikkiaan noin 12 
kilometriä.  
 

Omat eväät tai juomat eivät ole välttämättömiä, koska lähdössä ja Niiha-
massa voimme huoltaa itsemme. Molemmissa paikoissa voi maksaa 
kortilla. Ylimääräistä vaatetustakaan ei tarvita, koska matkalla pysähte-
lemme vain lyhyiksi hetkiksi.  
 

Ilmoittautumiset viimeistään 4.2.2023  
sähköpostilla: reijo_laamanen@kolumbus.fi tai puhelimella 050 5840 932   

Kuva: Jussi Yli-Urpo 
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Kynttilänpäivän aaaton lyhtykävely 
lauantaina 4.2.2023 kello 17.00, kesto: 2-3 tuntia 

 

Lähtöpaikka Ratikkalinjan 3 päätepysäkki ‘Hervantajärvi’, Tampere Ota 
mukaan: Kynttilälyhty ja/tai lamppu ja halutessasi itsellesi sopivaa evästä.  
(Sään salliessa teemme nuotion.) Reitti ja pituus valitaan silloisen kelin 
mukaan joko Makkarajärvelle tai Hervantajärvelle. Reitin varrella pieni 
kynttilähetki ja yhteislauluna ‘Maa on niin kaunis’. 
 

Taivaltajat Kaisa ja Päivi toivottavat sinut tervetulleeksi! 
 

Jäsenrekisteriasiaa (-jutustelua) 
 

Suomen Latu on ottanut entisen jäsenrekisterin (nimeltään Ankkuri) 
korvaavan uuden jäsenrekisterin (+ paljon muuta) käyttöön 1.11.2022.  
Järjestelmä kokonaisuudessaan on nimeltään Yhdistyspolku ja sen 
jokaisen jäsenen (ainakin periaatteessa) käytettävissä oleva omien tietojen 
tarkistus- ja muokkausosuus on nimeltään Jäsenpolku. 
 

Jäsenpolku löytyy osoitteesta https://suomenlatu.crmieportal.com/login.  
Sen käyttöä varten jäsenrekisteriin on pitänyt antaa oma sähköposti.  
Tarvittaessa sen voi antaa (tai väärän korjata) Ladun jäsenpalvelujen 
kautta. 
 

Latu on marraskuun alussa lähettänyt asiasta tiedotteen niihin sähkö-
posteihin, jotka Ankkurista löytyivät. 
 

Olen ollut testaamassa uutta järjestelmää, joten jonkinlainen kuva siitä on 
syntynyt.  Testaustietokantaan on kertynyt testaajilta pitkälti toista sataa 
kommenttia, kysymystä tms., selväsanaisia vastauksia on aika vähän. 
 

Tässä vaiheessa tulee mieleeni vanha päätoimittajan ohje aloittelevalle 
toimittajalle: Muista substantiivi ja verbi.  Jos haluat käyttää adjektiivia, tule 
keskustelemaan kanssani.   
 

Seuraavat asiat pätevät tätä kirjoittaessani oman ymmärrykseni mukaan: 
 

En tiedä miten esimerkiksi perheessä joku voisi hoitaa perheensä tiedot, 
sellaista ei ole ollut ratkaisuissa esillä.  Jokaiselle sähköposti ja kukin 
erikseen, ehkä. Tai Ladun jäsenpalvelun kautta? Omia osoitetietoja voi 
tuon kautta korjata, jos niissä on selvä virhe.   
 

Posti muuttaa osoitteenmuutostiedot, ellei itse ole tehnyt osoitteen-
luovutuskieltoa.  Muuton takia älkää tietoa korjatko, toki muutaman viikon 
kuluttua voi halutessaan tarkistaa, onko tieto saapunut perille oikein. 
 

Jäsenpolun kautta voi määritellä ”Ei mainoksia”, ”Ei varainkeruuta”, ”Ei 
sähköisiä tiedotteita”, ”Tiedotteet vain sähköisenä”, yms.  Latu varmaankin 
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huomioi nuo heti, mutta yhdistyksemme osalta pitää tutkia miten kaikkea 
hyödynnetään.   
 

Ketkä ovat ilmoittaneet sähköisen Tapahtumat-lehden riittävän, heillä ei ole 
mitään kiirettä merkitä asiaa Jäsenpolkuun.  Katsotaan, käynkö minä ne 
jossakin vaiheessa merkkaamassa, vai miten sen kanssa toimimme.  
Uudetkin tiedot mieluummin minulle. 
Jäsenkorttia ei kenellekään tule automaattisesti.  Jos sen haluaa, sen saa 
Jäsenpolun kautta.  Sen voi joko tulostaa paperille, ottaa kuvana kännyk-
kään tai esittää aina tarvittaessa Jäsenpolun kautta.  Jos ei pääse Jäsen-
polkuun, Ladun jäsenpalvelu lähettää jäsenkortin pyynnöstä. 
 

Jäsenmaksulaskun voi tilata jatkossa e-laskuna oman verkkopankin kautta 
(laskuttaja on Suomen Latu).  Ainakin oma pankkini kysyi e-laskutilaukseen 
asiakasnumeroa ja viitenumeroa, joita en tiedä.  Ne varmaan saa aikanaan 
laskusta seuraavia laskuja varten.  Asiakasnumero on Ankkurin jäänne, 
sitä tuskin on uusilla jäsenillä. 
 

Ankkurissa oli kaikkien syntymäpäivä (jos tiedon oli antanut).  Yhdistys-
polussa on näkynyt mm. tietoja ”Seuraava syntymäpäivä POIS” ja 
”Syntymävuosi (piiloon)”, jotka viittaavat tiedon vähentämiseen.  Ei ole ker-
rottu mitä syntymäpäivän suhteen tehdään. Ymmärrän, että tietosuojan 
vuoksi turhaa tietoa ei kerätä. Jääkö meille mitään tietoa jäsenistömme 
ikäjakautumasta?  Latu ei ole kertonut mitä aikoo. Jos vain syntymävuosi 
jää, ainakin onnittelukorttien lähettäminen loppuu, 
 

Yhdistyspolun kautta on mahdollista järjestää monenlaista tiedottamista 
jäsenistön suuntaan sähköpostin avulla.  Miten sitä otamme käyttöön, 
riippuu paljon meistä tekijöistä. Sähköpostin lähettäjänä näkyy ”Suomen 
Latu”, joka ei palvele meitä yhdistyksenä. Ja viestiin vastaaminen vie 
vastausviestin mihin (tällä hetkellä projektipäällikölle)? Saako siihen 
lähettäjäksi yhdistyksen tai lähettäjän oman sähköpostin, jotta vastaukseen 
voi reagoida?  Minä en vielä ole onnistunut lähettämään sähköpostia 
järjestelmästä kuin yksittäiselle henkilölle, en osaa. Siitä luvattua ohje-
videota en ole löytänyt. 
 

Hyvin uskottavasti Latu saa uudesta rekisteristä paljon enemmän apua ja 
sen kaiken paljon helpommin, koska kaikki on kootusti yhdessä ympä-
ristössä aiemman sovelluskokoelman sijaan. Mutta opiskeluun ja 
mahdollisuuksien kartoittamiseen menee aikansa, myös meillä yhdistysten 
väellä. 
 

Seppo Raevaara 
jäsensihteeri(kkö), jääräpää 
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”TAIVALTAJIEN LAIKKU” 
 

Taivaltajien kirjaston lainaustoiminta käynnistyy tammikuun 2023 aikana. 
Toivo ja Eira Haavistolta saatu arvokas kirjalahjoitus on nyt käyty työ-
ryhmän toimesta läpi ja siihen kuuluvat kirjat on aakkostettu ja luetteloitu. 
Lahjoitus sisältää kirjoja yli sadan vuoden ajalta. Kokoelma jakautuu sekä 
kertovaan että erilaisiin harraste- ja tietokirjallisuuden kirjoihin, joita on 
yhteensä yli 900 kappaletta. Kaikkia kokoelman kirjoja ei kuitenkaan ole 
mahdollista lainata, johtuen ko. kirjan iästä, kunnosta tai arvosta.  
 

Kokoelmaa säilytetään erillisessä vuokratilassa Kyttälässä. Siellä lainaus-
toimintaa on vaikea toteuttaa, mutta Kerholle on nyt siirretty Kyttälästä 
valikoitu 150 kirjan erä lainattavaksi. Näitä kirjoja on mahdollista lainata 
Kerholta keskiviikkopäivystysten yhteydessä kello 17.00–18.30 välisenä 
aikana. Luettelot kokoelman kaikista kirjoista ja nyt lainattavissa olevista 
löytyy Kerholta ja Taivaltajien nettisivuilta Kerhohuone sivulta 
(https://taivaltajat.sporttisaitti.com/kerhohuone/). Kirjojen lainaus on 
mahdollista sekä Taivaltajien että Tunturikerho Kolbman jäsenille. Kirjoja ei 
voi varata ennakkoon päivystyksestä eikä netistä. Muistakaa ottaa 
jäsenkortti mukaan, kun tulette lainaamaan kirjoja. Käykääpä tutustu-
massa, avaus lainaustoiminnalle alkaa keskiviikkona 4.1.2023.   
 
 

Lappiaiheinen kirjallisuusilta Kerholla 
30.1.2022 kello 18.00 alkaen. 

 
Sarjan Lappiaiheisesta kirjallisuudesta ja kirjailijoista aloittaa Anna-
Maija Rae aiheenaan Yrjö Kokko, laulujoutsenen pelastaja. 
 
 

Lappiaiheinen kirjallisuusilta Kerholla 
27.3.2022 kello 18.00 alkaen. 

 
Aihe on vielä avoin, mutta julkaistaan myöhemmin facebookissa, 
nettisivuilla ja sähköpostilistoilla. 
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Etsintä- ja ensiapujaosto 
 

 
 

Ensiapuosaaminen hukassa? 
 

Tampereen Taivaltajille on tarjolla ensiapukoulutusta vuoden 2023 aikana. 
Ensiapuasioista vastaa Pasi Paananen, joka toimii myös ensiavun koulut-
tajana. Ensiapukoulutuksissa opiskellaan ensiksi verkossa ensiavun 
perusteita. 

 Osaat toimia hätätilanteessa ja saat tietoa hätäilmoitukseen 
liittyvistä asioista. 

 Osaat auttaa tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon. Lisäksi 
osaat toimia tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine 
hengitysteissä. 

 Osaat tunnistaa elottoman ja aloittaa painelu-puhalluselvytyksen. 
Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydäniskuria. 

 Osaat tunnistaa sokin oireet ja tyrehdyttää runsaat verenvuodot. 
Lisäksi opit hoitamaan haavoja ja palovammoja. 

 Osaat tunnistaa erilaisia sairauskohtauksia ja opit antamaan 
ensiapua autettavalle.¨ 
 

Lähikoulutuksissa harjoitellaan ensiavun käytännön taitoja. Opit toimimaan 
erilaisten harjoitusten avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi käydään 
läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä erityisesti retkeilyyn 
liittyviä ensiapuasioita. 
 

Ti 21.3.2023 kello 18–21 Hätäensiapu (luonto- ja retkeilypainotteinen), 
paikka Taivaltajien kerhohuone (Amurinkatu 9, 33230 Tampere). 
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La 23.9.2023 kello 9–16 Ensiavun peruskurssi (luonto- ja 
retkeilypainotteinen), paikka Taivalpirtti (Savontie 653, Lempäälä). 
 

Ti 14.11.2023 kello 18–21 Hätäensiapu (luonto- ja retkeilypainotteinen), 
paikka Taivaltajien kerhohuone (Amurinkatu 9, 33230 Tampere). 
 

Koulutuksiin on ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse 
taivaltajat.ensiapu@gmail.com (viimeistään viikkoa ennen koulutusta). 
Osallistuvat saavat ohjeet verkkokurssiin ja lähikoulutukseen liittyen 
ilmoittautumisajan jälkeen. 
Kurssimaksu on 20 € (materiaali- ja korttimaksu), maksu suoritetaan 
paikan päällä kouluttajalle. 
 

Terveisin, 
 

Pasi ja Taivaltajien ensiapuväki 
 

HUOMIO! 
 

Taivaltajien etsintä- ja ensiapujaosto 
hakee uutta vastuuhenkilöä etsintä-
toimintaan. Toivomme sinun olevan 
mukana jo Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun toiminnassa ja olet kiinnos-
tunut kehittämään myös itseäsi. 
Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilö-
nä Vapepan ja Taivaltajien välillä ja 
pitää yllä OHTO-järjestelmässä Tai-
valtajien jäsenlistaa. Lisätietoja tästä 
roolista antaa Reijo Laamanen,  
reijo_laamanen@kolumbus.fi tai  
p. 050 5840 932. 
   

 

Hiihtojaosto 
 

HIIHTOPÄIVYSTYKSET TAIVALPIRTILLÄ 
 

Hiihtopäivystyksiä Taivalpirtillä pyritään taas järjestämään lumen niin salli-
essa keväällä helmi-maaliskuun 2023 aikana. Kaikki kokeneet konkarit kuin 
ensikertalaiset, kaikki te, jotka olette kiinnostuneita järjestämään näitä 
päivystyksiä, tulkaa Kerholle (Amurinkatu 9) maanantaina 9.1.2023 kello 
18 ilmiantamaan halukkuutenne päivystämään ja yhdessä suunnittelemaan 
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näiden toteutusta. Jos et kuitenkaan pääse tuolloin paikalle, mutta olet 
kiinnostunut hiihtopäivystyksien järjestämisestä, laita sähköpostia 
susanna.r-a@netti.fi. 
 

Tervetuloa! 
Johtokunta, Susanna 
 

 
 
 

Kävelyjaosto 
 

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

Perinteinen Aamun Askeleet joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina. 
Lähtö Keskustorilta Vanhan kirkon portailta kello 9.00. Tavoitteena on 
mukavan pitkä, mutta leppoisa kävelylenkki, reitti suunnitellaan aina niin, 
että viimeistään huippuhetken eli puolimatkan kahvittelun jälkeen on 
helppo poistua omille teilleen.  
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Lisäksi jatkamme pääsääntöisesti torstai-iltoina kävelyitä erilaisilla suun-
nilla ja teemoilla. Tiedotus ja tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan 
ttretkeily-sähköpostilistalla ja Taivaltajien facebook-ryhmän kautta.  
 

Tammikuussa, keskiviikkona 11.1. ja 18.1. kello 18 ideoidaan ja suunni-
tellaan yhdessä tulevaa kävelytoimintaa Kerholla Amurissa.  
4 

Tervetuloa 

Kävelykilometrikisa 
 

Tahko Pihkala -seuran ja Suomen Ladun Kävelykilometrikisassa 1.5.-30.9. 
kävi sitten niin, että ylsimme loistavasti eli jäimme hieman katkerasti 
suursarjan sijalle 4. Kilometrejä kerrytimme huimat 27 184,5 kilometriä. 
Pitäkäähän kävelykunnostanne huolta, tästä jatketaan ensi vuonna! Kuvas-
sa joukkuelaisia kahvitauolla Ahlmanilla, lokakuun AA-lenkillä. Yhteis-
saldomme kisassa 3 775,3 km. 

Kuva: Pula Yli-Urpo 
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Pelijaosto 

Talven lentopalloilusta 
 

Lentopallo jatkuu joulun jälkeen 11.1.2023 kello 19.00-20.30 joka keski-
viikko 3.5.2023 asti. Paikka on entinen Tredu Koivistonkylässä, Koiviston-
tie 31 
 

Mukaan mahtuisi muutama uusikin, olisi oikeastaan ihan kiva juttu. Meitä 
on ollut vaihdellen 9-13 henkeä. 
 

Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa, ”kaikki pelaa” eli jokainen 
saa olla oikeasti mukana. Ikähaitari on melko suuri, melkein mikään ikä ei 
ole este mukaan tulolle. Aina kannattaa ainakin käydä katsomassa, jos 
vähänkin tuntee kiinnostusta aiheeseen. Rentoudesta huolimatta peli on 
tavallaan vakavaa, mm. laskemme pisteitä. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, kevään kustannus tullee olemaan jossakin noin tai 
alle 35 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 kauden 
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. 
 

Jos tämä teksti muistuttaa jotakin aiempaa kirjoitustani tästä aiheesta, se 
johtuu paljolti siitä, etten tästä mitään isompaa uutta keksi kertoa. Tämä on 
pyörinyt melkein identtisenä ainakin sen ajan, mitä itse olen ollut mukana, 
liki 50 vuotta. Pari vuotta koulun remontin yhteydessä (1990-luvulla?) 
olimme (yritimme) muualla, ja vuonna 2014 vuoromme siirtyi 1,5 tuntia 
aikaisemmaksi. Muita muutoksia en muista. No, porukka on vähän 
vaihtunut. Vahvasti minulla on sellainen tunne, että ensi kevään tai kesän 
aikana muutoksia tapahtuu. 
 
 

Seppo Raevaara 
pelijaosto 
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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 Seuraa ilmoittelua Taivaltajien nettisivulla, 
ttretkeily-sähköpostilistalla ja facebookissa  
 

Kuva: Paula Yli-urpo 
 

Metsämörrin 30-vuotisjuhlia vietettiin 25.9.2022, kiitos kaikille juhlijoille! 
Metsämörreillään taas keväällä. 
 
Hämärähommat - heijastinpolku. Suosittu taskulamppuseikkailumme järjes-
tettiin tunnelmallisessa syystihkussa Niihaman majan metsässä 26.10. 
Kiitos osallistujille ja tervetuloa taas ensi syksynä! 
 
 

HUOM! Oletko suorittanut lasten hiihdonohjaaja-koulutuksia 
tai kiinnostunut kouluttautumaan sellaiseksi? Ota yhteyttä 
Perhetoimintaan yllä oleviin sähköpostiosoitteisiin. 
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Pyöräilyjaosto 
 

Hei talvipyöräilijät! 
 

Tampereen Taivaltajien joukkue on ilmoitettu Talvikilometrikisaan 2023. 
 

Ahkerat pyöräilijät voivat osallistua samalla myös minuuttikisaan, jossa on 
jo perinteitä hyvään sijoitukseen laskettuna tunnit ja minuutit per henkilö. 
 

Kisa on ajalle 1.1.-28.2.2023. Joukkueen tiedot ovat alla ja mukaan voi 
ilmoittautua heti. 
 

Kisa: Talvikilometrikisa 2023 
 

Joukkueen nimi: Tampereen Taivaltajat ry 
Osallistumiskoodi: taivaltajat23talvi 
 

Osallistumiskoodilla joukkueen jäsenet voivat osallistua kisaan mukaan. 
Koodia kysytään osallistumisen yhteydessä.  
 

Joukkueeseen voi liittyä osoitteessa http://www.kilometrikisa.fi/teams/join/ 
Mikäli mieleesi tulee kysymyksiä tai tarvitset ohjeita, lue ensin tämä: 
http://www.kilometrikisa.fi/faq/  
 

Pyöräilyterveisin, 
Matti Rahomäki 
 

Retkeilyjaosto 
 

Päiväretki Taivalpirtillä 14.1. 2023 
 

Lauantaina 14.1. teemme päiväretken Taivalpirtiltä. Retkelle lähdetään 
kello 11, ja kulkuvälineet ovat kelin mukaiset. Jos on lunta, teemme lumi-
kenkäretken. Taivalpirtillä on lumikenkiä, joita voi lainata, jos et omista 
omia. Jos maa ei ole valkoinen, teemme kävelyretken. Parituntisen retken 
jälkeen nautimme eväät Taivalpirtin lämmössä, ja voit jäädä saunomaan ja 
talviuimaan. 
 

Huomaathan, että kelitilanteen mukaan Taivalpirtille ei välttämättä pääse 
autolla. Varaudu kävelemään Savontieltä, tai tule metsäpolkujen kautta 
Hervannan suunnasta.  
 

Rakastu Talviuintiin Taivalpirtillä 14.1. 2023 
 

Talviuinti on yksi ulkoilulajeista, joka koukuttaa koko ajan lisää harrastajia. 
Tule kuulemaan perusasioita talviuinnista Taivalpirtille noin kello 14 alkaen 
(eli päiväretken jälkeen), ja sen jälkeen harjoittelemaan kylmään veteen 
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pulahtamista käytännössä. Sauna on lämmin, eikä saunamaksua peritä. 
Varaudu mielellään avantouintitossuilla, mutta ainakin uimapuvulla.  
 

Jos sinulla on kysyttävää päiväretken tai talviuintitapahtuman suhteen, ota 
yhteyttä: Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai  
puh. 040 752 5116. 
 

Lumiseen metsään 17.-19.2. 
Kevättalven viikonloppuretki 

 

Vielä tätä kirjoittaessani marraskuussa ovat tulevan talven olosuhteet sen 
verran hämärän peitossa, etten ole vielä osannut päättää retken kohdetta 
Pirkanmaalla. Joka tapauksessa leiri tullaan pystyttämään jollekin huolle-
tulle tulipaikalle, mistä löytyy puita ja puucee. Juomavettä tuskin on saata-
vissa, joten oma vesi mukaan. Autolla pääsee kohtuullisen lähelle, hiihto-
matkaa leiripaikalle tulee olemaan enintään 5 kilometriä. Mukana retkei-
lijöillä tulee olla majoite, makuupussi ja -alusta, lämpimät vaatteet, eväät ja 
keittovälineet. Liikkumiseen sukset tai lumikengät, tavarat rinkkaan tai 
ahkioon. Välineitä saa vuokrata Taivaltajilta, jos omissa välineissä on 
puutteita. 
 

Laitan tarkemman ilmoituksen retkestä ja retken kohteesta ttretkeily-
sähköpostilistalle ensi vuonna, heti kun olen varmistanut, että tuleva 
retkikohde soveltuu meille. Silloin voimme myös sopia kimppakyydeistä 
ttretkeily-sähköpostilistalla. 
 

Timo Antila 

Keväällä 2022 Helvetinjärven kansallispuistossa. 
Kuva: Hannu Eerola 
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Ruskaretki 2023 
 

Vuoden 2023 ruskaretki suuntautuu Kilpisjärvelle viikolla 36. Linja-auto 
ajaa Kolarin/Rovaniemen rautatieasemalta Kilpisjärvelle ja ainakin jonkin 
verran, mutta mahdollisesti reilustikin Norjan puolelle. Lisätietoja retkestä 
ensi kevään aikana, mutta voit tutustua Taivaltajien ruskaretken peri-
aatteisiin ja mm. varusteluetteloon Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston 
osioista. 
 

Retki Utön saarelle 3.-5.11 2023 
 

Taivaltajat tekevät myöhäissyksyn retken Utön saarelle pyhäinpäivä-
viikonloppuna 2023. Oletuksena on, että meillä on bussikuljetus, joka 
lähtee Tampereelta perjantaina pian puolenpäivän jälkeen. Nauvon 
Pärnäisista kuljemme yhteysaluksella Utön saarelle.  
 

Majoitus on hotellissa, ja takaisin Tampereella olemme myöhään 
sunnuntai-iltana. Lisätietoja retkestä myöhemmin, mutta merkitse jo 
kalenteriisi tämä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua karun kauniiseen 
saaristoluontoon ja loppusyksyn valoon ulkosaaristossa.    
 

Tutustu lumikenkäilyyn 
 

Lumikenkäily kiinnostaa, mutta et ole vielä päässyt ajatusta pidemmälle. 
Jos lumiolosuhteet ovat suosiolliset, järjestämme helmikuussa matalan 
kynnyksen lumikenkäilykurssin yhdessä tunturikerho Kolbman kanssa. 
Sisältää teoriatuokion perusteista sekä erilaisiin välineisiin tutustumisen 
Kerhohuoneella Amurissa ja lyhyen lumikenkäretken. Ja hei, lumikenkäily 
sopii koko perheelle, meillä on valikoimissa lumikenkiä noin 4-vuotiaiden 
koosta alkaen! Seuraa ilmoittelua ttretkeily-sähköpostilistalla ja Taivaltajien 
Facebook-ryhmässä 
                          Kuva. Anna-Maija Rae 
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET 
 

Hinnasto 20.12.2022 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 
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 
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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 
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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,sihteeri, koulutusyhdyshenkilö 
Paula Yli-Urpo, 
0400 883 320 (vain viestit) 
paulayliurpo ( at ) gmail.com 
 

Rahastonhoitaja Sarita Ranta-aho 
040 717 5295, 
sarita.rantaaho@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 
 

Paula Paavilainen               040 740 0008 
Mattias Puronniemi    040 577 7099 
Raimo Raevaara    040 837 6269 

Seppo Raevaara    040 546 8773 
Sarita Ranta-aho                 040 717 5295 
Jaana Röytiö    050 373 7219 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 
Harri Sipilä                 041 744 1823 
Marika Viinikka    050 550 9072 
Paula Yli-Urpo                 0400 883 320 
 

Varajäsenet 
Ritva Ketonen                 040 531 8233 
Matti Rahomäki                 050 572 3531 

 
 

Suomen Latu ry. 

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
Eija Tammilehto, Lopen Samoojat ry 
050 566 6452, tammilehtoeija@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 (vain viestit) 
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-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 Valkeakoski 
040 583 2733, anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 
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Purnuvaaralla 
Kuva: Veera Yli-Jama 
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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.  
 


