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Puheenjohtajan pulinat 
 

Liikaa ei voi korostaa sitä luonnon 
tuomaa hyvinvointia, mitä meistä jo-
kainen tarvitsee. Se ei vaadi paljoa, 
se ei vaadi investointeja, riittää että 
pakkaa vaikka pienet eväät reppuun 
ja lähtee rentoutumaan ja ihmettele-
mään luonnon antia ilman kiirettä, 
ilman aikataulua. Kohteeksi voi ottaa 
vaikka Taivalpirtin lähiseudun ja 
maastot. Se hiljaisuus tai enintään 
lintujen laulu ilman autojen aiheutta-
maa taustameteliä, auringonpaiste tai 
pieni lumisade tekee kummasti hyvää 
mielenterveydelle, vähentää stressiä 
ja antaa uutta virtaa. Suosittelen ko-
keilemaan ja varoituksen sana, siihen 
voi jäädä koukkuun!  
 

Sitten hieman käytännön asioita. Ja-
ostoista hiihto- ja etsintäjaosto hake-
vat edelleen uusia vastaavia. Ottakaa 
yhteyttä nykyisiin vastaaviin, jos asia 
kiinnostaa. Yhteystiedot löytyvät yh-
distyksen nettisivuilta. Yhdistyksel-
lämme on pienimuotoinen vuokra-
välineistö, joita voi käydä keskiviik-
koisin vuokraamassa Kerholta. Lista 
vuokravälineistä löytyy aina Tapah-
tumat -lehdestä. Lisäksi Kerholla toi-
mii keskiviikkoisin päivystyksien yh-
teydessä Taivaltajien Laikku, kirja-
lainaamo, josta voi käydä lainaamas-
sa itselleen lukemista tai tietokirjal-
lisuutta. Kirjalistaan voi tutustua netti-
sivuilla. Tiedoksi, Taivaltajien puhelin-
numeroista 03 214 5231 ei ole enää 
käytössä.  
 

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta on 
jo aloittanut toimikautensa ja seu-
raavan Pirkan Hölkän järjestelyt ovat 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
51. vsk. No. 2/2023, 20.3.2023 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2023: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 3/2023 (kesä-syyskuu) ilmestyy 20.5.2023. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.4.2023 
ISSN 1238.0040 
 
TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Amurinkatu 9, 33230 Tampere 
Sisäänkäynti Suokadun puolelta. 
puh. 0500 380 295  
taivaltajat@gmail.com 
Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
taivaltajat@gmail.com 

 
Puheenjohtaja Susanna Ranta-aho 
puh. 040 508 6117 
susanna.r-a@netti.fi 
 
Jäsenmaksu vuonna 2023: 
Perhejäsenmaksu  41 € 
Henkilöjäsenmaksu 31 € 
Nuorisojäsenyys 17 € 
Opiskelijajäsenyys 17 € 
Rinnakkaisjäsenyys 23 € 
Yhteisöhenkilöjäsenyys 37 € 
Jäsenyhdistyksen kannatusjäsenyys 100 € 
 
 
 
 
Kansikuva: Jaana Röytiö 
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hyvässä vauhdissa. Hervannan 
vapaa-aikakeskus menee syksyllä re-
monttiin, joten Pirkan Kierroksen toi-
misto tulee muuttamaan toden-
näköisesti vielä ennen kesää uuteen 
osoitteeseen. Pieni uudistus on luvas-
sa myös Vuoreskiepin osalta, se kul-
kee jatkossa nimellä Pirkan Kieppi. 
Lähtölaukaukset 1.10.2023 Pirkan 
Hölkkään ammutaan Saharan ken-

tältä ja Pirkan Kieppiin Nirvasta 
TAKK:n pihasta.  
 

Tapahtumapäivämäärä on hyvä kir-
jata jo nyt kalenteriin! 
 

Nautitaan keväthangista ja 
auringosta! 
 
Susanna 

    
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 9.00 Keskustorilta Vanhan kirkon 
edestä, sivu 17 
 

Lentopalloa   
Lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 Koivistonkylässä sisäkentällä 3.5. asti. Pelit 
jatkuvat Taivalpirtin ulkokentällä 10.5. lähtien. Lue lisää sivulta 17 
 

20.3. Hätäensiapu Kerholla, sivu 16 
 

27.3. Lappiaiheinen kirjallisuusilta Kerholla, sivu 12 
 

30.3. Kevätkokous Kerholla, sivu 4 
 

10.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 17 
 

13.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 4 
 

13.5.  Päiväretki Nokialle, sivu 20 
 

16.5. Kanoottivajatalkoot, sivu 20 
 

16.5. Tiistaimelonnat alkavat, sivu 20 
 

14.5. Retkeilyn ABC Taivalpirtillä; kotasavustus, sivu 21 
 

26.-28.5. Keväinen retkeilyviikonloppu Evolle, sivu 21 
 

7.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 22 
 

10.-18.6. Melontavaellus Ivalojoelle, sivu 22 
 

1.-10.9. Ruskavaellus, sivu 23 
 

23.9. Ensiavun peruskurssi Taivalpirtillä, sivu 16 
 

3.-5.11. Retki Utön saarelle, sivu 23 
 

13.11. Hätäensiapu Kerholla, sivu 16 
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SANANEN TURVALLISUUS- JA VAKUUTUSASIOISTA  
TAIVALTAJIEN RETKIEN JA TAPAHTUMIEN  

OHJAAJILLE JA OSALLISTUJILLE. 
 

Oma henkilökohtainen ja riittävän kattava tapaturmavakuutus on ensi-
sijainen ja paras tapa hoitaa ohjatuilla retkillä sattuneet tapaturmat.  
 

Taivaltajien retkillä ja tapahtumissa ohjaajien velvollisuus on tehdä 
turvallisuussuunnitelma, jossa erilaisia riskejä arvioidaan ja niihin varau-
dutaan ohjeistamalla osallistujia. Normaali varautuminen on vähimmillään 
sitä, että ohjaajalla on mukanaan täyteen ladattu puhelin, jossa on 112-
sovellus. Lisäksi lyhyelläkin retkellä on hyvä olla pieni ensiapuvaranto ja 
pullossa ns. pillerinnielaisuvesi. Osallistujaa koskee sama varautumis-
sääntö eli puhelin ja 112-sovellus, mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet ja 

KOKOUSKUTSU 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
30.3.2023 kello 18.30 Kerholla, Amurinkatu 9, Tampere. Kokouksessa 
käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.  
 
Esityslista Tapahtumat -lehdessä 1/2023 
 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Tampereen Taivaltajat ry, Johtokunta 
 

Kevättalkoot Taivalpirtillä 
lauantaina 13.5. 

 

Talkoita tehdään kello 9–15 välisenä aikana. Tehtävänä on puu-, 
piha-, siistimis- ja huoltotöitä. Talo tarjoaa aamukahvit kello 9, 
päivällä keittolounaan ja töiden lomassa iltapäiväkahvit ja päivän 
päätteeksi uimapukusaunan. 
 

Sinulta vaaditaan aikaa, säähän ja työhön sopiva vaatetus sekä 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN työ- ja ruokatarjoilujen järjes-
tämisen vuoksi. Ilmoitathan samalla mahdollisista ruoka-
ainerajoitteista. 
 

Ilmoittautumiset sähköpostitse taivaltajat@gmail.com tai Kerhon 
päivystykseen keskiviikkoisin puh. 0500 380 295 (kello 17-18.30) 
viimeistään 3.5.2023. 
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vesi. Tapaturman sattuessa loukkaantunutta autetaan, vakavamman tapa-
turman sattuessa soitetaan hätäkeskukseen ja seurataan sieltä saatuja 
ohjeita.  
 

Taivaltajien retkillä ja tapahtumissa lisäturvana on Suomen Ladun tapa-
turmavakuutus. Vakuutusyhtiö on vaihtunut LähiTapiolaksi 1.3.2023. SL:n 
tapaturmavakuutus kattaa kaikki Suomen sosiaaliturvan piirissä olevat 
osallistujat (myös ei-jäsenet) sellaisilla jäsenyhdistyksen järjestämillä ret-
killä ja tapahtumissa, jotka ovat johtokunnan tiedossa ennen niiden alkua. 
Tästä syystä on tärkeää, että erilaisten retkien järjestäjät ovat yhteydessä 
jaostoihin/johtokuntaan jo suunnitteluvaiheessa. SL:n tapaturmavakuutus 
on ns. toissijainen eli se korvaa kuluja, mikäli omaa vakuutusta ei ole. Lisä-
tietoja Suomen Ladun yhdistyspalvelut-sivuilta ja johtokunnalta.  
 

Seuraavia ohjeita noudatetaan SL:n tapaturmavakuutukseen vedotessa: 
Retken ohjaaja: huolehdi ensiavusta, havainnoi ja todenna tapahtunut 
(loukkaantuneen nimi, tapahtumapaikka ja -aika, mitä tapahtui jne.), ilmoita 
tapahtuneesta johtokunnalle, että osataan reagoida Suomen Ladulta/va-
kuutusyhtiöltä tuleviin tiedusteluihin. Loukkaantunut: huolehdi, että retken 
ohjaaja ja muut osallistujat huomaavat tapaturman, tee vahinkoilmoitus 
Suomen Ladun vakuutusyhtiöön, ilmoita tapaturma, tapahtumapaikka, -
aika ja järjestäjä (esim. Tampereen Taivaltajien retki päivä/kuukausi/vuosi) 
sekä Suomen Ladun vakuutuksen numero. Seuraa vakuutusyhtiön ohjeita. 
Turvallisia polkuja,  
Paula Y 

 
Mukava melontaretki Kulovedellä 

 

Järjestin heinäkuisena viikonloppuna yhdistyksemme jäsenille melonta-
retken Kulovedelle ja Rautavedelle. Meille osui hyvä valikoima kaikenlaista 
normaalia kesäkeliä. Perjantaina oli vielä illansuussa helle, kun pakka-
simme retkikajakit ja oman avokanoottikaksikkomme Siurossa, siirsimme 
autot Sastamalaan (yhdellä autolla paluu) ja meloimme noin 9 kilometriä 
Suoniemelle mökille majoittumaan telttoihin ja riippumattoihin. Saunakin 
lämpesi ja järvivesi oli linnunmaitoa.  
 

Lauantaina emme pitäneet kiirettä, sillä saderintama oli tulossa. Seu-
rasimme pitkään rannassa vettä pyrstöllään loiskuttavia valtavia toutaimia 
kiinnostuneina, mutta osin harmissamme siitä, että nyt ei voinut kalastaa – 
mitä sille saaliille olisi kesken retken tehnyt? Toutain on Suomessa 
harvinainen särkikala, joka kasvaa jopa metrin mittaiseksi, ja sitä esiintyy 
lähinnä Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöissä. Onpa se Pirkanmaan 
maakuntakalakin. Se on petokala, ja joskus pienet kalanpoikaset – sen 
ruoka – parveilevat sopivasti niin, että toutaimilla on ruokajuhlat. Pyrstöllä 
läimäisy saa aikaan paineaallon vedessä, jolloin pikkukalat pökertyvät ja 
ovat helppoa saalista toutaimelle.  
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Söimme retkilounaan ennen lähtöämme. Pääsimme melomaan Kutalaan 
saakka kuivina, ja seuraamme liittyi vielä yksi avokanoottimeloja, jolloin 
meitä oli yhteensä 9. Sitten otimme sateen vastaan, ja myös vastatuulta. 
Pääsimme kuitenkin Oksalon saareen Rautavedelle, ja rantautuminenkin 
sujui, vaikka paikka ei kajakeille kaksinen ollutkaan. Sade loppui sopivasti 
(näin se aamun aikataulussa oli ajateltukin), mutta ilma oli viilennyt huo-
mattavasti. Teltta- ja riippumattopaikat löytyivät taas, ja ruokailujen jälkeen 
teimme saarikierroksen.  
 

Oksalon saari on luonnonsuojelualuetta. Siellä on pohjoispäässä korkea 
venelaituri, puucee ja huoltamaton tulipaikka (yksi tulipaikka on mainittu 
kaupungin sivuilla, joten tulipaikkaa voinee pitää virallisena). Eteläpäässä 
on kivoja silokallioita, pöytä ja huoltamaton tulipaikka, mutta ei vessaa. Ja 
vaikka saari ei suuri ollutkaan, oli noiden kahden paikan välillä aika pitkä 
matka, sillä saaressa polut välillä hukkuvat ja välillä saa ylitellä kaatuneita 
puita. Periaatteessa saaren pystyi kiertämään lähellä rantoja, ja tunnelma 
vaihtui sanikkaisesta lehdosta ketunleipämaton peittämään kuusikkoon, 
kortteiden peittämään metsänpohjaan ja sammaleen peittämien kivien ja 
maan ihanaan vihreyteen. Saaressa asui ainakin oravia, lintuja ja peura-
emo vasoineen. Sydämellinen saari – myös muotonsa puolesta.  
 

Oksalon saaren luontoa 
 

Sunnuntaina meloimme kirkkoja kohden. Pyhän Marian kirkko näkyi jo 
kaukaa, ja tyynessä kelissä oli tunnelmallista lähestyä kirkkoa vettä pitkin, 
aivan kuin kirkkoveneellä olisimme olleet liikkeellä. Opastuksia en ollut 
sopinut, koska meillä ei ollut tarkkoja aikatauluja, mutta saavuimme 
sopivasti paikalle. Sastamala Gregoriana -tapahtuma oli juuri loppunut, ja 
saimme näytteen kirkon akustiikasta. 
 

Paikalta lähdössä ollut vanhempi mieshenkilö lauloi meille niin kauniin ja 
koskettavan Kaarlo Sarkian runon Maisema: 
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On ehtoo hämäräinen, ja saunat sauhuaa. 
Ruislintu yksinäinen vain jossain narahtaa. 
On luona tuvan seinän yks valmu punainen, 
ja jostain tuoksu heinän ui yli peltojen. 
 

Soi kaukaa kosken humu kautt’ illan hiljaisen. 
Suoniityn ylle sumu jo kohoo valkoinen. 
Ruislintu yksinäinen taas jossain narahtaa... 
On ehtoo hämäräinen ja saunat sauhuaa. 
 

Saimme oppaalta hyvät opastukset kirkon historiaan ja esineisiin liittyen. 
Opastuksen ja lounaseväiden syönnin jälkeen jatkoimme melontaa kohti 
seuraavaa keskiaikaista kivikirkkoa, Pyhän Olavin kirkkoa. Sen pihassa 
myös suurin osa autoistamme odotti. Tunnelmaltaan Pyhän Olavin kirkko 
on ihan erilainen Osmo Rauhalan maalauksineen, mutta vähintäänkin 
kaikki luontoa kuvaavat taulut viehättivät meitä ja kuvissa oli paljon 
sanomaa. Opas kertoi meille kirkon palosta ja siitä valtavasta talkootyöstä, 
mitä kirkon uudelleen rakentaminen oli vaatinut. 
 

Tämä oli ensimmäinen melontaretki sarjassa, jossa melotaan Kokemäen-
joen vesistön kulttuurimaisemissa. Tulevalle kesälle olen suunnitellut 
melontaa 8.-10.7. Keikyästä Kokemäen kautta Harjavaltaan. Seuraa siis 
ilmoittelua, jos haluat mukaan! 
 

Teksti ja kuva: Johanna Välimäki 
 

Ei savua ilman tulta – 
yksi kipinä riittää 

 

Enpä arvannut, kuinka perinteisiin 
menetelmiin saakka tulenteossa 
menemme, kun sitä harjoittelim-
me Maarit Savolaisen johdolla 
Taivalpirtillä kesäkuun alussa vii-
me vuonna Retkeilyn ABC-sarjas-
samme. Tutuksi tulivat tietysti 
nykyaikaiset magnesium-tulukset, 
joilla kipinän aikaansaaminen oli 
oikealla tekniikalla helppoa, ja 
koska kipinöitä tuli kerralla run-
saasti, ne oli helppo myös ohjata 
sytykkeisiin ja saada tuli sytty-
mään. Yksittäinen kipinä saatiin 
aikaiseksi myös perinteisemmällä 
taotulla tulusraudalla eli karkulla, 
jota iskettiin piikiveen. Koska pii-
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kivi on rautaa kovempaa, piikivi irrottaa raudasta hitusen, joka kipinöi, 
oikeastaan palaa. 
 

Mutta saatiinpa savua aikaiseksi myös kitkatulimenetelmällä, eli hankaa-
malla! Eikä savua ilman tulta. Sinnikkäin yrittäjä onnistui tarpeeksi pitkään 
ja huolellisesti liikuttamaan haapakeppiä (”poraa”) pystyasennossa haapa-
laudan päällä katajakaareen sidotun nahkahihnan ja hirven luun avulla. 
Kuppimainen luu oli katajakepin päässä, jolloin kepin yläpinta liukui vähem-
mällä kitkalla luun kupissa ja tulentekijä saattoi luun avulla pitää keppiä 
pystyasennossa. Nahkahihnan toinen pää oli kiinni katajakaaren toisessa 
päässä, keskikohta oli kiedottuna katajakepin keskikohdalta ympäri, ja 
lähempi pää ”sahaajan” käden alla katajakaaren toisessa päässä. Ensin 
haapapuu pehmeänä puuna kului kupille, ja purulle veistettiin pieni ura. 
Lopulta kitka purussa synnytti kipinän, joka otettiin huolella talteen.   
 

Kipinän talteen ottaminen on taitolaji. 
Maaritilla oli valmisteltuna monta vaih-
toehtoa. Eniten lienee ennen käytetty 
taulaa. Taulaa saadaan koivussa kas-
vavasta taulakäävästä, ja se käsitellään 
koivuntuhkasta tehtävällä lipeällä ja 
kuivataan. Vajaalla hapella poltettua/-
hiillytettyä puuvillakangasta eli lunttua 
voi myös käyttää tulen teossa apuna. 
Kipinä pyydystetään luntun päälle ja se 
jää siihen kytemään, samoin kuin se 
kytee taulankin päällä. 
 

Isompien katajien rungossa saattaa olla 
sytykkeeksi sopivaa niinihahtuvaa, tai 
voidaan käyttää hiutalemaista ja hie-
nompaa osaa koivun tuohesta. Myös 
osmankäämin siemenhahtuvia ja vas-
taavia voi käyttää. Koivun tuohesta voi tehdä rullan, jonka täyttää 
sytykkeellä. Rullan päähän siirretään taulaan tai lunttuun pyydystetty kipinä 
ja puhalletaan niin kauan, että saadaan tuli syttymään. Puhaltamista sai 
jatkaa aika kauankin, ja tuohirulla kuumeni sormissa polttavaksi ennen kuin 
tuli varsinaisesti leimahti liekkeihin. 
 

Taulapää-nimitys tulee siitä, että taula säilyi kuivana, kun sitä säilytti kor-
vassa. Siitä taas seurasi huonokuuloisuutta, mikä saattoi vaikuttaa siihen, 
että henkilö vaikutti tyhmältä. Taulakäävän, tuohen tai niinen kerääminen ei 
kuulu jokamiehenoikeuksiin, eikä kannata olla niin taulapää, että myöskään 
sytyttelisi nuotiota sellaisiin paikkoihin tai aikoihin, kun se on kiellettyä. 
 

Teksti ja kuvat: 
Johanna Välimäki 
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Kynttilänpäivän  
 

aaton  
 

lyhtykävely  
 

4.2.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taas kerran saimme lyhtykävelylle upean kelin. Viikkoa aiemmin metsä-
polut ja pitkospuut olivat vaarallisen jäiset, mutta yhden illan räntäsade ja 
samalla pakastuminen korjasivat asian. Me vetäjät huokaisimme helpo-
tuksesta. Olemme kuitenkin aivan tyytyväisiä, että tämän talven sää on 
ollut tavallista leudompaa, se yhdessä energiansäästötalkoiden kanssa on 
taannut, että sähkökatkoja ei ole tarvinnut kokea. 
 

Tampereen eri puolilta saapui väkeä pääosin ratikalla Hervantajärven 
päätepysäkille auringon juuri mentyä mailleen, mutta vielä värjäten läntisen 
taivaanrannan hohtavan punaiseksi. Itäisellä taivaalla puolestaan paisteli jo 
kuu, päivää vaille täysikuu, vaaleanpunaisen pilviharson yllä. Pakkasta oli 
kuutisen astetta ja päivällä hiukan puhallellut tuuli oli jo tyyntynyt.  
 

Lyhyen esittelykierroksen jälkeen lähdimme suorinta tietä Makkarajärvelle 
vievälle metsäpolulle leikkipuiston ohi ja omakotitaloalueen läpi (siellä oli jo 
monta taloa viime vuoteen verrattuna). Päivi veti ja Kaisa tuli perimmäi-
senä. Metsäpolkua pitkin ei kovin kauan kuljettu, kun järvi jo näkyi. Läh-
dimme kiertämään sitä myötäpäivään. Polkujen risteyskohdilla pysäh-
dyimme tekemään selkoa siitä, minne mikin polku vie. Risteyksissä oli 
hyvät opaskyltit välimatkatietoineen. Jos alkumatkassa olikin vielä aika 
valoisaa, niin kohtapuoliin saimme jo katsella kuun heittämiä varjoja 
hangella.   
 

Makkarajärven kierrettyämme pysähdyimme nuotiopaikalle eväinemme. 
Nuotiovastaava oli jo etukäteen hoitanut, että nuotio siellä meitä odottaa. 
Kuitenkin ihan ensin laulaa lurautimme kaksi säkeistöä Toivioretkellä-
laulusta. Sitten kukin asettui eväitään nauttimaan, nuotiolla makkaraa 
paistamaan, termospulloja avaamaan. Kuu valaisi järven mukavasti ja 
hiukan kiristyvä pikkupakkanen sai jään paukkailemaan. 
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Suurin osa ei ollut näillä poluilla vielä kulkenut, joten tutkimme opastaulun 
kartalta, missä ollaan ja missä oli juuri kuljettu ja missä se uusi, kehuttu 
Viitastenperän laavu on, missä muut lähialueen järvet jne. Lopulta lyhtyjen 
ja lamppujen letka lähti takaisin kohti ratikkapysäkkiä. Pakkanen oli parin 
asteen verran kiristynyt. Muutaman henkilön kanssa kävimme vielä katso-
massa Hervantajärven uimarannan. Yhteensä lyhtykävelyyn osallistujia oli 
kaksikymmentä, nuorin reipas kuusivuotias.  
 

Teksti: Päivi Keskikiikonen-Piché ja Kaisa Plomp 
Kuva: Päivi Keskikiikonen- Piché 
 

Viikonlopun hiihtoretki Ilmoilan maisemiin 10.-12.2. 
 

Kolbman ja Taivaltajien yhteinen viikonlopun hiihtoretki 10.-12.2.2023 
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajamailla Ilmoilassa toteutui seitsemän 
osallistujan voimin. Lunta oli vaihtelevasti, mutta riittävästi retkelle ja 
jäätilanne oli hyvä.  
 

Perjantaina kuljettiin lyhyt hiihtomatka läheiseen saareen, johon pystytettiin 
leiri kahdeksi yöksi. Illalla ihastelimme appelsiinikuuta ja revontulia, jotka 
leimusivat hentoisen pilviverhon takana.  
 

Lauantaina lumikenkäilimme rauhalliseen tahtiin metsäteitä, polkuja ja 
peltoja hyödyntäen noin 10 kilometrin reitin pysähtyen Retulaavulle tauolle. 
Laavulla tapasimme paikallisen kyläyhdistyksen aktiiveja, jotka kertoivat 
alueen historiasta ja aktiivisesta elämästä.  
 

Sunnuntaina palasimme saaresta ja valloitimme jalkaisin läheisen 
Humponvuoren, jossa sijaitsee myös kalasääsken tekopesä. Nyt pesällä 
nakutteli käpytikka käpyjään eikä vielä asunnon etsijöitä näkynyt.  
 

Retkemme aikana saimme nauttia hyvästä seurasta ja upeasta 
tähtitaivaasta. Pääsimme myös katselemaan taivaalla liikkuvaa komeettaa 
kiikareilla.  
 

Teksti: Sari Rinta-Luopa. Kuvaaja ei valitettavasti ole toimituksen tiedossa. 
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Retkeilyjaostolla  
 

uusi vastaava 
 

 
Retkeilyjaosto vaihtoi vuo-
den alussa vetäjäänsä, kun 
tehtävää ansiokkaasti vuo-
desta 2018 asti hoitanut 
Marika Viinikka antoi tilaa 
muille. Marikan seuraajaksi 
jaostovastaavaksi valittiin 
minut, Tommi Säleniemi. 
 

Taivaltajissa moni ei minua 
vielä tunnekaan, sillä liityin 
Taivaltajiin ja samalla Ret-
keilyjaostoon kaksi vuotta 
sitten vuoden 2021 alussa.  
 

Retkeilytaustaa minulle on kuitenkin kertynyt parinkymmenen vuoden ajalta 
patikoinnista ja melonnasta. Nykyisin käyn myös ehtiessäni omatoimi-
rasteilla sekä talvisin hiihtämässä ja retkiluistelemassa. Taivaltajissa olin 
viime vuonna järjestämässä viikonloppuretkiä Isojärven ja Liesjärven 
kansallispuistoihin. Tänä vuonna olen mukana ainakin toukokuussa Evon 
ja marraskuussa Utön viikonloppuretkien järjestelyissä.  
 

Retkeilyjaosto järjestää vuoden aikana lukuisia patikointiin, vaeltamiseen ja 
melontaan liittyviä tapahtumia. Tapahtumia riittää muutaman tunnin tieto-
iskuista ja kävelyretkistä noin viikon mittaiseen ruskavaellukseen ja 
melontaretkiin saakka. Tapahtumat ovat avoinna kaikille Taivaltajien 
jäsenille. Jos olet kiinnostunut liittymään aktiiviseen joukkoomme Retkeily-
jaostoon järjestämään näitä tapahtumia, niin olet tervetullut mukaan! Voit 
ottaa yhteyttä minuun, tommi.saleniemi@mosse.fi. Myös muut Retkeily-
jaoston nykyiset jäsenet auttavat varmasti mielellään.  
 

Aktiivista vuoden jatkoa, nähdään Taivaltajien ulkoilutapahtumissa! 
 

Retkeilyjaoston vastaava Tommi Säleniemi 
 

Kuva: Marika Kyrölä 
 

SUOMEN LADUN VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSISTA 
 

Oletko kiinnostunut perheliikunnasta, polkujuoksusta, maastopyöräilystä tai 
muista lajeista? Oletko jo harrastanut lajia, mutta yksin on vähän tylsää ja 
haluaisit seuraa lenkeille? Odotteletko, että Tampereen Taivaltajat järjes-
täisi jotain sinua kiinnostavaa toimintaa? Mikset tulisikin mukaan järjes-
tämään sitä itse? Tiesitkö, että Suomen Latu järjestää vuosittain lukuisia 
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vertaisohjaajakoulutuksia jäsenilleen ja Tampereen Taivaltajilla on ilmais-
paikkoja näihin koulutuksiin? Mitään ammattilaisuutta ei vaadita; ainoina 
edellytyksinä on taivaltajajäsenyys, into harrastaa ja sitoutuminen toimin-
nan järjestämiseen. Kurssitarjonnasta löydät tietoa Suomen Ladun sivuilta. 
Ota yhteyttä, jutellaan lisää, koulutusyhdyshenkilönne, Paula Y. 
 

 
Jäsenrekisteriasiaa (-jutustelua) 

 

Aluksi edellisestä lehdestä hiukan täydennettyä toistoa (kertaus on opin-
tojen äiti, vaikka isästä ei ole tietoa). Perässä uuttakin. 
 

Jäsenpolku https://suomenlatu.crmieportal.com/login (jossa jäsen näkee 
omat tietonsa). Sen käyttöä varten jäsenrekisterissä pitää olla oma 
sähköposti. Tarvittaessa sen voi antaa (tai väärän korjata) Ladun 
jäsenpalvelujen kautta. Jäsenpolkua voi käyttää tietokoneen lisäksi 
kännykällä (ei ehkä Nokia 3110:lla tms.). Tietokoneella käytettäessä 
edelliselle sivulle pääsee vasemmalla ylhäällä olevan Ladun kuvakkeen 
(liekki + sompa) avulla; selvempänä tekstinä tms. se lienee tulossa. 
Tietenkin myös selaimen ”Edellinen sivu” toimii. Käykää katsomassa. En 
tiedä missä vaiheessa ja mitä tietoa etusivun eri kuvakkeiden taakse ehkä 
joskus ilmestyy. 
 

Saattaa tulla mieleen antaa sama sähköposti esimerkiksi lapsille, jotta 
heidänkin osaltaan perheen aikuinen saa tietoa. Älkää tehkö niin! Oman 
kokeiluni (suunniteltu!) perusteella kenenkään saman osoitteisen Jäsen-
portti ei toimi. Saattaa siitä olla muutakin harmia. 
 

Tällä hetkellä Jäsenpolun kautta ei taida päästä perheenjäsenten tietoihin, 
vain omiin. Perheominaisuus lienee tulossa. 
 

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 
Jäsenpolkuun, Ladun jäsenpalvelu lähettää jäsenkortin pyynnöstä. Jäsen-
kortti voi olla tarpeellinen, jos on tarpeen osoittaa jäsenyytensä, mm. 
Taivalpirtin käyttöoikeus, Ladun alennuksia haluttaessa, tms. 

Lappiaiheinen kirjallisuusilta  
Kerholla 27.3.2023 kello 18.00 alkaen 

 

Kevään toisessa kirjallisuusillassa Matti ja Omppu Rekola 
kertovat maailman suurimman kansanperinteen kerääjän, 
Samuli Paulaharjun, keruumatkoista sekä lapinkirjoista.  
 

Kahvitarjoilu kello 18.00. 
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Omia osoitetietoja voi tuon kautta korjata, jos niissä on selvä virhe. Posti 
ilmoittaa osoitteenmuutostiedot (myös kuolemat), ellei itse ole tehnyt 
osoitteenluovutuskieltoa. Muuton takia älkää tietoa korjatko, ellei se muuta-
man viikon kuluessa ole saapunut perille oikein. 
 

Jäsenpolun kautta voi määritellä ”Haluan jäsenyhdistyksen tiedotteet vain 
sähköisenä”, jolloin Tapahtumat-lehteä ei paperisena toimiteta. Lehden 
löytää mm. kotisivuiltamme. Postituskieltoja on minulle toimitettu jokin 
määrä, ne on lisätty jäsentietoihin. Edelleen saa tiedon lähettää minullekin. 
 

Siellä on myös ”Ei mainoksia”, ”Ei varainkeruuta”, ”Ei sähköisiä tiedotteita”, 
yms. Latu varmaankin huomioi nuo heti, mutta yhdistyksemme osalta 
emme ole ehtineet sopia, miten niitä hyödynnetään, eli toistaiseksi ei 
mitenkään.  
 

Jäsenmaksulaskun voi tilata e-laskuna oman verkkopankin kautta. Verkko-
pankki kysyy laskuttajaa (Suomen Latu ry), asiakasnumeroa (= jäsen-
numero) ja edellisen laskun viitenumeroa. Kumpikin numero löytyy 
Jäsenpolusta. Jäsenpolussa näkyvä IBANN ei ole maksajan tilinumero, 
vaan e-laskutuksen osoite. Omasta verkkopankistani en löytänyt ko. tietoa 
tarkistaakseni, eikä sitä löytänyt pankin asiakaspalvelijakaan (olisi kyllä 
selvittänyt, jos olisin pyytänyt).  
 

Jos Jäsenpolussa on mielestänne väärää tietoa, jota ette voi korjata, kan-
nattaa olla yhteydessä Latuun. Jäsennumero tai osoite on nimen lisäksi 
hyvä varmistamaan kenestä on puhe. 
 

Sitten Ladun toimintamalleista tms. vähän tietoa, mitä tilanteiden muuttu-
essa kannattaa huomioida. Näitä ei liene missään kuvattu, mutta näin 
näyttää olevan, ei aina, mutta usein/yleensä. 
 

Perheen määritelmää on tiukennettu aiemmasta (tästä on määritelmä).  
Perheeseen kuuluu vähintään 2 henkilöä, joista 1-2 on aikuisia sekä 
mahdollisesti lapsia (alaikäisiä), kaikki asuvat samassa osoitteessa (jäse-
nenämme on ollut 5-henkinen perhe, joka asui 4 eri osoitteessa; ei onnistu 
enää). 
 

Jos jokin perhe on tuota määritystä rikkova, Latu varmaan korjaa asian 
huomatessaan (tai on jo korjannut?). Väärät erotettaneen. 
 

Jos joku perheenjäsen muuttaa eri osoitteeseen, hänet erotetaan; ei voi 
olla perhettä. 
 

Jos 2-henkisestä perheestä toinen eroaa tai vaihtaa yhdistystä, jäljelle 
jäänyt erotetaan; ei voi olla perhe yksin. 
 

Kun lapsi tulee täysikäiseksi, hänet erotetaan. Eräs Ladun vaikuttaja totesi 
riemuissaan ”Uusi järjestelmä mahdollistaa automaattisen erottamisen lap-
sen tullessa aikuiseksi”. Ehdotukseni ”Voisihan olla vaihtoehtona vaihtaa 
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henkilöjäseneksi tai kysyä jäsenen mielipidettä” ei oikein saavuttanut 
vastakaikua. Näitä on jo erotettu. 
 

Kuollut yleensä säilyy aktiivisena jäsenenä seuraavan tammikuun alku-
puolelle, vaikka Postilta tieto tulee muutamassa päivässä. Hänelle toden-
näköisesti lähetetään lehdet (Latu & Polku sekä Tapahtumat) siihen asti, ja 
mahdollisesti seuraavan vuoden jäsenmaksulaskukin (jota ei toki tarvitse 
maksaa). 
 

Jos em. tapahtuman jälkeen perheeseen jää vain 1 jäsen, hänet erotetaan; 
ei voi olla perhe yksin. 
 

Jos jotakin näistä muutoksista on perheessänne tapahtunut tai tapahtu-
massa, ja haluatte jatkaa jäsenenä, kannattaa olla yhteydessä Latuun. 
 

En nyt ota yhtään kantaa siihen, miten eri tavalla yhdistyslaki ymmärtää 
jäsenen erottamisen edellytykset ja siihen liittyvät muodollisuudet.  
Tulkintakysymyksiä, tietenkin. 
 

Mutta sitä aavistuksen ihmettelen, että ”toisessa päässä” Ladulla on 
jäsenhankintakampanja, jossa taitaa uuden jäsenen hankkinut saada palk-
kion. Katsoin Ankkurin marraskuun tiedoista jäsentemme eroamisen syitä 
Ankkurin käyttöaikana (12 vuotta): 325 jäsentämme on erotettu, koska 
oikeus jäsenyyteen on päättynyt (syynä ei siis ole maksamattomuus, 
yhdistyksen vaihto tms.). 
 

Pyyntönä kaikille: Jos eroatte Taivaltajien jäsenyydestä, palauttakaa ilman 
eri kehotusta hallussanne olevat avaimet ja muu Taivaltajien omaisuus 
Kerhollemme. Sama juttu, jos hallussanne oleva omaisuutemme on muu-
ten käynyt teille tarpeettomaksi. Myös kuolintapauksessa olisi hyvä, jos 
joku tietäisi tietyn avaimen olevan Taivaltajien. Meillä ei aina ole tietoa 
perheenjäsenistä tms., joilta voisimme omaisuuttamme kysellä. Jos avai-
met viedään metalliromuun, ne eivät päädy vääriin käsiin, mutta silti 
mieluummin otamme ne itsellemme takaisin. Aika paljon avaimia jää teille 
tietymättömille. 
 

Ja tietenkin: Eroamisesta on hyvä kertoa Latuun asioiden selkeyden 
vuoksi. Maksamattomien erottaminen vaatii aina hankalampaa käsittelyä. 
 

Kaikessa voi olla yhteydessä myös minuun. Opastan mielelläni. Joitakin 
tietoja, mm. sähköposti, voin minäkin käsitellä (tallentaa, muuttaa, poistaa), 
mutta Latu on periaatteessa aina oikea paikka niille. 
 

Jäsenrekisterin muutos on aiheuttanut minullekin aika lailla lisätyötä (sen 
lisäksi, että olin järjestelmää testaamassa siltä osin kuin se oli mahdollista).  
Paljon on pitänyt tutkia mistä ja miten saan tiedot, jotka mm. johtokuntaa 
varten pitäisi löytää. Vielä tätä kirjoittaessani järjestelmässä on asioita, joita 
en ymmärrä. Mm. en tiedä miten saan listauksen kaikista eronneista. Vii-
meksi tietoja tutkiessani yli 110 henkilön tiedot eivät tule listaukseen, osa 
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heistä lienee eronneita, osa erotettuja, osa jatkaa jäsenenä (eräältä ky-
syin), mutta tavallaan he ovat kadonneet. Mukana näyttää olevan kaik-
kia(?) jäsenluokkia. En tosiaankaan jatkuvasti tutkaile yksitellen puuttuvien 
tietoja, nyt joitakin tarkistin. Meitä Taivaltajia on yli 2700, on pakko luottaa 
siihen, että ohjeiden mukaisilla listauksilla saan meistä riittävät tiedot. 
 

Jos tuttunne sanoo, ettei ole saanut lehteä (Tapahtumat ja/tai Latu&Polku), 
pyytäkää ottamaan yhteyttä Latuun. 
 

Sanoisinko, että melkoisen työllistävä vaikutus rekisterimuutoksella on, 
merkittävästi täällä, vaikutusta Ladun väelle vain arvuuttelen. Tässä pätee 
sama kuin muuallakin, vanha järjestelmä on parhaiten arvostettu hauta-
jaistensa jälkeen. 
 

Seppo Raevaara 
jäsensihteeri(kkö), edelleen (tai pahenevasti?) jääräpää 
 

Etsintä- ja ensiapujaosto 
 

Etsintä- ja ensiapujaosto kuuluttaa 
 

Ensiapuosaaminen hukassa? 
 

Tampereen Taivaltajille on tarjolla ensiapukoulutusta vuoden 2023 aikana. 
Ensiapuasioista vastaa Pasi Paananen, joka toimii myös ensiavun 
kouluttajana. 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 
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läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä erityisesti retkeilyyn 
liittyviä ensiapuasioita. 
 

Ma 20.3.2023 kello 18–21 Hätäensiapu (luonto- ja retkeilypainotteinen), 
paikka Taivaltajien kerhohuone (Amurinkatu 9, 33230 Tampere). HUOMIO, 
PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTTUNUT! 
 

La 23.9.2023 kello 9–16 Ensiavun peruskurssi (luonto- ja 
retkeilypainotteinen), paikka Taivalpirtti (Savontie 653, Lempäälä). 
  

Ma 13.11.2023 kello 18–21 Hätäensiapu (luonto- ja retkeilypainotteinen), 
paikka Taivaltajien kerhohuone (Amurinkatu 9, 33230 Tampere). HUOMIO, 
PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTTUNUT! 
  

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 
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Kävelyjaosto 
 

Yhteydenotot, ehdotukset, ideoinnit ja tiedustelut kävelyjaoston sähkö-
postiosoitteeseen taivaltajat.kavely@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.  
 

Lisäksi jatkamme pääsääntöisesti torstai-iltoina kävelyitä erilaisilla 
suunnilla ja teemoilla.  
 

Tiedotus ja tarkemmat yksityiskohdat näistä ja muista kävelyretkistä ilmoi-
tetaan ttretkeily-sähköpostilistalla ja Taivaltajien facebook-ryhmän kautta.  
 

Paula Yli-Orpo 

Pelijaosto 

Kevään ja kesän lentopalloilusta 
 

Lentopallo jatkuu Tredulla Koivistonkylässä, Koivistontie 31, kello 19:00 - 
20:30 joka keskiviikko 3.5.2023 asti. Sen jälkeen on hyvä mahdollisuus 
pelailla keskiviikkoisin Taivalpirtillä. 
 

Taivalpirtin kesäkauden avajaiset pidetään keskiviikkona 10.5.2023. 
Savontien puoleinen puomi aukeaa yleensä huomattavasti ennen kello 
18:aa. Jäsenavaimella senkin saa toki auki. Ennen kello 17 tulevat jättävät 
puomin yleensä ns. valelukkoon, sen jälkeen ihan reilusti auki. Valelukko 
sen vuoksi, ettei kukaan sivullinen huomaamatta ajele Pirtin ohitse ja jää 
illalla lukitun puomin taakse. 
 

Avajaiset alkavat perinteisesti noin kello 18, jolloin nostettaneen lippu sal-
koon. Sen jälkeen on mahdollisuus pelailla lentopalloa, mikäli porukkaa on 
koolla riittävästi. On ollut puhetta myös, että mölkkyä, petankia ja mah-
dollisesti kyykkääkin toisin esille. Kyykkää joskus heitimme ahkerastikin, 
mutta aavistuksen ”rajuna” lajina se hiipui pois. On aika paljon paikalla-
olijoista kiinni, minkä verran tuon mitäkin mahdollisuutta esille. 
 

Lentopalloa pelaillaan porukan mielihaluista riippuen noin puolitoista tuntia, 
jonka jälkeen saunotaan ja sen jälkeen nautitaan toistemme (tai omasta?) 
seurasta nuotion ääressä paistaen makkaraa, tai sitten ei. Voi siinä istua 
ihan nauttimattakin. Tai seistä. 
 

Minä katselen Pirtin kesäkeskiviikkoja paljolti lentopalloilun kannalta, mutta 
oikeasti siellä voi tehdä paljon muutakin. Pirtiltä löytyy mahdollisuus ennen 
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mainittujen lisäksi myös onkimiseen, tikanheittoon, veneilyyn, luontoiluun 
(vaikka kävely Riuttajärven ympäri katsellen aika monenlaista luontoa) ja 
tietenkin monenlaiseen muuhunkin ulkoiluun. Myöhemmin kesällä mar-
jastus ja sienestys ovat myös mahdollisia Pirtin lähimaastoissa (siis 
oikeasti saaliinkin toivossa). Jos halonhakkuu tms. kiinnostaa, siihenkin 
saattaa löytyä mahdollisuus. 
 

Autottomille tarjoan taas kyytiä monivuotiseen tapaan. Täältä Leinolan 
koulun nurkilta se on mahdollista, tänne pääsee ainakin linja-autolla, polku-
pyörällä ja kävellen. Kuljetus on tietenkin sovittava ajoissa etukäteen, 
tekstiviesti tai sähköposti toiminevat. Yhteystiedot löytyvät lehdestä. Aika 
usein kuulee sanottavan, ettei autoton pääse Pirtille. Olen tarjonnut kyytiä 
jo aika monta vuotta, joka vuosi ei ole ollut edes yhtä kysyjää, ruuhkaa ei 
koskaan. Kuljettajana(kin) olen kohtalaisen turvallinen. Kuten todettiin 
Asterix-lehdessä eräästä arkkitehdistä: Kaikki hänen suunnittelemansa 
rakennukset eivät ole sortuneet. 

  

Taivalpirtti kesäillassa. Kuva: Ritva Ryhänen 
 

Oikeasti suosittelen jokaiselle jäsenelle käymistä ainakin kerran kesä-
aikaan Taivalpirtillä. ”Once in a life time”, jos se on nykyihmiselle selvem-
min ilmaistu. 
 

Tämäkin kirjoitukseni on aika perinteinen, niin kuin kesäkauden avajaiset 
tapahtumanakin. Jos joku muu joskus tulee hoitamaan tätä hommaa (peli-
jaosto), saatavat perinteet kehittyä. Siihen asti näillä mennään. 
 

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

Taisin edellisessä lehdessä sanoa, että kesän korvalla tulisi ehkä muu-
toksia. Ei näytäkään tulevan. Kyse oli siitä, että kaupungin liikuntavuorojen 
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hakusivulla sanotaan, että vuorot haetaan 2 vuodeksi. Vuosi sitten niin tein, 
mutta vuoro annettiin vain 1 vuodeksi ilman mitään selityksiä. Niinpä oletin, 
että Tredun alueelle kaavoitetut kerrostalot alkavat realisoitua. Kyseltyäni 
asiaa nyt helmikuun alussa kaupungilta, heillä ei ollut mitään tietoa Tredun 
purkamisesta, ”isojen, hyvien salien vuorot annetaan vain 1 vuodeksi”. 
Vuoromme siellä siis jatkuu, kuten noin 50 vuotta on tehnyt. 
 

Seppo Raevaara, pelijaosto 
 

Perhetoimintajaosto 

 

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

Keväällä taas Metsämörreillään! Seuraa ilmoittelua Taivaltajien nettisivulla, 
ttretkeily-sähköpostilistalla ja facebookissa. 
 

Jaana Röytiö 

Pyöräilyjaosto 
 

Talvikilometrikisa 2023 (1.1.-28.2.) 
Taivaltajilla oli pieni joukkue, mutta silti tulimme ”mitalisijalle”. tehosarjassa, 
jossa joukkueita oli vain 26, tulimme toiseksi. Joukkueen kilometrit teho-
sarjassa oli yhteensä 5425,1 ja keskiarvo oli 1085 km/hlö kolmen polkijan 
voimin ja sähkösarjassa (319 joukkuetta) 1 polkijan joukkue tuli sijalle 309. 
Minuuttikisassa oli koko neljän polkijan joukkueen sijoitus tehosarjan toinen 
(22 joukkuetta), keskiarvo 73 h 3 min/hlö. Joukkueiden sijoitus ratkeaa 
keskiarvojen perusteella. Kokonaiskilometrit jaetaan vähintään viidellä, 
paitsi sähkösarjassa kolmella. 
 

Kilometrikisa 2023 (1.5.-30.9.) 
Myös tähän kisaan ilmoitetaan Taivaltajien joukkue Tehosarjaan. Koti-
sivulle tulee huhtikuussa lisätietoa. 
 

Retkilenkit ja leppoisat pyöräretket saattavat jatkua myös 2023, jos löytyy 
vetäjiä. Tästäkin lisätietoa kotisivulle. 
 

Helatorstaipyöräily 18.-21.5. järjestetään mahdollisesti. Tästäkin kotisivulle 
tiedot. 
 

Heinäkuussa perinteinen noin viikon pyöräretki joko viikolla 28 tai 29. 
 

Maastopyöräilystä lisää kotisivulla. 
 

Matti Rahomäki 
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Retkeilyjaosto 
 

Päiväretki Nokialle Ruutanan 
luonnonsuojelualueelle 13.5.2023 

 

Kokoontuminen Harjuniityn koululla kello 10 (osoite Lautamiehenkatu 1). 
Kuljemme luonnonsuojelualueella 15-20 kilometriä lounastauon pitäen. 
Mukaan omat eväät ja reipas mieli. 
 

Sitova ilmoittautuminen 5.5.2023 mennessä Pipsalle puh. 050 345 1164 
sähköposti pia.narvanen@gmail.com. Viikolla 17 vain tekstiviesti-ilmoit-
tautuminen. Max 10 henkilöä. Taivallusreitin vetää Veikko Rintala. 
 

Kanoottivajan talkoot 16.5. kello 17.00-18.00 
 

Keväällä kokoonnumme kanoottivajan kevätsiivoukseen ennen ensim-
mäistä tiistaimelontaa. 
 

16.5.-30.5. ja 27.6. Tiistaimelonnat kello 18:00 
 

Tiistaimelonnat Kaupinojan uimarannan viereisellä vajallamme alkavat 
16.5. tiistaina ja otsikossa mainittuina päivinä. Lyhyemmällä varoitus ajalla 
saattaa tulla muitakin päiviä ttmelonta-sähköpostilistalla ilmoitettuna. 
 

Tiistaimelonnan tarkoitus on tutustuttaa Taivaltajien jäseniä lajiin. 
Neuvontaa ja ohjausta annamme mahdollisuuksien mukaan. Toukokuun 
alussa, veden ollessa kylmää, ja haastavalla säällä pysyttelemme uima-
rannan tuntumassa, hyvällä säällä voimme tehdä lyhyehkön melonnan, 
noin 2 tuntia, kaupungin suuntaan tai Niihamanselän rantojen uusia 
nuotiopaikkoja katsomaan. Hitaimmat määräävät melontavauhdin, tai 
kokeneet voivat muodostaa oman, nopeamman ryhmänsä. Ota mukaan 
varavaatteita, ainakin kotimatkaa varten. Rantautuessa tuppaavat tossutkin 
kastumaan, meloessa jonkin verran roiskuu vettä puserolle, ja housuillekin 
vähän valuu vettä aukkopeitteestä huolimatta. Melojilta vaaditaan uima-
taito. Kelluntaliivin, kanootin/kajakin, aukkopeitteen sekä melan saa vajalta 
maksutta käyttöön. 
 

Tiistaimelonnat ovat ilmaisia, eivätkä ne jäsenille tarkoitettuna ole 
ohjelmapalveluja. Kukin meloo omalla vastuullaan. 
 

Lisää tiistaimelonnoista:  
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/ 
Tiedusteluihin vastaa Pipsa, puh 050 345 1164 (mieluummin lähetä viesti, 
vkolla 17 en ole tavoitettavissa). 
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Retkeilyn ABC: Kotasavustusilta  
Taivalpirtillä 24.5. kello 18 

 

"Savustus kulkeutui tänne Keski-Euroopasta vain reilu 300 vuotta sitten. 
Sen sijaan saamelaisten suosima kotasavustus on tunnettu pohjois-
maisessa kulttuurissa jo kauan. Lihat ja kalat ripustettiin asuinkodan 
savuaukkoon, jossa ne savustuivat ja kuivuivat kun kodassa pidettiin tulta." 
 

Eräperinteet jatkuvat Taivalpirtillä retkeilyn ABC-sarjassa. Maarit Savo-
lainen opastaa, kuinka tehdään kankaalla vuorattu minikota ja sen ruotei-
siin ripustetaan kypsymään ohuita suolalla maustettuja kaslersuikaleita. 
Tulet alle ja vajaan parin tunnin kuluttua herkku on valmis. 
 

Iltaa on mahdollista jatkaa omien eväiden syömisen, saunomisen ja 
uimisen parissa (muista siis uikkarit). Mahdolliset tiedustelut: Johanna 
Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai puh. 040 752 5116. 
 

Iso-Tarus Evolla. Kuva Anna-Maija Rae 
 

Keväinen retkeilyviikonloppu €volla 
pe 26.5.–su 28.5.23 

 

Retkemme suuntautuu Evon retkeilyalueelle. Matkan teemme omilla 
autoilla/kimppakyydeillä. Lähdemme perjantaina iltapäivällä ja palaamme 
sunnuntaina. Leiriytyminen tapahtuu omissa tai osallistujien itse vuok-
raamissa teltoissa. Mukaan omat eväät, vettä, keitin, yöpymisvälineet ja 
sään mukainen retkeilyvarustus (mm. lämmintä vaatetta & sadevarusteet). 
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Taivalluksen tarkempi suunnitelma ilmoitetaan osallistujille lähempänä 
ajankohtaa. 
 

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

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 19.5.23 mennessä tekstiviestillä Pipsalle (Pia 
Närvänen) puh. 050 345 1164. Taivallusreitin vetää Tommi Säleniemi. 
 

Kalastuskilpailu keskiviikkona 7.6. 
Taivalpirtillä 

 

Perinteinen mato-onkitapahtuma pidetään kesäkuun alussa Taivalpirtillä. 
Tapahtumassa palkitaan suurin saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja 
pienin kala (pituus ratkaisee). Sarjat ovat nuoret (alle 16 v.) ja yleinen. 
Onginta alkaa kello 18.00 ja päättyy kello 19.00. Omat mato-onget ja 
madot mukaan. Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin, ja tässä on mainio 
tilaisuus tulla tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin. Mahdolliset 
tiedustelut: Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai  
puh. 040 752 5116. 
 

Kuva: Timo Antila 

Melontavaellus Ivalojoelle 10.-18.6.2023 
 

Tulevan kesän pitkä melontavaellus suuntautuu Ivalojoelle, joka lukeutuu 
Suomen hienoimpiin melontajokiin. Suunnitelmana on meloa Lismasta 
Ivaloon noin 135 kilometriä. Ajankohtana on kesäkuun puoliväli, tarkemmin 
10.-18.6.2023. Reitillä on paljon koskia, joiden luokitus on välillä I-III. 
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Vaellukseen osallistuminen edellyttää edellä mainitun koskiluokituksen 
mukaista melontataitoa. Reitin kuvauksia löytyy luontoon.fi sivuilta: 
https://www.luontoon.fi/inarinalueenvesireitit/ivalonmatinvesiretkeilyreitti. 
Vaelluksen lopussa voidaan jatkaa meloen Ivalojoen loppuosuus Inarin-
järven Veskoniemen satamaan asti. Tämä pidentää retkiaikaa parilla päi-
vällä ja melontamatkaa noin 25 kilometriä. Ennen varsinaista Lisma-Ivalo 
melontaa voidaan tehdä retki vastavirtaan meloen Lismasta Korsa-järvelle 
ja takaisin (4.-10.6). Nämä toteutetaan kiinnostuksen mukaan ja sovitaan 
tarkemmin osallistujien kesken. 
 

Reitillä majoittuminen tapahtuu teltoissa. Muonitus omin eväin. Voi sopia 
myös yhteisiä teltta- ja ruokakuntia. Matkat tapahtuvat totuttuun tapaan 
kimppakyydeillä tai omatoimisesti ja kanoottien kuljetuksesta autoilla sovi-
taan osallistujien kesken. Kanootteja, telttoja ja muita varusteita voi vuok-
rata yhdistykseltä. 
 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä, jonka jälkeen osallistujien kesken 
pidetään info-palaveri.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
kimmo.kemppinen@outlook.com tai 0400 308 460 
 

Ruskaretki 1.-10.9.2023 
 

Vuoden 2023 ruskavaelluksemme suuntautuu Kilpisjärvelle viikolla 36, eli 
1.-10.9. (pe-illan yöjunalla, ja takaisin la-illan yöjunalla). Linja-auto ajaa 
Kolarin/Rovaniemen rautatieasemalta Kilpisjärvelle ja edelleen Rosta-
daleniin Norjan puolelle, paluukyyti lähtee Kilpisjärveltä. Lisätietoja retkestä 
kevään aikana sähköisillä kanavillamme ja kesäkuun lehdessä, missä 
myös ilmoittautumisohjeet. Voit tutustua Taivaltajien ruskaretken peri-
aatteisiin ja mm. varusteluetteloon Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston 
osioista. Muista aloittaa retkitaitojen harjoittelu ja kunnon kohentaminen 
ajoissa, niin retkellä on mukavampaa. Mahdolliset tiedustelut: Johanna 
Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai puh. 040 752 5116. 
 

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 ret-
kestä myöhemmin, mutta merkitse jo kalenteriisi tämä ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua karun kauniiseen saaristoluontoon ja loppusyksyn valoon 
ulkosaaristossa. 
t: Johanna 
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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 
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Karrimor Jaguar GR 80 rinkka 1    8,00 
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 
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SILPPUSÄKKI 
 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 
Osoitteesta https://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@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  

https://taivaltajat.sporttisaitti.com,  sähköposti: taivaltajat@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@netti.fi 
 

Varapj, sihteeri, koulutusyhdyshenkilö 
Paula Yli-Urpo, 
0400 883 320 (vain viestit) 
paulayliurpo@gmail.com 
 

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

Jäsensihteeri Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara@koti.tpo.fi 
 

Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa  
045 175 0451, hrinne@elisanet.fi 
 

Kiinteistötoimikunta pj Mattias 
Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 
 

Viestintätoimikunta, vastaava Marika 
Kyrölä 
040 770 2023 (vain viestit) 
mkyrola@gmail.com 
 

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 09 8567 7450 
jasenpalvelu@suomenlatu.fi 
 

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@netti.fi 
 

Ensiapu, Pasi Paananen 
040 531 9648, taivaltajat.ensiapu@gmail.com 
 

Etsintä/Vapepa, Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi 
 

Hiihtojaosto, Raimo Raevaara 
040 837 6269, raimo.raevaara@gmail.com 
 

Kävelyjaosto, Paula Yli-Urpo,  
0400 883 320 (vain viestit) 
paulayliurpo@gmail.com 
 

Perhetoiminta-jaosto, Jaana Röytiö 
050 373 7219, jaanajalarvo@hotmail.com 
 

Pelijaosto, Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara@koti.tpo.fi 
 

Pyöräilyjaosto, Matti Rahomäki 
050 572 3531, mattirahomaki@gmail.com 
 

Retkeilyjaosto, Tommi Säleniemi 
040 510 7567 (vain viestit) 
tommi.saleniemi@mosse.fi 
 

 

Taivalpirtin isännät  
 

Ossi Kuoppala 050 588 3084  
ossi_kuoppala@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@pp.inet.fi 
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille 
 

Melontalista 
Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on 
tarkoitus tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. 
Tapahtumat -lehti ilmestyy sen verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava 
melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea melontaseuraa omille 
retkille. Listan sähköpostiosoite on: ttmelonta@googlegroups.com. 

 

Retkeilylista 
Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. 
Retkeilyjaosto tiedottaa listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen 
lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja 
keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien 
virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, lintubongailuun tms. Listan 
sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com. 
 

Listoille kirjoittaminen 
Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia vain 
listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn viestiin 
vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi. 
 

Liittyminen 
Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia 
Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com.  
 

Kävelyjaosto 
Yhteydenotot, ehdotukset ja tiedustelut: taivaltajat.kavely@gmail.com  
Oma googlegroups-sähköpostilista rakenteilla.  
 

Perhetoiminta 
Yhteydenotot, ehdotukset ja tiedustelut: Jaana Röytiö ja Paula Yli-Urpo, 
jaanajalarvo@hotmail.com tai taivaltajat.perhetoiminta@gmail.com Oma googlegroups-
sähköpostilista rakenteilla.  


