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Lentopalloa
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Kesäkeskiviikko Taivalpirtillä
Lentopallon lisäksi omatoimista luontoliikuntaa, toisten tapaamista,
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4.6. Perhepolkujuoksua Nokialla, sivu 19
6.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 20
14.6. Perhepolkujuoksua Kangasalan Kyötikkälässä, sivu 19
15.-17.6. Melontaretki Saarijärven koskireitille, sivu 21
7.-15.7. Härkätien pyöräily, sivu 17
16.-23.7. 2018 Melontavaellus Ivalojoelle, sivu 21
28.-29.7. Viikonlopun pyöräily Pyhäjärven ympäri, sivu 18
13.8. Ruskaretken palaveri Kerholla, sivu 23
19.8. 60-vuotisjuhla Taivalpirtillä, sivu 4
8.9. Nuku yö ulkona – Laipanmaassa, sivu 27
7.-16.9. Ruskaretki Sevettijärven suuntaan, sivu 23
1.9. XIV Birgitan kirkkovaellus, sivu 27
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7.10. 49. Pirkan Hölkkä, sivu 14
14.10. Talkoohölkkä, sivu 15
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Tampereen Taivaltajat ry.
viettää 60-vuotisjuhliaan Taivalpirtillä
sunnuntaina 19.8.2018 kello 12-17
Ilmoittaudu
mukaan
juhlintaan
nettisivuillamme viimeistään 30.6.2018 tai Kerhon
keskiviikkopäivystykseen viimeistään 27.6.2018.
(heinäkuussa ei ole päivystystä).
Juhlien ohjelmassa mm.
- tervehdykset
- muistamiset
- ruokailu
- musiikkia ja yhteislaulua
- kahvitus
- muisteloita vuosien varrelta
Ota yllesi sään mukainen ulkoiluvarustus.
Linja-autokuljetus järjestetään Keskustorilta
(maksu 5 euroa).
Tarjoilujen ja kuljetuksien takia ilmoittautuminen on välttämätöntä.
Tervetuloa!
Tampereen Taivaltajat ry
Johtokunta
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Kuva: Pasi Hirvonen

Aarre Ensio Rytkönen
29.5.1938-24.2.2018
70-luvulla Rytkösen perhe, Airi ja Aarre sekä tyttäret Tiina ja Kaija, oli
löytänyt Taivaltajat ja Taivalpirtin. Heidät näki telttaleireineen pitkin kesää
nauttimassa Taivalpirtin miljööstä samalla siellä kaikkea tarpeellista
puuhaillen. Luontevasti liittyi Airi huoltojaoston joukkoon ja jo nuoresta
retkeilyä harrastanut Aarre retkeilyjaostoon.
Lukemattomia ovat ne hienot kesä- ja talviretket, joita Aarren kanssa saatiin
olla vuosien varrella toteuttamassa. Alkuun retket olivat yhdistyksen retkiä,
mutta vuosien kuluessa yhä enemmän ja enemmän pienehkön ystäväpiirin
retkiä; olimmehan kukin vuorollamme jättäneet yhdistyksen retkeilyjaoston
uusien, virkeiden toimijoiden käsiin.
Isossa väkijoukossa Aarre jäi mielellään taka-alalle tarkkailijaksi, mutta
pienemmässä ryhmässä, ystävien kesken, hänen sosiaalisuutensa nousi
esiin. Hänen vahvasta sosiaalisuudestaan huolimatta luonnehtisin silti, että
Aarre oli niitä miehiä, jotka kulkevat omia polkujaan…
Maija
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Aarren kanssa kultamailla
Tankavaaran kultakylässä alettiin järjestää ensimmäisiä vaskauskisoja
vuonna 1974. Jo vuonna 1977 kisat järjestettiin kullanhuuhdonnan MMkisoina, joita on myöhemmin järjestetty eri puolilla maailmaa.
Aarre oli monen toiminnan mies ja osaaja. Hän oli kulkenut Lapissa ja
etsinyt ja huuhtonut kultaa. Matkoilla mukana oli usein myös vaimo Airi.
Tankavaara oli Aarrelle tuttu paikka. Hän osallistui kisoihin ja vuonna 1980
Aarre voitti siellä kullanhuuhdonnan maailmanmestaruuden. Upeaa!
Syksyllä 1982 Taivaltajien ruskaretki suuntautui Kiilopäälle ja Saariselälle.
Aarrella oli tiedossa valtauspaikka Ivalojoen kultamailla Vuijemissa, joten
yhden vaellusryhmän muodostivat: Aarre, Martti, Mattias ja Mirja. Tämä
ryhmä lähti - ei vähempää - kuin etsimään kultaa. Suuntasimme taksilla
Kutturan tielle, josta läksimme rinkat selässä kulkemaan aluksi mukavaa
hiekkatietä, sitten polkuja pitkin seuraillen Vuijemijoen vartta. Ohitimme
hienon jokilaakson, jossa oli erikoinen Kellostapuli-niminen paikka. Kun
tulimme Vuijemijokeen ja siitä edelleen Sotajokeen laskevalle purolle
olimmekin jo perillä.
Nousimme puron vartta vähän matkaa ylemmäs ja yllätyimme. Siinä olivat
valmiina paikalla rakennetut hieno pöytä ja tuolit sadekatoksella sekä
keittopaikka. Pian nousikin mäntyjä ja lehtipuita kasvavaan maastoon neljä
eriväristä telttaa ja niin paikka oli valmis asuttavaksi.
Seuraava aamu oli kaunis ja aurinkoinen, kun aloimme työt. Lapio ja muut
työvälineet löytyivät valtauspaikan läheltä sammaleen alle peiteltynä.
Aarren antamin ohjein laitoimme rännin paikoilleen siten, että purossa
juokseva vesi käännettiin juoksemaan rännin kautta. Rännin pohjalle
asetettiin rihlat. Martti alkoi lapioida viereisestä kuopasta maata ja soraa
ränniin. Vesi kuljetti maa-ainesta. Isommat huuhtoutuneet kivet heitimme
rännistä pois. Painavampi maa ja raskaimpana mahdollinen kulta
painuisivat rihlojen pohjalle. Enin osa maa-ainesta meni veden mukana
pois. Jossain vaiheessa sitten nostettiin rihloja ja kertynyt aines ohjattiin
vaskooliin. Martti, Mattias ja minä olimme Lemmenjoen vaelluksillamme
saaneet jo kokeilla vaskaamista. Nyt saimme lisäoppia Aarrelta. Kun Aarre
vaskasi, katsoimme jännittyneinä, tuleeko sitä – ja tulihan sitä – kultaa.
Pieninä hippuina se kiilsi lopulta vaskoolin uurteissa. Teimme tarkkaa työtä.
Mattias aina lopuksi tarkasti, ettei yhtään hippua jäänyt rännin
pohjalautoihin.
Joka rännityksen saalis koottiin Aarrella olleeseen pieneen purnukkaan.
Päivät kuluivat rännittäessä, illalla istuimme tulilla ja rakovalkealla
tarinoiden ja leikkimielistä korttia pelaillen. Oli upeita revontulia ja
tähtitaivas.
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Neljännen päivän kalistuessa iltapäivään keskeytimme työt ja lähdimme
Aarren opastuksella tutustumaan Ivalojoen Kultalaan ja sen ympäristöön.
Kuljimme Sotajoen vartta ja Patatuntureiden välistä ja Björklundin vaaran
itäpuolta, sieltä polku laskeutui jyrkästi Ivalojoen laaksoon suoraan Kultalan
riippusillan kohdalle. Oli jännittävää yksitellen ylittää pitkä kuohuvan kosken
yläpuolella keinahteleva silta. Siinä oli nyt edessämme rinteellä kuulu
Kultalan kruununstationi, jossa kruunun virkamiehet kultaryntäyksen aikaan
toimivat ja asuivat. Päärakennuksen vieressä olivat jäljellä leipomo ja
kellari. Tutkimme Stationin sisältä ja ulkoa. Kultalan lähipiirissä oli
autiotupa, johon majoituimme.
Alueella oli paljon katsottavaa ja jokimaisemat olivat upeat. Oli koskia ja
rauhallisia suvantopaikkoja. Kuljimme myös Ivalojoen rantaa ylöspäin
Appisjoen suulle. Siellä miehet kalastivat viisi kaunista harria, jotka
myöhemmin paistoimme suussa sulaviksi herkuiksi.
Kun lähdimme takaisin kultapurollemme, seurasimme polkua, joka johti
Kultalasta suoraan Pahaojan vanhalle kultakämpälle, matkaa ehkä 12
kilometriä. Tämä kultakämppä sijaitsi kauniilla paikalla Sotajoen itärannalla.
Kämpän rannassa Sotajoen yli pääsimme riippusiltaa pitkin. Näimme
muitakin entisiä kämppiä ja
monia merkkejä konekaivuun
yrityksistä. Ne kuitenkin kuuluivat jo kultahistoriaan ja menneeseen maailmaan.
Vielä poislähtöpäivän aamupäivänä rännitimme. Mutta lopetettava oli ja purettava leiri.
Matkasimme Kutturan tielle,
josta taksi haki meidät Kiilopäälle.
Ruskamatkan jälkeen pidimme
Taivalpirtillä muisteluillan. Aarre
oli jakanut ”kultasaaliin” tarkasti
neljään samanlaiseen osaan ja
laittanut ne pieniin lasisiin
putkiloihin
sekä
punonut
jokaiseen
tuohesta
kauniin
korkin. Oli riemullista katsella,
miten
kauniisti
kimalsivat
kultahiput, joiden löytymiseen
oli päässyt itse osallistumaan.
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Ja niin ne kimaltavat vieläkin. Retkestä jäi paljon kokemuksia ja
muisteltavaa. Kiitokseksi Aarrelle annoimme hänelle kauniit nahkarukkaset.
Teksti ja kuva: Mirja

Aarren kanssa melomassa
Ensikohtaamiseni Aarren kanssa tapahtui Taivaltajien melontaretkellä 80luvun alussa. Retki tehtiin nykyisen Seitsemisen kansallispuiston alueella.
Vesille lähdimme Kettulammesta, josta meloimme kapeaa, mutta nopeasti
virtaavaa ojaa pitkin myötävirtaan. Jonon viimeisessä kanootissa Aarre piti
perää, itse istuin aloittelijana ilman melaa kanootin pohjalla. Kukaan ei ollut
rannalta tarkistanut, mikä meitä melojia edessäpäin odotti. Koskipaikassa
oli suuri kuusi kaatunut yli joen, niin, että vesi jatkoi matkaansa kuusen
oksiston siivilän läpi, mutta ensimmäiset melojat ja kanootit jäivät virran
paineeseen kuusen vangeiksi. Välittömästi tilanteen nähtyään Aarre
tempaisi kanoottimme nurin ojassa sadakseen sen nopeammin
pysähtymään ja loikkasi saman tien rantaan, juoksi kuusen rungolla kuin
orava ja autteli pulassa olevat melojat rantaan. Sitten hän jatkoi
pelastustoimia tyhjentämällä kanootteja vedestä ja pyydystämällä karkuun
uivia varusteita kosken suvannosta, ennen kuin itse olin ehtinyt kunnolla
edes tajuamaan, mitä oli tapahtumassa. Aarren toiminnan nopeus ja
määrätietoisuus tekivät minuun suuren vaikutuksen.
Alkuaikoina Aarre meloi itse valmistamallaan kajakilla koskireiteillä, järvillä
ja merellä. Pääsääntöisesti kaikki melonta- ja retkeilyvälineet olivat Aarren
itse valmistamia. Hän ompeli melonta-anorakkeja, laavuja ja telttoja, teki
kanootteja, ahkioita, telttakamiinoita ja keittimiä. Monesti näitä syntyi yli
oman tarpeen, jolloin hän saattoi lahjoittaa ylimääräiset heille, joilla tiesi
olevan käyttöä retkivälineille. Varsinkin hänen valmistamansa risukeittimet
("käpärit" = käpykeittimet) olivat toimivia ja kauniitakin käsityötaidon
näytteitä.
Ulkomailta Aarre tilasi kanadalaisen taiteilijan, filmintekijän ja melojan, Bill
Masonin, kirjoja ja videoita. Niistä Aarre opetteli melomaan avokanoottia ja
lisäksi tietenkin harjoittelemalla ahkerasti. Kanootikseen Aarre valmisti Bill
Masonin käyttämän Chestnut Prospectorin hankkimiensa piirustusten
mukaisesti. Kanoottia varten hänen piti ensin tehdä muotti, ja tästä
muotista valmistettiin paitsi Aarren oma kanootti, sen lisäksi lukuisia
kanootteja muille melojille. Muotin tekoon meni Aarrelta yhden talven
aikana lukemattomia työtunteja, mutta muotista valmistetut kanootit olivat
niin hyviä, että monet niistä ovat olleet käytössä jo yli 25 vuoden ajan.
Ainakin omani.
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Kun Aarre oli perehtynyt avokanoottimelonnan saloihin, alkoi kajakkimelonta jäädä vähemmälle. Kuitenkin hän vielä 2000-luvulla suoritti
melontaohjaajan tutkinnon, jossa yhtenä vaatimuksena oli kajakin hallinta
vaativissa oloissa. Mutta sitten sai kajakki jäädä, kaikki retket hän teki
rakkaalla Prospectorillaan, ja avokanootilla melontaa hän halusi muillekin
opettaa. Tiistaimelonnoissa ja kursseilla on monikin Taivaltaja saanut
Aarrelta ensi kertaa kuulla mikä on J-veto tai canadian stroke ja miten ne
vaikuttavat kanootin kulkuun.
Useina vuosina toukokuun lopulla Aarre oli säännöllisesti mukana Kajakin
koskimelontakurssin järjestelyissä. Ellei opetettavia avokanoottimelojia
sattunut kurssilla olemaan, toimi hän Perimäen Matin ohjaamassa
kumiveneessä pelastusmiehistönä ja nosteli Murolekoskessa kaatuneita
melojia kumiveneeseen.
Melontaretkiä teimme pienellä joukolla jokireiteillä eri puolilla Suomea.
Yleensä kevät alkoi Haukkajoen melonnalla ja jatkui muilla pienillä
jokireiteillä Ruovedellä, Kurussa tai Parkanossa. Multialla oli myös
ehdittävä käymään. Siellä leiri pystytettiin Palsankosken rantaan,
melontakohteina olivat Pussijoki, Hännätön, Pengerjoki ja Isojoki.
Äitienpäivän aikoihin oli vielä ehdittävä Itä-Suomeen, Jongunjoelle,
Saramojoelle tai pohjoisempaan Simojoelle. Joskus näillä retkillä oli
Aarrella verkotkin mukana, jotta saisimme evästä. Erämaassa kalastimme
"ikimuistoisella nautintaoikeudella", kuten Aarrella oli tapana sanoa.
Sattuipa sitten eräänä aamuna Aarren nostaessa verkkojaan joen
lompolosta soutaja tulemaan lammen vastarannalta suoraan kohti. Tuli
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Aarrelle kiire kasata pyydyksensä muutamine haukineen vedestä
kanoottiin, sitten lähdimme kaikki melomaan soutajaa karkuun. Hetken
matkaa melottuaan kurkisti Aarre olkansa yli ja hellitti melomasta, ja nauraa
kihersi, että hidastakaa jo. Kun katsoimme veneen suuntaan, huomasimme
soutajankin kääntäneen veneensä tulosuuntaansa ja soutavan kuin
vimmattu kohti kotirantaa. Ehkä häneltä puuttui ikimuistoinen
nautintaoikeus.
Kerran meloimme korkeiden joenpenkkojen välissä joella kohti
Tiilikkajärveä. Aprikoitiin, missä sitä oltiin, onko vielä matkaa pitkälti
leiripaikkaan. Jossain pitäisi kartan mukaan olla joen penkan takana järvi,
ja siitä tietäisimme sijaintimme. Hetken päästä metsässä olikin aukko,
mutta penkan korkeuden takia ei voinut nähdä, oliko se järvi vai mikä.
Jolloin Aarre: "Tässä sen järven täytyy olla...tai sitten siellä on A1-luokan
talousmetsää."
Aarrelle rakkain retkeilyjoki oli Ivalojoki, erityisesti matka Kutturasta Ivaloon.
Hän meloi Ivalojoen lähes joka kesä, joko yksin, tai yhdessä jonkin
retkikunnan mukana. Ivalojoki on kultajoki, siellä Aarrekin oli aikoinaan
kultaa kaivanut. Siksi hän oli myös perehtynyt joen kulta-ajan historiaan.
Aina joella liikkuessaan, vaikkapa Taivaltajien kanssa, kertoi hän mieluusti
joen kultahistoriasta ja esitteli kullankaivuuseen liittyviä paikkoja. Monesti
olin mukana Ivalojoella Taivaltajien ja Aarren mukana. Mieliinpainuvimman
retkeni Ivalojoella sain meloa Matin ja Aarren mukana vuonna 2014.
Meloimme Kutturasta Ivaloon viikon ajan. Monet pistelevät tuon matkan
päivässä, mutta me emme pitäneet kiirettä. Koska Matti oli ensi kertaa tällä
joella,
halusi
Aarre
aluksi esitellä kullankaivuuta metsään, kuusen juurakon alle, joskus piilottamiensa työvälineiden ja rännin
avulla. Tutusta paikasta
kiven alta, syvästä kolosta, lapioitiin kultapitoista maata puroon
asennettuun
ränniin,
jossa suurin osa kevyestä
maa-aineksesta
huuhtoutui veden mukaan. Kun rännin rihloihin oli jäänyt riittävästi vaskattavaa hiekkaa, vaskasi Aarre kul10

lan esiin. Ei se riittänyt sormukseen, mutta jotain saatiin kumminkin.
Loppumatkan aikana pysähdyimme jokaisessa kultahistoriaan liittyvässä
paikassa Aarren värikkäällä tavallaan kertoessa paikalla joskus
vaikuttaneista kaivajista, kauppiaista ja muusta väestä. Viikon kruunasi
helle, joka muuttui tyypilliseksi Lapin kesäksi vasta retkemme jälkeen.
Tuonkin retken jälkeen kävi Aarre melomassa Lapin jokia. Taivaltajien
palatessa autoillaan Lemmenjoen melontaretkeltä 2016, tuli tuttu valkoinen
pakettiauto Kutturan risteyksen tienoilla vastaan suuntana pohjoinen,
katolla Prospector. Aarre siinä oli matkalla omille retkilleen.
Yhdessä meloimme viimeisen kerran 17.10.2017 Haukkajoella. Syyssateet
olivat lisänneet jokien virtaamia, joten soitin Aarrelle ja ehdotin melontaretkeä. Kuten aina, oli hän valmiina taas uuteen seikkailuun. Tiistaiaamuna
laskimme aluksemme vesille Haukan kämpän rannassa. Toisin kuin
aikaisemmilla retkillä, tarvitsi Aarre nyt apua kanootin nostelussa, mutta
melonta sujui entiseen tapaan. Myllykosken ohi Prospector kannettiin maita
myöten, sitten matka jatkui Karhukosken laavulle, missä pidimme
evästaukoa, ja tarkistimme, ettei koskessa ole puita tai muita esteitä. Ensin
Aarre sanoi hiukan jännittävänsä kosken laskemista. Pienen pohdinnan
jälkeen hän kuitenkin päätti, että kyllä koski nyt on laskettava, kun näin
kauas sitä varten ollaan tultu. Peräkkäin lähdimme Karhukosken nieluun ja
alaspäin, ongelmitta sujui matka sillan ali suvannon rantaan. Jos olikin ikä
hiukan verottanut voimia, oli Aarrella vanha taito tallella. Kovin hän oli
tyytyväinen, kun uskalsi kosken laskea, ja kun se näin helposti loppujen
lopuksi sujui.
Paluumatkalla suunnittelimme talvikalastuksen aloittamista. Aarre sanoi
tarvitsevansa apua verkkojen laskussa, minä puolestani olisin halunnut
oppia talvikalastusta. Mutta niin vain tapahtui, että Aarre joutui
sairasvuoteelle ennen kuin jäät olisivat kalastajia kantaneet. Kun kävin
sairaalassa vierailulla, pahoitteli hän kovasti, kun ei nyt voikaan opettaa
kalastusta minulle, ja ilman kalojakin jäädään. Itse en surrut ensisijaisesti
kalastuksen peruuntumista, vaan olin huolissani hyvän ystävän ja
retkikaverin puolesta. Viikon päästä sain kuulla Aarren nukkuneen pois.
Toivotan hyviä melontoja rauhaisilla vesillä, vaikka kosket olivatkin
enemmän mieleesi. Jäin rannalle kaipaamaan hyvää ystävää.
Timpa

Muistoissa mukana Anna-Maija Rae, Martti Polvinen, Mirja Koli ja Timo Antila.
Nimeämättömät kuvat: Timo Antila
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Tuon kiven näin
Metsässä se seisoo harmaana,
tuo kivi hieman kuusen takana.
Jäkälä jo peittää pintaa sen
keskellä metallin palanen.
Siinä nimi, jota voinen tarkentaa,
askel lumeen ja Airin erottaa.
Tuon kiven, leposijana viimeisen,
saa ystäväni Aarre Rytkönen.
Äsken nautti hän voimien tunnosta,
liikkui ja eli osana luonnosta.
Vesillä kiisi vaaroilla leikkien
lailla vaahdoissa kylpevän perhosen.
Kädet olivat vahvat ja auttavat,
toisten tueksi, kaiken korjaavat.
Myös lailla jokaisen elävän
hän tiesi päiväin päättyvän.
Me, ystävät, katsoimme kiveä,
on sen pinta rosoinen, ei sileä.
Tunsin sen kertovan tarinaa,
vahva voi luonnossa vaeltaa
mutta kerran meistä jokaisen
vuoromme olla kiven alainen.
Tuhkat voi sinne karistaa,
kanervat siitä voimaa saa.
24.3.2018 Martti
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Suomen Ladun 80-vuotisjuhlassa Kiilopäällä palkittiin Anna-Maija Rae ja
Matti Rahomäki Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä Suomen
Liikuntakulttuurin ja Urheilun ansioristillä.
Kuva: Martti Mäkelä

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta on päättänyt, että Hölkän
lähtöaika muutetaan alkavaksi kello 10.00 perinteisen kello yhdeksän
sijaan.
Toivottavasti huomioitte tämän muutoksen niin Hölkkään
osallistuaksenne kuin myös talkoolaiseksi ilmoittautuessanne.
Talkoohölkän aikataulut pysyvät ennallaan eli kello 9.00 Tampereen
linja-autoasemalta.
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Kutsu talkoisiin!

49. Pirkan Hölkkä
7.10.2018
Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!
Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 49.
kerran.
Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin.
Lauantaina 30.9.2017 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle.
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 29.9.2017 kello 11.00 alkaen tavaroiden lajittelutöitä.
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset
toimet eri huoltopisteissä - ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua
Kerholla.
Alla listatut taivaltajat odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään
lisää talkootehtävistä.
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen Hölkästä.
Loppuvuodesta järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokailuineen.

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset!
Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin paikkoihin ja
tehtäviin:
EA-toiminta
Vähä-Kausjärvi
Taivalpirtti

Lehto Marja-Liisa
Sirén Antti
Raevaara Raimo
raimo.raevaara(at)gmail.com
Vormisto
Marttila Esko
Hervanta
Piipponen Riitta
Nirva, huolto
Rae Anna-Maija
anna-maija.rae(at)pp.inet.fi
Nirva, maalialue Raevaara Seppo
raevaara(at)koti.tpo.fi
tai kaikkiin tehtäviin Kerholle keskiviikkoisin
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040 779 6505
040 820 4605
040 837 6269
0400 621 680
040 836 2536
040 583 2733
040 546 8773
03 214 5231

Tervetuloa Talkoohölkkään
sunnuntaina 14.10.2018
Sunnuntaina 14.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia
(vanhalla) Lempääläntiellä, Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä.
Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä, joten toivomme Sinun kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla
kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. Matkaan kannattaa varata mukaan
oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä.
Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta, 5 euroa, bussissa.
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen
portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 9.45.
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli bussi
sattuu tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy muiden lähdöstä.
Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin.
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä.
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä.
Talkoohölkän vastaavat:
Heikki Toivainen, Rutajärvi
Raimo Raevaara, Taivalpirtti

puh. 040 582 0474
puh. 040 837 6269

Ilmoittautumiset
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi
Talkooterveisin
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
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Pelijaosto
Kesän lentopallosta!
Tätä kirjoitettaessa on maassa paksu kerros lunta, tätä luettaessa
kesäkausi on jo avattu ja kesä on pitkällä (ei tarkoita "kaukana").
Viime kesänä jäi harvinaisen monena keskiviikkona Taivalpirtillä pelaamiset
väliin, kun joko oli kylmä, satoi tai väki oli poissa sateen pelossa Tänä
vuonna palaamme normaaliin, eli kesäkeskiviikkoiltaisin ei Taivalpirtillä
sada.
Muutama lentopallon pelailusta kiinnostunut mahtuisi hyvin mukaan.
Pelailemme joka keskiviikko noin kello 18 alkaen noin 1,5 tuntia (kello ei
ratkaise, vaan se miltä porukasta tuntuu). Pelaamisen jälkeen saunotaan ja
istutaan nuotion ääressä. Nuotiolla voi nauttia omia eväitä, tai syödä/juoda
niitä nauttimatta, tahi olla kokonaan ilman.
Savontien puoleinen puomi avataan joskus ennen kello 18, kun joku
avainhenkilö ilmaantuu. Puomi suljetaan ja lukitaan, kun viimeinen poistuu.
Jos ei ole puomin avainta, ei kannata mennä auton kanssa metsätietä
näkymättömiin ja jäädä ihailemaan kesäillan hämärtymistä. Voi tulla yllätys,
joka ei ole täysin positiivinen.
Kesäkausi Taivalpirtillä päättyy 19.9., jolloin siis vietämme kesäkauden
päättäjäisiä.
Ja tarkoitus on jatkaa lentopalloa sen jälkeen sisällä, Tredulla
Koivistonkylässä, keskiviikkoisin kello 19.00. Sisävuoroa ei ole edes haettu
vielä, mutta eiköhän se varmistu, kuten on tapahtunut noin 40 vuotta...
Lisätietoja annan mielelläni, yhteystietoni löytyvät lehden lopusta.
Seppo Raevaara
Pelijaoston ns. vetäjä
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Pyöräilyjaosto
Retkilenkit 26.8. asti joka toinen sunnuntai
(parilliset viikot)
Tampereen polkupyöräilijöiden, Taivaltajien ja Kaupin kanuunoiden
retkilenkeille lähdetään parillisten viikkojen sunnuntaisin 22.4. – 26.8. kello
10.00 Mustanlahden satamasta. Matkat vaihtelevat yleensä noin 60-80
kilometrin välillä, ensimmäiset voivat olla hiukan allekin. Matkavauhti pyritään pitämään noin 17–20 km/h haarukassa ja jokaisella retkellä on jokin
mielenkiintoinen retkikohde.

Härkätien pyöräily 7.-15.7.2018
Taivaltajien yhdeksän päivän pyöräretki alkaa Tampereelta Koivistonkylän
Prisman edestä lauantaina 7.7. kello 9 ja päättyy Tampereelle sunnuntaina
15.7. illalla. Yövymme sisätiloissa ja joissakin majoituksissa tarvitaan omat
liinavaatteet. Retkellä tarvittavat varusteet kuljetetaan pyöriin lastattuina.
Reittikuvaus on alustava ja samoin matka noin 555 km. Mahdollisuus on
myös valita lyhennetty retki, joka päättyy Hämeenlinnaan, josta voi
matkustaa omatoimisesti lauantaina 14.7. paikallisjunalla Tampereelle.
Retken alustava reittisuunnitelma:
La 7.7. Tampere - Lempäälä - Viiala - Toijala - Urjala 72,4 km.
Mahdollinen käynti Veturimuseossa Toijalassa. Majoitus 2 hh Motelli
Pentinkulmassa, Turunväylä 52, 31760 Urjala.
Su 8.7. Urjala - Tammela - Porras - Saaren kansanpuisto - Liesjärvi 66,2
km. Majoitus Eräkeskus Metsäkouluntie, Metsäkouluntie 60, 31350
Liesjärvi (Tammela).
Ma 9.7. Liesjärvi - Liesjärven kansallispuisto - Kyynäränharju - Korteniemen
perinnetila - Somerniemi - Hirsjärvi 36,0 km. Majoitus: Hovimäki Camping,
Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi (Somero).
Ti 10.7. Hirsjärvi - Somero - Häntälän notkot - Salo - Vartsala - Kokkila Angelniemen kirkko - Salon ja Sauvon rajalle 77,0 km. Majoitus on erään
Taivaltajan luona Sannasintiellä. Sauna, uima-allas, Muutama mökki ja
siskonpetejä.
Ke 11.7. Sannasintie - Sauvo - Paimio - Tarvasjoki - Marttila 59,6 km.
Majoitus Kylämäen Hevostila, Hallintie 31, 21490 Marttila.
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To 12.7. Marttila - Koski tl - Somero 43,9 km. Majoitus: Hotelli-Ravintola
Rantatupa, Vanhatie 13, 31400 Somero.
Pe 13.7. Somero - Letku - Porras - Nummenkylä - Renko 62,2 km.
Majoitus: Härkätien Kynttilä, Hämeen Härkätie 1985, 14300 Renko.
La 14.7. Renko - Hämeen linna - Parola - Iittala - Tyrisevä (Akaa) 68,2 km.
Majoitus: Ellilän kievari, Tyriseväntie 20, 37800 Akaa.
Su 15.7. Tyrisevä - Tarttila - Sääksmäki - Valkeakoski - Lempäälä Tampere 69,6 km.
Retken hinta on noin 300 €. Hintaan sisältyy sisämajoitusten lisäksi
useimmissa majoituspaikoissa aamiainen sekä päivällinen majoituspaikassa 9.7. Muuten ruokailut tapahtuvat omakustanteisesti reitin varrella
olevissa ruokapaikoissa tai omin eväin.
Sitova ilmoittautuminen 6.6.2018 mennessä taivaltajat.sporttisaitti.com sivustolta (tarkista, että saat vahvistuksen sähköpostilla) ja maksamalla
8.6.2018 mennessä ennakkomaksun 100 € tilille FI64 4108 0010 3668 81.
Ilmoittautuneille lähetetään retkestä tarkemmat ohjeet sähköpostilla.
Loppumaksun maksaminen tapahtuu retken jälkeen ja sen suuruus riippuu
osallistujamäärästä ja mahdollisesti ryhmäopastuksista ym. yhteismaksuista.
Lisätiedot: Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai s-posti mattirahomaki (at)
gmail.com.

Viikonloppupyöräily
Pyhäjärven ympäri 28.-29.7.
Lähtö on Taivaltajien Kerholta kello 9.00. Poljemme Pyhäjärven
maisemareittiä Hatanpään Arboretumin kautta Pirkkalaan, josta Anian
rantatietä Lempäälään. Käymme Kuokkalan museoraitin museoissa
oppaan johdolla, myös seppä on takomassa. Vielä pysähdymme kahville
Antiikkikahvila ja Teehuone Siirissä ja käväisemme Pyhän Birgitan
kirkossa. Ylitämme Lempäälän kanavan pyöräillessämme kohti Vesilahtea.
Tutustumme Vesilahden kirkkoon. Lounaan syömme Lounaskahvila
Kurkituvassa tai Juhlatalo Rautialassa. Majoitus on Maatilamatkailu AlaOrvolassa, Korpimäentie 138, Vesilahti. Illalla meille on oma rantasaunan
vuoro.
Sunnuntaina
aamiaisen
jälkeen
reittimme
on
kohti
Narvan
kotiseutumuseota, jossa opastus. Voimme poiketa mahdollisesti myös
Laukon kartanolla. Nokialle menemme Tottijärven kirkon kautta. Nokian
keskustassa käymme Hinttalan kotiseutumuseossa ennen Tampereelle
saapumista. Päivämatka on lauantaina noin 60 km ja sunnuntaina 65 km.
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Retken hinta on 65 €, mikä sisältää ruokailun lauantaina, aamiaismajoituksen, käynnit ja opastukset lauantaina Kuokkalan museoraitilla,
sekä sunnuntaina Lempäälän kotiseutumuseossa Narvassa. Vielä
sunnuntaina kahvit päivällä.
Sitovat ilmoittautumiset: taivaltajat.sporttisaitti.com. 4.7.2018 mennessä ja
maksu 65 € tilille FI64 4108 0010 3668 81.
Lisätiedot: Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai s-posti mattirahomaki (at)
gmail.com.

Retkeilyjaosto
Koskimelontaa Murolekoskessa lauantaina 2.6.
Kanootinkäsittelyn harjoittelua virtaavassa vedessä Murolekoskella.
Kokoontuminen Muroleen kanavan ravintolan luona. Avokanootin tai
kajakin varusteineen voit vuokrata Taivaltajilta, mutta kuljetus on hoidettava
itse. Taukoa pidämme Muroleen kanavaravintolan terassilla (sään
salliessa) tai nurmikolla omia eväitä nauttien. Mukaan tarvitaan
melontakaluston lisäksi vaihtovaatteet (kastuminen ei ole varmaa, mutta
erittäin todennäköistä), eväät ja/tai rahaa ravintolaa varten.
Ilmoittautuminen, kaluston vuokraus ja lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com,
0400 625 748.

Perhepolkujuoksua Nokialla 4.6.
sekä Kangasalan Kyötikkälässä 14.6.
Tule kokeilemaan polkujuoksua koko perheen voimin. Etenemme lasten
ehdoilla, metsää tutkiskellen ja samalla vanhemmatkin pääsevät lajiin
kiinni.
Ota mukaan ulkoiluun sopivat varusteet sekä juoksuun soveltuvat
lenkkikengät. Pientä evästä (rusinoita, pähkinöitä tms.) sekä juotavaa.
Nokian paikka varmistuu myöhemmin. Seuraa Taivaltajien Facebookia.
Ilmoittautumiset sekä kyselyt Nokialle viimeistään 28.5. Pauliina 044 554
4188 sekä Kangasalle viimeistään 7.6. Marko 050 306 1585 Mukaan
mahtuu noin 30 henkilöä.
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Kuva: Suomen latu/Sami Vaskola

Tiistaimelonnat 5.6. asti, tiistaisin kello 18.00
Tiistaimelonnat ovat Taivaltajien jäsenille tarkoitettuja maksuttomia
tapahtumia, joissa tutustutaan melontaan Kaupinojan melontavajalla
Näsijärven rannassa. Käytössämme ovat tällöin seuran kanootit, melat,
kelluntaliivit ym. kalusto. Melontaa harjoittelemme aluksi rannan
tuntumassa, myöhemmin veden lämmettyä ja taitojen kartuttua voimme
tehdä nuotioretken lähisaareen. Tapahtumien kesto noin 2 tuntia.
Huomaa, että meloessa voivat vaatteet ja melontajalkineet kastua. Ota
mukaan riittävästi vaihtovaatteita, että pääset kotimatkalle kuivissa
vaatteissa ja jalkineissa. Saappaat tai jäykät kengät ovat kajakissa
turvallisuusriski, käytä taipuisia tossuja.
Harjoittelussa pyrin antamaan kanootinkäsittelyn ohjausta erityisesti
heinäkuista Ivalojoen retkeä varten. Tiistaimelontoja jatketaan kesällä
erikseen sovittuina tiistai-iltoina tilanteen mukaan. Seuraa ttmelonta sähköpostilistaa.
Lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com, 0400 625 748
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Kalastuskilpailu keskiviikkona 6.6.
Taivalpirtillä
Vuosittainen 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 syötit
mukaan. Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin, ja tässä on mainio tilaisuus tulla
tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin.
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto!

Saarijärven koskireitti 15.-17.6.
Retki soveltuu erityisen hyvin kanootinkäsittelyn harjoitukseksi heinäkuista
Ivalojoen retkeä varten.
Tätä viikonloppuretkeä varten on varattu majoitustilaksi Lehtolan koulu
Saarijärven koskireitin Lehtolankosken rannasta. Koululla on 10 petipaikkaa, yöpymisen hinta on noin 40 €/hlö. Omat eväät ja yöpymisvarusteet sekä runsaasti melontaan soveltuvia varavaatteita mukaan.
Perjantai-iltana ajamme Lehtolan koululle. Lauantaina meillä on mahdollisuus harjoitella viereisessä Lehtolankoskessa koskimelontataitojamme.
Sunnuntaina teemme retken koskireitillä alkaen Heijoistenkoskilta.
Retkelle soveltuvan kanootin tai kajakin varusteineen saa vuokralle
Taivaltajilta tarvittaessa
Ilmoittautuminen 25.5. mennessä (majoitus on peruttava, ellei lähtijöitä ole
tarpeellista määrää), lisätietoja: Ilmoittautuminen, kaluston vuokraus ja
lisätietoja: timo.o.antila@gmail.com, 0400 625 748.

16.-23.7. Melontavaellus Ivalojoelle
Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu jälleen kullanhohtoiselle
Ivalojoelle. Matkaan kohti Repojoen sillan pieltä ja ensimmäisen yön
telttamajoitusta lähdetään omin autoin/kimppakyydein ja melontavälinein
varhain maanantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon kuluttua. Aluksi
melotaan Repojokea, sitten Ivalojokea Ivaloon saakka. Matkan varrella
tutustutaan kullan historiaan ja mahdollisesti patikoidaan iltalenkkejä
Ivalojoen Kultalan tai Ritakosken alueella. Esimerkiksi Ritakoskella voimme
myös halutessamme lämmittää telttasaunan. Retkellä majoitus on omissa
teltoissa ja ruoka tehdään itse. Lisäksi retki vaatii kykyä sietää sääskiä ja
muita tuttavallisia pikkuötököitä.
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Reitillä on mukavasti koskia ja se soveltuu muoviselle melontakalustolle
sekä melojille, joilla on jo melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi
hankkia etukäteen lisää esim. Lempäälän koskireitiltä ja Muroleenkoskesta.
Mikäli mahdollinen kaatuminen koskessa ei ole sinulle kauhistus (melojille
se ei ole), lähde rohkeasti mukaan tälle Suomen parhaalla retkimelontajoelle!
Reittiselostuksen karttoineen löydät netistä:
http://www.luontoon.fi/ivalonmatti/reittiselostus (väliltä Repojoki - Kuttuja) ja
http://www.luontoon.fi/hammastunturi/reitit/ivalojoenmelontareitinreittiselost
us (Väliltä Kuttura - Ivalo). Saarnaköngäs ja Toloskosken alaosa on mahdollista ohittaa maitse / joku toinen voi laskea kanootin.
Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin infopalaverin muodossa, mutta
melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia viime- ja toissavuoden retkien
suunnitelmista:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/
retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä ja tiedustelut: Johanna Välimäki, 0407525116, sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com

Tsaibma, kuva: Johanna Välimäki
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Ruskaretki 7.-16.9. Sevettijärvelle
Vuoden 2018 ruskaretki suuntautuu Sevettijärvelle, eli Vätsärin tai
Kaldoaivin erämaa-alueille, mutta on myös mahdollista jäädä vaeltamaan
Saariselän alueelle. Ajankohta on syyskuun ensimmäinen kokonainen
viikko 37. Matkat tehdään Tampereelta junalla makuupaikoilla ja
tilausbussilla. Yöjuna lähtee Tampereelta perjantai-iltana 7.9. noin klo 22.
Bussi ajaa lauantaina Kiilopään kautta Sevettijärvelle, tarvittaessa
Näätämöön. Paluumatka tapahtuu siten, että ensin matkustamme
lauantaina 15.9. bussilla Sevettijärveltä Kiilopään kautta Rovaniemelle ja
bussimatkan jälkeen siirrymme etelään lähtevään yöjunaan. Tampereella
olemme takaisin varhain sunnuntaiaamuna 16.9.
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) tehtävä
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa.
Yöpyminen vaelluksella tapahtuu teltoissa, autiotuvissa, ja/tai laavuissa.
Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan,
retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta.
Voit lukea ruskaretken yleisistä periaatteista ja vuoden 2017 järjestelyistä
Taivaltajien
nettisivuilta,
retkeilyjaoston
osioista
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta
löytyy myös varusteluettelo. Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja
maastovaelluksen sijaan voit myös omatoimisesti käyttää vaikkapa
Kiilopään tai Sevettijärven majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä
lähiympäristöön. Mikäli suunnistaminen ei tunnu mukavalta ajatukselta, niin
Sevettijärveltä Pulmankijärvelle on merkattu reitti, jonka varrella on monta
autiotupaa (tosin Opukasjärven autiotupa on palanut talvella 2018).
Ruskavaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu Taivaltajien nettisivulla
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
olevasta
linkistä.
Maksamalla
ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksun 40,- euroa (jota ei palauteta)
Tampereen Taivaltajien tilille FI64 4108 0010 3668 81 (huom. yhdistyksen
uusi tilinumero) viimeistään keskiviikkona 1.8.2017 varmistat paikan
retkelle. Jälki-ilmoittautumisia ruskavaellukselle ei oteta vastaan. Jos
ennakkomaksun maksanut ja ilmoittautunut peruu matkansa 13.8.2017
jälkeen (junalippujen määrä vahvistetaan tällöin), joutuu hän maksamaan
koko matkan hinnan. Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus.
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille.
Infopalaveri retkestä ja lopullinen ryhmien muodostaminen järjestetään
13.8. klo 18.00 Kerhohuoneella. Infopalaverissa käydään ensin läpi kaikille
yhteiset asiat ja sen jälkeen ryhmät voivat jäädä suunnittelemaan retkeään.
Ennakkotietona kerrottakoon, että Ruskavaelluksen kuvailta järjestetään
15.10. Kerhohuoneella.
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Retken hinta on omakustannehinta sisältäen bussi- ja junamatkat, ja se
riippuu osallistujien määrästä, mutta Tampereen Taivaltajien 60vuotisjuhlavuoden kunniaksi hinta yhdistyksen jäsenille on korkeintaan 180
euroa.
Ryhmien vetäjille on luvassa ”porkkanoita” (kuivattuina?) ainakin ilmaisen
kartan muodossa (ota kuitti talteen). Jos olisit kiinnostunut toimimaan
uutena ryhmän vetäjänä, niin otathan ajoissa yhteyttä. Ensikertalaiselle
ryhmänvetäjälle voidaan esimerkiksi valikoida mukaan kokeneita vaeltajia
ja siten helpottaa ryhtymistä tähän opettavaiseen, mutta antoisaan
tehtävään.
Tiedustelut: Johanna Välimäki,
valimaki.johanna(at)gmail.com

puh.

040-7525116

ja

sähköposti

28.-30.9. Viikonloppuretki
Leivonmäen kansallispuistoon
Syksyn viikonloppuretki patikoiden ja meloen vietetään 2.8.-30.9.
Leivonmäen kansallispuistossa Joutsassa. Innokkaimmat retkeilijät lähtevät
matkaan perjantai-iltana, mutta voit tulla mukaan myös vasta lauantaina, ja
vaikka vain päiväretkellekin. Matkan teemme omilla autoilla/
kimppakyydeillä.
Leiripaikkanamme on Lintuniemessä, minne on reilun kilometrin
patikointimatka Selänpohjan pysäköintialueelta. Kanootit saa laskettua
vesille Harjunlahdesta, mistä melontamatkaa Lintuniemeen tulee noin kaksi
kilometriä. Sivustolta http://www.luontoon.fi/leivonmaki/ saat lisätietoja
paikasta ja reiteistä. Reitit ovat hyvin merkattuja, ja mikäli sinulla on
jonkinlainen kartta mukanasi, on reiteillä helppo retkeillä omatoimisestikin.
Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat
eväät ja keitin, yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen
retkeilyvarustus.
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen (yhteinen retki) ja
patikoiden (yhteinen retki) tai marjoja sekä sieniä poimien, illat vietämme
leiripaikalla nuotion loimussa. Retket lähtevät noin kymmenen aikaan
Lintuniemestä, lisätietoja ilmoittautuneille sekä sähköpostilistoilla.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.9. sekä tiedustelut (huom. viikon 37 olen
ruskaretkellä eikä minua tavoita, mutta kimppakyytejä voit kysellä retkeilyn
sähköpostilistalla): Johanna Välimäki, 040 752 5116, sähköposti
valimaki.johanna(at)gmail.com
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Retkeilyjaosto kaipaisi edelleen uusia, aktiivisia jäseniä tapahtumia
järjestämään. Jos olisit valmis vetämään iltamelontoja, päiväretkiä,
melontaretkiä, lumikenkäretkiä, viikonloppuretkiä, osallistumaan
hiihtopäivystyksiin tai johonkin muuhun vastaavaan toimintaan
yhdessä muiden kanssa, otathan yhteyttä:
Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai
puh. 040 752 5116.

Hiihtoretki Lauhanvuoren kansallispuistoon
Kevättalven hiihtoretki suuntautui 2.-3.3. Lauhanvuoren kansallispuistoon.
Retken tukikohtana toimi Lauhan kämpän pihapiiri, jossa yövyimme
telttamajoituksessa. Retkiohjelmassa olleen saunaoption jätimme kohtuullisen raikkaan pakkaskelin vuoksi käyttämättä. Retkelle osallistui kolme
taivaltajaa.
Retkeläiset saapuivat paikalle jo perjantaina iltapäivällä. Noin puolen
kilometrin hiihtomatkan jälkeen pääsimme leiriytymään vielä ennen pimeän
tuloa, minkä jälkeen ohjelmassa oli ruuanlaittoa. Illan tullen laitoimme
sukset jalkaan ja suuntasimme laduille ja umpihankeen, tutustumaan
Lauhanvuoren lakiosalla risteileviin jääkauden synnyttämiin sulavesiuomastoihin. Näiden pienten kurujen pohjalta löysimme useita
perhekuusia, joista suurimman sisään olisi mahtunut isokin joukko
majoittumaan. Vaikka oli täysikuu, niin pilvet peittivät taivaan ja illalla
satoikin vähän lunta.
Aamu valkeni kirkkaana ja kipakkana. Aamutoimien jälkeen laitoimme
jälleen sukset jalkaan ja suuntasimme pohjoiseen kohti Kärkikeitaan
päivätupaa. Siihen tutustuttuamme jatkoimme edelleen pohjoiseen
Kärkikeitaan suoalueelle, jonka maisemaa lukuisten lähteiden ruokkimat
purojen uomat elävöittävät. Suolta siirryimme kuivalle kankaalle
katselemaan tulevia metsäpeurojen kotiseutuja, kunnes Majaletossa
palasimme avoimelle suolle. Suon ylityksen jälkeen etsiydyimme pienelle
vanhalle metsäkämpälle eväiden syöntiin. Sitten suuntasimme kohti
Kaivolammin leiripaikkaa ja Lauhanvuoren metsäpeura-aitausta. Matkan
varrella maisemat vaihtelivat pienipiirteisistä soista hiekkadyyneihin.
Metsäpeura-aitauksella ei kulkijoita tällä kertaa näkynyt, mutta peuran jälkiä
aitauksessa näytti olevan varsin runsaasti. Vasta muutaman kuukauden
aitauksessa viettäneet paluumuuttajat ovat Lauhanvuorella totuttautumassa
uusiin kotiseutuihinsa, sillä ennen pitkää aitauksessa syntyneitä vasoja
aiotaan vapauttaa alueen luontoon. Metsäpeura on yksi Suomen
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alkuperäislajeista, joka kerran jo metsästettiin maasta pois, mutta joka
sotien jälkeen palasi Kainuuseen. Sieltä osa peuroista siirrettiin 1970-luvun
lopulla Salamajärven maisemiin, pohjoiselle Suomenselälle. Nyt on
käynnissä siis toinen muuttoaalto Suomenselän eteläosaan, Lauhanvuoren
ja Seitsemisen maisemiin.
Kaivolammen tulipaikalla kävimme istumassa valmiin hiilloksen äärellä,
nauttimassa lämmöstä ja auringonpaisteesta. Upea hiihtokeli alkoi jo
tuntumaan kehossa mukavana väsymyksenä, joten suuntasimme takaisin
Lauhan kämpälle purkamaan leiriä. Kohti kotia suuntasimme illansuussa.
Retkikohteen totesimme varsin hiihdettäväksi, ja rauhallisen erämaisuutensa vuoksi se herätti ajatuksen palata takaisin kesän tullen.
Kiitokset osallistujille mukavasta retkestä!

Teksti ja kuva: Pasi Talvitie
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14. Birgitan kirkkovaellus 1.9.2018
Taivaltajat
ja
Tunturilatulaiset
vaeltamaan pyhiinvaellusreitillä.

kutsutaan

mukaan

Pyhiinvaelluksella tulee olemaan useita reittivaihtoehtoja ja
ne
kaikki
päättyvät
messuun
Lempäälän
vanhassa
kivikirkossa.
Pyhiinvaellusterkuin,
Aulikki Kalliolahti, puh. 050 5510 240

Hämeen latualueen toimintaa
8.9. Nuku yö ulkona
Kangasalan Latu järjestää Nuku yö ulkona -tapahtuman Verkkojärven
laavulla Laipanmaassa. Kokoontuminen Verkkojärvelle puolen päivän jälkeen. Omat eväät ja majoitteet. Jos tarvitset telttapaikan puolijoukkueteltasta ota yhteyttä Anttiin.
Paikoitustilaa on Rajalan kämpällä noin 1 kilometrin päässä, josta vaelluspolkua laavulle.
Yhteydenotot: Kangasalan Latu/ antti.nikkinen@kangasala.fi

6.10. Hämeen latualueen syyskokous
Kangasalan Ladun on vuoro olla isäntänä syyskokoustapahtumalle, joten
se järjestetään Kuhmalahden rantasaunalla (Uittomiehentie 149,
Kuhmalahti).
Ohjelmassa syyskokous, uintia ja uimapukusaunomista ym. 12 hengelle
sisämajoitusmahdollisuus.
Tarkemmat tiedot kellonaikoineen ja ilmoittautumisineen myöhemmin kesän aikana. Katso kotisivuilta, facesta tai soita Kerholle.
Yllämainittu Nikkisen Antti vastailee mahdollisiin kysymyksiin.
29.6.-1.7. Hämeen latualueen lasten, nuorten ja entisten nuorten kesäleiri on
peruutettu ja sen sijaan kokoonnumme Nuku yö ulkona -tapahtumaan syyskuussa.
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Hämeen latualueen alueyhdyshenkilö esittäytyy
Olen Juha Rantanen, elokuussa 40 vuotta täyttävä nuorukainen. Kuulun
uuteen, noin vuoden vanhaan jäsenyhdistykseen Kankaanpäästä. Toimin
Satojen Elämysten Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtajana ja olen yksi
yhdistyksen perustajajäsenistä. Yhdistyksemme perusajatuksena on
ulkoilla, löytää elämys ja jakaa se fiilis kaikille, myös somessa.
Aluetoiminta herätti kiinnostukseni tutustua Suomen Ladun organisaation
toimintaan. Olen toiminut jääkiekkoseuran palkattuna valmennuspäällikkönä Hämeen alueella ja halusin lisää kokemusta kehitysyhteistyöstä.
Ilmoitin haluni kokeilla alueyhdyshenkilön tehtävää, kun Hämeen alueen
alueyhdyshenkilö Anna-Maija Rae haki itselleen seuraajaa.
Pienellä varauksella kaikkea pitäisi kokeilla ainakin kerran, tällä fiiliksellä
haluan toimia alueyhdyshenkilön tehtävässä. Odotan uusia ideoita jäseniltä
ja yritän ideoida paljon itse. En tiedä vielä yhdyshenkilön saappaiden
kokoa, mielenkiintoista nähdä miten polku etenee.
Ohjaan työkseni liikuntaa ja valmennan oppilaitoksessa nuoria. Ulkoilun
iloa pitää jakaa voimakkaasti sisällä liikkuville sukupolville. Koko perheelle
sopiva liikunta koukuttaa koko perheen ja ystäväpiirin.
Julkiselle työlle vastapainoksi lähden luontoon hiljentymään, mieluiten teen
tämänkin ystävän kanssa. Jokaisella polulla on tarina, tämä kiinnostaa ja
yritän ottaa siitä kuvia. Kaikki muodot liikkua luonnossa kiinnostavat ja
onnistuvat ympäri vuoden. Elävä tuli ja virtaava vesi rauhoittavat vilkkaan
mielen. Nautin mahdollisuudesta yhdistää harrastus ja työ. Tavoitteenani
on paketti, josta ei tarvitse lomaa.
Odotan ja saan syksyksi nelijalkaisen retkikumppanin. Uusi koira palauttaa
aamuliikunnan elämääni.
Ulkoilu antaa voimaa
kohdata uusia juttuja
ja tuttuja ihmisiä.
Liikunta on aina elämys!
Odotan tapaamistasi!
Juha

Lähde: Suomen Latu,
Liikuttaja
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET (päivitetty 20.3.2017)
Vuokrattava tuote (nouto ja palautus keskiviikkona)

euroa/viikko/kpl tai pari

TELTAT JA LAAVUT
Abisko Shape 3 (sopiva kahdelle aikuiselle), 1 kpl
Vaude Arco 2h, 2 hlö, 1 kpl
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan, 1 kpl
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl

12,00
8,00
6,00
8,00
5,00
2,00
2,00
2,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta, 2 kpl
Ahkio Koivisto
Lumikengät TSL 227, 6 paria
Lumikengät TSL 810, 1 pari
Lumikengät Tubbs. 2 paria
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria

8,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,00
6,00

RINKAT JA REPUT
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka
Savotta 906 85L
Savotta 906 85L Tunturisusi
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka
Halti Andi 75 putkirinkka
Haglöfs tight reppu L

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
2,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella, 3 kpl
Primus kaasukeitin, 2 kpl

2,00
2,00

Vuokrattava tuote
KANOOTIT JA KAJAKIT
Old Town 174 -intiaanikanootti
Old Town 158 -intiaanikanootti
Pyranha Traveller 16 -intiaanikanootti
Prijon Taifun -koskikajakki, 2 kpl
MX-340 -koskikajakki
Corsika -koskikajakki
Piruette -koskikajakki
Hasle Explorer -meri/retkikajakki
Miwok dak -retkikajakki
TAHE –retkikajakki

vuorokausi
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00

viikonloppu
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00

viikko
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. Melontakaluston
vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei
vuokraa peritä.
Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla.
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Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille
aiheutuneesta vahingosta. Varusteita ei vuokrata seuran ulkopuolisille. Vuokra käteisellä
noudettaessa Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin kello 17.00-18.30 tai puh
03 214 5231.

SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Yhdistyksen kotisivut ja facebook
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä.
Käy tutustumassa myös 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
lunastamassa Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin.
Ota jäsenkortti mukaan.
Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja
30 € käyttömaksusta. 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 saunalippaaseen
ja samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon.
Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon.

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla
keskiviikkoisin päivystysaikaan.

Uusi pankki ja uusi tilinumero
Yhdistyksen uusi tilinumero on FI64 4108 0010 3668 81 ja
pankkina toimii Oma Säästöpankki.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 03 214 5231
Kotisivu: taivaltajat.sporttisaitti.com, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
Muroleenkatu 8 C 61, 33720 Tampere
040 837 6269,
raimo.raevaara ( at ) gmail.com

EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com

Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut,
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki
050 572 3531,
mattirahomaki ( at ) gmail.com
Sihteeri Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa
045 350 5101, hrinne ( at ) elisanet.fi
Kiinteistötoimikunta pj Mattias
Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Päivi Keskikiikonen-Piché 040 377 6525
Matti Ketola
040 730 3299
Markku Ketonen
0400 637 345
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505
Paula Paavilainen
040 740 0008
Mattias Puronniemi
040 577 7099
Seppo Raevaara
040 546 8773
Matti Rahomäki
050 572 3531
Heidi Savolainen
040 770 9874
Ilkka Sillanpää
040 726 7022
Varaj. Paula Marjamäki
040 561 8152
Varaj. Kaisa Plomp
040 938 6111

Suomen Latu ry
www.suomenlatu.fi
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Jäsenpalvelu 044 7226 301

Hämeen latualueen yhdyshenkilö
Juha Rantanen
050 439 8247
juha ( at ) jamisports.fi

Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com
Lapset/nuoret/perheet -vastaava Heidi
Savolainen
040 770 9874, heidi (at ) adventureapes.fi
Pelijaosto pj Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj Matti Rahomäki
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com
Retkeilyjaosto pj Marika Viinikka
050 550 9072, tiuku_78 ( at ) hotmail.com
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö Hilkka Virtanen
050 329 4063 hilkkasini ( at ) gmail.com
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549
pertti.hamalainen81( at) gmail.com

Tapahtumat –lehti
Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI
040 583 2733, anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi

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

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.
Etsintäjaoston lista
Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien Internet sivulla
lomakkeella. Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/
Samassa osoitteessa on myös keskustelupalsta.

olevalla

Lapset/nuoret/perheet –lista
Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta.
Listalla voi myös keskustella aiheesta sekä ehdottaa sellaista toimintaa, jota kaipaisi
ohjelmaan, tai jota olisi valmis järjestämään. Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteystietosi: https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
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. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi myös
Reijolle vikunja49@gmail.com ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit
liittyä
jättämällä
yhteystietosi
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojentoimintaa/lapsiperhetoiminta/
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