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TERVETULOA TALKOOHÖLKKÄÄN SUNNUNTAINA 13.10.2019 
 

Linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti Valkeakoskea lähtee klo 9.00. Mat-
kalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia (vanhalla) Lempääläntiellä, Koivistonkylän 
Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. Bussi jatkaa kohti Valkeakoskea vanhaa 
Lempääläntietä pitkin ajaen aina Kuljuun asti. Tampereentieltä Kuljuntielle noustaan 
vanhaa liittymää myöden, ei vielä liikenneympyrästä. Olethan ajoissa pysäkeillä 
matkan varrella; bussi ei odota. Voit jättää autosi Nirvaan kurssikeskuksen hiekka-
kentälle ja kävellä 600 metriä kevyen liikenteen väylää länteen kohti Koivistonkylän 
Prismaa ja sieltä alikulun kautta Vanhan Lempääläntien toiselle puolelle pysäkille 
”Ekankulma” nro 3006. 
 
Linja-autokuljetuksen hinta on 5 euroa niiltä, jotka eivät ole olleet talkoissa mukana. 
Kyytiraha maksetaan Tehtaan kentällä päivystävälle lähtöpaikan hoitajalle käteisellä 

(varaathan kiitos tasarahan      ).  

 
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaan kentän Tervasaaren puoleinen portti. En-
nen lähtöä pitää ilmoittautua lähtöpaikan hoitajalle, joka päivystää porteilla klo 9–
10.00.  
 
Reitti on merkattu Rutajärvelle asti sinisin nauhoin ja risteyskohdat jopa nuolin. En-
simmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. Tarjolla on mm. 
urheilujuomaa, mehua, mustikkasoppaa, suolakurkkuja yms. Matkaan kannattaa va-
rata mukaan oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä. 
 
Muistathan, että sinun tulee pysähtyä molemmilla huoltopisteillä sen verran, 
että nimesi kirjataan tarkistuslistaan.  
 
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; virallinen jälkipartio ei 
ole turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen mukaasi taipaleelle, 
siitä saattaa olla hyötyä. Ja seuraavat numerot on hyvä tallentaa puhelimen muis-
tiin: 
 
Kalevi Huotarinen lähtöpaikan hoitaja   040 591 8032 
Tatu Viljanen reitin merkkaus ja päivystys  040 511 3963 
Juha Heikkinen Rutajärven huoltopisteellä  040 568 8472 
Raimo Raevaara Taivalpirtin huoltopisteellä  040 837 6269 
 
 
 
Oikein hyvää Talkoohölkkää toivottaa  Tarja Palola  

Pirkan Kierros 
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