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Raipen palstaRaipen palstaRaipen palstaRaipen palsta    
 

Tervehdys kaikille Taivaltajille! 
 

Kesän tullessa muistellaan vähän 
viime talvea. Taivalpirtti oli vilk-
kaassa käytössä viikonlopun hiih-
toretkien taukopaikkana. Yli 2000 
hiihtäjää löysi ladun Taivalpirtille. 
Tarjolla oli monenlaisia herkkuja 
”väsyneille” hiihtäjille. Haluan esit-
tää kaikkien hiihtäjien puolesta 
kiitokset kymmenille talkoolaisille, 
jotka viettivät viikonloppuja Pir-
tillä järjestäen hiihtäjille viikon-
lopun tarjoilut. 
 

Kesäaikana kaikkien meidän Tai-
valtajien yhteisenä tukikohtana 
toimii Taivalpirtti Hervannan ete-
läpuolella. Jos et vielä ole käynyt 
paikalla ja et tiedä reittiä sinne, 
kannattaa soittaa Kerhon päivys-
tykseen keskiviikkoiltana tai yh-
distyksen toimihenkilöille, joiden 
yhteystiedot löytyvät lehden ta-
kaosasta. 
 

Taivalpirtillä tapahtuu keskiviik-
koiltaisin. On lentopalloa, siellä voi 
soudella tai liikkua luonnossa tai 
vain olla ja kuunnella luonnon ää-
niä. Ilta huipentuu uimapuku-
saunan jälkeen nuotiolla valmis-
tetun pannukahvin nauttimiseen ja 
muiden Taivaltajien kanssa tari-
nointiin. 
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Taivalpirtin alue on kesällä jä-
senten käytössä. Avaimen voi 
lunastaa käyttöönsä yhden vuoden 
jäsenyyden jälkeen kahden jäse-
nen suosituksesta ja kun johto-
kunta on hyväksynyt hakemuksen. 
 

Pirtille on yhdistyksemme joh-
tokunnan toimesta laadittu jo 
kauan sitten järjestyssäännöt (joi-
ta on ajan kuluessa nyky-
aikaistettu). Säännöt löytyvät 
Pirtin seinältä ja saunan osalta 
ohjeet saunan pukuhuoneesta. 
Yhdistyksen johtokunnan toiveena 
on, että kaikki noudattavat 
sääntöjä, jotta Pirtti voi toimia 

jatkossakin vapaana tukikohtana 
jäsenille. 
 

On huomattava, että Pirtillä ei ole 
järjestettyä jätehuoltoa! Jokai-
nen huolehtii itse jätteistään, pol-
tettavat poltetaan ja kompostoi-
tavat laitetaan kompostiin. Muut 
jätteet kuljetetaan itse pois. 
  

 

Tervetuloa tai –menoa Pirtille 
kesäaikaan nauttimaan kauniista 
luonnosta ja kaakkurien "lau-
lusta". 
 
 

Kesäodotuksin Raipe 
    
    
    

 
 
 
Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Sauvakävelyä 
Tiistaisin kello 18.00 alkaen Kaupissa, Kuntokadun puomilta. 
 

Lentopalloa  
keskiviikkoisin Taivalpirtillä noin kello 18.00 alkaen. 
 

Jäsenillat 
keskiviikkoisin Taivalpirtillä, uimapukusauna. 
 

6.6. Kalastustapahtuma Taivalpirtillä  
Taivalpirtillä pidetään perinteinen mato-onkitapahtuma. Siinä palkitaan suurin 
saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja pienin kala (pituus ratkaisee). Sar-
jat vat nuoret (alle 16 vuotiaat) ja yleinen. Tapahtuma alkaa kello 18.00 ja 
päättyy kello 19.30. Omat syötit! Retkeilyjaosto 
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25.6. Repoveden melontaretken palaveri 
Kerholla kello 18.00. Katso ilmoitus sivulta 15. Retkeilyjaosto 
 

30.6.-5.7. Melontaretki Repovedelle 
Katso ilmoitus sivulta 15. 
 

21.-28.7.2012 Pyöräretki Ala-Satakuntaan 
Lehden ollessa painovalmis oli pyöräretkelle vielä yksi paikka vapaana. Katso 
ilmoitus sivulta 14. Pyöräilyjaosto 
 

8.-9.8 Melontakurssi 
Katso ilmoitus sivulta 16. Retkeilyjaosto 
 

12.8. Melontakurssi jatkuu 
Katso ilmoitus sivulta 16. Retkeilyjaosto 
 

16.8. Ruskavaelluksen suunnittelukokous  
Kerholla klo 18.30. Retkeilyjaosto  
 

7.-16.9 Ruskavaellus Itä-Lappiin 
Katso ilmoitus sivulta 16. Retkeilyjaosto 
 

29.9. Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous Orimattilassa 
 

6.10. Pirkan Hölkkä 
Laita päivämäärä jo kalenteriisi ja tule joko Hölkän talkoisiin tai hölkkäämään. 

 
 
 

 

 
 
Teitä harvoja kevät-
talkoisiin rohjenneita 
kiittävät ahkeruudestanne 
spesiaalikiitoksin ”valvoja 
ja työnjohtaja”! 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Raimo Raevaara
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OHJEET TAIVALPIRTILLÄ KESÄAIKAAN 
KÄVIJÖILLE 

 

Pirtti alueinen on kesäaikaan vain 
seuran omien jäsenten käytössä. Jäsen 
voi tuoda mukanaan perheensä tai 
muutaman vieraan siellä käymään, 
mutta sitä suurempien ryhmien käyt-
töön tai juhla- yms. tilaisuuksien jär-
jestämiseen Pirtillä on aina hankittava 
ennakkoon yhdistyksen johtokunnan 
lupa. Pirttiä, saunaa tai Taivalpirtin 
aluetta ei vuokrata. 
 

Ei ole korrektia ”valloittaa” paikkaa 
isolla ryhmällä omaan käyttöön, jolloin 
yksittäisten jäsenten olo Pirtillä voi 
tuntua epämukavalta. 
 

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 
kaikkia koskevana takaa meille yh-
dessä viihtyisän olon Pirtillä. 
 

Kesäaikana toivotaan yöpymistä joko 
vintissä tai omassa teltassa merkityllä 
telttapaikalla. Keittäminen ja ruoan 
laitto tulee tehdä joko keittokatok-
sella tai sen vieressä olevalla nuo-
tiopaikalla. Keittiön hellaa ei käytetä 
kesällä.  
 

Avotulen teko on sallittu metsäpalo-
varoituksen asettamia rajoituksia nou-
dattaen ja vain kivetyllä nuotiopaikalla. 
Tulen käsittelyssä noudatetaan eri-
tyistä varovaisuutta. Pidä nuotiota 
poltettaessa aina vesiämpäri täytet-
tynä nuotiopaikalla. 
 

Kovalla tuulella tulenteko on sallittua 
vain keittokatoksen hellaan. Nuotion 
on oltava aina valvonnassa ja tuli tai 

hiillos on aina sammutettava paikalta 
poistuttaessa. Puita tulee käyttää 
kohtuudella, puut eivät ole ilmaisia 
Pirtilläkään. 
 

Tulisijoista poistetaan tuhka ennen 
tulen sytyttämistä. Poistettu tuhka 
viedään tuhka-astiaan, joka sijaitsee 
jäteaitauksesssa puuceetä vastapää-
tä. Kuumaa tuhkaa ei saa poistaa ja 
viedä tuhka-astiaan. 
 

Ennen Pirtiltä poistumista sammute-
taan kynttilät, öljylamput ja nuotio-
tulet. Tulipesistä tarkistetaan, että 
pesäluukut ovat kiinni ja vetopellit 
jäävät auki.  
 

Ruoantähteet viedään kompostiin, pa-
lamattomat jätteet kukin vie mennes-
sään pois ja palavat jätteet hävite-
tään polttamalla. Komposti sijaitsee 
varastorakennuksen päädyn läheisyy-
dessä. 
 

Hyvä tapa on viedä tuottamansa jät-
teet oman kodin jäteastioihin, jolloin 
toiset eivät joudu hävittämään sinun 
roskiasi. Pirtillä ei ole talonmiestä. 
 

Pidetään Pirtti ja sen ympäristö siis-
tinä. Käsitellään kalustoa huolella ja 
säilytetään esineet niille varatuilla pai-
koilla. 
 

Alueella kasvavia puita, pensaita ja 
kasveja sekä muuta luontoa käsitel-
lään suojelevasti eikä oteta tarveai-
neita ilman kiinteistöstä vastaavien 
lupaa. 
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Pirtillä autot pysäköidään tien laitaan 
aidan ulkopuolelle. Savontien puomin 
eteen ei saa jättää autoja (pelastus-
tie). Puomia ei saa jättää auki. 
 

Koivuviidan parkkipaikalla autot tulee 
pysäköidä ohjekilven mukaisesti vino-
pysäköintinä. 
 

Alkoholin ja muiden päihdeaineiden 
käyttö sekä päihtyneenä oleminen 
Pirtin alueella on ehdottomasti kiel-
letty. 
 

Pidetään koti- ja muutkin eläimet pois-
sa sisätiloista. Piha-alueella koirien on 
oltava kytkettynä. 
 

Saunan lämmityksessä ja saunomises-
sa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja 
siten varmistetaan saunomisnautinnon 
jatkuminen tulevaisuudessakin.  
 

Saunamaksu 3 euroa/henkilö makse-
taan seinällä olevaan saunalippaaseen 
ja samalla tehdään merkintä sauno-
misesta kassavihkoon. Saunojan on 
kirjoitettava koko nimensä luetta-
vasti vihkoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vähintäänkin päivämäärät ja nimet tu-
lee kirjoittaa myös Pirtin vieraskirjaan 
ennen alueelta poistumista. 
 

Mahdollisista vahingonteoista, rikkou-
tuneista esineistä tai muista puut-
teista voi tehdä huomautuksen vie-
raskirjaan tai soittaa Pirtin isännälle 
Ossi Kuoppalalle puh. 050 588 3084 
tai apuisännälle Pertti Hämäläiselle 
puh. 050 464 7549. 
 

Poistuttaessa ikkunat suljetaan ja 
ovet lukitaan huolellisesti. Jokainen 
Pirtillä käyvä huolehtii omalta osaltaan 
siitä, että Pirtti ja sen alue jäävät 
käytön jälkeen siisteiksi. Siisti ja 
kodikas Pirtti alueineen luo viihtyvyttä 
jäsenistölle ja ne ovat silloin myös 
yhteisenä ilonamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HUOMIO! 
 

Metsäpalovaroituksen aikana 
avotulenteko on kielletty myös 

tulentekopaikalla. Tarkista tilanne 
metsäpalovaroituksen suhteen  

esim. netistä:  
www.ilmatieteenlaitos.fi. 

 

 

Taivalpirtti alueineen ei ole kierrätyspiste. Sinne ei saa 
tuoda mitään yksityistalouksista poistettua tavaraa. 
Käyttökelpoisen ja tarpeellisen tavaran tuonnista on sovit-
tava Pirtin isäntien, emäntäryhmän tai Kiinteistötoimi-
kunnan jäsenten kanssa! 
 

Johtokunta 
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        Fiskarsin vanha mylly ja vähän uudempi VPK. 

 
             Teksti ja kuvat: Onerva Rekola 

 

Raaseporin ruukki- ja raunioretki 
 
Taajamajunaan oli helppo ottaa pyörät 
mukaan, joten lauantaina 12.5. pol-
jimme asemalle ja matkustimme pit-
kän kaavan mukaisesti Helsinkiin. 
Sieltä jatkoimme lähijunalla Karjaalle. 
Onneksi konduktööri oli lähellä ja 
osoitti sopivan nurkan pyörillemme, 
vaikka pyörämerkkiä ei löytynytkään.  
 
Karjaalla majoituimme Dönsby B&B eli 
peti ja puuropaikkaan. Pikaisen aset-
tumisen jälkeen lähdimme koleassa 
tuulessa ja ajoittaisessa sateessa 
tutustumaan Karjaan keskustaan, 
puistoihin, Pyhän Katariinan kivi-
kirkkoon, Grabbackan kartanolinnan 
raunioihin, vesitornin kalliomaastoihin 

sekä taajaman sivuitse virtaavaan 
Mustionjokeen. 
 
Ruukkikierros oli retkemme päätavoite 
Länsi-Uudellamaalla. Aurinkoinen sun-
nuntai sai meidät liikkeelle hyvissä 
ajoin. Tien pielet olivat valkovuokko-
merta. Niitä täplittivät paikoin keltaiset 
mukulaleinikkien mättäät. Yllättävän 
kevyesti saavuimme Fiskarsiin, lo-
puksi kaunista rantapenger osuutta 
ajellen.  
 
Kylän ensimmäisessä rakennuksessa 
oli Suomen Puukko-seuran näyttely; 
”Vuoden kilpailupuukot”. Kädentaidot 
tekivät taas kerran vaikutuksen, mutta 
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ruumiinkulttuurikin alkoi kiinnostaa. 
Kahvihammasta oli kolottanut jo jonkin 
aikaa. Onneksi särkyyn löytyi apua 
useastakin paikasta. Kofeiiniannoksen 
ja mahtavan kirjakahvilan jälkeen jat-
koimme tutustumista ruukkikylän näh-
tävyyksiin. Kuten esitteessä sanottiin: 
”Historiallinen arkkitehtuuri muodostaa 
yhdessä jokilaakson kanssa vertaansa 
vailla olevan kokonaisuuden”. Silmän 
täydeltä olikin nautittavaa joka puo-
lella. Kyläraitin varrella oli opastauluja, 
joten saimme ilman muuta opastusta 
selvää historian kulusta. Fiskarsin 
vaiheista kertova näyttely oli juuri 
avattu. Se elävöitti mukavasti kuvin ja 
esinein jo luettuja tauluja.  
 
Ympäristöä on koko ajan siistitty ja 
rakennuksia restauroitu. Taloja on 
myyty yksityisille, joten he toivovat 
yleisön kunnioittavan yksityisyyttään. 
Kuljimme ns. kylän ylä- ja alaruukin 
reitit. Suutarinmäki ja vierasateljee jäi-
vät toiseen kertaan. Koska oli äitien-
päivä, oli paljon väkeä lounaalla, kah-
vittelemassa tai nurmikolla piknikillä. 
Puistossa oli kirpputori sekä poni-
ratsastusta 1-100 vuotiaille! Vanhaa 
ruukin veturia, pikkupässiä, oli ihan 
pakko vähän kokeilla. Nautiskelimme 
vehreästä luonnosta emmekä tutus-
tuneet enää työpajoihin tai näyt-
telyihin. 
  
Paluureitiksi huomasimme vanhan 
tasaisen ratapohjan. Sen varrella sai 
taas ihailla valkovuokkolehtoja. Poh-
jaan poljimme Pyhän Marian kivi-
kirkolle katsomaan vuorineuvos Julinin 
sukuhautaa. Fiskarsin ruukinkartanon 
suuruuden loi varsinaisesti vasta 

Johan Jakob Julin 1800-luvun alku-
puolella. Historian havinan katkaisi 
vain käpytikan tasainen koputtelu 
lähipuussa. 
 
Billnäsin ruukin mailla on esitteen 
mukaan puutarhahistoriaa yli 350 vuo-
den takaa ja Suomen vanhin taimisto. 
Puutarhamyymälän yhteydessä toimii 
kesäravintola terasseineen. Vanhaan 
hirsirakennukseen on sisustettu käsi-
työläisten myymälä, josta voi tehdä 
myös kirpputorilöytöjä. Kylässä on pal-
jon jäljellä vanhoja rakennuksia 1700-
luvun loppupuolelta. Niitä tarkistelim-
me lähemmin kävellen. Komea taide-
teos on maalattu kesäkautta odot-
televan olutterassin taustaksi raken-
nuksen päätyseinään. Yksi rakennuk-
sista on restauroitu tyylikkääksi ravin-
tolaksi ja hotelliksi. Nykyään Billnäs 
tunnetaan Fiskarsin oranssien saksien 
valmistuspaikkana. 
 
Maanantain ohjelmassa oli Lepinjärvi 
vain parin kilometrin päässä keskus-
tasta. Järveä pidetään yhtenä tärkeim-
mistä lintujärvistä Suomessa. Lintu-
tornille sai taas kulkea valkovuokkojen 
keskellä. Tuli jo selväksi, miksi valko-
vuokko on kuvattuna Raaseporin li-
pussa ja vaakunassa. Tornissa tapa-
simme paikallisen lintuseuran jäse-
nen. Häneltä saimme vinkkejä minne 
suunnata kiikarit. Joutsenet pesivät 
aivan tornin juurella ruovikossa, sa-
moin silkkiuikku ja härkälintu, jonka 
uros piti pahaa ääntä taistellessaan 
silkkiuikkukoiraan kanssa. Nokikana 
nyökytteli telkän seurana pesällään 
makailevan joutsenen lähellä. Kauem-
pana lensi parvi metsähanhia. Lähi-
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puissa lauleli lehtokerttu. Kova tuuli 
huojutti tornia ja kylmäsi jo sisikun-
taakin, joten kiitimme opastuksesta ja 
poistuimme puskemaan vastatuuleen 
kohti Snappertunaa. Sinne vei pätkä 
Kuninkaantietä. Polveileva maalais-
maisema vaihtui kallioiden vartioi-
maan metsätiehen. Arvelimme tuulen 
rauhoittuvan sitä kautta ajaen. Luulo 
osoittautui turhan optimistiseksi. Äkki-
näiset lyhyet ja mutkaiset mäet veivät 
mehut jaloista. Taukopaikalta, Snap-
pertunan puukirkolta, oli enää muu-
tama mutka Raaseporin linnan rau-
nioille. Vaikuttavana kohosi kivilinna  
mustan kallion laella. Paikalla sattui 
olemaan pari miestä, joista toinen 
kertoi toimivansa apuoppaana kesä-
aikaan. Hän lupasi meille ilmaisen 
kierroksen, jotta kaverin ei tarvitse 
yksin   kuunnella     kertausharjoitusta.  
 
 

Opastuksesta jäi vain muutama vuosi- 
luku mieleen, mutta erityisesti se, että 
vuosisatojen kuluessa tyhjä linna 
muuttui osin puiden peittämiksi rau-
nioiksi  ennen  kuin  restaurointiin  ryh- 
dyttiin.  Linnan   vieressä   on   Voudin 
kahvila/Linnanvoudin tupa, joka on 
Suomen  Matkailuliiton   ensimmäinen  
matkailumaja, rakennusvuosi 1893. 
Siellä oli tarjolla herkullinen kalapöytä 
puffet. Kiitimme opastamme  ja  toivot- 
telimme menestystä tuleville kierrok-
sille.  
 
Pyörät suunnattiin kohti Fagervikia. 
Nyt saatiin rullata pitkiä myötätuuli-
osuuksia. Tie mutkitteli ylös alas met-
sien ja peltojen, järvien ja kallioiden 
ohi. Polvet jomottaen lähestyimme vii-
mein ruukkialuetta. Museo ja kahvila 
olivat  kiinni, olihan  maanantai.  Käve- 
 
  Raaseporin linnan rauniot. Linna on perustettu 1300-luvun lopulla. 
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limme  idyllistä  kylänraittia,  jonka var- 
rella ennen asuivat ruukin työntekijät. 
Nykyään punamullalla maalatut talot 
ovat kesämökkeinä. Kirkko seisoi 
juhlavana tien päässä. Laskeuduimme 
alas vanhoille pajarakennuksille vuo-
laan kosken  pauhua kuvaamaan. Val- 
tavat lehtipuut kaartuivat kosken yllä. 
Nykyään Hisings -suvun omistuksessa  
oleva kartanorakennus on korkeim-
malla mäellä komean rautaportin 
takana. Toisella puolen laaja puis-
toalue  jatkuu  tielle   saakka.   Puiston 
puolivälissä suihkukaivo solisi kevät-
maisemassa. Mäellä, puiston jälkeen, 
houkutti oikotie polkemaan metsätien 
kautta Karjaata kohden. Loppu-
matkasta  saimme  siis  täristellä  hak- 

kuutöiden jälkiä ensimmäiselle 
maatalolle kunnes asfalttitie armahti 
puutuneet kämmenet.  
 
Paluun Tampereelle ajoimme junalla 
Turun kautta. Kaikesta näkemästäm-
me olisi vaikka kuinka paljon kerrot-
tavaa, kuitenkin tuttuun nykytapaan 
kehotan katsomaan netistä lisätietoja 
esim. www.raasepori.fi, sieltä mekin 
Matin kanssa aloitimme matkan suun-
nittelun.  
 
Oli se vaan hyvä, että käytiin! 
 
 
 
Omppu 
 

 
 
. 
 

 

Huippukohde kauniista maisemista pitävälle retkeilijälle, 
melojalle tai kenelle vaan lomailijalle 
Runoilijan tien varrella! 

Täällä on mahdollisuus melontaan,souteluun,  
kalastamiseen,nautiskeluun yms. intressien mukaan. Voit saada käyttöösi  
3 merikajakkia,(Artisan Mill 2 kpl ja Marlin Activ 1 kpl) ja valintasi mukaan majoituksen 
joko mökissä tai teltassa.   
 

Tiedustelut Pekka Kohtala, koulutettu hieroja, puh. 0400 266 650. 
 

Tämä kaikki tarjotaan vuokralle koko kesän ajan, tiedustele! 
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Reuharinniemen 
lapinrauniot 
ja adoptointi 
 
Lapinrauniot sijaitsevat Tampereen 
kaupungin alueella Näsijärveen pis-
täytyvällä, kallioisella, pääasiassa 
mäntymetsää kasvavalla Reuharin-
niemen eteläkärjen pohjoisrannalla 
noin 30 metrin etäisyydellä rannasta. 
Röykkiöiltä avautuu upea näköala 
Näsijärvelle.  
 

Reuharinniemessä sijaitsee kaksi la-
pinrauniota. Itäisempi lapinraunio on 
muodoltaan pyörä ja kooltaan noin 
7x7 metriä ja sen korkeus on noin 
puoli metriä. Kyseessä on hautaröyk-
kiö, johon  on haudattu kaksi tai kolme 
ihmistä. Radiohiiliajoituksen perus-
teella röykkiö ajoittuu rautakauden lo-
pulle. Läntisempi röykkiö on edellistä 
pienempi. Se on muodoltaan pyöreä 
ja kooltaan noin 6x6 metriä ja itäistä 
röykkiötä matalampi. Ilmeisesti ennen 
lapinraunioiden rakentamista on pai-
kalla sijainnut myös pieni lyhytaikai-
nen pyyntileirityyppinen asuinpaikka, 
joka ajoittuu joko kivikauden lopulle tai 
varhaiselle pronssikaudelle.  

Arkeologi Vadim Adelin kesällä 1999 
johtamissa kaivaustutkimuksissa tut-
kittiin isompi röykkiö ja sen alla ollut 
maa kaivettiin peruskallion pintaan 
saakka. Tutkimusten jälkeen röykkiö 
ennallistettiin nykyiseen asuunsa. 
Röykkiössä oli keskimäärin neljä ker-
rosta kiviä, joiden koko vaihteli hyvin 
pienistä hyvin suuriin. Todennäköi-
sesti raunion kivet oli kerätty lähi-
alueelta. Tutkimuksia johtaneen arke-
ologin arvion mukaan röykkiön kokoa-
miseen on kulunut aikaa kymmen-
henkiseltä ryhmältä muutama päivä, 
jos kivet ovat olleet valmiiksi paikalla. 
Röykkiön pohjalla erottui noin 40-80 
cm levyinen reunakehä, jonka halkai-
sija oli vajaat seitsemän metriä. Reu-
nakehän sisäpuolella havaittiin merk-
kejä mahdollisesta sisemmästä ke-
hästä sekä kahdesta muusta kivi-
kehästä, jotka ilmeisesti liittyvät kah-
teen ruumishautaan. 
 
Lapinraunioista, pääasiassa sen poh-
jakerroksista, löydettiin esihistoriallista 
keramiikkaa, kvartsiesineitä ja –iskok-
sia, kaksi palaa palanutta luuta sekä 
pieni kupari- tai pronssiniitti. Luku-
määräisesti suurin löytöryhmä oli 
keramiikan kappaleet. 
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Tutkimusten perusteella Reuharin-
niemen isompaan lapinraunioon on 
haudattu polttamatta kaksi tai kolme 
ihmistä. Keramiikan perusteella röyk-
kiö ajoittuu nuoremmalle roomalais-
ajalle (500 eKr-400 jKr.) tai kansain-
vaellusajalle (400-575 jKr). Paikalta 
tehdyn radiohiiliajoituksen perusteella 
röykkiö on rakennettu aikaisintaan 
merovingiajan (575 – 800 jKr.) lo-
pussa. Lapinrauniot ovat Suomen 
arvoituksellisempia muinaisjäännök-
siä, sillä useimmat niistä ovat tut-
kittaessa osoittautuneet löydöttömiksi. 
 
Adoptoijien valinta ja toiminta 
 
Maakuntamuseo valitsi vuonna  2009  
viisi henkilöä hoitamaan Reuharin-
niemen lapinraunioita ja edellytti 
myöskin   perustamaan     yhdistyksen  
 

toimintaa  varten. Vielä meitä on jäl-
jellä 4 henkilöä, mutta sitäkin sitou-
tuneimpia.  Yhdistyksemme tarkoituk-
sena on lapinraunioiden suojelu-, 
hoito- ja kunnostustyö sekä kohteen 
käytön edistäminen  nähtävyytenä ja 
opetuskohteena. Yhdistyksemme huo-
lehtii Reuharinniemen lapinraunioiden 
ja sen ympäristön ylläpitohoidosta Pir-
kanmaan maakuntamuseon muinais-
jäännöksen hoitosuunnitelman mukai-
sesti ja raportoi tekemisistään maa-
kuntamuseolle. Luonteeltaan hoito on 
kulttuurimaisemanhoitoa, jossa suosi-
taan perinteisiä työtapoja ja –mene-
telmiä. Tehtävistä toimenpiteistä ja 
niiden vaikutuksista pidetään hoito-
päiväkirjaa. Muinaismuistolaki määrää  
Suomessa  kiinteiden      muinaisjään-
nösten  hoidosta  ja  suojelusta. Yksin- 
kertaisesti;  ei  päästetä  aluetta  pusi- 
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koitumaan. Jäseneksemme voi liittyä  
jokainen adoptoinnista ja arkeologi-
asta kiinnostunut. 
 
Koen adoptoinnin ja sen tehtävät 
käytännön tavaksi pitää huolta siitä, 
että historialliset paikat säilyvät 
tuleville sukupolville. Samalla se on 
tapa osoittaa kunnioitusta meitä en-
nen eläneille ihmisille. Kun katseeni 
kiertyy lapinraunioilta järvelle, voin ku-
vitella, miten muinaiset ihmiset tekivät 
samoin, ajattelivat, tunsivat, elivät al-
keellisissa olosuhteissa omaa usko-
aan tunnustaen selviytyäkseen huo-
miseen päivään ja siitä eteenkinpäin. 
Minuakaan ei olisi ilman heitä, esi-isi-
ämme ja –äitejämme. Kotini sijaitsee 
aivan Reuharinniemen lapinraunioiden 
tuntumassa ja vakituinen uintipaikkani 
kivikautisen asuinpaikan välittömässä 
läheisyydessä.  
 
Retkikohde 
 
Järjestämme tiedotustoimintaa, opas-
tusta sekä retkiä halukkaille. Mennei-
syys kiehtoo ihmisiä ja saa mielikuvi-
tuksen liikkeelle. Miksi, ketkä ja miten 
on eletty vuosituhansia sitten ja miksi 
juuri Reuharinniemi oli valittu muinais-
kalmiston paikaksi. Lähellä lapinrau-
nioita sijaitsee myöskin kivikautisia 
asuinpaikkoja.  
Alue on suosittu retkeilykohde kesällä 
ja talvella sekä kuntoilijoiden suosima 

reittivalinta kauniiden maisemiensa 
vuoksi niin kesällä kuin talvellakin.  
Alueelta löytyy erilaisia marjoja ja 
sieniä kotitalouden käyttöön. Kalas-
tuksen harrastajat hyödyntävät myös-
kin Näsijärven vesiä. Asuinalueena 
historiallisine kohteineen ainutlaatui-
nen.  
 
Julkisuus oli erittäin kiinnostunut 
adoptoinnistamme perustamisvuonna 
2009. Valtakunnallisissa lehdissä oli 
juttuja samoin Suomen TV1 teki oh-
jelman Suomessa ainutlaatuisesta 
kulttuurinperinnön vaalimistoiminnas-
tamme. 
 
Adoptoi monumentti –hanke 
 
Adoptoimalla monumentin  voivat pai-
kalliset yhdistykset hoitaa muinais-
jäännöskohdetta Pirkanmaan maa-
kuntamuseon antaessa tukea ja tie-
toa. Lisää tietoa osoitteesta: 
www.vapriikki.net/adoptoimonumentti. 
 
Voisiko Tampereen Taivaltajat harkita 
omaa adoptiokohdetta? 
 
 
Terveisin Näsijärven rannalta! 
Terttu Nordström 
argeologian harrastaja 
 

 
Kuvat: Terttu Nordstöm 
    
    
    

 

Taivaltajat tulevat tekemään retken Reuharinniemeen syksymmällä. Silloin  
Terttu kertoo meille niin lapinraunioista kuin argeologiasta harrastuksena. 
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Kävelyä Kävelyä Kävelyä Kävelyä     
 

Aamun Askeleet 
 

Aamun askeleet, Taivaltajien kuukausikävelyt, jatkuvat entiseen tapaan. 
Lähdemme kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta ja 
kävelemme noin 20 kilometriä. Oma huolto, matkalla yksi kahvitauko.  
 

Sauvakävelyä Kaupissa 
 

Viikoittaiset sauvakävelyt tiistaisin kello 18.00 Kaupin Kuntokadun puomilta 
Vetäjänä Outi-Päivikki Rautio. 
 

Kevään ja alkukesän kävelyt 
 

Alkukesän kävelyistä tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. 
 
 

LentopalloaLentopalloaLentopalloaLentopalloa    
 

Keskiviikkoisin Taivalpirtillä 
  
  

Kesäajan pelailemme Pirtillä, ja saamme nauttia myös saunasta ja uinnista 
Riuttajärven viilentävässä vedessä. Perinteisesti viimeistään kello 18 paikkeilla 
väkeä on paikalla ja Savontien puomikin on auki (ns. valelukossa ehkä).  
  

Ja vähän perinteitä lisää koskien kesäkeskiviikkoja: Pirtillä ei sada, ainakaan 
iltaisin.  Saunan käytöstä ei peritä maksua.  Sauna on ns. uimapuku- eli 
sekasauna.  Nuotio kuuluu asiaan, ja sen ääressä voi juoda kahvia, paistaa 
makkaraa tai muita evästeitä, tai muuten vain nauttia.  Omat eväät. Eväät, 
joissa on pilaantunutta sokeria, ovat Pirtillä kiellettyjä (muulloinkin kuin 
keskiviikkoisin, aina). 
  
  

Jos reitti Taivalpirtille on epäselvä, voi ottaa yhteyttä kehen tahansa johto-
kunnassa, yhteystiedot lehdessä.  Eksyvä ei tietä kysy. 
  

Pelijaosto, Seppo Raevaara 

HHeellvveettiinnjjäärrvvii,,  IIssoojjäärrvvii  jjaa  SSeeiittsseemmiinneenn  ttääyyttttäävväätt  3300  ––vvuuoottttaa,,  jjootteenn  
SSeeiittsseemmiisseessssää  ttuulleeee  oolleemmaaaann  2288..77..--44..88..  jjuuhhllaavviiiikkkkoo,,  jjookkaa  ppäääättttyyyy  
mmaarrkkkkiinnaattuunnnneellmmiiiinn  KKoovveerroossssaa..  LLuuee  ttaarrkkeemmmmiinn  wwwwww..lluuoonnttoooonn..ffii  .. 
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PyöräilyäPyöräilyäPyöräilyäPyöräilyä    
 

Viikkopyöräily 21.-28.7.2012 
 

Lehden ollessa painovalmis oli vielä yksi paikka vapaana. Siitä ja mahdollisista  
peruutuspaikoista  voi  soittaa  Rahomäen  Matille, puh. 050 572 3531. 
Retkellä pyöräillään Kerholta Sastamalan kautta Ala-Satakuntaan. Majoitus 
sisätiloissa. Osaan majoituksista sisältyy aamiainen. Lisäksi lähes joka päivä 
sauna ja/tai uintimahdollisuus. Arvioitu poljettava kokonaismatka noin 500 km. 
Retken arvioitu hinta 250 euroa/hlö. Mukaan mahtuu 12 ensiksi ilmoittau-
tunutta.  
 

Pyöräilyjaosto 
 

   RetkeilyäRetkeilyäRetkeilyäRetkeilyä    
 
Melontaretki Repovedelle 
30.6.-5.7.2012 
 
Kesämelontaretki suuntautuu tänä vuonna 
Repoveden kansallispuistoon, joka sijaitsee 
Kouvolan ja Mäntyharjun kuntien alueella. 
Tänä vuonna jokiretken sijaan siis järviretki. 
Repovedellä on myös mainioita patikointi-
mahdollisuuksia. 
 
Retki järjestetään osallistujien kesken oma-
toimisesti ja omakustannusperiaatteella: matkat tehdään omilla autoilla kimp-
pakyydein, majoitutaan omiin telttoihin, omat keittimet, retkieväät yms. otetaan 
mukaan.  
 
Melontavarusteet, kanootin, teltan ja keittimen voi vuokrata tarvittaessa 
Taivaltajilta. 
 
Retkipalaveri kaikkien lähtijöiden kesken Taivaltajien kerholla 25.6. kello 18.00. 
 
Ilmoittautumiset: Jari-Pekka Isotalo puh. 040 744 9252 tai sähköpostilla 
jari.pekka.isotalo (at) gmail.com viimeistään 17.6. 
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Melontakurssi  
8.-9.8. ja 12.8.2012 

 
Taivaltajien alkeismelontakurssi järjestetään 8.-9.8. ja 12.08.2012. Eli siis 
kahtena iltana Kaupinojalla ja sunnuntaina 12.8. retkenä Lempäälän koski-
reitillä.  
 
Alustavan suunnitelman mukaan keskiviikkona ja torstaina aikataulu on kello 
18.00-21.00. Sunnuntaina starttaamme kello 11.00. Tämä siis alustavasti. 
Kurssimaksu on 50 €/henkilö sisältäen kanoottivuokran. Ennakkomaksu 
kurssille on 20 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, ennak-
komaksua ei palauteta.  
 
Kurssipaikkoja on 15, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet maksun suorittamisesta ja kurssilla 
tarvittavista henkilökohtaisista varusteista. 
 
Ohjelmassa on keskiviikkona ja torstaina teoriaa, perusmelontatekniikan 
harjoittelua sekä pelastautumisharjoitus. Sunnuntaina Lempäälän koskireitillä 
tutustutaan virtaavan veden tekniikoihin. 
 
Ilmoittautumiset 18.07.2012 mennessä: jari.pekka.isotalo (at) gmail.com 
Tiedustelut: Jari-Pekka Isotalo puh. 040 744 9252 
 
 

Ruskavaellus Itä-Lappiin 

7.-16.9.2012 
 
Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää ruskavaelluksen tänä vuonna Itä-
Lappiin. Matkan ajankohta on 7.-16.9. Matkustaminen tehdään junalla 
makuupaikoilla ja tilausbussilla.  
 
Juna lähtee Tampereelta perjantaina 7.9. kello 22.11. Junalla menemme 
Rovaniemelle ja sieltä jatkamme matkaa lauantaiaamuna 8.9. tilausbussilla. 
Bussin reitin etäisin piste on Piilolan retkeilypolun lähtöpaikka Kessin alu-
eella Inarinjärven itäpuolella. Bussin ajoreitti on kokonaisuudessaan seu-
raava: Rovaniemi-Sodankylä-Ivalo-Nellim-Piilolan retkeilypolun lähtöpaikka. 
Paluumatka tapahtuu siten, että ensin matkustamme 15.9. lauantaina  
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Vätsärin erämaata Kuva: Tapani Jantunen 

 
bussilla em. reittiä päinvastaiseen suuntaan Rovaniemelle. Bussimatkan 
jälkeen siirrymme kello 21.08 etelään lähtevään junaan. Tampereella 
olemme sunnuntaiaamuna 16.9. kello 5.48. Junien aikatauluihin saattaa tulla 
pieniä muutoksia. 
 
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 4-8 henkilöä) tehtävä 
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa. 
Yöpyminen vaelluksella tapahtuu autiotuvissa, laavuissa ja/tai teltoissa. 
Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan, retkei-
lyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta.  
 
Ryhmät muodostetaan Kerholla torstaina 16.8. kello 18.30 alkavassa suun-
nitteluillassa. Toivottavasti mahdollisimman moni matkalle osallistuva on 
silloin paikalla. Tavoitteena on että jokaisessa ryhmässä on riittävästi 
retkeily- ja suunnistustaitoa. Jos tulet ruskavaelluksellemme ensimmäistä 
kertaa, niin ilmoita yhteystietosi heinäkuun loppuun mennessä joko Ari 
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Viitaselle, sähköposti ari.j.viitanen (at) elisanet.fi tai Kari Lindbergille, 
sähköposti kari.lindberg (at) dnainternet.net yhteydenottoamme varten. 
 
Ruskavaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ennakkomaksu 40,- 
euroa (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille TSOP 573226-
277826 viimeistään perjantaina 20.7., maksuviite on 10090. Makuupaikat 
junamatkoilla taataan 36 ensimmäiselle em. määräaikaan mennessä ilmoit-
tautuneelle. Ruskavaellukseen liittyvät matkustuskustannukset (oma-
kustannushinta sisältäen junamatkat makuupaikoilla ja bussimatkat 
molempiin suuntiin) ovat maksimissaan 230 eur/hlö. Matka on tarkoitettu 
ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Myös muihin latuyhdistyksiin kuuluvia 
henkilöitä voidaan ottaa mukaan matkalle, mikäli tilaa on. 
 
Suosittelemme, että osanottajat ottavat riittäväksi katsomansa oman 
matkavakuutuksen matkan peruuttamisen, sairauden tai tapaturman ym. 
varalta, koska Suomen Ladun vakuutukset korvaavat vain minimisummat. 
 
Ruskavaellukseen liittyvistä asioista saa tarvittaessa lisätietoja Ari Viita-
selta, puh. 03 261 3186, sähköposti ari.j.viitanen (at ) elisanet.fi, 
puhelimitse parhaiten tavoitettavissa maanantaisin ja tiistaisin noin kello 
20.00-22.00 ja Kari Lindbergiltä puh. 040 527 5688, sähköposti 
kari.lindberg (at) dnainternet.net. 
      
Retkeilyjaosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaupinojanlahdella pidetään koulutuspainotteisia ilta-
melontoja tiistaisin 5.6., 12.6. ja 19.6 kello 18.00 
alkaen. Melonnoista tiedotetaan enemmän sähköisellä 
melontalistalla, ohjeet listalle liittymiseen sivulla 23.  

Tervetuloa kokeilemaan melontaa tai 
jatkamaan melontaharrastustasi! 
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET   päivitetty 21.11.2011 
 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko  

nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT   
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö), 2 kpl  6,00 
Halti Delta 2 (tunneli, ymp. vuoden, 2 hlö)  5,00  
FJ Akka Sharpe R/S 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)  8,00  
Halti hike & bike 3 kupoli (3-vuodenajan)   5,00  
Halti erätoveri sadekatos (3x3) m    2,00 
Vihe erätoveri sadekatos (3x3) m    2,00 
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl     2,00 
 
TALVIVARUSTEET     
Ahkio Savotta, 2 kpl    8,00 
Ahkio Koivisto    5,00 
Lumikengät TSL 227, 6 paria   6,00 
Lumikengät TSL 810, 1 pari   6,00 
Lumikengät Tubbs. 2 paria    6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 5 paria  2,00 
 
RINKAT JA REPUT     
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka    8,00  
Savotta  906 85L    5,00  
Savotta  906  85L Tunturisusi   5,00  
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka   5,00  
Halti Andi 75 putkirinkka    4,00 
Halti sininen putkirinkka    4,00  
Haglöfs tight reppu L    2,00  
 
KEITTIMET     vko 
Trangia spriipolttimella, 3 kpl   2,00  
Primus kaasukeitin, 2 kpl    2,00  
 
 
Vuokrattava tuote   vuorokausi viikonloppu viikko 
  
KANOOTIT JA KAJAKIT    
Old Town 174-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Old Town 158-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Pyranha Traveller 16-intiaanikanootti  10,00 20,00 50,00 
Prijon Taifun-koskikajakki , 2 kpl  5,00 10,00 25,00 
MX-340-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Corsika-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Piruette-koskikajakki   5,00 10,00 25,00 
Hasle Explorer meri/retkikajakki  10,00 20,00 50,00 
Miwok dak retkikajakki   10,00 20,00 50,00 
 
Aukkopeitteet, melat, kypärät ja  
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. 
 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18 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. 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta. 
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu 
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 2145231. 
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SILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKSILPPUSÄKKI 
 

Toimiston kesälomaToimiston kesälomaToimiston kesälomaToimiston kesäloma 
Taivaltajien toimisto on suljettuna heinäkuun ajan. Tarvittaessa ota yhteyttä 

toimihenkilöihin, joiden yhteystiedot löydät tämän lehden sivulta 23. 
 

Taivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikki    
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan 30 euron hintaan. 
    

Yhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivut    
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa  

mm. tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä. 
 

Taivalpirtin avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avain    
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 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  

 
SähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotus    

Yhdistyksemme lähettää tiedotteita tarvittaessa sähköpostin välityksellä niille jäsenille, 
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.  

Tiedotusrinkiin pääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi  
Anna-Maija Rakeelle anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi . 

 Muistathan ilmoittaa muuttuneesta sähköpostiosoitt eesta. 
  

TTTTTTTTaaaaaaaaiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaallllllllttttttttaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn        lllllllleeeeeeeeiiiiiiiikkkkkkkkeeeeeeeekkkkkkkkiiiiiiiirrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaatttttttt        
MMiikkäällii  llööyyddäätt  lleehhddiissttää  jjuuttttuujjaa  ttaaii  kkuuvviiaa,,  jjoottkkaa  lliiiittttyyvväätt  TTaaiivvaallttaajjiieenn  ttooiimmiinnttaaaann,,  oolliissii  hhyyvvää  
ssaaaaddaa  nnee  yyhhddiissttyykksseenn  lleeiikkeekkiirrjjooiihhiinn,,  jjooiittaa  oonn  ppiiddeettttyy  yyllllää  yyhhddiissttyykksseenn  ppeerruussttaammiisseessttaa  aassttii..  
TTooiimmiittaahhaann  aallkkuuppeerrääiinneenn  lleeiikkee  ttaaii  kkooppiioo  ssiiiittää  KKeerrhhoollllee  ttaaii  RRiinnnneemmaaaann  HHeeiikkiillllee,,  jjookkaa  
hhooiitteelleeee  lleeiikkeekkiirrjjoojjaa..    
  

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww........lllllllluuuuuuuuoooooooonnnnnnnnttttttttoooooooooooooooonnnnnnnn........ffffffffiiiiiiii        jjjjjjjjaaaaaaaa        wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww........mmmmmmmmeeeeeeeettttttttssssssssääääääää........ffffffffiiiiiiii          
Ym. nettisivujen tiedotteista ja ajankohtaista -osioista löytyi huhti-toukokuussa paljon 
mielenkiintoista ja tarpeellistakin tietoa, mutta valitettavasti niitä ei saatu  tähän lehteen 
mahtumaan. Pari esimerkkiä: ”Isojärvellä on Lortikan lähde poistettu käytöstä, joten 
oma vesi mukaan. Lähin kaivo sijaitsee Heretyn luontotuvalla 6 kilometrin päässä ” sekä 
”Vuosina 2012-2013 kunnostetaan Pahaojan Kultalan, Ritakosken, Raahenpirtin ja 
Ivalojoen Kultalan kattoja.” 
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””””””””KKKKKKKKaaaaaaaaiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiii        PPPPPPPPoooooooolllllllluuuuuuuutttttttt        vvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeevvvvvvvväääääääätttttttt        EEEEEEEEnnnnnnnnoooooooonnnnnnnnkkkkkkkkoooooooosssssssskkkkkkkkeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee!!!!!!!!””””””””        
  

TERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLETERVETULOA SUOMEN LADUN 55. LEIRIPÄIVILLE    
29.6. 29.6. 29.6. 29.6. –––– 1.7.2012 1.7.2012 1.7.2012 1.7.2012    

    

Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään 55. kerran. 
Suomen Latu on valinnut paikaksi EnonkoSuomen Latu on valinnut paikaksi EnonkoSuomen Latu on valinnut paikaksi EnonkoSuomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossa sken kunnan keskustan, jossa sken kunnan keskustan, jossa sken kunnan keskustan, jossa 
kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun kaikki palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Järjestämisvastuussa on Ladun 
jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.jäsenyhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.    
    
Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:Leiripäivien ohjelma on monipuolinen ja tasokas:    

- nimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiänimekkäitä esiintyjiä    
- hyvät pelipaikat urhhyvät pelipaikat urhhyvät pelipaikat urhhyvät pelipaikat urheilukentälläeilukentälläeilukentälläeilukentällä    
- Koloveden retki ja siellä luontopolkuKoloveden retki ja siellä luontopolkuKoloveden retki ja siellä luontopolkuKoloveden retki ja siellä luontopolku----/ vaelluskisa/ vaelluskisa/ vaelluskisa/ vaelluskisa    
- KalamarkkinatKalamarkkinatKalamarkkinatKalamarkkinat    
- viihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristöviihtyisä ympäristö    
- erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina erinomainen tanssipaikka ja alueen kuuluisa orkesteri molempina 

iltoinailtoinailtoinailtoina    
    
Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä: Lisää tietoja leiripäivistä:     
wwwwww.suomenlatu.fi/leiripaivatww.suomenlatu.fi/leiripaivatww.suomenlatu.fi/leiripaivatww.suomenlatu.fi/leiripaivat  tai   tai   tai   tai www.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fiwww.pyhatpolut.fi        
    

PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!PIDETÄÄN HYVÄ LATUPERINNE VOIMISSAAN!    

 

ILMOITTAUDU PIRKAN HÖLKÄN POLKUTALKOISIIN! 
 
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloiseen 
yhteistoimintaan ulkoilemaan ja kunnostamaan Pirkan Hölkän 
reittiä, anna yhteystietosi sähköpostilla:  
raimo.raevaara (at) gmail.com tai tekstiviestillä:  040 837 6269.  
 

Mikäli on tarpeen, järjestämme kesällä talkoot/talkoita reitin 
kunnostamiseksi. 
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Tampereen Taivaltajat ry  
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Pankkiyhteys: IBAN FI86 5732 2620 0778 26 OKOYFIHH, 
Y-tunnus: 0155642-2 

 
Toimihenkilöt  
 

Puheenjohtaja 
Raimo Raevaara 
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE 
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja , Internetsivut 
Matti Rahomäki 
Länkipuistonk 16, 33580 TRE 
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi 
 

Sihteeri 
Paula Paavilainen 
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala 
040 740 0008,  
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com 
 

Jäsensihteeri 
Lassi Vuorenoja 
Satakunnank 24 C 29, 33210 TRE 
045 677 2058, lassi.vuorenoja ( at ) gmail.com  
 

Leikekirjan hoitaja 
Heikki Rinnemaa 
Kolunkatu 1 D 33, 33710 TRE  
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi  
 

Kiinteistötoimikunta 
pj. Mattias Puronniemi 
Soukanlahdenk 19 A 17, 33100 TRE 
040 577 7099, 03 222 9949 

Jaostot 
 

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

Hiihtojaosto 
yhteyshenkilö: Raimo Raevaara 
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 

Kävelyjaosto 
pj. Outi-Päivikki Rautio  
Näsilinnankatu 42 A 1, 33200 TRE 
03 2133 114, 050 329 5233,  
op.rautio ( at ) kolumbus.fi 
 

Pelijaosto 
pj. Seppo Raevaara 
Etuniitynkatu 5, 33580 TRE 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 

Pyöräilyjaosto 
pj. Matti Rahomäki 050 572 3531,  
matti.rahomaki ( at ) nic.fi 
 

Retkeilyjaosto 
yhteyshenkilö Kai Ristimäki 046-893 9779 
Härmälänsaarenkatu 9 A 15 33900 TRE 
kairistimaki ( at ) gmail.com 
 

kalustonhoitaja Kari Lindberg 040-527 5688 
Koivistontie 49 B 12 33820 TRE 
kari.lindberg@dnainternet.net 

Johtokunta  
 

Pirkko Ahonen................................... 0400 939 897 
Matti Ketola ....................................... 040 730 3299 
Marja-Liisa Lehto .............................. 040 779 6505  
Kari Lindberg..................................... 040 527 5688 
Päivi Peltoniemi ................................ 040 703 5958 
Paula Paavilainen ............................. 040 740 0008 
Seppo Raevaara ............................... 040 546 8773 
Matti Rahomäki ................................. 050 572 3531 
Riitta Rajala....................................... 050 326 9447 
Saima Sampakoski ........................... 0400 831236 
Varajäsen Anneli Aulén..................... 050 446 9016 
Varajäsen Mattias Puronniemi .......... 040 577 7099 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö  
Saima Sampakoski 03 344 0062, 0400 831 236 
 
Taivalpirtin isäntä 
Ossi Kuoppala  050 588 3084  
 
Taivalpirtin apuisäntä  
Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 
Suomen Latu ry  
 

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö  
 

Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae@pp.inet.fi 

 

 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae@pp.inet.fi 
 
Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä            

 

www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 
050 408 5111  
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Liity retkeilyjaoston listoille 
  

 

Melontalista 

Tampereen Taivaltajien melontalista (sähköpostilista) 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 

Tampereen Taivaltajien 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 

Molemmat 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, retkeilylistalle tai molempiin, 
lähetä sähköpostia Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com 
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