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Raipen palstaRaipen palstaRaipen palstaRaipen palsta    
 
Kaksitoista vuotta ihmisen elämästä 
on aikamoinen aika. Sen verran 
olen ollut yhdistyksemme puheen-
johtajana eli 6 kautta. Homma jat-
kuu vielä kaksi vuotta, koska minut 
valittiin vielä jatkamaan tehtävässä. 
Esitän kiitokseni kaikille seuran 
toimihenkilöille ja kaikille talkoo-
laisille, jotka ovat minua tukeneet ja 
auttaneet puheenjohtajan tehtä-
vissä.  
 
Tampereen Taivaltajat ry on po-
liittisesti sitoutumaton, liikuntaan 
keskittyvä seura. Tämä on vahvis-
tettu seuran säännöissä. Toivon, et-
tä tämä asia on kaikilla jäsenillä 
tiedossa, ja on ainakin tästä lähtien. 
 
Taivalpirtillä vietettiin yhdistyksen 
joulujuhlaa joulukuun 10. päivä. 
Mukana oli noin 40 jäsentä. Tarjolla 
oli maukasta ruokaa ja joulukahvit 
emäntien tarjoamana sekä joulu-
lauluja haitarin säestyksellä. Kiitos 
juhlan järjestäneille talkoolaisille. 
Ilman sähkövaloja kynttilöiden lois-
teessa tunnelma oli hyvin jouluinen. 
 
Talvella hiihtokaudella saamme 
taas nauttia Taivalpirtin antimista 
viikonloppuisin. Hiihtopäivystykseen 
tarvitaan väkeä. Katso ilmoitusta 
tässä lehdessä. 
 
Hyvää uutta vuotta 2012 kaikille 
Taivaltajille. 
 
pj. Raipe

TAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMAT    
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
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Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
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Taitto: Anna-Maija Rae 
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Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
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25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
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22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 2/2012 ilmestyy huhtikuun alussa. 
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle 
viimeistään 1.3.2012. 
 
ISSN 1238.0040 
 
TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 03 214 5231 
tampereen.taivaltajat@nic.fi 
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää 
vastaajaan. 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2012: 
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yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina klo 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
keskiviikkoisin klo 20.30-22.00 Pirkanmaan Ammattiopistolla Koiviston-
kylässä, Koivistontie 31.  
 

14.-15.1. Hämäläisten pikkujoulu Kangasalla 
Pikkujoulua vietetään Vahderpään leirikeskuksessa. Ilmoittautumisaika on 
jo ohi, mutta voit kysellä osallistumismahdollisuutta soittamalla pikaisesti 
Anna-Maija Rae, puh. 040 583 2733. 
 

27.1. Hölkän talkoolaisten päätösjuhla. OLETKO ILMOITTAUTUNUT? 
Katso ilmoitus sivulta 14 
 

11.2. Latutalkoot 
Katso ilmotus sivulta 11. 
 

18.2. Laturetken latutalkoot 
Katso ilmoitus sivulta 11. 
 

19.2. Tampereen Laturetki 
Katso ilmoitus sivulta 10. 
 

9.3. Tervetuloa nauttimaan kuutamosta! 
Perjantaina  9.3. kello 20. lähdetään Suolijärven ulkoilumajalta hiihtämään 
muutaman tunnin hiihtolenkki kuutamon valossa lumitilanteesta riippuen 
järvien jäitä tai latuja pitkin. Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. 
Hiihtonopeus on rauhallinen. 
Lisätietoja Raimo Raevaara 040-8376269, Hiihtojaosto 
 

9.-11.3. Kevättalven telttaretki Siikanevalle 
Katso ilmoitus sivulta 15. 
 

15.3. Yhdistyksen kevätkokous 
Kokouskutsu sivulla 4. 
 

16.-18.3. Avantouinnin SM-kilpailut Nokian Edenissä 
Katso ilmoitus sivulta 14. 
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KOKOUSKUTSU 
 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous torstaina 
15.3.2012 kello 18.00 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, 
Tampere. Kokouksessa käsitellään säännöissä kevät-
kokoukselle määrätyt asiat. 
 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 

Tampereen Taivaltajat ry /Johtokunta 
 
 
Kevätkokouksen esityslista 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 
 2.3 Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 2.4 Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 
5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2011 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2011 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011 
 
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 
10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 
11 Kokouksen päättäminen 
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Lumikenkäterveiset! 
 

Lähde mukavaan porukkaan mukaan! 
 

Mikäli olet kiinnostunut talven 2012 lumikenkäilystä, anna 
yhteystietosi (puh, email) Raipelle tekstiviestillä numeroon 040-
8376269 tai email raimo.raevaara ( at ) gmail.com. 
Tarkoitus on tehdä sunnuntaisin 3-6 tunnin retkiä lähialueille. 
Mahdollisia kohteita ovat ainakin Puikkarinvuori, Ylinenjärvi, 
Aittovuori, Taivalpirtin maasto (Koukkurahka, Savontien etelä-
puoli) ja Ponsa. Jos sinulla on tiedossa muita hyviä 
lumikenkämaastoja, ota yhteyttä. 
 
Lähtöpaikkana retkille pääasiassa Kaukajärven Nesteen piha. 
 

Lumisen talven odotuksin, Raipe 

Kuva: Alli Raevaara 
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Taivalpirtti toimiii hiihtomajana viikonloppuisin hiihtokauden aikana. Pirtti 
on avoinna lauantaina klo 10.00-18.00 ja sunnuntaina klo 9.00-15.00. 
Lisäksi Pirtti on auvoinna joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla 27.2.-
2.3.2012 (vko 9). 
 

Pirtillä päivystäjien tehtäviä ovat seuraavat: 
- puiden haku liiteristä ja Pirtin lämmitys 
- veden kanto kaivosta ja lämmitys 
- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 
- astioiden tiskaus 
- ynnä muita puuhia 
 

Päivystäjä saa seuraavia asioita: 
- hyvän mielen luodessaan hiihtäjille taukopaikan 
- lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina 
- ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana  
- mukavan tunnelman lauantai-iltana, kun Pirtti on rauhoittunut 

hiihtäjien lähdettyä 
 

Vielä on vapaita päiviä ja myös vajaita päivystysryhmiä, joten valitse 
itsellesi sopiva ajankohta talkoillaksesi yhdistyksen hyväksi. Ota yhteyttä 
Kerholle keskiviikkopäivystykseen tai pj. Raipeen. Voit varata myös vain 
joko lauantain tai sunnuntain. Yksin ei tarvitse olla; aina löytyy seuraksi 
päivystyskokemusta omaavia Taivaltajia. 
 
Päivystysajat   
7.-8.1. la-su johtokunta  Raimo Raevaara 040-8376269 
14.-15.1. la-su retkeilyjaosto Kari Lindberg 040-5275688 
21.-22.1. la-su   Omppu Rekola 040-5783340 
28.-29.1 la-su   Helinä Saarinen 040-4110506 
4.-5.2. la-su VAPAA 
11.-12.2. la-su EA-jaosto  Riitta Rajala 050-3269447 
18.-19.2. la-su   Otto Korhonen 050-3708923 
25.-26.2. la-su VAPAA 
27.2. ma hiihtoloma  Otto Korhonen 050-3708923 
28.2. ti VAPAA  
29.2. ke hiihtoloma  Anneli Aulén 050-4469016 
1.3. to hiihtoloma  Anneli Aulén 050-4469016 
2.3.  pe hiihtoloma  Helinä Saarinen 040-4110506 
3.-4.3  la-su   Helinä Saarinen 040-4110506 
10.-11.3. la-su   Otto Korhonen 050-3708923 
17.-18.3. la-su retkeilyjaosto Kari Lindberg 040-5275688 
24.-25.3. la-su  EA-jaosto Riitta Rajala 050-3269447 
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Martti Mäkelä 
 

Hypotermia vaanii retkeilijää! 
 
Kylmissä olosuhteissa liikut-
taessa on aina mahdollisuus 
paleltumiseen ja mahdolli-
seen hypotermiaan (aliläm-
pöisyys).  
 

Paleltumisella yleisesti tarkoite-
taan jonkun ruumiinosan palel-
tumavammaa (sormet, varpaat, 
poskipää, ym.). Hypotermialla 
tarkoitetaan henkilön ruumiin-
lämmön laskua niin alas, että se 
voi vaarantaa henkilön elämän. 
 

Retkeilyssä hyvien ja toimivien 
vaatteiden merkitys on retken 

onnistumiselle hyvin tärkeä. 
Nykyaikaisella kerrospukeutu-
misella pyritään ihon pinta pitä-
mään kuivana ja estämään 
ihoa lähellä olevien vaatteiden 
kostuminen. Näillä leveysas-
teilla elellessämme vain har-
voin on vuorokauden keski-
lämpötila niin suuri, että hypo-
termian mahdollisuus olisi ole-
maton. Siksi joudumme turvau-
tumaan lämpimiin ja tuulta pi-
täviin vaatteisiin. 
 

Hypotermia hiipii salaa; ensin 
on vähän vilu. Jos siihen ei 

Kuva: Sakari Karri 
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reagoi, kohta on kylmä ja sen 
pois saanti kestää pitkään, eli 
pukeudu aluksi kunnolla ja vä-
hennä vaatetusta tarvittaessa. 
Älä jää hikisten vaateiden kans-
sa liikoja seisomaan tuleen ja 
tuiskuun, vaan laita taukovaat-
teet mahdollisimman nopeasti 
päälle.  
 

Lämmön johtuminen, joka on 
normaalisti 2-3 %, voi nousta 
jopa 25 kertaiseksi märkien 
vaatteiden vuoksi. Kylmässä 
virtaavassa vedessä johtumi-
nen nousee 200 kertaiseksi 
normaaliin verraten.  
 

Kylmällä ilmalla energian saanti 
on turvattava, koska lihakset 
tuottavat lämpöä ja kuluttavat 
energiaa. Alilämpöisillä henki-
löillä, joita olen kohdannut, 
veren sokeripitoisuus on ollut 
huomattavasti alle normaalin, eli 
heidän energiavarastonsa ovat 
olleet lähes lopussa. 
 

Hypotermia jaetaan kolmeen eri 
luokkaan, joissa tärkeänä 
lämpötilan mittarina pidetään 
henkilön ydinlämpötilaa. Ydin-
lämpötilalla tarkoitetaan ihmi-
sen elimistön lämpötilaa (suo-
liston, sisäelinten). Normaa-
leissa tilanteissa ei ole tärkeää 
selvittää lämpötilaa, vaan se, 
miten henkilö nyt voi ja miten 
toimii. 
 

Lievä hypotermia 
(ydinlämpötila on +34 - +36º)  
- henkilö värisee, hengityksen 

ja pulssin taajuudet sekä ve-
renpaine koholla 

- puheesta on vaikea saada 
selvää, tartuntakyky huono, 
sekä virtsan eritys lisäänty-
nyt, tajunta on normaali tai 
hieman unelias, ehkä seka-
vakin. 

Miten toimit: 
Yleisperiaatteena on, että estä 
lisäjäähtyminen. Henkilön ol-
lessa kykenevä itse toimimaan, 
annetaan hänelle sokeripitoista 
lämmintä juotavaa, mutta ei 
mielellään kuumaa eikä alko-
holia. Märät vaatteet riisutaan 
ja annetaan kuivaa, lämmintä 
päälle. Käsketään henkilön liik-
kua ja estetään hänen aset-
tautumisensa levolle. Normaali 
lämpöiseen (noin 20º) huonee-
seen voidaan viedä, mutta ei 
saunaan. 
 

Kohtalainen hypotermia 
(ydinlämpötila +30 - +34º) 
- sekava tai ei herätettävissä, 

puhe vaikeutunutta ja liikkeet 
kömpelöitä  

- jos henkilö ei itse pysty tuot-
tamaan lämpöä eli ei ole 
lihasvärinää niin ydinlämpö-
tila on noin alle +32º 

- hengitys normaalia tai hei-
kompaa, pulssi normaali tai 
alentunut 
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29.12.2008

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
0.0 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
2.0 9 4 -1 -6 -11 -16 -21 -26 -31 -36 -41 -46 -51 -56
4.0 5 -1 -7 -13 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60 -66 -72
6.0 3 -4 -10 -17 -23 -30 -36 -43 -49 -56 -62 -69 -79 -88
8.0 1 -6 -13 20 -27 -34 -41 -48 -55 -62 -69 -76 -83 -90
10.0 0 -8 -15 -22 -29 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79 -86 -93

12.2. -1 -9 -16 -24 -31 -39 -46 -54 -61 -69 -76 -84 -91 -99

14.0 -2 -10 -18 -25 -33 -41 -48 -56 -63 -71 -79 -87 -95 -103
16.0 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -50 -57 -65 -73 -81 -89 -97 -105
18.0 -3 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -58 -66 -74 -82 -90 -98 -106
20.0 -4 -12 -20 -27 -35 -43 -51 -59 -67 -75 -83 -91 -99 -107
22.0 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 76 -84 -92 -100 -108
24.0 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 -76 -84 -92 -100 -108

Ilman kuivalämpötila

T
uu

le
n 

no
pe

us
 m

/s

TUULEN JA LÄMPÖTILAN YHTEISVAIKUTUS

Miten toimit: 
Estä lisä jäähtyminen, käsittele 
varovaisesti, vältä raajojen nos-
tamista sydämen yläpuolelle. 
Saa juoda, jos henkilö itse kyke-
nee. Märät vaatteet leikataan 
päältä pois ja henkilö kääritään 
kuivaan peitteeseen. Ei nopeaa 
lämmitystä. On pyrittävä läm-
mittämään keskeinen alue en-
siksi. Laita lämpöisiä pulloja tai 
lämpöelementtejä selän alle kai-
naloihin ja nivusiin. 
 

Vaikea hypotermia 
(ydinlämpötila alle +30º) 
- tajuton, kangistunut, iho jää-

kylmä, hengitys huomaamaton 
tai erittäin harva, pulssia ei 
välttämättä tunnu. 

Miten toimit: 
Estä lisä jäähtyminen, käsittele 
erittäin varovaisesti, vältä raajo-

jen nostamista sydämen ylä-
puolelle. Märät vaatteet leika-
taan päältä pois, missään ta-
pauksessa henkilöä ei saa 
käännellä rajusti, henkilö kääri-
tään kuivaan peitteeseen. Ei 
nopeaa lämmitystä, esim. kuu-
maan saunaan. On pyrittävä 
lämmittämään keskeinen alue 
ensiksi. Laita lämpöisiä pulloja 
tai lämpöelementtejä selän alle 
kainaloihin ja nivusiin.Henkilön 
selviytyminen vaatii sairaala-
hoitoa. 
 

Mikäli päätetään elvyttää hypo-
termistä henkilöä, on sitä jat-
kettava koko ajan sairaalaan 
saakka. Selviytyminen on mah-
dollista, kun toiminta ja toi-
menpiteet ovat oikeita sekä 
elvytys jatkuvaa aina sydämen 
tahdistamiseen asti.  
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Tampereen Laturetki hiihdetään 
sunnuntaina 19.2.2012 
 
Tule luontoon hiihtämään latuhiihtoa perheen 
tai kaverin kanssa! Voit myös tulla yksinkin 
nauttimaan vaihtelevassa maastossa olevasta 
laturetkestä. 
 
Lähtöpaikat 

• Suolijärven ulkoilumaja Hervannassa, 
Suolijärvenkatu 7, 33720 Tampere 

• Kaukajärven Vapaa-aikatalo, Käätykatu 
8, 33710 Tampere 

 
Lähtöajat klo 9-11 

 
Ilmoittautuminen lähtöpaikalla 

• Hiihtomatkat vaihtelevat noin 10-60 km 
• Latukarttoja on lähtö- ja huoltopaikoilla sekä tärkeissä risteyksissä. 
• Lähtöpaikat suljetaan klo 16 
• Laturetken ladut ovat perinteiselle hiihtotyylille. 
• Merkittyjä hiihtosuuntia on ehdottomasti noudatettava. 
• Huomioi keli ja kuntosi. Älä lähde sairaana hiihtämään. 
• Osanottomaksu aikuisilta on 10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 euroa ja alle 12-

vuotiaat vanhemman mukana maksutta. 
 
Osanottomaksuun sisältyy: 

• Mehu tai kuntojuoma huoltopisteissä 
• Kunniakirja 
• Ensiapu huoltopaikoilla 
• Taivalpirtillä myös mahdollisuus omatoimiseen suksihuoltoon (on välineitä) 
• Arvontapalkintoja 

 
Huoltopaikat: 

• Suolijärven ulkoilumaja 
• Kaukajärven vapaa-aikatalo 
• Taivalpirtti (suljetaan klo 15) 
• Samaan aikaan hiihdetään myös Kangasalan Ladun järjestämä Kangasalan 

laturetki, jonka huoltopaikat Liuksialan koulu ja Kisapirtti ovat käytössä 
Tampereen Laturetkellä. 

 
Järjestäjänä on Tampereen Taivaltajat ry 
 
Lisätietoa www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

tampereen.taivaltajat@nic.fi 
tai Raimo Raevaara puh 040 837 6269 
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Tarjolla latutalkoita 
 
 

11.2.2012 Latutalkoot 
 

Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, 
jolloin tehtävien jako. Jalkaan sukset ja mukaan mielellään oma 
lumilapio tai -työnnin.  
Talkoolaisille tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.  
 
 

18.2.2012 Laturetken latutalkoot . 
 

Merkitään latureitti ja annetaan viimeinen silaus ennen laturetkeä. 
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, 
jolloin tehtävien jako. 
Ota mukaan reppu, johon voit laittaa merkkaustarpeita. Talkoolaisille 
tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.  
 
 

Tervetuloa!   
 

toivottavat latumestarit 
 

 

KAIKKI  INNOKKAAT LADUNTEKIJÄT! 
 

Teitä kaivataan talven latutalkoisiin 
Kaukajärven -Taivalpirtin ja Hervannan -Taivalpirtin 

laduille! 
 

Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloiseen 
yhteistoimintaan ulkoilemaan ja tuottamaan hyvää mieltä muille 
hiihtäjille ja itsellesi, anna yhteystietosi sähköpostilla 
raimo.raevaara ( at ) gmail.com tai tekstiviestillä  numeroon 040-
8376269. 
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Joulupukkikin löysi tiensä Taivalpirtille. 
Sanoi kuitenkin tulleensa helikopterilla, 
koska Petterille oli aivan liian lämmintä – ja 
olisihan se ollut raskastakin vetää 
lahjapulkkaa lähes lumetonta tietä pitkin. 
 
Kiltit lapset saivat lahjoja. 
 

Kuvat: Anna-Maija Rae  
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Laulettiin tuttuja joululauluja… 
 

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki: Marja-Liisa annosteli ja pj. Raipe maisteli… 
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Avantouinnin SM-kilpailut 
Nokian Edenissä 16.-18.3.2012 

 
Tampereen Taivaltajat on yksi avantouinnin SM-kisojen 
järjestäjistä yhdessä Avantouintiseura Norpan, Kangasalan 
Uintiseuran ja Suomen Ladun kanssa.   
 
Tapahtumaan odotetaan 1000 osanottajaa, joten tarjolla on talkoo-
tehtäviä mm. kisakansliassa, myyntikojussa ulkona, järjestyksen-
valvojatehtäviä (kortilliset ilmoittautukaa pikaisesti). 
 
Ilmoittaudu talkoisiin mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä 
Mattiin.  
 
Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai matti.rahomaki( at )nic.fi 
 

 

 

OLETKO ILMOITTAUTUNUT? 
 

Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlat  
perjantaina 27.1.2012 kello 18.00 

 
Tiettävästi osalle talkoolaisista on jäänyt käsitys, että Holkkäpäivänä 
jaettu ennakkoilmoituspaperi päätösjuhlasta toimii ”sisäänpääsy-
lippuna”. Näin ei kuitenkaan asia ole. 
Jokaisen on ilmoittauduttava tilaisuuteen! Mikäli et ole sitä vielä 
tehnyt, OTA KIIREESTI YHTEYTTÄ Anna-Maija Rakeeseen,  
puh. 040 583 2733. 
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RetkeilyäRetkeilyäRetkeilyäRetkeilyä    
 

Kevättalven telttaretki Siikanevalle 
9.-11.3.2012 

 

Retkikohde on Siikanevan tulipaikka Ruoveden ja Oriveden rajalla. 
 

Matkaan lähdemme omilla autoilla ja kimppakyydeillä perjantaina. Mukaan 
tarvitset majoitteen, paksun makuualustan ja makuupussin, riittävästi 
evästä ja juomavettä, sekä kattilan, jossa lämmität evääsi nuotiolla tai 
omalla keittimelläsi. Ota mukaan myös termospullo sekä otsalamppu tai muu 
valaisin. Järjestäjät tuovat ison nuotiokattilan veden keittämistä varten.  
Jos lunta on riittävästi hiihdämme lenkin ja teemme nuotioretken läheiselle 
laavulle. Latuverkostoa ei alueella ole. Lumikengät voi myös ottaa mukaan, ja 
jos lunta on vähän, retkeillään kävellen.  
Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua, jos matka onnistuu omatoimisesti. Voit 
tulla myös vain päiväksi, ilmoita paikanpäällä tulostasi järjestäjille.  
 Varmista kuitenkin allekirjoittaneelta etukäteen, että retkeä ei ole 
peruttu esimerkiksi vaikeiden sääolojen takia. 
 
Retkeilyjaosto, Timo Antila, puh 0400 625 748 

    

PyöräilyäPyöräilyäPyöräilyäPyöräilyä    
 

Ensi kesän pyöräilytapahtumat, alustavat ajankohdat:  
 
Viikonloppupyöräily 26.-27.5. 
Pyöräretki Länteen 21.-28.7. 

 

Kävelyä Kävelyä Kävelyä Kävelyä     
 

Aamun Askeleet 
 

Aamun askeleet, Taivaltajien kuukausikävelyt, jatkuvat entiseen tapaan. 
Lähdemme kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8 Keskustorilta ja 
kävelemme noin 20 kilometriä. Oma huolto, matkalla yksi kahvitauko.  
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Huhti-toukokuun Aamun askeleiden olen alustavasti suunnitellut kohdistuvan 
Taivalpirtille. Mikäli saan Taivalpirtin linnuista tutkimusta tehneen biologi Risto 
Palomäen matkaan, voimme tutustua paikanpäällä kuukkelihavaintoihin. Huhti- 
toukokuussa voisimme kävellä Taivalpirtille myös keväisten viilivihannesten 
merkeissä.  
 

Kesäkuukausina käymme "ulkomailla" kävelemässä, jolloin menemme bussilla 
kävelykohteeseen. "Ulkomaankävelyiden" kohteet ovat vielä auki, mutta 
yhdeksi olen suunnitellut Sastamalaa, jolloin saisimme opastetun kävelyn ja 
käynnin Herra Hakkaraisen talossa. Toinen kohde voisi olla Valkeakoski, jossa 
saisimme Linkolan esittelemänä kävelyn ikimetsässä. Kolmas voisi olla 
Hämeenkyrö, josta voisimme kävellä Siuroon ja tulla sopivasta kohtaa bussilla 
takaisin, ellemme sitten innostu kävelemään koko matkaa Tampereelle. Neljäs 
kesäisen "ulkomaillakävelyn" kohde voi olla Teisko, jossa Pirkanmaan 
ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja tai muu aktiivi vetää ja opastaa 
kävelyn Teiskon erityisen merkityksellisissä ympäristömaisemakohteissa.  
 

Syys- ja lokakuussa voisimme kävellä Ylöjärvelle ja sienestää tai marjastaa 
hieman Hopeatien läheisyydessä. Alueelta löytyy myös vitamiinipommi-
Variksenmarjoja. 
 

Myös muita tai lisäehdotuksia vastaanotan. Mikäli nämä saavat kannatusta, on 
mahdollista tulla matkalta mukaan Aamun askeliin, kun on etukäteen tiedossa 
missä liikumme. 
 

Tervetuloa uudet mukaan! 
 
 

Sauvakävelyä Kaupissa 
 

Aloitamme 24. huhtikuuta kello 18 Kaupin Kuntokadun puomilta viikottaiset  
sauvakävelyt, jotka jatkuvat syksylle. Vetäjänä Outi-Päivikki Rautio 
 

 
Kevään ja alkukesän aikana järjestetään mm. maratonkävely, Hämeen kävely 

ja iltakävelyiden sarja eri kaupunginosissa. Näistä lisää tietoa seuraavassa 

Tapahtumat –lehdessä. 
 

 
 Oikein hyvää alkavaa Uutta Vuotta kaikille taivaltajille ja taivaltajamielisille! 

 
Outi-Päivikki Rautio, 

kävelyjaoston pj. 
 



 17 

Rappusellista kävelyä ”Muumilaakson” mustassa 
joulukuussa päättyen näkötornin valoon,  
huovutusnukkeihin sekä munkkeihin 

 
Musta joulukuun sää ei oikein hou-
kutellut kävelemään meitä kahta, 
jotka olimme ainoat tiistaikävelyssä. 
Olinkin suunnitellut rappusellista kä-
velyä upeissa Pispalan maisemissa, 
jotka mustassakin talvessa ovat 
vaikuttavia. Maailmassahan on vain 
kaksi muuta paikkaa, jotka ovat 
maisemallisesti Pispalan kaltaisia, 
joista toinen on Chilessä ja toinen 
epävarman muistikuvani mukaan 
Santiagossa.  
Lähdimme mustalle joulukuun 
kävelylle Keskustorilta Rollikka-
hallille, jonka takaa nousimme en-
simmäiset portaat kohti Pispalan-
harjua. Harjun päältä laskeuduimme 
alanpäin Pyhäjärven suuntaan täh-
täimessä tulla pururadalle, jota pitkin 
ensin laskeuduimme ja sitten loppu-
matkan asfaltoitua tietä "Pispalan 
laaksoon", etsimme lunta. Tällöin 
lumipeitteisistä kaiteista ei saanut 
tukea jalkojen epävarmasti askelta-
essa lumesta kupuraisia loppumat-
toman oloisia rappusia.  
Pispalanharjun päältä laskeuduim-
me rappusia Pispalan valtatielle, 
josta palasimme samaa reittiä ta-
kaisin "Pispalan "laaksoon". Laak-
sossa jatkoimme kohti Pispalan har-
jua, jonka päälle löytyivätkin seu-
raavat rappuset Pispan koulun ala-
puolelta. Kapusimme ne (olivat vä-
hän lyhyemmät kuin Pispalan por-
taat) ja suunnistimme länttä kohti, 

missä portaat vievät alaspäin Lauri 
Viidan museon edestä.  
Seuraavat portaat laskeutuivat Tah-
melan Viertotielle, josta jakoimme 
matkaa kävelykumppanilleni tutuis-
sa lapsuuden maisemissa ja ohitse 
Pispalan pilatun lähteen.  
Kävelimme Hirvitalon ohitse, josta 
alkoi hidas nousu kohti Pyynikille 
johtavaa nousua. Kun menimme 
asuinalueen halki, saimme sieltä 
yhdet rappuset lisää. Entisen Suo-
men Trikoon kohdalta alkoivat näkö-
tornille nousevat raput, jotka oli-
vatkin matkan viimeiset.  
Toki jälkikäteen iski morkkis: olisi 
pitänyt vielä kiivetä näkötornin tor-
niin ja takaisin! Ehkä lipsumiseen 
vaikutti kahvilasta tuleva ihana mun-
kin tuoksu, jonka kanssa lämmin 
mehu tuntui hyvinkin ansaitulta. 
Mieltämme lämmitti kovasti hyvien 
tuoksujen ja makujen lisäksi siellä 
olevat isokokoiset, iloisin värein 
huovutetut hattupäiset nuket. Mikä 
satumaa pimeyden jälkeen! Tai 
kuten lapsuuden satukirjassa sanot-
tiin "Alku aina hankalaa, lopussa 
kiitos seisoo!".  
Tätä kirjoittaessani huomasin, että 
pienellä reittimuutoksella mukaan 
olisi sopinut vielä Pyynikinlinnan 
portaat matkallamme kohti kes-
kustaa ja kotejamme.  
 
Outi-Päivikki Rautio  
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Ajankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisAjankohtaista kansallispuistoisssssaaaa    
    
HelveHelveHelveHelvetinjärvitinjärvitinjärvitinjärvi    
 
Soiden ennallistamistöitä on käynnissä marraskuun 2011-maaliskuun 2012 
välisenä aikana puiston eteläosissa, Löyttyjärven ja Hattulammen läheisyy-
dessä. 
 
IsojärviIsojärviIsojärviIsojärvi    
 
Luutsaaren tilaa aletaan ensi kesänä vuokrata lammaspaimenille. Uutinen 
lammaspaimenviikoista julkaistaan täällä 9.1.2012 ja viikkojen varauksia ote-
taan vastaan 18.1. alkaen. 

Isojärven kansallispuistosta on ilmestynyt nettiesite, joka on tulostettavissa A4-
koossa. Etusivulla on yleistä tietoa puistosta ja takasivulla alueen kart-
ta. Isojärven kansallispuiston esite (pdf-tiedosto 2846 kt, www.metsa.fi). 
 
LiesjärviLiesjärviLiesjärviLiesjärvi    
 
Liesjärven kansallispuistossa sijaitsevaa Korteniementietä huolletaan tänä 
talvena, joten autolla pääsee Korteniemen perinnetilan parkkipaikalle asti myös 
lumisena aikana.  
 
SeitseminenSeitseminenSeitseminenSeitseminen    
 
Oletko haaveillut entisajan kiireettömyydestä? Mietitkö, miten ennen tultiin 
toimeen, kun ei ollut tietokoneita, sähköä tai hanasta tulevaa vettä? Mistä 
saatiin lankaa, jotta voitiin kutoa lapaset tai pässinpökkimät villasukat 
talvipakkasille? Miten pestiin pyykit tai keitettiin kahvit? Haluaistiko kokea 
kaiken tuon? – Nyt sinulla on siihen mahdollisuus! Koveron Piika-renki -päivät 
tarjoavat sinulle mahdollisuuden hypähtää 1930-luvun elämän menoon 
Seitsemisen kansallispuiston Koveron kruununmetsätorpalla. Lisätiedot ja va-
raukset: Seitsemisen luontokeskus, puh. 0205 64 5270, seitseminen@metsa.fi 
 
TorronsuoTorronsuoTorronsuoTorronsuo    
 
Torronsuon itäpään pitkospuut ovat valmiit 
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Kaiku hätähuutoon! 
 
Nuoria, reippaita, talkoovalmiita, idearikkaita, sopeutuvia, nöyriä ja ennen-
kaikkea perinteisiä Tampereen Taivaltajia tarvitaan pikaisesti. Hieno ajatus ja 
todella toivottavaa, mutta mistä näitä ihmehenkilöitä voisi kloonata? 
 

Ulkoilu, ja siihen liittyvät monet muodot ja miten sitä voi harrastaa, ovat mielen 
ja ruumiin ravintoa parhaimmillaan. Se perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja 
luonnon tuomaan nautintoon. Ei pidä myöskään unohtaa sitä tärkeää seikkaa, 
että ulkoilua voi harrastaa yksin tai ryhmässä, ja että se on harrastajalleen 
tärkeää. 
 

Talkoot perustuvat myös vapaaehtoisuuteen ja niihin osallistuvan joukon ai-
kaansaamaan ilmapiiriin. 
 

Perinteet ovat hieno ja kunnioitettava asia, mutta niiden jättäminen jälkipolvien 
vaalittaviksi voi aiheuttaa luopumisen tuskaa. 
 

Kuten hätähuuto peräänkuuluttaa, uusia vireitä Taivaltajia opastetaan perin-
teisen mallin mukaisesti näihin talkoo-  ja järjestöhommiin. Käsitelkää näitä uu-
sia rohkeita tulokkaita lempeästi, ymmärtäen ja hyväksyen heidän mahdolli-
sesti mukanaan tuomat uudet tuulet. 
 

Onnea jäsenhankintaan! 
 

Talvisin terveisin, 
Heli Kauranen ja Sari Pasanen (Taivaltajien jäseniä itsekin) 
 
 
Toimituksen kommentti 
 

Sain ylläolevan viestin maininnalla: lehteen 1/2012. Luin sen moneen kertaan, mutta en 
ymmärtänyt, miksi tällainen viesti oli lähetetty. Sillä Kaiku ei vastannut Sepon Hätähuutoon.  
 

Otin Sariin yhteyttä ja kuulin, että he olivat olleet ensimmäistä kertaa mukaana Taivaltajien 
tapahtumassa - syyskokouksessa Taivalpirtillä. Oman asiansa; heidän ratsastusreittinsä 
suhteessa latureitteihin he olivat saaneet toimitettua  
 

Mutta, Heli ja Sari olivat kokoukseen tullessaan kokeneet vastaanoton sekä yllättyneeksi että 
luotaantyöntäväksi ja päätelleet, ettei kokouksissa uusia kasvoja yleensä nähdä. He olivat 
myös kokeneet ilmapiirin syyllistäväksi mm. kysymyksessä; ”Ettekö ole olleet koskaan 
Taivaltajien talkoissa?” tai ”Sinäkö olet rikkonut meidän tiemme?”  
 

Toisaalta, emmehän me Taivaltajat kuitenkaan ihan mörköjä olla, kunhan meihin rohkenee 
tutustua. Keskenämme heittämämme, joskus tylynoloisetkin kommentit ovat yleensä huu-
moria, vaan eipä sitä vieras, uusi jäsen tietenkään pysty heti huomaamaan.  
 

Tulee vain mieleen, että olisikohan meillä nk. ”vanhoilla Taivaltajilla” mietiskelyn, keskustelun 
ja peiliin katsomisen paikka… 
 
Miettii Anna-Maija, joka on jo yrittänyt katsoa peiliin…
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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 
 
 

Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat Tapahtumat ––––lehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosilehdellä 40. ilmestymisvuosi 
  

TTäättää  lleehhtteeää  ttaaiittttaaeessssaannii  hhuuoommaassiinn,,  eettttää  TTaappaahhttuummaatt  ––lleehhttii  ttääyyttttääää  ttäännää  
vvuuoonnnnaa  4400  ––vvuuoottttaa..  TTääyyttyynneeee  jjuuhhlliissttaaaa  ttäättää  mmeerrkkkkiivvuuoottttaa  jjoollllaakkiinn  ttaavvaallllaa  

vvuuooddeenn  22001122  aaiikkaannaa  aajjaatttteelleeee  AAnnnnaa--MMaaiijjaa..    
    

Taivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikki    
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan. 
    

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 sähköpostiosoitteesi muutokse sta. 
  

OOOOOOOOlllllllleeeeeeeettttttttkkkkkkkkoooooooo        kkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnoooooooossssssssttttttttuuuuuuuunnnnnnnnuuuuuuuutttttttt        ggggggggeeeeeeeeoooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiiaaaaaaaassssssssttttttttaaaaaaaa,,,,,,,,        kkkkkkkkiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiissssssssttttttttääääääää        jjjjjjjjaaaaaaaa        kkkkkkkkuuuuuuuullllllllllllllllaaaaaaaassssssssttttttttaaaaaaaa        
        

GGeeoollooggiiaann  ttuuttkkiimmuusskkeesskkuuss::    wwwwww..ggttkk..ffii  
TTaammppeerreeeenn  KKiivviikkeerrhhoo::    hhttttppss::////ssiitteess..ggooooggllee..ccoomm//ssiittee//ttaammppeerreeeennkkiivviikkeerrhhoo//  

SSuuoommeenn  JJaallookkiivviihhaarrrraassttaajjaaiinn  YYhhddiissttyyss::    wwwwww..jjaallookkiivviihhaarrrraassttaajjaatt..ffii  
LLaappiinn  KKuullllaannkkaaiivvaajjaaiinn  LLiiiittttoo::    wwwwww..kkuullllaannkkaaiivvaajjaatt..ffii  

LLaappiinn  KKuullllaann  YYssttäävväätt::    wwwwww..llkkyy..ffii  
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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 Enonkosken Suomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken Suomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken Suomen Latu on valinnut paikaksi Enonkosken kunnan keskustan, jossa kunnan keskustan, jossa kunnan keskustan, jossa 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 
jäsenjäsenjäsenjäsen----yhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.yhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.yhdistys Pyhät Polut ry, jonka kotipaikka on Enonkoski.yhdistys 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 urheiluhyvät pelipaikat urheiluhyvät pelipaikat urheiluhyvät pelipaikat urheilukentälläkentälläkentälläkentällä    
- 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:     
www.swww.swww.swww.suomenlatu.fi/leiripaivatuomenlatu.fi/leiripaivatuomenlatu.fi/leiripaivatuomenlatu.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!    
    

    
 

 
 
 

    

RUSKAVAELLUSRUSKAVAELLUSRUSKAVAELLUSRUSKAVAELLUS    
7.7.7.7.----16.9.201216.9.201216.9.201216.9.2012    

    

Taivaltajien ruskaTaivaltajien ruskaTaivaltajien ruskaTaivaltajien ruskavaellus tehdään vaellus tehdään vaellus tehdään vaellus tehdään viikolla 37viikolla 37viikolla 37viikolla 37 Itä Itä Itä Itä----Lappiin. Mahdollisia Lappiin. Mahdollisia Lappiin. Mahdollisia Lappiin. Mahdollisia 
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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 
 
 
 
 

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

 

Jaostot 
 
EA-jaosto 
pj. Marja-Liisa Lehto 
Kaupink. 37 G 82, 33540 TRE 
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 
Matti Rahomäki 050 572 3531,  
matti.rahomaki ( at ) nic.fi 
 

Retkeilyjaosto 
Yhteyshenkilö valitaan tammikuussa, kysy Kerhon 
päivystyksestä. 

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 


