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Raipen palsta 
 
Taivaltajien syksyinen suurkoitos, 
Pirkan Hölkkä ja Talkoohölkkä on 
saatu onnistuneesti järjestettyä. 
Huolto sai pelkkää kiitosta hölk-
kääjiltä. Se kiitos kuuluu Teille, 
hyvät talkoolaiset. Moni seuran jä-
sen käytti viikonlopun aikana paljon 
tunteja Hölkän hyväksi ja myös yh-
distyksemme, koska saamme tuloja 
Hölkän järjestämisestä. Reitti oli 
jälleen hyvässä kunnossa huoli-
matta syksyn sateista. Päivän sää 
oli erinomainen, kuten myös talkoo-
hölkässäkin. Muutama paljasjalka-
yrittäjäkin oli mukana, mutta näh-
dyn ja kuullun perusteella voi 
todeta, että tuollainen reitti, missä 
koska tahansa saatetaan tuoda 
sepeliä tai terävää kivimurskaa 
metsäautotielle, varsinkin Ruta-
järven ja Taivalpirtin välille, ei par-
haalla mahdollisella tavalla sovellu 
paljain jaloin etenemiseen. Pertti on 
mennyt onnistuneesti monet kerrat 
paljain jaloin, mutta vain osan mat-
kaa, eli Pirtiltä maaliin, myöskin 
tänä vuonna.  
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
Taivalpirtillä lokakuun 16. päivä. 
Siellä muistettiin Taivalpirtti -taululla 
30 vuotta jäseninä olleita henkilöitä. 
Varsinaiset päätökset ovat toisaalla 
tässä lehdessä. 
 

Seuraava paljon talkoolaisia vaativa 
tehtävä seuralla on järjestää Taival-
pirtin viikonloppupäivystys hiihto-
kaudella. Toisaalla tässä lehdessä 
on kutsu tilaisuuteen, jossa käy-
dään läpi päivystykseen liittyviä 
asioita ja varataan viikonloppuvuo-
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roja. Tulkaa mukaan, myös uusia 
kaivataan ja opastetaan. 
 

Talvella on edessä myös latujen 
kunnostus Suolijärveltä ja Kauka-
järveltä Taivalpirtille. Noillekin la-
duille kaivataan lisää ”latu-
mestareita” kunnostamaan latuja  
talkootyönä. Jo ennen lumen tuloa  
 

kunnostetaan latupohjia. Kutsu tal-
koisiin on tässä lehdessä. 
 
Kaikille Taivaltajille värikästä loppu-
vuotta toivottaa 
 
 
pj. Raipe 
 

 

 

 
 
 

Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. Lue lisää sivulta 14. 
 

Lentopalloa  
Keskiviikoisin Pirkanmaan Taitokeskuksessa Koivistonkylässä kello 20.30-
22.00. Lue lisää sivulta 14. 
 

7.11. Jaostopalaveri Kerholla kello 18.00 
Jaostojen yhteispalaverissa suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa. 
 

10.11. Kerhoilta kello 18.00: Vuoden retkikuvat  
Illan aikana esitetään kuvia Taivaltajien järjestämistä tapahtumista (mm. 
melontatapahtumat, ruskavaellus, pyöräretket, viikonvaihderetket) kuluvalta 
vuodelta. Tervetuloa Kerholle! 
Retkeilyjaosto 
 

17.11. Kerhoilta kello 19.00: Ekokauppa Ruohonjuuri 
Kokoonnutaan Ekokauppa Ruohonjuureen, Hataanpäänvaltatie 4, Tam-
pereella. Esittelyssä yrttiteet sekä muita myymälän tuotteita kiinnostuksen 
mukaan. Teetarjoilu ja maistiaisia myymälän tuotteista. Ostajille alennuksia. 
Tilaisuus kestää tunnin. Tervetuloa!  
Ensiapujaosto 
  

26.11. Latupohjan kunnostustalkoot 
Katso ilmoitus sivulta 10. 
 

21.11. Taivalpirtin hiihtopäivystysilta 
Katso ilmoitus sivulta 10. 
 

10.12. Joulujuhla Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulta  4. 
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 jatkuu 
 

23.12. Taivaltajien vaellus jouluun  
Katso ilmoitus sivulta 5. 
 

14.-15.1. Hämäläisten pikkujoulu Kangasalla 
Katso ilmoitus sivulta 16. 
 

27.1. Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhla 
Katso ilmoitus sivulta 7. 
 

16.-18.3.2012 Talkoisiin Avantouinnin SM-kisoihin Nokialle 
Katso ilmoitus sivulta 15. 
 

 
 

JOULUJUHLA 

TAIVALPIRTILLÄ 

10.12.2011 
 

Joulujuhla Taivalpirtillä lauantaina 10.12. 

kello 16.00 alkaen. Tarjolla on perinteistä 

jouluruokaa. Tarjoilun hinta:  aikuiset 10 eu-

roa, lapset 5 euroa. Maksetaan paikan pääl-

lä.  
 

Kuljetus Kerholta Amurista (Kortelahden-

katu 10-12) kello 15.00, kyytimaksu 5 euroa. 
  

Ennakkoilmoittautuminen 7.12. mennessä 

Kerhon päivystykseen puh. 03 2145 231. 

Ilmoittautuessa anna osallistujan nimi, 

puhelinnumero ja kyydin tarve . 
 

Ohjelmassa Joululauluja ja Joulupukki. Jos 

haluat osallistua nimettömien pakettien 

jakoon niin tuo muutaman euron paketti mu-

kanasi. 
 

Tervetuloa! 
 

Johtokunta 

 

Kuva; Seppo Raevaara 
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Taivaltajien Vaellus Jouluun  

Sikomäen metsäkirkkoon Hämeenkyrössä 
perjantai-iltana 23.12.2011 

 
Jouluaatonaattoillan vaellukselle lähdemme Mäntylän linja-
autolla Vanhan kirkon edestä kello 17.30. Takaisin tulemme 
noin kello 21. 

 
Vaellamme öljy- tai kynttilälyhdyt mukanamme noin kilometrin matkan 
kirjailija Frans Eemil Sillanpään syntymäkodin Myllykolun edestä 
Sikomäen metsäkirkkoon suomalaiseksi kansallismaisemaksi nime-
tyllä alueella. Liitymme seudun asukkaiden satapäiseen lyhty- 
kulkueeseen satojen kynttilöiden valaisemalla polulla. 
 
Metsäkirkon jouluhartaudessa julistetaan joulurauha Hämeenkyröön, 
Suomeen ja koko maailmaan. Siellä kuulemme myös Taata Sillan-
pään joulusaarnan Eero Pylsyn lukemana ja laulamme tuttuja joulu-
lauluja.  
 
Sikomäessä on perimätiedon mukaan sijainnut Hämeenkyrön ensim-
mäinen kirkko.  Sikomäki oli myös innoituksen lähde Nobel -kirjailija 
Sillanpäälle. Tampereen piispa Kortekangas on vihkinyt paikan Siko-
mäen metsäkirkoksi. 
 
Linja-automatkalla laulamme kauneimpia joululauluja. Tilaisuuden jäl-
keen nautimme yhdessä Saiman ja kumppanien tarjoamat jouluglögit. 
 
Matkan hinta on 10 EUR. Ilmoittautumiset pyydämme tekemään 
21.12. mennessä Kerhohuoneen puhelimeen (03) 2145 231 
päivystysaikana ja muulloin puhelimen vastaajaan, tai Altille 
puhelin 0400 801 632. 
 

Tervetuloa Taivaltajien jo perinteiselle  
Vaellukselle Jouluun! 

Pukeudu lämpimästi ja ota mukaan ystäväsikin. 
 

Altti 
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2012 

 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 16.10.2011. Paikalla oli 
28 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnia-
puheenjohtaja Altti Luoma ja sihteerinä Paula Paavilainen. 
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita 19 jäsentä 
Taivalpirtti -aiheisella taululla. 
 
Kokouksessa  
 
 hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
 päätettiin jäsenmaksuista vuodelle 2012 seuraavasti: 
 perhejäsenmaksu  30 € 
 yhden jäsenen maksu  22 € 
 nuorisojäsen (alle 19-vuotias) 11 € 
 toisen latuyhdistyksen jäsen  15 €  

 hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2012 
 päätettiin kulujen korvaamisesta: 
 tilintarkastajille laskun mukaan 
 johtokunnan jäsenille kakku- tai pullakahvit kokouksessa 
 puhelinkulut laskun mukaan 
 oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön 

mukaisesti siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö 
autossa, ei peräkärryä) otetaan huomioon kolme neljäsosaa 
(3/4) kulloinkin voimassa olevista korvausperusteista. 
Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt autossa, peräkärry) 
korvataan täysimääräisinä. 

 valittiiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2012-2013 Raimo 
Raevaara 

 päätettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi 10 varsinaista jäsentä ja 
kaksi varajäsentä 

 valittiin johtokunnassa erovuorossa olevista jatkamaan Marja-Liisa Lehto, 
Paula Paavilainen Seppo Raevaara, Riitta Rajala ja Saima Sampakoski  

 todettiin, että johtokunnassa jatkavat vuonna 2012 Pirkko Ahonen, Matti 
Ketola, Kari Lindberg, Päivi Peltoniemi ja Matti Rahomäki 

 valittiin varajäseniksi vuodelle 2012 Anneli Aule'n ja Mattias Puronniemi 
 valittiin jaostoiksi (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen 

puheenjohtajat) 
 ensiapujaosto 
 hiihtojaosto 
 kävelyjaosto 
 pelijaosto 



7 

 pyöräilyjaosto 
 retkeilyjaosto 

 valittiin toimikunniksi  
 kiinteistötoimikunta 
 Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus 

 valittiin Taivalpirtille emäntäryhmä 
 valittiin Taivalpirtin isännäksi Ossi Kuoppala ja apuisännäksi Pertti 

Hämäläinen 
 valittiin vuoden 2012 neuvottelukuntaan yhdistyksen kunnia-

puheenjohtaja Altti Luoma, entiset puheenjohtajat Anna-Maija Rae ja 
Taavi Seppälä sekä nykyinen puheenjohtaja Raimo Raevaara 

 päätettiin, että johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä 
 päätettiin, että johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun 

jäsenistön joukosta edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
 päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-

lehdessä tai jäsenkirjeessä 
 

 
 

 

42. Pirkan Hölkkä 
 

Talkoolaisten päätösjuhlat  

perjantaina 27.1.2012 kello 18.00 

 
Paikkana on vanha tuttu TAKK Ravintola Ratamo osoitteessa 

Tampereen valtatie 15. 
 

Ohjelma perinteiseen tapaan: ruokailu seisovasta pöydästä, musiikkia, 

arpajaiset, yhdessäoloa… 
 

Ilmoittautumiset omalla nimellä tai nimilistalla viimeistään 8. päivänä 

tammikuuta 2012 sähköpostiosoitteeseen: rekolat@wlanmail.com.  
 

Jos sinulla ei ole sähköpostia käytössäsi, voit ilmoittautua puhelmitse 

Anna-Maija Rakeelle, puh. 040 583 2733 viimeistään 6. päivänä 

tammikuuta 2012. 
 

Tervetuloa talkoolaiset! 
 

Järjestelytoimikunta 

mailto:rekolat@wlanmail.com
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen 

 

 ORINORO 
 

Kotomaamme on saanut osak-
seen jääkauden myllerryksistä 
erilaisia mielenkiintoisia luonto-
muodostelmia. On harjuja, har-
janteita, rotkoja ja muita erikoi-
suuksia, joista lähes joka maa-
kunnalle on langennut jotain niille 
ominaista ja joita vaalitaan maa-
kunnan nähtävyyksinä. 
 

Jotkut niistä ovat Hämeestä katsoen 
vähän syrjässä tai jäävät pieni-
muotoisina valtakunnallisesti vä-
hemmälle huomiolle. Meille savolai- 

sille jääkauden lahjana on syntynyt 
Helvetinkolua muistuttava rotko, joka 
on ristitty Orinoroksi. Mitä sitten nimi 
merkinneekään? 
 

Kohde sijaitsee valtatie viiden (ns. 
Viitostie) varrella Leppävirran taaja-
masta poiketen parin kymmenen kilo-
metrin päässä ja tarkoittaa sitä, että 
sinne täytyy erikseen oikeasti mennä. 
 

Rotko on jääkauden uurtama pysty-
seinäinen kalliomuodostelma, joka on 
noin 100 metriä pitkä ja paikoin yli 20 
metriä syvä nähtävyys. Kuusimetsä 
reunustaa varsin sakeana itse rotkoa. 
 

Paikallinen kotiseutuväki on rakennel-
lut muuten vaikeakulkuiseen rotkoon 
pitkospuut. Rotkon pohja on lou-
hikkoinen ja usein varsin vetinen, joka 
johtuu paljolti pohjalla pulppuavasta 
lähteestä. Kasvifriikeille on tarjolla 
harvinaisia jäkälälajikkeita (raidan-
keuhko- ja pohjankorvajäkälä). Itsel-
leni moiset nimet eivät sanoneet juuri 
mitään. Toivottavasti jollekin muulle. 
Tutummalta kuulosti sen sijaan korp-
pien ronksotus. Kalliot ovat niiden 
pesimäpaikkoja ja linnut lentelivät rot-
kon yllä pitkin päivää. 
 

Alueelle on kehitetty kävijöille pieni-
muotoinen muutaman kilometrin mit-
tainen viitoitettu luontopolusto tuli-
paikkoineen. Tulipaikka on sijoitettu 
kuitenkin niin varjoiseen paikkaan Or-
konen lammen rannalle, että käydes-
säni tuntui siltä että kaikki lepakon ko-
koiset sääsket olivat paikalla lento-
harjoituksissa.  
 

Jäivät makkarat paistamatta. Poishan 
sieltä piti lähteä. 
 
Terv. Taapo 
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HUOMIO!  HUOMIO! 

HUOMIO! HUOMIO! 

 
 
 
 

 
 

 

LATUPOHJAN KUNNOSTUSTALKOOT 

26.11.2011 
 

Kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle. 

Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita 

ja heiniä. Sopiva varustus on viikate/vesuri (ilmankin voi tulla), 

säänmukainen vaatetus. Omat eväät n. 4 tunnin talkooajalle. 
 

Tervetuloa, toivottavat Latumestarit 

 

KAIKKI  INNOKKAAT LADUNTEKIJÄT! 
 

Teitä kaivataan ensi 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. 

Järjestämme myöhemmin palaverin Kerholla, jossa käymme läpi ladunteon 

toteuttamista. 

 
 

TAIVALPIRTIN HIIHTOPÄIVYSTYSILTA 
 

Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet, terve-

tuloa Kerholle maanantaina 21.11.2011 kello 18.00. 
 

Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja 

kalenterista. 
 

Kahvitarjoilu 
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H ä t ä h u u t o 
  

Olin tänään pienen joukon kanssa rakentamassa Pirkan Hölkän 

maaliintuloa Nirvassa TAKK:n pihassa. Kaksi kolmasosaa väestä oli 

70 vuotta täyttäneitä, eikä mukana ollut yhtään alle 55-vuotiasta 

(muissa tehtävissä paikalla oli nuorempiakin). Hivenen mieltä 

synkentää katsella, kun sydäntahdistimen tuella viedään mellakka-

aitoja paikalleen, jotta pääosin nuorempi väki pääsee nauttimaan 

Hölkästä. Porukka osaa tehtävänsä, kun on tehnyt sitä vuosia. 

Homma sujuu vankalla kokemuksella, eikä vanha valita. 
 

Vaan voisiko seurastamme löytyä nuorempaa väkeä, joka pikku 

hiljaa alkaisi ottamaan vastuuta yhdistyksemme toiminnan 

keskeisistä tehtävistä? Mikään tehtävä ei teetä kohtuuttomasti 

työtä, ja apulaisia löytyy lähes aina lähes kaikkeen. Toki suuri osa 

apulaisista on erikseen pyydettävä, kun meille suomalaisille ei 

oikein istu ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi. Mutta viimevuotiset 

vastaavan homman talkoolaiset ovat yleensä valmiita taas mukaan, 

aika harva soitto on hukkayritys. Ei siis ole pahasti työllistävää. 
 

En toki ole päästämässä vanhempiakaan talkoolaisia täysin va-

paalle, heitä tarvitaan vielä pitkään kertomaan miten asiat on 

tehty ja miksi juuri niin. Siltä pohjalta uusilla ajatuksilla asioita 

on hyvä lähteä kehittämään. 
 

Haloo, kuuleeko kukaan? Lukiko kukaan tänne asti? Lupaisinko 

etelänmatkan jokaiselle, joka ilmoittautuu tämän lukeneeksi? 

Ehkä en kuitenkaan. 
 

Seppo Raevaara 

30.9.2011 
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Padasjoen Ladun sihteeri Tuuli sekä Taivaltajat Irma-Vappu, Erkki ja Matti astumassa laivaan. 
Kuva Anna-Maija Rae 

 

HÄMEEN LATUALUE 

KELVENTEELLÄ 
 

 

Patikkaretki päättyi Karhunkämmeneen, josta Elbatar poimi retkeiljät. Kuva: Erkki Lakervi 
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Evästauko Isohiekalla, jossa Padasjoen puuhanainen Maisa oli 

makkaranpaistossa. Kuvat Anna-Maija Rae ja Erkki Lakervi 

 

M/s Elbatar rantautti nelikymmenpäisen joukon 

Kelventeen Likolahden kupeeseen. Sieltä pati-

koitiin Karhunkämmeneen. Välillä syötiin nuotio-

makkarat Isohiekan tulipaikalla. Upea ilma, upea 

saari, upea isäntäväki - Kiitos! Paluumatkalla pi-

dettiin aluekokous, jonka tuloksena mm. Kan-

gasalan Latu lupasi toimia tammikuisen Hämä-

läisten pikkujoulun jörjestäjänä. Anna-Maija va-

littiin jatkamaan alueyhdyshenkilönä vuonna 

2012. 

 

 

 
Kangasaalan Ladun 

edustajat Sinikka, Sirkka 

ja Teuvo 

kokoustamassa. 
Kuva: Erkki Lakervi 
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LENTOPALLOA 
  

Lentopallon sisäkausi on aloitettu Pirkanmaan Taitokeskuksessa 
Koivistonkylässä (Koivistontie 31,  oven ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit 
N 6819558 E 328619). Vuoro on perinteinen, kello 20:30 - 22:00. Ja 
perinteisesti toivon paikalletuloa jo noin 20:15, jotta ovella ei tarvitsisi 
kenenkään päivystää, vaan jokainen voisi vaihtaa varusteet ja lämmitellä. 
Oven oikella puolella on ovikello, jota soittamalla saanee jonkun avaamaan 
ovea. 
  

Väen pieni vähentyminen aiheuttaa painetta nostaa hintoja hiukan 
(vaihtoehto olisi saada ainakin pari uutta pelaajaa mukaan). Syyskauden 
maksu lienee 55 euroa ja kevään 70 euroa (eroon syynä on erilainen 
vuoromäärä). Jos käy vain muutaman kerran, voi maksaa myös kertamaksua 
10 euroa kerta. Maksuista ja maksamisista tarkemmin lentopalloillan aikana. 
 

Lehden loppupäässä ovat yhteystietoni, saapi kysellä lisää.   
 

Pelijaosto Seppo Raevaara 
 

 

KÄVELYÄ 
 

Taivaltajien kuukausikävelyt jatkuvat entiseen tapaan, siis lähtö Keskus-
torilta, jossa kokoontuminen 7.50. Matkataan noin 20 kilometriä, matkalla 
oma mehuhuolto ja pientä purtavaa. Tarpeen ja tilanteen vaatiessa voi 
kävellä myös lyhyemmän matkan joko palaten takaisin kävellen tai bussilla 
loppumatkan. Matkalla poiketaan kahville sopivassa kohdassa, jossa WC-
mahdollisuus.  
 

Tapahtumat -lehden lisäksi kävelyista on tietoa Aamulehden "Minne tänään" 
-osiossa. 

 

Kävelyjaosto Outi-Päivikki Rautio 

 
 

Toimituksen toivomus: Voisitteko te, vakituiset kuukauskävelijät jatkaa 

Aaron mukavaa tapaa lähetellä silloin tällöin toimitukseen kuvia ja pientä 
jutunjuurta kävelyistä. Me muutkin taivaltajat tietäisimme, mitä kävely-
porukalle kuuluu ja saattaisimme vaikka innostua lähtemään mukaan.   
Anna-Maija 
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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 
 

 
 

TAIVALTAJAT NAAMAKIRJASSA 
 
Loin Facebookiin ryhmän Tampereen 
Taivaltajat ry joskus jo erinäisiä kuu-
kausia sitten. Sitä ei ole isommin 
mainostettu, se on vähän kokeilua. En 
ole itsekään FB:n (= Facebook) teho-
käyttäjä, lähdin aikanaan lähinnä kat-
somaan mihin ne lapsukaiseni taas 
ovat menneet nimensä pistämään. 
  

Joka FB:tä käyttää löytää ryhmän 
kirjoittamalla hakukenttään vaikka 
"Taivaltajat" ja kyllä se sieltä sitten 
löytyy. Ryhmä on täysin julkinen, kuka 
tahansa saa kirjoittaa sen seinälle, 
lisätä kuvia, yms. Ryhmän perus-
tajana katson oikeudekseni tarvit-
taessa siivota ja / tai rajoittaa oi-
keuksia. Toivon (ja vakaasti uskon), 
ettei moiseen ole tarvetta. 
  

 
Käyttö siis vaatii FB:hen rekiste-
röitymisen. FB:stä on kirjoitettu leh-
distössä monenlaista, yleensä hyvin 
kriittistä. Siksi en suoraan suosittele 
sen käytön aloittamista. Mutta ko-
rostan, että se ei ole vasaran syy, jos 
lyö sormeensa. FB:ssä tulee miettiä 
mitä kertoo itsestään (tai muista), tieto 
on siellä ikuisesti. Jos kertoo ole-
vansa ensi viikon reissussa, se on 
murtovarkaille kutsu. Ja niin edelleen, 
järki mukana kaikessa. 
  

Se FB:stä yleensä. En aio ylläpitää 
FB:ssä ajantasaista listaa Taivaltajien 
tekemisistä, sitä varten on Taivaltajien 
omat kotisivut. Tuon sinne esille yk-
sitäisiä asioita. Kuka tahansa ryhmän 
jäsen saa kertoa mistä muusta Taival- 
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tajiin liittyvästä tapahtumasta tai muusta 
asiasta, jos niin haluaa. Vastailen esi-
tettyihin kysymyksiin hankkien tarvit-
taessa vastauksen jostakin (vaikka yh-
distyksen johtokunnan päätöksen). En 
taatusti käy FB:ssä päivittäin, mutta 
yleensä viikottain. Kuka tahansa muukin 
saa vastailla. 

  

Jokainen vastaa itse siitä mitä FB:hen 
kirjoittaa tai mitä muuta siellä julkaisee. 
FB:ssä saa julkaista kuvia, joihin on 
riittävät oikeudet, ja kuvassa olevat 
tunnistettavat henkilöt ovat luvan 
antaneet. 
  

FB tarjoaa varsin helpon keinon jakaa 
tietoa jossakin ryhmässä, tai vähän 
julkisemminkin. Me voimme hyödyntää 
sitä, jos niin haluamme. 
 
 
 
 

Niin, lopuksi muutama ns. fakta. FB 
löytyy osoitteesta www.facebook.com 
Se toimii suomeksi, joskus käännös-
kukkasin. Tarvitaan tietokone, inter-
netyhteys ja selain. Jos jokin noista 
termeistä ei oikein avaudu, tarvitaan 
lisäksi apua. Suoraan se ei maksa 
mitään. Käytön maksavat mainos-
tajat, joiden tekosia saa "ihailla" jos-
kus yllättävästikin, yleensä aika vähän 
harmittavasti. Ja taas siihen järjen-
käyttöön viitaten: mainosten kanssa 
typerehtimällä saa sitten kyllä rahaa-
kin menemään. Mainoksiin ei juuri-
kaan mene vahingossa. 
  

Autan toki tarvittaessa muistuttaen, 
etten ole asiantuntija. Olen vain hiu-
kan pintaa raapaissut. 
  
Seppo Raevaara 
 

 

 

 

HÄMÄLÄISTEN PIKKUJOULU 

14.-15.1.2011  

VAHDERPÄÄSSÄ KANGASALLA 
 

Kangasalan Latu kutsuu meidät tervetulleiksi Hämäläisten pikkujoulun 

viettoon Vahderpään vapaa-aikakeskukseen Längelmäveden rannalle.  
 

Pikkujoulun vietto aloitetaan lauantaina kello 12.00 ja lähtöhalaukset 

annetaan sunnuntaina kello 12.00.  
 

Vahderpäässä on petipaikkoja 26 hengelle ja lisäksi lattiatilaa levittää 

siskonpetejä. Petipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Ohjelmassa on olosuhteiden mukaista ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa 

hämäläisten latulaisten kesken. Myös saunominen kuuluu asiaan ja 

toivottavasti avantokin on käytettävissä. 
 

”Täysihoitopaketin” hinta tulee olemaan kohtuullinen. Ilmoittautumiset 

6.1.2012 mennessä joko Kerholle puh. 03 2145 231 päivystysaikaan tai 

Anna-Maijalle anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi tai puh. 040 583 2733.  
 

Tervetuloa sekä uudet että kokeneemmat pikkujouluilijat! 

http://www.facebook.com/
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 27.4.2011 

 
Vuokrattava tuote   viikko, nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT   
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö)  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  
Tuntsa kota   4,00 
Halti erätoveri sadekatos (3x3) m   2,00 
Vihe erätoveri sadekatos (3x3) m   2,00 
Vihe 4-hengen laavu (2 kpl)   2,00 
 
TALVIVARUSTEET   vko 
Ahkio Koivisto   5,00 
Ahkio Savotta   8,00 
Ahkio Taivaltaja   5,00 
 
RINKAT JA REPUT   vko 
Savotta  906 85L   5,00  
Savotta  906  85L Tunturisusi  5,00  
Fjällräven Kajka 65l anatomic rinkka (uusi) 8,00  
Karrimor Jaguar G r 80 –rinkka  5,00  
Halti Andi 75 putkirinkka  4,00  
Haglöfs tight reppu L   2,00  
 
KEITTIMET   vko 
Trangia spriipolttimella (3 kpl)  2,00  
Primus kaasukeitin (2 kpl)  2,00  
 
LUMIKENGÄT   vko 
TSL 227 (4 paria)   6,00 
TSL 810 (1pari)   6,00 
Tundra (2 paria)   6,00 
Tubbs (2 paria)   6,00 
Sherpa (1pari)   6,00 
MSR (1pari)   6,00 
 
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 melontailtojen kaluston käytöstä ei vuokraa peritä. 
 
Tampereen Taivaltajat r.y: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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SILPPUSÄKKI 
 

Retkeilyvälineiden vuokrausaikoihin muutoksia 
 

Retkeilyvälineiden vuokraushinnastoa on selkeytetty.  
Nyt vuokrausaika on se aika, jonka retkeilyväline on vuokraajan hallussa ja 

sen mukaan määräytyy myös vuokraushinta.  
Muutoksesta ei aiheudu merkittäviä hintojen muutoksia. 

 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan. 
 

Sähköpostitiedotus 
 

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 muutoksesta. 
 

Yhdistyksen kotisivut 
 

Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm. 
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä. 

 

Taivalpirtin 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 avaimen. 

 

  

  

  

  

  

  

 

Toivotamme Jäsenistölle  

Rauhallista Joulunaikaa 

ja  

Liikunnallista Vuotta 2012! 

 

Johtokunta ja toimihenkilöt 
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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, 
(vanha pankkiyhteys TSOP 573226-277826), 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 
03 318 1 602, 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 
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: Jari-Pekka Isotalo 
040 744 9252, jari.pekka.isotalo ( at ) gmail.com 

 
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 

 
Tapahtumat –lehti 

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

 
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 ( at ) pp.inet.fi 

 

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä 

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

mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
mailto:heikki.rinnemaa@mbnet.fi
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:op.rautio@kolumbus.fi
http://www.suomenlatu.fi/
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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 ( at ) 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 ( at ) 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 ( at ) gmail.com 


