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Raipen palsta 
 

Sateinen ja viileä kesä on vaihtunut 
syksyyn. Kesän aikana ei montaa hel-
lepäivää ollut Tampereella ja nekin vä-
häiset lämpimät olin Lapissa Saari-
selällä vaeltamassa upeissa maise-
missa, mutta kehnommassa säässä. 
 

Taivaltajien kesätoiminta on keskittynyt 
keskiviikkoiltoihin Taivalpirtillä ja muu-
tamiin tapahtumiin muualla, kuten me-
lontailtoihin ja kävelyihin. Kesällä on 
myös tehty paljon erilaisia talkoita Tai-
valpirtin alueella rakenteiden kunnos-
tuksessa. Kiitos kiinteistötoimikunnan 
aktiiveille, että Pirtti ja alue pysyvät hy-
vässä kunnossa. 
 

Syksyn tullessa seuraava iso koitos 
seuran talkooväelle on Pirkan Hölkän 
järjestäminen lokakuun alussa. Muuten 
järjestelyt ovat kuten ennenkin, mutta 
maalipaikan ravintolatoiminta ulkoiste-
taan, koska Aikuiskoulutuskeskuksen 
ravintola on myyty eikä uusi omistaja 
salli vieraita keittiön puolelle. Keittiössä, 
ravintolassa ja pihamaan myynnissä 
toimineille talkoolaisille löytyy kyllä 
muuta tehtävää. Ilmoittautukaa Hölkän 
talkoisiin toisaalla lehdessä mainituille 
yhteyshenkilöille. 
 

Yhdistyksen syyskokous on lokakuun 
lopulla Taivalpirtillä. Kutsu ja esityslista 
ovat tässä lehdessä. Tulkaa mukaan 
päättämään yhdistyksen ensi vuoden 
toiminnasta ja toimihenkilöistä. 
 
 

Värikästä syksyä kaikille Taivaltajille! 
 
Raipe 
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Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
keskiviikkoisin Taivalpirtillä noin kello 18.00 alkaen 19.9. asti. 26.9. alkaen 
pelatan Pirkanmaan Taitokeskuksessa klo 20.30-22.00. 
 
 

7.-16.9  Ruskavaellus Itä-Lappiin 
 

19.9.  Taivalpirtin kesäkauden päättäjäiset  
Katso kutsu sivulta 5. 

 

20.9. Retki Reuharinniemen Lapinraunioille 
 Katso sivulta 13. 
 

26.9.  Lentopalloilijat siirtyvät  sisäkauteen, Pirkanmaan Taitokeskukseen  
Lue tarkemmin sivulta 12.  

 

29.9. Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous Orimattilassa 
Katso sivulta 15. 

 

5.-6.10. Pirkan Hölkän talkoot  
Katso sivulta 6. 

 

7.10. 43. Pirkan Hölkkä ja talkoot  
Katso sivulta 6 ja 19. 

 

14.10. Talkoo Hölkkä - Pirkan Hölkkä talkoolaisille 
Katso sivulta 7. 

 

13.10. Syystalkoot Taivalpirtillä 
 Katso sivulta 5. 
 

28.10.  Syyskokous Taivalpirtillä 
Katso kokouskutsu ja lue esityslista sivulta 4. 

 

31.10. Pyöräilyaiheinen Kerhoilta 
keskiviikkona Kerholla kello 18.00. Tervetuloa! Pyöräilyjaosto 

 

15.11. Kerhoilta aiheena ”Vuoden retkikuvat”  
Kerholla kello 18.00. Illan aikana katsellaan kuvia Taivaltajien 
järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket, ruskavaellus, 
viikonloppuretket) kuluvalta vuodelta. Tervetuloa! Retkeilyjaosto  
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntö-
määräiseen syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä 
sunnuntaina 28.10.2012 kello 13:00 alkaen. Ohessa on syys-
kokouksen esityslista. Tule päättämään yhteisistä asioistamme!  
 
Kahvitarjoilu! Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Omat pyyhkeet ja uimapuvut 
mukaan - luvassa on uimapukusauna! 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Puheenjohtajan valinta 
2.2 Sihteerin valinta 
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Esityslistan hyväksyminen 
5 Vuoden 2013 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
6 Vuoden 2013 jäsenmaksuista päättäminen 
7 Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen 
8 Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 Tilintarkastajien palkkiot 
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot 
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen 
8.4 Oman auton käytön korvaaminen 

9 Johtokunnan jäsenten lukumäärästä päättäminen 
10 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
11 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
12 Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän 

ja emännän valinta 
13 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
14 Kokouskutsujen julkaisemisesta päättäminen 
15 Muut kokoukselle esitetyt asiat 
16 Tiedotukset 
17 Kokouksen päättäminen 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 
 

Kesäkauden pättäjäiset 
 

Pirtillä keskiviikkona 19.9. alkaen kello 18.00 tasan 
 

Heinäkuu on näitä kirjoituksia värkättäessä vaihtunut jo elokuuksi ja nyt on 
marjanpoimintakausi parhaimmillaan. Väkeä on Pirtin lähimetsissä ollut 
kovasti liikkeellä, joten Pirtilläkin poikkeajia on ollut joka päivä. 
Marjastuksen riesaksi tulevat hirvikärpäsetkin ovat jo pörisseet, joten 
vahvojen hyttys-, paarma- ja ampparikantojen lisäksi vielä riittää metsässä 
kulkijalle kiusankappaleita. 
 
Kaikista ötököistä ja sateen ropinoista huolimatta päätetään tämäkin kesä 
Pirtillä lättyjen ja makkaran paiston merkeissä. Toki erilaista liikuntaakin on 
tarjolla. Uimapukusauna ja nuotiokahvit kruunaa jäsenillan vieton. Saunan 
lisäksi yhdistys tarjoaa kahvit, letut ja makkarat. 
 
 

Perinteiset syystalkoot 
 

Pirtillä lauantaina 13.10. alkaen aamulla kello 9.00 
 
Syystuulet karistelevat lehdet puista ja kesän mittaan liiterikin tyhjenee 
yllättävänkin paljon, joten piha- ja puuhuoltoa riittää. Pirtti ja saunakin 
kaipaavat syyssiivousta ennen tulvaa talvea ja uutta hiihtokautta. 
 
Yhdistys tarjoaa työpanostasi vastaan perinteisen mukaiset takooruuat, -
kahvit ja –saunan. Varaa sekä sään että työn mukainen vaatetus ja 
varustus, pyyhe ja uimapuku mukaasi ja liity tuiki tarpeelliseen ahkeroivien 
talkoolaisten joukkoon. 
 
 
Edellä mainittuihin tapahtumiin Sinua kutsuvat ja hyvivoinnistasi huolehtivat 
huolto- ja kiinteistöväki. 
 

Tervetuloa, mukava nähdä Sinua! 
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43. Pirkan Hölkkä 
7.10.2012 

 

Kutsu talkoisiin, sillä ilman 
talkoolaisia ei ole Hölkkää! 
 
Toivomme saavamme Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen 
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. 
 

Perjantaina 5.10. tehdään Kerholla kello 11.00 alkaen tavaroiden lajitte-
lutöitä. 
Lauantaina 6.10. kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä 
ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. 
Sunnuntaina 7.10. on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat 
moninaiset toimet eri huoltopisteissä. 
 

Seuraavalla sivulla puolestaan on ilmoitus Talkooväelle järjestettävästä 
Hölkästä ja ensi vuoden puolella kaikki talkoolaiset kokoontuvat illan-
viettoon ruokailuineen. 
 

Allalistatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mie-
lellään lisää talkootehtävistä. 
 

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkätalkoolaiset! 
 

Talkooterveisin, 
Hölkän järjestelytoimikunta 
 
Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraavasti: 
 
EA-toiminta, Marja-Liisa Lehto, 040 779 6505 
Vähä-Kausjärvi, Pirkko Mäkinen, 050 403 4441 
Taivalpirtti, Raimo Raevaara, 040 837 6269, raimo.raevaara(at)gmail.com 
Vormisto, Esko Marttila, 0400 621 680 
Hervanta, Riitta Piipponen, 040 836 2536 
Nirva, mehuhuolto Anna-Maija Rae, 040 583 2733, anna-maija.rae(at)pp.inet.fi 
Nirva, maalialue, Seppo Raevaara, 040 546 8773, raevaara(at)koti.tpo.fi 
tai Taivaltajien Kerholle, 03 214 5231 



7 

Tervetuloa Talkoohölkkään  
sunnuntaina 14.10.2012! 

 
 

Sunnuntaina 14. lokakuuta lähtee linja-auto Tampereen linja-auto-
asemalta kohti Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin 
lisää osanottajia vanhalla Lempääläntiellä, Prisman (entisen Euro-
marketin) vieressä olevalta bussipysäkiltä. Bussissa on mukana lista 
kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä ja toivomme Si-
nun myös kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla kuljetuksella vai tällä 
yhteisellä bussilla. Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta 5 
euroa  bussissa. Matkaan kannattaa varata mukaan oma juomapullo, 
johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä. 

 
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puolei-
nen portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 
9.45. Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli 
bussi sattuu tulemaan etuajassa paikalle - näin et myöhästy muiden 
lähdöstä. Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo tietoa 
reitistä niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin 
nauhoin. Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen 
Taivalpirtillä. 

 
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 
 
Talkoohölkän vastaavat: 
 
Jukka Toivonen, Rutajärvi  045 120 5009 
Raimo Raevaara, Taivalpirtti 040 837 6269 
 

Ilmoittautumiset:  
Pirkan Kierros 050 408 5111 tai toimisto (at) pirkankierros.fi 
 
 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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Teksti ja kuvat: Raimo Raevaara 

 

Tampereen Taivaltajien kesäinen pyöräretki 

Porin Reposaareen 
 
 
Lauantai 21.7.2012 
Kokoonnuimme Kerholle ennen kello yhdeksää pakkaamaan ylimääräiset va-
rusteet Kain huoltoautoon. Matkaan lähti yhdeksän pyöräilijää ja yksi huoltaja. 
Kello 9 starttasimme polkupyörät kohti Nokiaa Rantatietä pitkin. 
Koko päivä oli pilvipoutainen. Muutama pisara vettä tuli raikastamaan ilmaa. 
Reitti kulki Nokian kautta River-Golfiin, jossa pidettiin kahvitauko. Tauon jäl-
keen suunta oli Kutalan Vuolteen kautta Sastamalan vanhaan pappilaan. Päi-
vän reitti oli melkoista ylös alas menoa ja matkaa kertyi yhteensä 57 kilometriä. 
Perillä odotti rantasauna ja uinti. Illalla oli Pyhän Marian kirkossa Sastamala- 
Gregoriana avauskonsertti kello 18. Osa porukasta kävi kuuntelemassa keski-
ajan kirkkomusiikkia. Konsertin jälkeen saimme mennä pappilaan iltapalalle. 
Tarjolla oli kasviskeittoa, sämpylöitä ja juotavaa. Jälkiruuaksi kahvia, raparperi-
piirakkaa ja suklaakakkua. Sen jälkeen uni maittoi. 
 

Sunnuntai 22.7.2012 
Lähtö oli kello 9 hyvän ja maukkaan aamupalan jälkeen. Suunta otettiin kohti 
Kokemäkeä monen kirkon kautta Kokemäenjoen rantoja seuraten. Ruokatauko 

Lähtö Kerholta 
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pidettiin Huittisissa Härkäpakarissa ja sitten jatkettiin vankilan kautta Anttilan 
tilalle, missä illalla oli savusauna ja kylpytynnyri käytössämme. Päivän aikana 
oli pilvipouta ja vastatuuli. Matkaa tuli 75 kilometriä. 
 

Maanantai 23.7.2012 
Maukkaan aamiaisen jälkeen lähdimme matkaan kohti Loma-Säkylää. Sa-
teinen päivä ja tasainen reitti. Matkalla Kuninkaanlähteellä saimme oppaan esi-
tyksen myllyn toiminnasta. Lounastauko pidettiin Säkylässä. Loma-Säkylässä 
odotti kaksi lomamökkiä. Miesten mökin saunan puukiuas lämpeni äkkiä ja 
Pyhäjärven vesi vilvoitti sopivasti. Saunan jälkeen keitettiin kaksi kiloa matkalta 
ostettuja uusia perunoita ja paistettiin takassa makkaroita. 10-uutisten jälkeen 
alkoi sänky kutsua ja mökki hiljeni. Matkaa kertyi 56 kilometriä. 
 

Tiistai 24.7.2012 
Lähtö noin kello yhdeksän Loma-Säkylästä kohti Majatalo Tyrniä Nakkilan 
kirkon vaiheille. Tasainen reitti Pyhäjärven Rantatietä. Matkalla Säkylän kala-
satamassa nautimme savustettua nieriää ja siikaa. Olipa maukasta. Sitten 
matka jatkui rantatietä pitkin Kauttuan ruukinpuistoon, jossa oli kahvitauko. 
Kauttuan Luistarin muinaispuisto oli myös tutustumisen arvoinen. Euran 
Wanhassa Pappilassa oli tauko ja samalla katselimme pappilaa ja kuuntelimme 
opasta, joka kertoi pappilan historiasta. Paneliassa näimme Euroopan ainoan 
neljän myllyn rivimyllyn. Majatalo Tyrni Nakkilassa oli seuraavan yön maja-
paikka. Sauna oli illalla lämmin. Ajomatkaa tuli 76 kilometriä. 
 

Keskiviikko 25.7.2012 
Lähtö Tyrnistä kello yhdeksän. Villilän kartanon pihassa käynti ja sitten Nak-
kilan kirkon kellotornissa; noin 200 porrasta ylös tornin huipulle. Upeat näky-
mät joka puolelle. Sen jälkeen suunta kohti Poria ja Yyteriä. Porissa Kirjurin-
luodolla purettiin juuri Pori-Jazzien rakenteita, kun kävimme siellä. Majoitus 
kolmessa mökissä Top Camping Yyterissä. Pilvipouta sää, mutta välillä tihuutti. 
Illalla nuotiolla makkarat ja sitten petiin. Päivän ajomatkaksi kertyi 61 kilo-
metriä. 
 

Torstai 26.7.2012 
Yyterissä herätys kello seitsemän. Lähtö kohti Reposaarta yhdeksän aikaan. 
Päivä alkoi nopeasti lämmetä. Reposaaressa tutustuminen saaren kirkkoon 
pätevän oppaan johdolla. Kahvit rantakahviossa ja sitten kohti Ahlaista. Ennen 
Ahlaista oli asfalttityömaa, jossa odottelimme ajovuoroa jonkin aikaa. Liiken-
teenohjaaja päästi meidät erikseen noin kahden kilometrin työmaa-alueelle 
kehotuksella ajaa vasenta reunaa, koska oikean reunan kuuma, uusi asfaltti 
olisi tuhonnut renkaat nopeasti. Jatkoimme soratielle Söörmarkun kautta 
Noormarkkuun. Noormarkun kirkossa oli menossa hääharjoitukset ja urku-
musiikki soi. Lounastauko pidettiin Herkkupuodissa. Pizzaa tai makkara-
perunaa tai kanasalaattia kahvin kanssa oli tarjolla. Lounaan jälkeen kiersimme  
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                  Reposaaressa 

 
 
ruukin alueen kautta ruokakauppaan. Sitten otettiin suunta kohti Kullaata ja 
Silokallion leirikeskusta. Matka sujui myötätuulessa hyvin ja päivän matkaa 
kertyi 88 kilometriä. Illalla uinti Joutsijärvessä ja uutisten jälkeen nukkumaan. 
 

Perjantai 27.7.2012 
Silokallion leirikeskus jäi taakse hyvän aamupalan jälkeen. Päivän reitti kulki 
Lavian ja Suodenniemen kautta Hämeenkyrön alueella olevaan Karmel-kotiin, 
joka on Karmel-säätiön omistama. Karmel-säätiö on muun muassa hyvän-
tekeväisyyttä tekevä uskonnollinen yhteisö. Lavian torilta ostettiin evääksi 
savukalaa. Matkalla kävimme Huuhkajavuoren tanssilavalla ja näkötornilla. 
Torniin meno oli estetty rautaristikolla. Eväät syötiin kalliolla istuen. Aika vaih-
televa maasto. Karhukin tuli nähtyä. Ajomatkaa tuli 58 kilomertiä. Majoitustilana 
toimi miehillä iso tupa, jossa oli kerrossänkyjä. Naiset saivat puhuttua itselleen 
päärakennuksesta neljän hengen huoneen. 
 

La 28.7.2012 
Viimeinen retkipäivä valkeni pilvettömänä ja päivä olikin retken lämpimin. 
Pysähdyimme matkalla Frans Emil Sillanpään nuoruudenkodissa Töllinmäessä 
ja jatkoimme Mahnalan maisematien kautta Siuroon ja edelleen Nokian läpi 
Kerholle. Mahnalassa kävimme kahvitauolla marjatilalla ja Siuronkoskella 
kahviossa. Matkaa viimeiselle päivälle tuli 57 kilometriä. 
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Kerholla kaikki esittivät kiitoksensa Kaille retken järjestelyistä ja yhdessä to-
dettiin matkan sujuneen erinomaisesti. Kolme kertaa paikattiin rengasta, mutta 
se sujui nopeasti ja rutiinilla. 
 

Ensi vuonna pyritään jälleen järjestämään viikon pyöräretki ja alustavasti 
reittinä puhuttiin Vaasa-Rauma väliä upeissa rannikkomaisemissa. 
 
 

Jutun kirjoitti retkellä jälkipäätä valvonut Raipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karhukin tuli nähtyä… 
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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.  
 

Syksyn kävelyt 
 

Syksyn kävelyistä tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. 

 

 

Lentopalloa 
 

Lentopallon "kausitiedote" 
  
Tänä vuonna Taivalpirtin kesäkauden päättäjäiset ovat keskiviikkona 
19.09.2012.  Siihen asti joka keskiviikko pelataan lentopalloa, saunotaan, 
nautitaan nuotion valosta ja lämmöstä, paistetaan makkaraa, yms.  Erityisesti 
syksyn lähestyessä olisi mukava, jos pelaajat ilmestyisivät paikalle ajoissa, 
ettei sitten tarvitse niin pitkälle hämärtyvään iltaan pelailla. 
  
Keskiviikkona 26.09.2012 siirrymme sisäkauteen, Pirkanmaan Taito-
keskukseen Koivistonkylään (Koivistontie 31).  Vuoro on perinteinen, kello 
20:30 - 22:00, jonka saamisesta on jo (epävirallinen?) tieto.  Ja perinteisesti 
toivon paikalletuloa jo noin 20:15, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää, 
vaan jokainen voisi vaihtaa varusteet ja lämmitellä.  Oven oikealla puolella on 
ovikello, jota soittamalla saanee jonkun avaamaan ovea. 
  
Tietääkseni koulu ei ole vuokria nostamassa, joten viime syksynä tapah-
tunut vuokran pudotus näkyy kausimaksuissakin.  Syksyn pelaajahinta on 50 
euroa ja kevään 65 euroa (keväällä on enemmän vuoroja).  Jos käy vain 
muutaman kerran, voi maksaa myös kertamaksua 10 euroa kerta.  Maksuista 
ja maksamisista tarkemmin sitten kauden alkupuolella, älköön etukäteen mak-
settako mitään mihinkään. 
  
Lehden loppupäässä ovat yhteystietoni, saapi kysellä lisää. 
  
Pelijaosto/Seppo Raevaara 
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Pyöräilyä ja patikkaa 
 

Reuharinniemen lapinrauniot 

torstaina 20.9. 

 

Taivaltajien tutustumisretki Reuhariniemen lapinraunioihin Terttu Nordströmin 

opastuksella. Bussilla ja polkupyörillä menijät kokoontuvat Keskustorilla 

suihkulähteen luona kello 17.00 mennessä, jolloin pyöräilijät lähtevät 

Rahomäen Matin vetämämänä joukkona. Bussi Y35 lähtee kello 17.10 

Keskustori D (pysäkki 0015). Terttu on vastassa Reuharinniemessä 

(päätepysäkillä 1100) bussilla noin kello 17.32 ja omilla autoilla tulijoita. 

Patikkamatkaa perillä maastossa on pari kilometriä. 
 

 
 

 

Retkeilyn tapahtunutta toimintaa 
 

 

Kalastustapahtuma Taivalpirtillä 6.6.2012 
 
Kalastustapahtuma pidettiin Taivalpirtillä keskiviikkoiltana 6.6. Onkijoita oli 12. 
Kaikki saadut kalat olivat ahvenia, joita tuli yhteensä 36. 
  
Yleisessä sarjassa suurimman saaliin, 13, sai Kari Lindberg, suurimman 
ahvenen Ritva Fonsell ja pienimmän ahvenen Kari Lindberg. Alle 16-vuotiaitten 
nuorten sarjaan osallistui Oskari Kallio.  
 
Onnittelut parhaille ja kiitokset kaikille osanottajille!  
 
Retkeilyjaosto/Ari Viitanen    
 

Viime Tapahtumat –lehden numerossa oli Tertun tarinan loppuun lip-
sahtanut kirjoitusvirhe, joka on kyllä ihan päätoimittajan aikaansaannosta; 
Terttu kyllä tietää miten arkeologi kirjoitetaan; siis arkeologi eikä suinkaan 
argeologi…  
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Vapepa-toiminta 
käynnistyy 

 

Vapaehtoisen pelastuspalvelun häly-
tysryhmä aloittaa tämän syksyn 
aikana Tampereen Taivaltajissa. Se 
toimii omana jaostonaan, jolla voi 
olla muutakin toimintaa ja se tekee 
yhteistyötä muiden jaostojen kanssa.  
 

Taivaltajilla on paljon sellaista osaa-
mista, jota voidaan käyttää Vapepa:n 
toiminnassa. Useimmat ovat hyvä-
kuntoisia ja tottuneita liikkumaan  
 

 
 
 
 
vaikeassakin maastossa, monet osaavat 
myös suunnistaa. Kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan 
jaoston toimintaan. 
 

Useimmat retkeilijät varmaan tietävät 
miten toimia, jos maastossa tapahtuu 
sellaista, ettei siitä selvitä omin 
voimin. Kovin hyvin ei kuitenkaan tun-
neta, sitä millainen organisaatio avun 
toimittaa perille. 
 
Yleisin tehtävä on kadonneiden 
etsintä 
Eniten viranomaiset käyttävät va-
paaehtoisia kadonneiden henkilöiden 
etsinnöissä. Se on toimintaa, joka 
vaatii paljon motivoituneita osaajia. 
Poliisilla, joka johtaa etsintää, ei ole 
tällaista omaa reserviä käytössään. 
Nykyään, kun puhelin kulkee kaikilla 
mukana, etsintäjoukko saadaan varsin 
pian kokoon. Viranomaisilla on 
Vapepa:n ryhmien hälyttäjien yhteys-
tiedot. Saatuaan tiedon avun tar-
peesta he puolestaan hälyttävät omat 
ryhmänsä. Näin etsintää johtava poliisi 
voi keskittyä suunnittelemaan ja 
valmistelemaan varsinaista toimintaa. 
Suunnittelua helpottaa hälyttäjiltä 
saatava tieto käytettävissä olevista 
resursseista. Varsinaisten etsijöiden 
lisäksi tarvitaan ryhmien johtajia, 

Jaana Uotila-Sjöberg lähdössä 
johtamaan etsintäketjua. Hän 
pitää radiolla yhteyttä etsinnän 
johtopaikalle. 



15 

viestittäjiä, muonittajia jne. Etsintä-
paikalla löytyy aina tehtäviä kaikille.   

 
Vapepan organisaatio 
Pelastustoimintaa johtaa aina jokin 
viranomainen, esimerkiksi poliisi. 
Toimintaa johtava henkilö voi har-
kintansa mukaan pyytää apua 
Vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta 
Vapepa:lta, joka on 49 järjestön 
yhteenliittymä. Sen yhdysjärjestönä 
toimii Suomen Punainen Risti, joka 
koordinoi yleistä vapaaehtoista pelas-
tustoimintaa. Suomen Meripelastus-
seura vastaa vapaaehtoisesta meri- ja 
järvipelastuksesta ja Suomen Ilmailu-
liitto vapaaehtoisesta lentopelastuk-
sesta. 
 

Pelastuspalvelutoimintaan osallistu-
vat vapaaehtoiset kuuluvat Vapepa:n 
valmiusjärjestöjen hälytysryhmiin, jot-
ka muodostavat alue- tai paikallis-
toimikuntia. Suomen Punaisen Ristin 
piirien valmiuspäälliköt koordinoivat 
Vapepan toimintaa SPR:n piirien 

alueilla. Valtakunnallinen koordinaatio 
on SPR:n keskustoimistossa. 
 

Vapepa:aan kuuluu 39 valmiusjär-
jestöä ja 10 toimintaa tukevaa jär-
jestöä. Toimintamuotoina ovat etsin-
tä, viesti, ensihuolto, ja vedenalainen 
etsintä. Toimintaan kuuluu myös 
jäsenten koulutus Vapepa tehtäviin. 
Suomen Latu on nykyään valmius-
järjestö. 
 
 
Vapepa:n kotisivut löytyvät Inter-
netistä osoitteesta: www.vapepa.fi 
 
 
Aloittavan hälytysryhmän/jaoston toi-
minnasta voit tiedustella:  
 

Reijo Laamanen puh. 050 584 0932 
tai reijo_laamanen (at) kolumbus.fi 
 
 
Teksti ja kuva: Reijo Laamanen 

  

 

Hämeen latualueen syystapaaminen ja – kokous 

29.9.2012 Orimattilan Ladun majalla 

 
Kokoontuminen kello 10 aamukahville, jonka jälkeen lähtö sauvakävelylenkille – 

omat sauvat mukaan. Muutaman euron maksavan keittolounaan jälkeen kello 13.00 

aloitetaan aluekokous. 
 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.9. Taivaltajien Kerholle puh. 03 214 5231 tai  
sähköposti tampereen.taivaltajat (at) nic.fi 

tai 

Rakeen Anna-Maijalle, sähköposti anna-maija.rae (at) pp.inet.fi 
 

Lähde patikoimaan uusiin maisemiin ja tapaamaan hämäläisiä latulaisia. Kerätään 

kimppakyytejä, niin matkantekokin on mukavampaa! 
 

mailto:reijo_laamanen@kolumbus.fi
mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
mailto:anna-maija.rae@pp.inet.fi
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen 

 

Sadetta, sumua, aurinkoa, kiviä, kiviä… ja 

komeita maisemia 
 

Kesän vaellusretki Ruotsin 
Lappiin tapahtui  perinteisenä 
bussimatkana 27.7.- 4.8.2012. 
Bussimatkan päätepiste oli tällä 
kertaa Nikkaluoktan ”saamelais-
kylä”, josta varsinaiset vaellukset 
alkoivat Kebnekaisen suuntaan. 
Mukana oli yhteensä 27 henkeä 
ja Taivaltajia lähes puolet. 
 

Oma porukkani muodosti yhdeksän 
hengen ryhmän ja toinen iso joukko 
muodostui pääosin Taivaltajista (8 
henkeä) Purhosen Pekan johdatte-

lemana. Loppujoukko jakaantui pie-
niin 1-3 hengen ryhmiin, joiden 
reittivalinnat olivat hiukan erilaisia. 
 

Itse aloitimme sateisena lauantaina 
haasteen heti parin kilometrin hiki-
sellä nousulla Tjeuralakon ylängölle, 
josta löytyi huonosti nukutun bussi-
yön jälkeen helposti sopivat teltta-
paikat.  
 

Sunnuntaiaamukin osoittautui varsin 
haasteelliseksi. Paksu sumu peitti 
kaiken ja näkyvyys oli tuskin kym-
menen metriä. Suunnan pitäminen oli 
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tosi vaikeaa. Kiinni ei saanut juuri 
muusta kuin omasta nenän päästä. 
Pitkästä nenästä oli kerrankin jotakin 
hyötyä. Itse Tjeuralako oli muuten 
maasto-olosuhteiltaan vielä kohtuul-
lisen helppoa kulkea. Etäisyyksiä ei 
kyllä pystynyt yhtään arvioimaan. 
”Gebsi” auttoi enemmän kuin paljon. 
 

Kolmaskaan päivä ei juuri keleillä 
armahtanut. Pientä vesisadetta ja 
sankkaa sumua koko päivän. Lisä-
mausteen herkkuun toivat Kaska-
vaggen loputtomat lohkarekivikot ja 
vaaralliset rakkarinteet varsinkin jär-
vien rannoilla. Jokainen toivoi har-
taasti, ettei jalka lipsahda. Ei lip-
sunut. Sumu vain jatkui ja jatkui. 
 

Kaskavaggen ”kiviherkuttelun” pää-
tyttyä illan suussa taivaskin aukeni 
ja auringon näköinen pallukka hy-
myili taivaanrannassa. Oli hienoa 
pystyttää leiri kuivissa olosuhteissa 
oikein maisemapaikalle Kaskasa-
njunjetjåkkan alarinteille. Siihen asti 
komeat vuorimaisemat vaelluksen 
varrelta olivat jääneet vain arvailujen 
varaan. Uni maittoi. 
 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
tarkoituksemme oli jatkaa taivalta 
takaisin Kuopervaggen kautta Tarfa-
laan, mutta nihkeän hikiset koke-
mukset edellisestä kivikanjonista 
saivat suunnitelmamme muuttu-
maan ja siirryimme Tjäktjavaggen 
kautta Kebnekaisen reitille. Hyvä 
niin.  Ilmat olivat muuttuneet poutai- 
 
siksi ja kaikki komeudet olivat 
tarjottimella. Singisjohkan laakso 
esittäytyi parhaimmillaan. Leiripaikat 

korkealla piippuhyllyllä olivat hie-
noja. Eikä haitannut yhtään vaikka 
öisin satoi väliin kaatamalla. Ala-
mäkeä jatkui aina Kebnekaisen tun-
turiasemalle asti. Ilmeinen tyyty-
väisyys paistoi loppujen lopuksi 
koko ryhmämme olemuksesta. Alun 
ankeudet unohtuvat olosuhteitten 
parantuessa.  
 

Retki sai kuitenkin hyvät arvosanat. 
Kebnekaisen seutu on näköjään 
säätilaltaan hyvin arvaamaton ja 
vaihtelut nopeita ja huonosti en-
nustettavissa. Vuonna 2000 satoi 
viikon aikana päivää vaille joka 
päivä. Nythän oli siihen nähden 
hyvinkin hienoa. 
 
terv. Taapo 
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Ajankohtaista kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla 
 
Helvetinjärvi 
Haukanhiedan kaivo uusittu (tiedote 17.7.2012) 
Haukanhiedalle on tehty uusi kaivo. Kaivo on käyttökuntoinen ja juomakelpoinen. 
 

Kurjenrahka 
Retkeile Savojärven ympäri (tiedote 17.7.2012) 
Uusi Kurjenrahkan reitti, Savojärven kierros, kulkee Savojärven ympäri ja reitin pituus 
on noin kuusi kilometriä. Reitillä pääsee kulkemaan pitkospuita pitkin. Pitkospuut 
helpottavat kulkijoiden taivalta kosteassa maaperässä ja toisaalta myös suojaa maastoa 
kulumiselta. Viitoitus puuttuu kuitenkin osittain, kierros on täysin valmis syyskuussa. 
Karpalonpolku sai uudet pitkokset (tiedote 11.6.2012) 
Karpalonpolun pitkokset on nyt uusittu. Uutta pitkospuuta tehtiin noin 500 
metrin matkalla. Uusia pitkospuita pitkin kelpaa kulkea ihailemaan tupasvillan valkeaa 
kukkaloista.   
 

Lauhanvuori 
Juomavesitilanne Lauhanvuoressa: Huhtakorpi, lähde: juomavedeksi keitettävä, muuten 

voi käyttää talousvetenä, Lauhan kämppä, kaivo: hyvää talousvettä, Spitaalijärven 
lähde: juomavedeksi keitettävä, muuten voi käyttää talousvetenä  
 

Liesjärvi 
Liesjärven kansallispuiston reitit avattu myrskyjen jäljiltä (tiedote 11.8.2012) 

Hyypiön kierros on avattu. Reitti on merkitty oranssin värisillä neliöillä  
Polku Kanteluksentieltä Siltalahden tulipaikalle on avattu  
Reitti Sikomäen pysäköintialue - Peukalolamminkankaan pysäköintialue - Peukalo-
lammin laavu - Kaksvetisen kota - Sikomäen pysäköintialue on avattu. Reitti on 
merkitty keltaisilla neliöillä ja on osa Hämeen Ilvesreitistöä  
Katavalammintie on avattu Kanteluksentieltä Kaksvetisen kodalle vievän polun koh-
dalle    
Kyynäränharjun polku on avattu   
Savilahden reitti on avattu. Reitti on merkitty valkoisilla neliöillä  
Reitti Kopinlahti - Korteniemi on avattu. Reitti on merkitty keltaisilla neliöillä ja on osa 
Hämeen Ilvesreitistöä.  
Punatulkun kierros on auki. Reitti on merkitty punaisilla neliöillä. 
Pohjantikan kierros on avattu. Reitti on merkitty sinisillä neliöillä. Pitkäkärjessä polku 
kulkee laitumen poikki jossa on lampaita. 
Ahonnokan luontopolun pääsee kiertämään  
 

Puurijärvi-Isosuo 
Uusia pitkoksia (Päivitetty 18.6.2012) 
Isosuolle on tehty uusia pitkospuita. Oikoreittiä pääsee kulkemaan Isosuon luontopolulta 
ensimmäisen luontopolkutaulun kohdalta Mutilahden lintutornille. 
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Päijänne 
Tulostettava nettiesite ilmestynyt (päivitetty 8.8.2012) 
Päijänteen kansallispuistosta on ilmestynyt nettiesite, joka on tulostettavissa A4-koossa. 
Etusivulla on yleistä tietoa puistosta ja takasivulla alueen kartta. Päijänteen kansallis-
puiston esite (pdf-tiedosto 2780 kt, www.metsa.fi). 
Päijänteen kesäkuulumisia (Päivitetty 20.7.2012)  
Pulkkilanharjun luontopolun pitkospuut uusittiin kesäkuussa.  
 

Evo 
Leirialueen toinen kaivo on käyttökiellossa (Päivitetty 8.8.2012) 
Evon leirialueen kaivo, joka sijaitsee lentokentän ja Saukonojantien risteyksessä, lähellä 
Jussin Nuotio-katosta, on asetettu käyttökieltoon. Vedessä on kolibakteeria. Älä käytä 
vettä tästä kaivosta. 
Toinen kaivo, joka sijaitsee Rahtijärventieltä käännyttäessä Saukonojantien varrella, 
lähellä kulottaja leirilohkoa, on normaalisti käytössä. 

 

Ennenkokemattomia talkootehtäviä tarjolla 
 

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta suoritti uuden, uskaliaan aluevaltauksen ja 

teki päätöksen liikenteen- ja pysäköinninohjaajan tehtävien tarjoamisesta 4-5 

taivaltajalle Hölkkäaamuna 7.10.2012. 
 

Tehtävänä on hoitaa liikenteen- ja pysäköinninohjaus Nirvassa Hölkän maali-

alueella aamusta kello 6.00 lähtien noin kello 11.00 asti. Kello 6:sta kello 

7.45:een tuovat osanottajat autojaan Nirvan pysäköintipaikalle, josta linja-autot 

lähtevät kohti Valkeakoskea. Kello 7.45 jälkeisen ajan paikalle saapuu yksittäisiä 

talkoolaisia autoineen, joten loppuaika on varsin rauhallista paikallaoloa – mutta 

kuitenkin tarpeellista. 
 

Talkoopäivänä saat vatsantäytteeksi kahvia ja voileipää sekä keittolounaan. Voit 

myös suorittaa Pirkan Hölkän ilmaiseksi 14.10.2012 järjestettävässä Talkoo 

Hölkässä. Tammikuussa olet tervetullut osallistumaan Talkoolaisten illan-

viettoon, jossa tapaat toisia taivaltajatalkoolaisia ja löydät itsesi maistuvien 

ruokapatojen äärestä. Ai niin, ja osallistut arpajaisiin, joissa naapuripöytä 

voittaa aina kaiken… 
 

Jätäthän yhteystietosi Pirkan Kierroksen toimistoon puh. 050 408 5111 tai  

toimisto (at) pirkankierros.fi, niin Hölkän järjestelytoimikunta ottaa sinuun 

yhteyttä sopiakseen tarkemmin tehtävän suorittamisesta.  

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/paijannefin.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/paijannefin.pdf
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Halimasjärvi 
 

Kaakkuri ja lokki 
 

Kesän alun aika oli toukokuussa 2012 parhaimmillaan Halimasjärven luonnonsuojelualueen 

ympäristössä. Luonnossa liikkuminen kesän heräillessä antoi mahdollisuuden nähdä ja kuulla 

jälleen elämyksiä. Kaakkurien upeat iltaäänet kantautuivat pitkälle Atalan ympäristöön. Linnut 

saapuivat tutkimaan pesimäpaikkaansa 5. toukokuuta. pienelle saarekkeelle ja lokit ehkä en-

nemmin. Kaakkurit nähtiin ensimmäisen kerran järvellä kymmenen vuotta sitten. 

 
Teksti ja kuva: Jarkko Setälä
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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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SILPPUSÄKKI 
 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan 30 euron hintaan. 
 

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  

 

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 muuttuneesta sähköpostiosoitteesta. 

  

TTaaiivvaallttaajjiieenn  lleeiikkeekkiirrjjaatt  
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..  
  

KKeerrhhoollllaa??????  
Tapahtumakalenterissa ja muuallakin tässä lehdessä esiintyvä paikka ”Kerholla” 

tarkoittaa yhdistyksemme toimisto-kerhohuonetta, joka sijaitsee  
Amurin kaupunginosassa osoitteessa: Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere. 

 

SSuuoommeenn  LLaadduunn  ssyyyysslliiiittttookkookkoouuss  VVaarraallaassssaa  
Suomen Ladun syysliittokokous on Varalan urheiluopistolla 21.10.2012. Kokoukseen  
on luonnollisesti vapaa pääsy kaikilla Suomen Ladun jäsenillä. Nyt on oiva tilaisuus 

käydä kuulemassa keskusjärjestön päätöksentekoa ja katsomassa yli satapäistä 
latulaispäättäjien joukkoa, joka saapuu Tampereelle ympäri Suomenmaan.  

Katso koko ohjelma lähempänä ajankohtaa Taivaltajien nettisivulta tai kysele Kerholta.  
Perjantai-iltana tulee olemaan kävelylenkki ja lauantaina mielenkiintoisia luentoja 

sisältävät Neuvottelupäivät, johon Suomen Latu myy osallistumispaketteja.  
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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 (at) 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 (at) pp.inet.fi 

 

 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 

Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae (at) pp.inet.fi 
 

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä           
 

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 (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 

mailto:valimaki.johanna@gmail.com

