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Tervehdys kaikille Taivaltajille. 

 
Kesän tullessa Taivalpirtillä tapahtuu. 
Keskiviikkona on tapahtumailta. Pela-
taan lentopalloa, soudellaan (häiritse-
mättä pesiviä kaakkureita), liikutaan 
luonnossa tai vain ollaan ja kuunnellaan 
luonnon ääniä. Ilta huipentuu uima-
pukusaunan jälkeen nuotiolla keitetyn 
pannukahvin nauttimiseen ja muiden 
Taivaltajien kanssa tarinointiin. Omia 
eväitä kannattaa ottaa mukaan, paisto-
makkaraa yms. 
 

Muulloinkin kuin keskiviikkoisin voi käy-
dä Pirtillä ulkoilemassa ja nauttimassa 
luonnon rauhasta. 
 

Taivalpirtille on yhdistyksemme johto-
kunnan toimesta laadittu jo kauan sitten 
järjestyssäännöt (joita on ajan kuluessa 
nykyaikaistettu). Säännöt löytyvät Pirtin 
seinältä ja saunan osalta ohjeet saunan 
pukuhuoneesta. Yhdistyksen johtokun-
nan toiveena on, että kaikki noudattavat 
sääntöjä, jotta Pirtti voi toimia jatkos-
sakin vapaana tukikohtana jäsenille. 
 

On huomattava, että Pirtillä ei ole 
järjestettyä jätehuoltoa!! Jokainen huo-
lehtii itse jätteistään, poltettavat pol-
tetaan ja kompostoitavat kompostiin. 
Muut jätteet kuljetetaan itse pois. Mitä 
jaksaa kantaa paikalle, jaksaa viedä 
myös pois. 
  

Tervetuloa tai –menoa Taivalpirtille 
nauttimaan kauniista luonnosta ja 
kaakkurien "laulusta". 
 
Kesäodotuksin pj Raipe 

TAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMAT    
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
41. vsk.   No 3/2013,  3.6.2013 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2013: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 4/2013 ilmestyy syyskuun alussa. 
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle 
viimeistään 1.8.2013. 
 
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 2013: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys  26 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Tiistaimelonnat 
Tiistaisin 21.5 - 25.6. välisenä aikana. Melontaillat Kaupinojan vajalla alkavat 
kello 18.00 ja kestävät kelistä ja ohjelmasta riippuen 1,5 - 2 tuntia.  
 

Lentopalloa  
keskiviikkoisin Taivalpirtillä, jossa pelaaminen aloitetaan noin kello 18.00. 
 

Jäsenillat 
keskiviikkoisin Taivalpirtillä, saunanlämmitystä ja kahvinkeittoa - yhdessä, 
uimapukusauna. 
 

5.6. Kalastustapahtuma Taivalpirtillä  
Perinteinen mato-onkitapahtuma pidetään Taivalpirtillä. Siinä palkitaan suurin 
saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja pienin kala (pituus ratkaisee). 
Sarjat ovat nuoret (alle 16 v.) ja yleinen. Onginta alkaa kello 18.00 ja päättyy 
kello 19.30.  Omat syötit! Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin! 
Retkeilyjaosto 
 

8.6. Pirkan Hölkän reitin kunnostustalkoot 
Katso ilmoitus sivulta 4 . 
 

4.6. Tiistai-iltamelonta Kaupinojanlahdella kello 18.00 
Katso teksti sivulta 21. 
 

28.-30.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri Kelventeen    
saaressa - Päijänteen kansallispuistossa 
Katso ilmoitus sivulta 7. 
 

1.-7.7. Melontaretki Lieksanjoelle 
Katso ilmoitus sivulta 22. 
 

6.-14.7. Kesän pyöräretki Vaasa – Pori 
Katso ilmoitus sivulta 20. 
 

9.-11.8. Viikonloppupyöräily 
Katso ilmoitus sivulta 21.  
 

15.8. Ruskavaelluksen suunnittelukokous Kerholla klo 18.30. 
 

6.-15.9. Ruskavaellus 2013, vko 37 
Katso ilmoitus sivulta 23. 
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Hölkkäpolku on toisin paikoin 
kapea ja kolukkoinen. Se vaatii 
useammankin kärryllisen täytettä. 
Polun parantaminen on välttämä-
töntä, että hölkkääjät pääsevät 
nauttimaan sujuvasta ja turvalli-
sesta reitistä. Hyvästä reitistä 
maine kiirii kauaksi ja tapahtuman 
suosio kasvaa. 

 
Kuva: Matti Rekola 

 
 
 
 
 

PIRKAN HÖLKÄN  
REITTI 

 
Kunnostustalkoot 

lauantaina 
8.6.2013 

 
 

 

Hölkkäreitillä olisi valtavasti paranneltavaa. Varsinkin Haapalammin polku-
osuus on hyvin huono, kapea ja jopa vaarallinen. Aloitamme helpommasta 
päästä eli Vormiston kohdalta, jonne liikuntavirasto on luvannut toimittaa 
kuorman kivituhkaa. 
  

Kokoonnumme kello 10.00 Vormistossa Hölkän huoltopisteen kohdalla. Paikka 
on Vanhan Hervannantien eteläpuolella, noin 300 metriä Siltasista Sääks-
järvelle päin. Jos mahdollista, ottakaa omia lapioita ja kottikärryjä mukaan! 
 

Kesän aikana ja syksyllä järjestetään vielä lisää reittitalkoita. Nämä ilmoitetaan 
sähköpostilistalla ja henkilökohtaisin kutsuin. 
 

Kahvi, leipä ja mehuhuollon vuoksi ilmoittautuminen toivottavaa: 
Matti Rekola  040.8651624  tai rekolat@wlanmail.com 
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OHJEITA TAIVALPIRTILLÄ KESÄAIKAAN KÄVIJÖILLE 
 
 

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

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

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkia koskevana takaa meille yhdessä 
viihtyisän olon Pirtillä. 
 

Kesäaikana toivotaan yöpymistä joko vintissä tai omassa teltassa merkityllä 
telttapaikalla. Keittäminen ja ruoan laitto tulee tehdä joko keittokatoksella tai sen 
vieressä olevalla nuotiopaikalla. Keittiön hellaa ei käytetä kesällä.  
 

Avotulen teko on sallittu metsäpalovaroituksen asettamia rajoituksia noudattaen ja 
vain kivetyllä nuotiopaikalla. Tulen käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. 
Pidä nuotiota poltettaessa aina vesiämpäri täytettynä nuotiopaikalla. 
 

Kovalla tuulella tulenteko on sallittua vain keittokatoksen hellaan. Nuotion on oltava 
aina valvonnassa ja tuli tai hiillos on aina sammutettava paikalta poistuttaessa. 
Puita tulee käyttää kohtuudella, puut eivät ole ilmaisia Pirtilläkään. 
 

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

Ennen Pirtiltä poistumista sammutetaan kynttilät, öljylamput ja nuotiotulet. 
Tulipesistä tarkistetaan, että pesäluukut ovat kiinni ja vetopellit jäävät auki.  
 

Ruoantähteet viedään kompostiin, palamattomat jätteet kukin vie mennes-sään pois 
ja palavat jätteet hävitetään polttamalla. Komposti sijaitsee varastorakennuksen 
päädyn läheisyydessä. 
 

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

Pidetään Pirtti ja sen ympäristö siistinä. Käsitellään kalustoa huolella ja säilytetään 
esineet niille varatuilla paikoilla. 
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Alueella kasvavia puita, pensaita ja kasveja sekä muuta luontoa käsitellään 
suojelevasti eikä oteta tarveaineita ilman kiinteistöstä vastavien lupaa. 
 

Pirtillä autot pysäköidään tien laitaan aidan ulkopuolelle. Savontien puomin eteen ei 
saa jättää autoja (pelastustie). Puomia ei saa jättää auki. 
 

Koivuviidan parkkipaikalla autot tulee pysäköidä ohjekilven mukaisesti vino-
pysäköintinä. 
 

Alkoholin ja muiden päihdeaineiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen Pirtin alueella 
on ehdottomasti kielletty. 
 

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

Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja siten 
varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. Saunamaksu 3 
euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja samalla tehdään 
merkintä saunomisesta kassavihkoon. Saunojan on kirjoitettava koko nimensä 

luettavasti vihkoon.  
 

Vähintäänkin päivämäärät ja nimet tulee kirjoittaa myös Pirtin vieraskirjaan ennen 
alueelta poistumista. 
 

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

Mahdollisista vahingonteoista, rikkoutuneista esineistä tai muista puutteista voi 
tehdä huomautuksen vieraskirjaan tai soittaa Pirtin isännälle Ossi Kuoppalalle puh. 
050 588 3084 tai apuisännälle Pertti Hämäläiselle puh. 050 464 7549. 

 
 
 
 
 
 
 

Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on kielletty myös 
tulentekopaikalla. Tarkista tilanne metsäpalovaroituksen suhteen 
esimerkiksi nettisivulta www.ilmatieteenlaitos.fi. 
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Risteilyalus m/s Elbatar lähtee perjantaina 28.6. kello 19.00 Padasjoen satamasta vieden 
Kelventeen saaren Likolahden laituriin. Sieltä on noin kilometrin matka Isohiekan 
telttailualueelle. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina iltapäivällä. Edestakainen matka 
Elbatarella maksaa 30 euroa hengeltä – se on normaali reittihinta – muita kustannuksia ei 
peritä. Jokainen osanottaja vastaa omasta majoitteestaan ja ruokailustaan – lisäksi  jokaisen 
tulee ottaa mukaan tarvitsemansa määrä juomavettä – huomioitava myös ruuanlaitto. 
  

Mikäli leiriläinen tarvitsee apua varusteiden kuljettamisessa, on alustavasti sovittu, että Veijo 
tulee omalla veneellään ja voi avustaa kuljetuksissa – luonnollisesti siitä tapauksessa kukin 
apua tarvitseva korvaa Veijolle polttoainekuluja. Myös omilla vesikulkuneuvollaan liikkuvat ovat 
enemmän kuin tervetulleita leiriin. 
 

Yhdessä kuljemme Kelventeen retkipolulla, uimme ja nautimme kesäisestä viikonvaihteesta. 
Yhdessä istumme iltaa nuotion ääressä muistellen menneitä ja suunnitellen tulevia – pidämme 
yllä Hämäläisten hienoa yhteishenkeä… 
 

Sekä Elbataren kyytiin lähtevät että omilla vesikulkuneuvoillaan saapuvat ilmoittautuvat 
19.6.2013 mennessä anna-maija.rae@pp.inet.fi tai 040 583 2733/ei virka-aikana. Voit kysellä  
myös kyytiä Tampereelta Padasjoen laivarantaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Hei melova Taivaltaja 
 

Olen lähdössä 28.-30.6 latualueen Kelventeen retkelle omalla kajakilla ja voin toimia oppaana, 
jos muita Taivaltaja-melojia on lähdössä. Lähtisin Padasjoelta kello 19.00 ja palaan 
sunnuntaina iltapäivällä.  
 

Kari Lindberg puh. 040 527 5688 tai kari.lindberg@dnainternet.net 

Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten 
kesäleiri 

Kelventeen saaren Isohiekalla – Päijänteen 
kansallispuistossa 
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen 

 

Patikkaretki Siikanevalla  
viidentenä toukokuuta 

 
Siikakankaan parkkipaikalla oli sun-
nuntaiaamuna kahdeksan henkeä 
toinen toistaan reippaampaa Tai-
valtajaa lähdössä lompsimaan 
keväistä suokierrosta. Mukaan oli 
ilmaantunut itselleni ihka uusiakin 
osallistujia retken vetäjien Lind-
bergin Karin ja Viitasen Arskan 
lisäksi. Hyvä niin.  
 

”Yläkerran isäntä” sen sijaan 
säästeli taas kerran parasta kevät-
poutaansa myöhemmäksi ja räp-
säytteli sadetta pikkuisen vähän 
väliä. Ilmeisesti ilmakin karsi joitakin 
osallistujia. 
 
 

Patikkareitti noudattelee valtaosin 
suoalueiden ympäri vedettyjä pit-
kospuutaipaleita ja varsinaiset maa-
osuudet, suosaarekkeet, jäävät aika 
vähille. Suuri osa pitkostaipaleista 
oli uusittu edellisenä vuonna ja ne 
olivat nyt tosi hyvässä kunnossa. 
Uusia leveitä lankkuja riitti.  
 

Kokonaismatkaa kierrokselle tulee 
kokonaisuudessaan vain vajaat 
kymmenen kilometriä.  
 

Luonnon herääminen oli vielä talven 
jäljiltä alussa ja kasvillisuus vasta 
oikoi ensimmäisiä versojaan. Vettä 
oli paljon kaikkialla. 
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Pakollinen taukopaikka kaikille kävi-
jöille on luonnollisesti Jaarikanmaan 
näköalapaikka laavuineen. Nuotio-
makkarat ja nokipannukahvit kuului-
vat meilläkin perinteisiin rituaaleihin. 
 

Näköalapaikalta oli hyvä kiikaroida 
alhaalla avautuvaa suoaluetta. Kii-
kariin tarttuivat ainakin neljä suolla 
ruokailevaa kurkea, viisi ylilentävää 
laulujoutsenta ja ylhäällä kaarteleva 
kotkapari sekä runsaasti lokkeja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuuli sattui retkemme aikana pu-
haltamaan  suolta varsin navakasti  
ja koleus tarttui hyvin nopeasti koko 
kroppaan. Ei ollut vielä kesä, ei.  
 

Kulttuurikohteena vierailimme vielä 
läheisellä ikivanhalla siirtolohka-
reella, Ollinkivellä. Ei saatu vielä-
kään lohkaretta heilautettua. Jäänee 
odottamaan vielä seuraavat tuhat 
vuotta. 
 

terv. Taapo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Suunnistustaitoa kohentamaan 
 

Taivalpirtin maastoon on tehty 
kiintorastirata. Suunnistamiseen 
tarvittavan kartan saat Taivalpirtin 
kuistilla olevasta kansiosta. Siellä 
on 5 muoviin laminoitua karttaa.  
Palauta kartat kansioon käytön 
jälkeen. Reitillä on 10 rastia ja 
kokonaispituus "linnuntietä" 5.7 
kilometriä.   Rastit   on   
numeroitu  
1-10, jokaisella rastilla on 
numeron lisäksi sen tunnus. 
Kaikkia rasteja ei tarvitse hakea 
samalla kerralla.  
 
Maasto on vaihtelevaa, kilpa-
suunnistajalle helpohkoa, suun-
nistuksen harrastajalle normaalia 
mutta vasta-alkajalle ”kamalaa 
kivikkoa ja ryteikköä”. 
  

Kartat on tulostettu Kansalaisen 
karttapaikasta. Jos käytössäsi on 
gps-laite, jossa on mtk-suomi kar-
tat, voit hakea  rastit helposti lait-
teen avulla. Kartoissa on ETRS-
TM35FIN -tasokoordinaatit, joten 
voit käyttää gps-laitetta, jossa ei 
ole karttaa, mikäli osaat laittaa 
oikeat asetukset laitteeseen. 
  
Kaikki rastit kiertäneiden kesken arvotaan kolme esinepalkintoa. Rastien 
kiertämisen voit ilmoittaa Taivaltajien Internet-sivulla olevalla lomakkeella 
(Jaostot/Etsintäjaosto/kiintorastit-taivalpirtilla), täyttämällä siihen yhteystiedot ja 
rastinumeroita vastaavat tunnukset. Täytä lomake vasta sitten kun olet saanut 
kaikki tunnukset. Voit lähettää vastaukset kirjeitse osoitteella:  
 
Reijo Laamanen 
Atalankatu 21 
33580 Tampere 
 

Lisätietoja: reijo_laamanen@kolumbus.fi tai 050-5840932 
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Kuva: Reijo Laamanen 

 
Älä pelästy verijälkiä 

 
 
Ea-jaosto järjesti vapun alla ret-
keilypainotteisen ensiapukurssin. 
Opettajana oli nimekäs tai muuten 
vain pätevä Martti Mäkelä, lää-
kintämestari evp. Tiukassa ohje-
massa oli 20 tuntia opetusta viikon-
lopun aikana. Harva meistä käyttää 
arkipäiviäänkään noin tehokkaasti, 
saati viikonloppuja. Silti kokonaista 
23 kurssilaista kiinnostui päivittä-
mään ensiaputaitojaan. 
 
Etukäteen odotin, että kurssilla 
hytistäisiin nuotioringissä ja Pirttiin 
pääsisi armosta vain ruokahetkiksi. 
Sisällä odottikin valkokangas ja 

 PowerPoint, ja sähkönkulutuksen 
konkretisoi pihalla soiva aggre-
gaatti. Hetken perästä sain kui-
tenkin helpotuksekseni havaita, että 
kouluttaja osasi sekä asian että 
opettamisen, emmekä joutuneet 
viikonlopun kalvosulkeisloukkuun.  
 
Lauantain opetus antoi ensiapu-
mahdollisuuksista hiukan lohdutto-
man kuvan: retkellä iskee aivo-
verenkiertohäiriö, astma, aortan re-
peämä, infarkti, kammiovärinä, 
kohdunulkoinen raskaus ja päälle 
vielä ödeema, ja epäonninen ret-
keilijä     pitää    saada      tunnissa  
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Haltilta yliopistosairaalaan. Onneksi 
sunnuntaina ilmeni, miten moneen 
hätään saa avun pelkästä ensi-
siteestä ja taitoksesta – jos paikalla 
on pari osaavia käsiä. Mausteeksi 
ideoitiin taas muutama uusi käyttö-
tarkoitus tuubihuiville. 
 
Joskus potilasta ei voi auttaa ennen 
kuin hänet on löydetty. Etsintä-
jaoston Reijo Laamanen tarjosi näitä 
tilanteita varten opastusta ensin 
luennolla ja sitten tositoimissa: 
Marja-Liisa katosi Pirtin lähimaas-
toon, ojan eteläpuoliselle metsä-
palstalle. Koska kurssilaisia oli ihan 
liikaa puhdasoppisiin ketjumuotoi-
hin, Reijo joutui heti venyttämään 
teoriatunnilla antamiaan ohjeita. Yli-
pitkä ketju suoritti lopulta jonkinlaista 
näkö- ja kuulotuntumaharavoinnin 
sekamuotoa. Opittiinpahan ainakin, 
että tasamaata etenevä ketjun osa 
kulkee aika paljon nopeammin kuin 
ne raukat, jotka pääsevät leikkimään 
kalliokiipeilyä ilman aiempaa koke-
musta lajista. Löytyi se Marja-Liisa 
kuitenkin, ja pääsimme saunaan. 

 

                 Kuva: Anna-Maija Rae 

 
Voi sitä telttakylää, joka lentopallo-
kentälle illan mittaan nousi. Oli 
tilavaa kaksiota ja pientä, mutta 
tehokasta absidia. Yksi majoite oli 
niin ultrakevyt, ettei ihan riittänyt 
peittämään asukkaan tavaroita. 
Kentän laidalta pienempiään katseli 
puolijoukkueteltta piippuaan tupru-
tellen – ainakin niin pitkään, kuin 
”James” jaksoi lämmittää kaminaa. 
Myöhemmin yöllä lämpötila laski 
nollan alapuolelle, ja teltassa puet-
tiin loputkin vaatteet päälle, myös se 
tyynynä ollut villapaita. Aamulla 
heräsin niska jäykkänä keskus-
telemaan vieruskaverin kanssa: 
”Sullahan on mun villapaita!” ”Ei kun 
sulla on mun!” 
 
Aina puhutaan siitä, miten ihmiset 
puuhailevat vain omissa porukois-
saan. Nyt ea-jaosto onnistui tarjoa-
maan piristävän poikkeuksen. Kurs-
sin osallistujajoukko oli kattava 
läpileikkaus Taivaltajien jäsenistöstä 
– mukana oli siis myös niitä hiljaisia 
rivijäseniä, joita ei seuran tapah-
tumissa    koskaan   tapaa.    Itsekin 
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lukeudun tuohon hiljaisten sakkiin, ja 
aluksi tietysti luimistelin vähän, kun 
kuvittelin kaikkien muiden olevan 
tuttuja keskenään. Sitten totuus alkoi 
käydä ilmi. Ai, et ole ikinä käynyt 
Pirtillä? Kas kummaa. Yhtäkkiä 
olinkin itse se vanha konkari, joka 
tiesi, missä on naisten huussin 
vessapaperivarasto. 
 
Kurssin päätteeksi, sunnuntai-ilta-
päivänä, päästiin tositoimiin eli 
leikkimään tekoverellä. Puuvajassa 
sattui nimittäin poikkeuksellisen 
monta tapaturmaa, joissa kaksi (2) 
henkilöä onnistuivat kumpikin aukai-
semaan valtimonsa, vaikka paikalla 
oli vain yksi (1) kirves. Olin itse 

ensimmäisenä potilaana ja harmit-
telin vähän, kun lattialle pääsi 
tipahtamaan hiukan punaista. Kun 
sitten kaikki rastit kierrettyäni palasin 
lähtöruutuun, totesin oman tahrani 
olleen vain pisara meressä.  
 
Älkää siis pelästykö veristä lattiaa, 
tulevat puunhakkaajat! Olkoon se 
vain muistutuksena teille siitä, että 
oven takana piileskelee uusia 
ensiaputaitoisia valmiina ryntää-
mään avuksi. 
 
 
 
Muisteli  
Tiiti Kellomäki peltimukeineen 

 
 

Kuva:Anna-Maija Rae 
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Kuvat: Heikki Rinnemaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAIVALPIRTIN KEVÄTTALKOOT
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Kiitokset kaikille kevättalkoisiin osallistuneille!  
Paljon saimme aikaiseksi ja siistiä jälkeä tuli. 

Taivalpirtin kiinteistöhuollon väki

Kuva: Raimo Raevaara 

Pumpusta ei tule vettä…  Kuva: Heikki Rinnemaa 
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KÄVELYÄKÄVELYÄKÄVELYÄKÄVELYÄ    
KÄVELYJAOSTOKÄVELYJAOSTOKÄVELYJAOSTOKÄVELYJAOSTO    

 

Huhtikuisena tiistaiaamuna Keskustorilta taivaltajajoukkomme Erkin ja Taiston 
luotsaamina suunnisti Pirkkalaan, Härmälän kautta. Kevätaamun jäisen 
liukkaat metsäpolut unohdimme ja matkan taitoimme suorinta reittiä Pirkkalan 
Ståhlbergin leipomoon, jossa kahvitauolla saimme nauttia tuoreet leivon-
naisetkin.   
 

Aurinkoinen kevätpäivä päivälämmöllään sulatteli teitäkin niin , että paluumatka 
taittui Loukonlahden ja Peren kautta Rantaperkiöön ja edelleen keskustaan. 
Kotiseutukierros ulottui jälleen Pirkkalaan kuten tammikuun aamun-
askelissakin. Talvisin kävely sujuu raikkaassa talvisäässä turvallisilla 
hiekoitetuilla kävely- ja pyöräreiteillä  Tampereen ympäristössä.  
 

Vuodenajat, vuorokauden aika ja muuttuvat sääolosuhteet rikastuttavat 
kulkijoita. Reittejä riittää ja aina mielenkiintoista ja uutta havannoitavaa  riittää 
matkallamme.  
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Reippaaseen joukkoomme mahtuu kotiseudustamme, ympäristöstämme 
uteliaan kiinnostuneet.  Yhdessä kävellen taittuu aamunaskelten noin 20 km 
matka mukavasti, ja endorfiinia riittää samoin kuin pyöräretkissä, 
vaelluspäivissä ja hiihdellessäkin.  
 

Tervetuloa joukkoomme!  
 

Toivottavat: kuvassa vasemmalta Taisto, Ritva, Erkki, Arja, Aulikki, Helvi ja 
Merja 
 
 

Kuvan otti osallistuja ja kertoja Tuija Eurola 
Tampereella 07.04.2013 
 
  

PPPPELAILUAELAILUAELAILUAELAILUA JA JÄSENILTOJA PIRTILLÄ JA JÄSENILTOJA PIRTILLÄ JA JÄSENILTOJA PIRTILLÄ JA JÄSENILTOJA PIRTILLÄ    
PELPELPELPELIIIIJAOSTOJAOSTOJAOSTOJAOSTO    

 
KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA  

  

Taivalpirtin keskiviikkoillat ovat hyvin epävirallisia "tapahtumia".  Savontien 
puolella oleva puomi ja Pirtti aukeavat ensimmäisten tullessa yleensä noin 
kello 18 mennessä.  Jos joku on tullut jo aiemmin sen kautta, puomi voi olla ns. 
valelukossa, eli työnnetty kiinni, mutta ei ole lukossa.  Noihin aikoihin tultaessa 
sen voi jättää auki.  Viimeinen lähtijä sulkee ja lukitsee sen (avaimettomien ei 
kannata jäädä sinne auton kanssa viimeiseksi).  Viimeisen lähtijän on 
kohteliasta katsoa myös, ettei laavun puolella ole kukaan auton kanssa; heille 
voi todeta, että puomi menee kiinni, jos on kiire päästä pois ennen ensi 
keskiviikkoa, kannattaa viedä ainakin auto pois nyt. 
  

Jäsenavaimia saa vuoden jäsenyyden jälkeen anomuksesta. Anomukseen 
vaaditaan kahden avaimellisen jäsenen "puoltolausuma" eli allekirjoitus.  
Lomakkeita pitäisi olla mm. Pirtillä, ne voi jättää toimihenkilöille, mieluimmin 
suoraan johtokunna jäsenille.  Jäsenavaimella pääsee puomista, Pirtin ovesta 
ja saunan pukuhuoneeseen.   
  

Pirtin aluetta on nykyään myös ojan takana aika pitkälle (muistaakseni raja 
näkyy siellä jotenkin).  Siellä voi vaikka telttailla, jos niin haluaa, ym. sääntöjen 
puitteissa. 
  

Seppo Raevaara 
jäsensihteeri 
pelijaoston vetäjä 
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PPPPYÖRÄILYÄYÖRÄILYÄYÖRÄILYÄYÖRÄILYÄ    
PYÖRÄILYJAOSTOPYÖRÄILYJAOSTOPYÖRÄILYJAOSTOPYÖRÄILYJAOSTO    

 
6.7.6.7.6.7.6.7.---- 14.7.  14.7.  14.7.  14.7.     KESÄN PYÖRÄRETKIKESÄN PYÖRÄRETKIKESÄN PYÖRÄRETKIKESÄN PYÖRÄRETKI        

VAASASTA RANNIKKOA PITKIN PORIINVAASASTA RANNIKKOA PITKIN PORIINVAASASTA RANNIKKOA PITKIN PORIINVAASASTA RANNIKKOA PITKIN PORIIN    
    

Matka alkaa bussikyydillä Tampereelta Vaasaan klo 9.00. Polkupyörät paka-
taan huoltoauton peräkärryyn linja-autoasemalla ennen matkaa. Paluu tapah-
tuu Porista bussilla Tampereelle sunnuntaina 14.7. Pyörät tulevat huoltoauton 
kyydissä. Ajomatkaa pyöräilijöille kertyy noin 350 km. 
Retken hinta on noin 300 euroa, mikä sisältää majoitukset leirialueiden mö-
keissä, bussimatkat Tampere - Vaasa ja Pori - Tampere, huoltoauton palvelut 
ja mahdolliset Vaasan saariston risteilyn, opastetun käynnin Merenkurkun 
luontokeskuksessa Terrranovassa sekä risteilyn Ouran saaristoon. Lopullinen 
hinta koostuu osallistujien määrästä ja toteutuneista yhteisistä risteilyistä. 
Loppumaksu peritään retken jälkeen. 
Retkellä aamiaiset ja iltapalat tehdään matkalla hankituista eväistä majoitus-
paikoissa. Joissakin on rajoitettua kahviotoimintaa. Lounaat ja kahvitauot  
pidetään matkan varrella olevista paikallisissa kahviloissa/ravintoloissa. 
Sitova ilmoittautuminen: joko pyöräilyinfossa Kerholla ma 22.4.2013 tai 
nettisivustolta taivaltajat.sporttisaitti.com 24.4.2013 alkaen tai Kerhon keski-
viikkopäivystyksissä 24.4.-22.5.2013 klo 17.00-18.30. Retkelle mahtuu 12 
henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Varausmaksu on 50 euroa, mikä maksetaan 22.5.2013 m ennessä 
viitenumero 10113 Taivaltajien tilille IBAN: FI86 5 732 260 0778 26, BIC: 
OKOYFIHH. Varausmaksu palautetaan kokonaan, jos retki ei toteudu. 
Varaajan peruessa retken ennen 7.6. veloitetaan toimistokuluja 20 euroa.  
Osallistujan muut peruutusehdot mikäli peruutus tapahtuu 
• myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloite-

taan toimistokulut 34 €   
• myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, 

peritään 50% hinnasta. 
• myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä tai jos osallistuja ei saavu ajoissa 

lähtöpaikalle myöhästyen matkalta, on järjestäjällä oikeus pidättää koko 
kurssin hinta. 

• sairastapauksissa palautamme maksut vähennettynä toimistokuluilla 34 €, 
lääkärintodistus toimitettava osoitteella: Tampereen Taivaltajat ry, 
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere 

Lisätiedot Matti Rahomäki p. 050-572 3531 matti.rahomaki at nic.fi 
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9.8 9.8 9.8 9.8 ---- 11.8 11.8 11.8 11.8    VIIKONLOPPUPYÖRÄILY VIIKONLOPPUPYÖRÄILY VIIKONLOPPUPYÖRÄILY VIIKONLOPPUPYÖRÄILY      
Tämän vuoden viikonloppuretki suuntautuu Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Nokian 
maisemiin. Reitin pituus on noin 155 km. 
Perjantai: Lähtö on Kerholta klo 18.00. Ensimmäinen yö on Seipäjärven 
lomatilalla Ylöjärven Poikkeluksessa. Matka noin 47 km. 
Lauantai: Aamupalan jälkeen matka jatkuu Viljakkalan kautta Hämeenkyrön 
kulttuurimaisemiin. Lauantai-iltana meitä odottaa toisen majoituspaikan 
Hämeenkyrön Mahnalassa Raimolan tilan savusauna. Matka noin 60 km. 
Sunnuntai: Omatoimisen aamupalan jälkeen matka jatkuu Siuron kautta 
Tampereelle. Matka noin 48 km. 
Retken hinta on 50 euroa sisältäen majoitukset omilla vuodevaatteilla, 
lauantaiaamun aamupalan ja lauantai-illan savusaunan. Retkelle 
ilmoittautuminen 15.6. mennessä taivaltajat.sporttisaitti.com –sivuston kautta. 
Mukaan mahtuu vain 12 pyöräilijää. 
 
 Lisätiedot Matti Rahomäki puh. 0505723531 tai matti.rahomaki@nic.fi. 
 
 

RETKEILYÄRETKEILYÄRETKEILYÄRETKEILYÄ JA MELONTAA JA MELONTAA JA MELONTAA JA MELONTAA    
RETKEILYJAOSTORETKEILYJAOSTORETKEILYJAOSTORETKEILYJAOSTO    

    
TAIVALTAJIEN TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2013TAIVALTAJIEN TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2013TAIVALTAJIEN TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2013TAIVALTAJIEN TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2013    

 

Tiistaimelontoja järjestetään 21.5.-25.6. Mahdollisesta jatkosta elokuussa 
ilmoitetaan melonnan sähköpostilistalla. 
 

Melontaillat Kaupinojan vajalla alkavat aina klo 18 ja kestävät kelistä ja 
ohjelmasta riippuen 1,5 - 2 tuntia. 
 

Kanoottivajan löytää, kun kääntyy Kaupinojan saunan kylttien mukaan 
Kaupinkadulta vasemmalle, ja heti sen jälkeen vasemmalle soratietä alas 
rantaan. Vedenpuhdistuslaitoksen remontista johtuen autot pitänee jättää 
yläparkkipaikalle ja kulkemisessa voi olla muutoksia. Rannanpuoleisin osuus 
kanoottivajasta on Taivaltajilla vuokralla.  
 

Myös nuoriso ja lapsiperheet ovat tervetulleita melomaan! Alaikäiset lapset 
ovat vanhempiensa vastuulla, ja tarvitsevat omat melonta/pelastusliivinsä, sillä 
Taivaltajien melontaliivit ovat aikuisten kokoa. 
 

Taivaltajien kanootit eivät ole kiikkeriä, mutta kaatumiset kuuluvat melonnan 
opetteluun, joten varustaudu melontaan kuivalla vaihtovaatekerralla ja 
vaikkapa kuumalla juotavalla. 
 

Lisätietoja tarvittaessa Johanna Välimäki, puh. 040-7525116 tai 
valimaki.johanna@gmail.com 
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1.1.1.1.----7.7. MELONTARETKI LIEKSANJOE7.7. MELONTARETKI LIEKSANJOE7.7. MELONTARETKI LIEKSANJOE7.7. MELONTARETKI LIEKSANJOEN RUUNAANKOSKILLEN RUUNAANKOSKILLEN RUUNAANKOSKILLEN RUUNAANKOSKILLE    
 

Retkelle lähdetään omilla autoilla/kimppakyydeillä. Kyydeistä sovitaan Taival-
tajat melontaryhmä-sähköpostilistalla tai tiistaimelonnoissa. Kanootit ja muut 
melontavarusteet voi vuokrata Taivaltajilta, ellei omia ole. Reitin voi meloa 
kajakilla tai inkkarilla, Ruunaan koskissa on runsaasti vettä ja kiviä vain vähän. 
Reitin kosket ovat luokkaa I - III. Päivämatkat ovat kohtuullisen lyhyitä. 
Retken aikana yövymme teltoissa. Yöpymispaikkoina käytämme retkeilyalueen 
tulipaikkoja ja laavuja, jotka sijaitsevat iltamelontaan sopivan kosken äärellä. 
 

Lisätietoja: 
Timo Antila, 0400-625 748 tai  
viesti Taivaltajat melontaryhmä-sähköpostilistalle. 
 

24.24.24.24.----25.8.2013 MELONTARETKI KOSTIA25.8.2013 MELONTARETKI KOSTIA25.8.2013 MELONTARETKI KOSTIA25.8.2013 MELONTARETKI KOSTIANVIRRALLE NVIRRALLE NVIRRALLE NVIRRALLE     
 
Lähtö Kostianvirralle lauan-
taina 24.8. kello 12.00 Kai-
vannon Keitaalta omin eväin 
ja varustein.  Yön vietämme 
Pälkäneveden Ratasaares-
sa ja sunnuntaina päätäm-
me melonnan Kostian-
virralle. 
 

Tiedustelut: Jarkko Setälä 
puh. 0400-860427 
 
 
Kostianvirran taistelu  
6.10. 1713 oli osa  
Suurta Pohjan sotaa 
 

Syyskuussa 1713 Venäjän armeija lähti etenemään pohjoiseen poistaakseen Carl Gustaf 
Armfeltin armeijan uhan. Armfelt ei voinut perääntyä, vaan hän asettui asemiin Hämeenlinnan 
pohjoispuolelle. Armfelt oli jakanut 7200 miestään eri puolelle Hämettä. Pääjoukot 3400 miestä 
olivat Pälkäneellä Kostianvirran partaalla. Yksi jalkaväkirykmentti ja pääosa ratsujoukoista oli 
jaettu eri puolille Mallasvettä torjumaan venäläisten koukkausta. Kostianvirralla olevat 
Armfeltin joukot pystyivät kyllä estämään 15000 miehen vahvuisten venäläisjoukkojen 
etenemisen virran yli, mutta se vain hidasti kenraali-yliamiraali Fjodor Apraskinia. Lokakuun 6. 
päivänä yli 6000 venäläistä ylitti Mallasveden hirsilautoilla. Armfelt pystyi irrottamaan vain 
2000 miestä Kostianvirran maihinnousua torjumaan. Vastarinnasta huolimatta venäläiset 
rantautuivat Mälkilän kylässä ja kiersivät Kostianvirralla olevien joukkojen selustaan. 
Ruotsalaiset menettivät yli 800 miestä ja koko tykistönsä (9 tykkiä). 
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6.6.6.6.----15.9. 15.9. 15.9. 15.9. RUSKAVAELLUS LÄNSIRUSKAVAELLUS LÄNSIRUSKAVAELLUS LÄNSIRUSKAVAELLUS LÄNSI----LAPPIIN LAPPIIN LAPPIIN LAPPIIN     
    

Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää ruskavaelluksen tänä vuonna Länsi-Lappiin. 
Matkan ajankohta on 6.-15.9. Matkustaminen tehdään junalla makuupaikoilla ja 
tilausbussilla. Juna lähtee Tampereelta perjantaina 6.9. klo 22.11. Junalla 
menemme Rovaniemelle ja sieltä jatkamme matkaa lauantaiaamuna 7.9. 
tilausbussilla. Sen reitin etäisin piste on Norjassa Reisan kansallispuiston 
tuntumassa Kautokeinon luoteispuolella. Bussin ajoreitti on 
kokonaisuudessaan seuraava: Rovaniemi-Kittilä-Levi-Rauhala-Raattama-
Peltovuoma-Hetta-Kautokeino-Reisan kansallispuiston lähistö. Paluumatka 
tapahtuu siten, että ensin matkustamme lauantaina 14.9. bussilla em. reittiä 
päinvastaiseen suuntaan Rovaniemelle. Bussimatkan jälkeen siirrymme klo 
21.19 etelään lähtevään junaan. Tampereella olemme sunnuntaiaamuna 15.9. 
klo 5.48. Junien aikatauluihin saattaa syyskuuhun mennessä tulla pieniä 
muutoksia. 
 
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 4-8 henkilöä) tehtävä 
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa. Yöpyminen 
vaelluksella tapahtuu autiotuvissa, laavuissa ja/tai teltoissa. Jokainen 
pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan, 
retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta. Ryhmät 
muodostetaan Kerholla torstaina 15.8. klo 18.30 alkavassa suunnitteluillassa. 
Toivottavasti mahdollisimman moni matkalle osallistuva on silloin paikalla. 
Tavoitteena on että jokaisessa ryhmässä on riittävästi retkeily- ja 
suunnistustaitoa. Jos tulet ruskavaelluksellemme ensimmäistä kertaa niin 
ilmoita yhteystietosi heinäkuun loppuun mennessä joko Ari Viitaselle 
(sähköposti ari.j.viitanen@elisanet.fi) tai Kari Lindbergille (sähköposti 
kari.lindberg@dnainternet.net) yhteydenottoamme varten. 
 
Ruskavaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ennakkomaksu 40,- 
euroa (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille TSOP 573226-277826 
viimeistään perjantaina 19.7., maksuviite on 10090. Jälki-ilmoittautumisia 
ruskavaellukselle ei voida ottaa vastaan. Makuupaikat junamatkoilla taataan 
38:le ensimmäiselle em. määräaikaan mennessä ilmoittautuneelle. 
Ruskavaellukseen liittyvät matkustuskustannukset (omakustannushinta 
sisältäen junamatkat makuupaikoilla ja bussimatkat molempiin suuntiin) ovat 
maksimissaan 230 eur/hlö. Jos ruskavaellukselle ilmoittautunut henkilö 
peruuttaa matkansa myöhemmin kuin 12.8. niin hänen on VR:n 
peruutusehtojen mukaisesti maksettava junamatkojen hinta. Matka on 
tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Myös muihin latuyhdistyksiin 
kuuluvia henkilöitä voidaan ottaa mukaan matkalle mikäli tilaa jää. 
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Suosittelemme, että osanottajat ottavat riittäväksi katsomansa oman 
matkavakuutuksen matkan peruuttamisen, sairauden tai tapaturman ym. 
varalta koska Suomen Ladun vakuutukset korvaavat vain minimisummat. 
 
Ruskavaellukseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöt ovat Ari Viitanen (puh. 261 
3186, sähköposti ari.j.viitanen@elisanet.fi, puhelimitse parhaiten tavoitettavissa 
maanantaisin ja tiistaisin noin klo 19.30-21.30) ja Kari Lindberg (puh. 040 527 
5688, sähköposti kari.lindberg@dnainternet.net). 
      
retkeilyjaosto  
 
 
 
 

 
Kuva: Anna-Maija Rae 
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 10.3.2013 
 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko/kpl tai pari 

nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT   
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 2 kpl  6,00 
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 
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria  6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 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 
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 
 

SähköpostSähköpostSähköpostSähköpostitiedotusitiedotusitiedotusitiedotus    
    

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  
nettin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 

Tämä uusi lista korvaa vanhan listan, mikä oli Anna-Maijan ylläpitämä. 
 Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutokse sta. 

 
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  

  
Taivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikki    

Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 
päivystysaikaan. 

  
EEEEEEEEttttttttssssssssiiiiiiiinnnnnnnnttttttttääääääääjjjjjjjjaaaaaaaaoooooooossssssssttttttttoooooooonnnnnnnn        lllllllliiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        

 

Huomioikaa, että takakannen sähköpostilistojen joukkoon  
on lisätty etsintäjaoston lista. 

 
Kuvia tapahtumistaKuvia tapahtumistaKuvia tapahtumistaKuvia tapahtumista    

 

Jos otat digikuvia Taivaltajien tapahtumissa, lähetä niitä lehden 
 täytteeksi – aina ei tarvita pitkää juttua, muutaman kertova sana riittää.  

Toki oikeita juttujakin kaivataan lukijoiden iloksi.  
 

Myös tapahtumailmoitusten mukana olisi mukava saada kuvia, saataisiin 
lehteen elävyyttä ja eri kuvaajien näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta. 

 
LUE SILPPUSÄKKIÄ LUE SILPPUSÄKKIÄ LUE SILPPUSÄKKIÄ LUE SILPPUSÄKKIÄ !!!!
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Tampereen Taivaltajat ry  
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat 

Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 
Pankkiyhteys: IBAN FI86 5732 2620 0778 26 BIC 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 
Koulutusyhdyshenkilö 
Matti Rahomäki 
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 
Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 
 

Leikekirjan hoitaja 
Heikki Rinnemaa  
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi 
 
 
 
 

Kiinteistötoimikunta pj 
Mattias Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 

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

Etsintäjaosto pj 
Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi 
 

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

Kävelyjaosto pj 
 

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

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

Retkeilyjaosto pj  
Kari Lindberg 
040-527 5688, kari.lindberg (at ) dnainternet.net  
 

Retkeilyjaoston kalustonhoitaja 
Ari Ahonen 
044-555 9639, a.ahonen (at) gmail.com 
 

Johtokunta  
 
Matti Ketola....................................... ....040 730 3299 
Marja-Liisa Lehto .................................0 40 779 6505  
Kari Lindberg...................................... ..040 527 5688 
Paula Paavilainen.................................0 40 740 0008 
Mattias Puronniemi ..............................040  577 7099 
Seppo Raevaara ...................................04 0 546 8773 
Matti Rahomäki ....................................0 50 572 3531 
Riitta Rajala ...................................... ....050 326 9447 
Saima Sampakoski ..............................0400 831236 
Varajäsen Anneli Aulén .......................050 44 6 9016 
Varajäsen Paula Marjamäki .................040 561 8 152 

 

 
Taivalpirtti 
 
Emäntäryhmän yhteyshenkilö  
 
Taivalpirtin isäntä 
Ossi Kuoppala  050 588 3084  
ossi_kuoppala at suomi24.fi 
 
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 
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 Taivaltajien sähköpostilistoille 
 

Melontalista 

Melontalista 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 

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 
 

Etsintäjaoston lista 

Etsintälista on tarkoitettu kaikille geokätköilystä ja vapaaehtoisesta pelastus-
palvelusta kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa listalla: järjestämistään tapahtumista ja 
VaPePa:n Tampereen alueen paikallistoimikuntien ja VaPePa-järjestöjen tapahtumista. 
Listalla voi käydä keskustelua yleisellä tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, 
mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa-tehtävistä ei ole sallittua. Geokätköilyn osalta 
keskustelu on vapaata kunhan muistaa hyvät tavat. Listan sähköpostiosoite on 
ttetsinta@googlegroups.com 
 

Listoille kirjoittaminen 

Kaikki 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 ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia 
Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi 
myös Reijolle vikunja49@gmail.com. 


