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Raipen palsta 
 

Raipen palsta. 

 

Talvi 2013 on ollut hiihtäjän kannalta 
erinomainen. Taivalpirtin ladut ovat ol-
leet hyvässä kunnossa, kiitos ahkerien 
talkoolaisten ja runsaan lumen. Tam-
pereen Laturetki saatiin järjestettyä 
helmikuussa. Osallistujia vain kaipaisi 
lisää; noin 60 hiihtäjää on todella vähän 
perinteisellä Laturetkellä, jossa parhaim-
millaan on ollut yli 1000 hiihtäjää. Onko 
niin, että ihmiset eivät viitsi enää lähteä 
hiihtämään perinteisille metsäladuille, 
vaan haluavat liikkua pitkin tasaista ja 
leveää luistelupaanaa? 
 

Taivalpirtin hiihtopäivystys on talven 
aikana palvellut 200-300 hiihtäjää jo-
kaisena viikonloppuna. Talkoolaisten 
houkutteleminen päivystykseen on ollut 
tänä talvena yllättävän vaikeaa. Uusia 
päivystäjiä ei juuri ole ilmaantunut ja 
silloin monille ”vanhoille” on osunut jo 
liiankin monta vuoroa. Ensi talvena 
ryhdistäytykäämme tuossa asiassa. 
Syksyllä on päivystysilta Kerholla, missä 
kerrotaan tehtävistä ja varataan vuoroja. 
Ollaan silloin mukana. Päivystys on 
paitsi rahallisesti arvokasta työtä 
yhdistyksen hyväksi, mutta myös 
sosiaalinen tapahtuma. 
 

Taivalpirtin kesäkausi avataan keski-
viikkoiltana 15.5. alkaen kello 18. Jo 
ennen sitä, lauantaina 11.5. on kevät-
talkoot Pirtillä. Talkoissa hoidetaan 
polttopuuhuoltoa, pestään Pirtti ja sau-
na kesäkuntoon, haravoidaan pihaa 
yms. Kaikille löytyy kyllä puuhaa. Tähän 
mennessä ei kenenkään ole tarvinnut 
seisoa tumput suorana, tuskin jatkos-
sakaan. Aina löytyy askaretta. 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
41. vsk.   No 2/2013,  20.3.2013 
 
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 3/2013 ilmestyy kesäkuun alussa. 
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle 
viimeistään 1.5.2013. 
 
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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Taivalpirtti on yhdistyksemme eli 
meidän jäsenten omistama ulkoi-
lumaja Hervannan eteläpuolella. 
Alue on kaikkien jäsenten käy-
tettävissä, mutta avaimen Pirttiin 
voi lunastaa vasta vuoden jäse-
nyyden jälkeen ja lisäksi tarvitaan 
kaksi avaimellista suosittelijaa.  
 

Varsinainen toimintailta on keskiviikko. 
Silloin pelataan lentopalloa yms. ja sau-
notaan, istutaan nuotiolla, kahvitellaan, 
paistetaan makkaraa ja parannetaan 
maailmaa. Tulkaa tutustumaan. 
 

Keväisiä päiviä kaikille Taivaltajille 
toivottaa pj. Raipe

 

 
 

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

Lentopalloa  
keskiviikkoisin kello 20.30-22.00 Pirkanmaan Ammattiopistolla Koiviston-
kylässä, Koivistontie 31. Toukokuun 15. siirrytään ulkokentälle Taivalpirtille, 
jossa pelaaminen aloitetaan noin kello 18.00. 
 

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.  
 

28.3. Kiirastorstai-ilta Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulta 6. 
 

31.3. Ilmoittautuminen Retkeilypainotteisellle ensiapukurssille päättyy  
 

18.4. Kerhoilta; Kuu – maan kiertolainen 
Katso ilmoitus sivulta 7. 
 

22.4. Infotilaisuus kesän pyöräilyistä Kerholla kello 18.00 
Katso ilmoitus sivulta 12. 
 

26.-28.4. Melonta- ja patikointiretki Haukkajoelle 
Katso ilmoitus sivulta 15. 
 

27.-28.4. Retkeilypainotteinen ensiapukurssi Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulta 10. 
 

5.5. Päiväretki Siikanevalle 
Katso ilmoitus sivulta 16. 
 

9.5. Helatorstaipyöräilyyn lähtö Kerholta klo 9.00  
Linnainmaan Prisma klo n. 9.40. Katso ilmoitus sivulta 12. 
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11.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä 
Katso ilmoitus sivulta 5. 
 

15.5. Kesäkauden avaus Taivalpirtillä 
Katso kutsu sivulta 5. 
 

18.5. Geokätköilyä pyöräillen –tapahtuma 
Katso ilmoitus sivulta 14. 
 

19.5. Päiväretki Pukalaan 
Katso ilmoitus sivulta 16. 
 

21.5.Tiista-iltamelonta Kaupinojanlahdella kello 18.00 
Katso teksti sivulta 17. 
 

22.5. Ennakkoilmoittautuminen Vaasa - Pori -pyöräretkelle päättyy 
Katso ilmoitus sivulta 12. 
 

25.-26.5. Kajak ry:n järjestämä koskimelontakurssi Murolekoskella Ruovedellä 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Pasi Hirvonen 0400-624139 tai  
pasi.hirvonen ( at ) ppb.inet.fi. 
 

28.5. Tiistai-iltamelonta Kaupinojanlahdella kello 18.00 
Katso teksti sivulta 17. 
 

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 
 

4.6. Tiistai-iltamelonta Kaupinojanlahdella kello 18.00 
Katso teksti sivulta 17. 
 

28.-30.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri Kelventeen    
saaressa - Päijänteen kansallispuistossa 
Katso ilmoitus sivulta 6. 
 

1.-7.7. Melontaretki Lieksanjoelle 
Katso ilmoitus sivulta 16. 
 

6.-14.7. Kesän pyöräretki Vaasa – Pori 
Katso ilmoitus sivulta 12. 
 

9.-11.8. Viikonloppupyöräily 
Tarkemmin seuraavassa lehdessä. 
 

6.-15.9. Ruskavaellus 2013 vko 37 
Katso ilmoitus sivulta 16. 

mailto:pasi.hirvonen@ppb.inet.fi
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 

Teille kaikille, jotka mietitte miten voisitte päästä mukaan seuramme toimin-

taan, tarjoutuu siihen tulevana toukokuuna mainoita mahdollisuuksia. Tule vain 

rohkeasti mukaan kevään tapahtumiin Taivalpirtille. Kulkuohjeita ja tapahtuma-

tietoja voit kysyä Kerhon keskiviikkopäivystyksestä numerosta 03 214 5231 

kello 17.00-18.30. 

 

KEVÄTTALKOOT PIRTILLÄ 

LAUANTAINA 11.5. KELLO 9.00 ALKAEN 
 

Ohjelmassa on monenlaisia piha-, puu- ja huoltohommia. Kaikille kyllä löytyy teh-

tävä voimiensa ja kykyjensä mukaan. Erityisesti kaipamme puupinoille tai hara-

van varteen lisää naisenergiaa kovin miesvaltaiseksi käyneeseen talkoo-

joukkoomme. 
 

Emäntäryhmä kyllä pitää huolta hyvinvoinnistamme maittavilla aamu- ja ilta-

päiväkahveilla sekä tuhdilla keittolounaalla. Päivän kruunuksi on tarjolla vielä 

mahtava saunanautinto ja vaikkapa talviturkista luopuminen. Ja mikä parasta 

tämä ihanuus ei maksa kuin tulemisen vaivan! 

 

PIRTIN KESÄKAUDEN AVAUS 

KESKIVIIKKONA 15.5. KELLO 18.00 ALKAEN 
 

Toivoa täynnä odotamme uutta, edellistä parempaa kesää. Viime suvena kun poik-

keuksellisesti jopa Pirtilläkin jonain keskiviikkiltana saattoi vähän sataa ripo-

tella. 
 

Joka tapauksessa kesäkausi avataan tänäkin vuonna perinteisesti lipunnostolla, 

kahvituksella ja erilaisilla vapaavalintaisilla liikuntasuorituksilla. Päivän päät-

teeksi saunotaan, uidaan ja parannetaan maailmaa iltanuotiolla. 
 

Yhdistys tarjoaa kahvin, pullan ja saunan sekä nuotiomakkaran. Tule kokemaan 

luonnon tarjoamaa toukokuisen illan vahvaa ääni- ja tuoksumaailmaa parhaim-

millaan, kaakkuritkin ovat silloin jo palanneet! 
 

Huom! Varaa edellämainittuihin tapahtumin uimapuku (uimapukusauna) ja pyyhe 

sekä säätilan mukainen vaatetus. 
 

Huolto- ja kiinteistöväki odottaa Sinua, ollos tervetullut! 
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Kiirastorstai-ilta Taivalpirtillä 
 

Vietämme yhteistä kiirastorstai-iltaa Taivalpirtillä torstaina 

28.3.2013.  Aloitamme noin kello 19.  Elämme pääsiäisaikaa 

puhein, musiikilla, yhteislauluilla ja keskustellen sekä nautimme  

pääsiäiskahvit.  Kanssamme on pastori Asko Peltonen, Robert 

Pich’e huilunsa kanssa ja ”lukkarinamme”  Raimo Pohjanniemi. 
 

Mäntylän bussi lähtee Vanhan Kirkon edestä kello 18 ja palaa 

takaisin noin kello 21.30.  Tie Taivalpirtille aurataan, joten 

bussimme pääsee Pirtille saakka.  Bussimaksu on 7 euroa 

henkilöltä.  Voit tulla myös pikkuautolla, kävellen tai vaikkapa 

hiihtäen ja palata takaisin bussillamme.  
 

Ilmoitathan tulostasi keskiviikkoon 27.3. mennessä 

kerhohuoneemme päivystykseen tai puhelinvastaajaan, puh. 03 

214 5231 tai seuramme nettisivulle tai Altti Luomalle puh. 0400 

801 632. 
 

Tervetuloa viettämään pääsiäisajan iltaa Taivalpirtillä! 

Ystäväsikin ovat tervetulleita! 
 

Altti 

  

Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 

Kelventeen saaren Isohiekalla - Päijänteen kansallispuistossa 

28.-30.6.2013 
 

M/s Elbatar lähtee perjantaina 28.6. kello 19.00 Padasjoen satamasta vieden meidät 

Kelventeen saaren Likolahden laituriin. Sieltä on noin kilometrin matka Isohiekan 

telttailualueelle. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina iltapäivällä. Edestakainen matka 

Elbatarella maksaa normaalin reittihinnan 30 euroa hengeltä, muita kustannuksia ei peritä. 

Jokainen osanottaja vastaa omasta majoitteestaan ja ruokailustaan. Myös omilla vesi-

kulkuneuvollaan liikkuvat ovat tervetulleita leiriin. 
 

Tarkemmat tiedot ja tietoa ilmoittautumisista seuraavassa Tapahtumat –lehdessä, joka 

ilmestyy kesäkuun alussa. 
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Kuva: Anna-Maija Rae 

 

KUU – MAAN KIERTOLAINEN 
 

Keväinen luontoilta 18.4. Kerholla kello 18.00 
 

kuunkierto, kuukausi, yläkuu, alakuu, täysikuu, sydänkuu, kuuhut, kuutamo, 

kumotus, kuunsilta, kuuhulluus, mätäkuu… 
 

Tiedätkö miten paljon kuu taivaankappaleena vaikuttaa sinun fyysiseen ja 

mikseipä henkiseenkin hyvinvointiisi sekä elämäsi laatuun monissa käytännön 

asioissa? 
 

Tiedätkö milloin on oikea aika kaataa rakennuspuut ja milloin pitää tehdä 

kylvö- ja istutustyöt, milloin onnistuu parhaiten saunavihtojen teko tai 

joulukuusen kaato, milloin kannattaa lähteä kalaan tai aloittaa sadonkorjuu? 
 

Tunnetko vuoksi- ja luodeilmiöt ja miten kuun voimat vaikuttavat kehos-

sassi? Valvottaako täysikuu sinua ja koetko sen vaikutuksen mielialaasi tai 

verenpaineeseesi? Mikä tekee kuusta niin mystisen, ulvovatko muutkin kuin 

sudet öisellä kuutamolla? 
 

Vastauksia erilaisiin kuukysymyksiin saat, kun tulet kuulemaan kansan-

perinteeseen ja kuutuntemukseen perehtynyttä ”kuututkija” Anne Pöy-

höstä. Anne on paneutunut monien vuosien ajan kuutietouteen valmis-

tellessaan aiheseen liittyviä kirjojaan. 
 

Tuntemalla kuun hyvinkin moninaiset vaikutukset elinosoissamme, voimme 

elää paljon luonnonmukaisemmin, laadukkaammin ja ympäristöystävällisem-

min tätä maallista taivallustamme. 
 

Tervetuloa tutustumaan kuun ”saloihin”! 
 

Kahvitarjoilu
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Entäs jos sattuu jotain? 
 

Otsikon tyyppisen kysymyksen saa usein 
kuulla kun kerromme retkisuunnitelmistam-
me ystävillemme. Kysymykseen vastaamme 
tietysti, että kaikkeen on varauduttu ja va-
raudumme aina pahimman varalle. Näinhän 
se todellisuudessa on, löytyy varasauvaa, 
suksen kärkeä, hihnoja, ahkion vetoaisaa, 
varavaatteita, ym. 
 

Mikä on todellisuudessa oman varautumisen 
laita? Mitenkä on varauduttu mahdollisen pyry-
ilman tai jatkuvan sateen varalle, entäs jos 
eksytään? Pyryssä, sateessa sekä eksymi-
sessä auttaa kokemus. Eli, kun on kilometrejä 
takana suhtautuu asioihin rauhallisemmin ja 
tekee nopeammin oikeat johtopäätökset. 
Sanotaan, että kokenut selviää tilanteista, 
joihin kokematon ei joudu. Kun tulemme 
ylhäiseen, kaiken kokeneiden kastiin, saatam-
me aiheuttaa omalla toiminallamme toiset vaa-
rallisiin tilanteisiin tahtomattamme. Toki 
vaaratilanteisiin joutuu myös kokematon vael-
tajakin, mutta hän ei ota helposti niin suuria 
riskejä kuin kokenut vaeltaja.  
 

Moni nykyinen retkenjohtaja on saanut oppinsa 
kokeneelta retken vetäjältä, ja mitä enemmän 
näitä mahdollisuuksia tarjoutuu sitä parem-
maksi tulee nuoren vaeltajan kyky tehdä oikei-
ta ratkaisuja. 
 

Sairauskohtauksiin ja taparturmiin ei välttä-
mättä kokemusta kerry. Se on sekä hyvä että 
huono asia. Hyvä sinänsä, ettei kukaan ole 
sairastunut tai mitään tapaturmaa ei ole sat-
tunut. Huono asia siksi, että kokemusta näiden 
asioiden hoitamisesta ei synny. Usein löytyy 
välineitä ja ehkä tietoa, mutta ei löydy osaa-
mista. Osaaminen syntyy siitä, että on ollut 
mahdollisuus hajoitella tai on ollut avustajana 
joissakin tilanteissa. 
 

Uskomme helposti tiedon säilymisen 
kakkivoipaisuuteen, mutta usein kursseilta 
saamamme tiedosta osa häviää ja jäljelle jää 
oma aavistus mitenkä se asia meni. 
 

Vaelluksellani kohtasin erään ryhmän kah-
laamassa joen yli. Aivan rannan tuntumassa 
naispuollinen vaeltaja liukastui. Riensin aut-
tamaan häntä kuivalle maalle ja tutkin 
mahdollisen vamman. Oman käsitykseni mu-
kaan kyseessä oli ehkä polven nivelsiteiden 
revähtymä. Ehdotin hänelle kylmää ja 
puristussidettä ja koholle. Ryhmän johtaja 
tyrmäsi täysin hoitoni ja ilmoitti, että kyseiselle 
alueelle laitetaan lämpöside. En käynyt hänen 
kanssaan asiasta kinaamaan vaan annoin 
vammautuneen itse päättää hoitotoimista. 
Retken johtajalla oli ajan kuluessa kolmen K:n 
hoito muuttunut lämpöhauteeksi. 
 

Yhden ensiapukurssin käynti ei tee autuaaksi, 
vaan ensiapua on harjoiteltava ja käytävä 
kertauskursseja, jotta tieto pysyy ajantasalla ja 
erityisesti se osaaminen on hanskassa. 
 

Ensihoidon ammattilaiset, jotka toimivat päivit-
täin erilaisten hätätilanteiden kanssa, käyvät 
vuosittain täydennysopetuksessa ja testaut-
tavat osaamisensa. 
 

Vaelluksilla sattuneet tapaturmat ja sairas-
kohtaukset ovat onneksi kohtalaisen vaarat-
tomia, mutta itse asianosaiselle se on ainut-
laatuinen tilanne ja aiheutta kipua, pelkoa ja 
ahdistusta omasta selviämisestä. Tämä kysyy 
retken vetäjältä taitoa hallita tilanne ja huomi-
oida, ettei aiheuta omalla toiminnallaan muille 
ryhmän jäsenille vaaraa. 
 

Suurin ongelma lisäavun saamiseksi johtuu sii-
tä, ettei erämaissa ole katavaa puhelin-
verkkoa. Usein joutuu kipuamaan läheisen tun-
turin päälle ja toivomaan, että yhteys toimisi. 
Välttämättä oma operaattori ei ehkä toimi, 
mutta kun ottaa sim-kortin pois voi saada yh-
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teyden johonkin operaattoriin, jonka kautta 
yhteys hätäkeskukseen syntyy. 
 

Avun paikalle saamiseen voi kulua tunteja ja 
sinä aikana on kyettävä huolehtimaan 
vammautuneesta tai sairastuneesta retkikave-
rista. Tämä onnistuu, jos on tietoa, taitoa, ja 
osaamista. 
 

Omilla vaelluksillani (alkaen vuodesta 1967) 
tapaturmia ja sairastumisia on ollut lähes jokai-
sella reissulla. Enimmäkseen hiertymiä, rak-
koja, nyrjähdyksiä, venähdyksiä, kuumetta, 
vatsakipua, ripulia, ym.  
 

Vakavin oli kaatuminen, jossa syntyi kaksi 
pahaa vammaa. Retkikumppanimme kulki 
edellä hyväntuulisena, ja hupsista, kompastui 

juurakkoon ja kaatui rinkan kanssa kasvoilleen 
tantereeseen. Heitin rinkan selästä ja tutkin 
vauriot. Otsassa pahan näköinen haava, 
oikean käden pikkusormi vääntyneenä sivulle 
ja kaverimme hieman sekava. 
 

Käskin toisen retkikaverimme painaa välittö-
masti haavaa voimakkaasti. Itse tutkin sormea, 
jonka samalla vedin paikoilleen. Loukaantunut 
ystävämme ei reakoinut kyseiseen toimenpi-
teeseen erityisemmin, koska tunto ei ollut vielä 
palannut kyseiselle alueelle. 
 

Haavaa varten puhdas taitos ja edelleen pai-
nettiin haavaa voimakkaasti. Käsi lastoitettiin 
normaaliin asentoon ja laitettiin kylmähaude 
sekä kantoside siten että käsi oli sydämen 
yläpuolella. Päähän paineside estämään ve-
renvuotoa. Tulehduskipulääkettä normaalia 
vahvempi annos koko loppu vaelluksen ajaksi. 
 

Pikkusormi jouduttiin leikkaamaan myöhemmin 
nivelkapselin vaurioitumisen vuoksi, mutta sor-
mi toimii nykyään normaalisti. Otsassa ol-
leesta haavasta ei ole jälkeäkään.  
 

Sairastumisista pahimpana on olleet virtsa-
tietulehdukset. Tähän vaivaan ei auta kun 
oikea lääkitys. 
 

Useimmissa vammoissa on hoitona ollut 
kolmen K:n hoito (kylmää, koholle ja kom-
pressio). Tämän kun muistaa selviää useim-
mista vammoista. 

 

Martti Mäkelä 

 
Terhi harjoittelemassa K:n hoitoa  
(kylmää, koholle ja kompressio) 
 
Kuva: Anna-Maija Rae 
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ENSIAPUA 
ENSIAPUJAOSTO 

 

RETKEILYPAINOTTEINEN ENSIAPUKURSSI TAIVALTAJILLE 

TAIVALPIRTILLÄ 27.-28.4.2013 
 

Kurssin oppi- ja harjoitustuntien määrä on 20 tuntia 
koostuen sekä teoriaopetuksesta että käytännön 
harjoituksista Taivalpirtin maastossa. 
 

Kurssille otetaan 26 osanottajaa, jotka sitoutuvat 
olemaan läsnä lauantaiaamusta sunnuntai-ilta-
päivään kurssin lopetukseen asti. Kurssin hyväk-
sytysti suorittanut saa todistuksen. Kurssin ope-
tussisältö vastaa SPR:n EA1-EA2:ta. 
  

Kouluttajana toimii kokenut retkeilijä, lääkintämes-
tari evp. Martti Mäkelä. 
 

Kurssin hinta on 20 euroa sisältäen opetuksen, 
kurssimateriaalin ja todistuksen sekä muonituksen 

(kahvit, keittolounaat, illallinen, aamiainen,) sekä 
yöpymisen ja saunan. Pyydämme kertomaan mah-
dollisesta ruokavaliosta. 
 

Taivalpirtillä voi majoittua tuvan tai vintin lattialla 
siskonpetillä (omat makuualuset ja makuupussit) tai 
omassa teltassa pihapiirissä.  
 

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2013 mennessä Ker-
holle sähköpostilla: tampereen.taivaltajat(at)nic.fi tai 
puh 03 214 5231. 
 

Taivalpirtin osoite on Savontie 653, Lempäälä. 
 
Tervetuloa - toivottaa EA-jaosto

 
Lauantai 27.4. 
Kurssin avaus ja järjestelyt   20´ 
Ensiavun merkitys ja käsitteitä    25´ 
Peruselintoiminnat     1 t  30´ 
Äkilliset sairaskohtaukset     1 t  30´ 
Harjoittelua   45´ 
Ruokatauko   1t 
Elottoman ensiavun perusteet     1 t  30´ 
Tajuttomuuden syyt ja potilaan ensiapu    45´ 
Tajuttoman potilaan käsittely      1 t  30´ 

 
Sunnuntai 28.4. 
Vammat ja niiden syntyminen  45´ 
Shokki ja verenvuodot  45´ 
Monivammainen potilas  1 t  30´ 
Ruokatauko   1t 
Myrkytys   45´ 
Palovammat ja alilämpöisyys  45´ 
Loppuharjoitus   2 t 
Kurssin päättäminen  15´ 

Kuvat: Anna-Maija Rae Kuvat:Anna-Maija Rae 

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
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PELAILUA 
PELIJAOSTO 

 

KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA LÖPINÄÄ TAAS 
  
Tätä kirjoitelmaa aloitellessani tv:n säätiedotus ennusti ensi viikolle (viikko 9) 
mahdollisesti jopa +10 asteen lämpöä.  Menossa on vuoden kylmin kuukausi, 
helmikuu, kuinkahan lämpimiä sitten ovat lämpimimmät? 
  

Joka tapauksessa kesä on tulossa, mukana tulevat Taivalpirtin keskiviikkoillat.  
Kesäkauden avajaiset ovat 15.05.2013 Pirtillä (tietenkin).  Siitä alkaa perin-
teisesti sateettomien keskiviikkoiltojen ketju (siis ainakin Pirtillä) jatkuen pitkälle 
syyskuulle.  Jos sade joskus vaivaa, tule siis Pirtille.  Ja jos ei vaivaa, on se 
hyvää syy lähteä Pirtille. 
  

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. 
  

Pirtillä on mahdollisuus pallotella mm. lentopallon kanssa, pelata mölkkyä tai 
kyykkää, katsella luontoa, jutella immeisten kanssa, olla möllöttää, saunoa, 
nauttia nuotiosta (ja joskus satunnaisesti savustakin), paistaa makkaraa (tai 
mitä kukin haluaakin), soudella, meloa, uida, kalastaa ja paljon muuta.  
Nykyään puhutaan paljon somesta (sosiaalinen media).  Taivalpirtti on somea 
parhaimmillaan!  Pirtti on väline, jonka puitteissa tapaa ihan oikeita ihmisiä. 
  

Ja jotta meillä muillakin olisi mukavaa, pilaantunutta sokeria sisältävät juomat 
(ns. alkoholijuomat) tulee jättää aitojen ulkopuolelle.  Itse emme ota sääntöä 
kovin vakavasti, voimme ihan hymyssä suin auttaa kaatamaan juomat maahan. 
  

Pirtille ei sisään saa viedä eläimiä.  Pihallakaan eläimiä ei saa pitää irrallaan, 
koska joukossamme on ihmisiä, jotka kokemuksistaan tms. johtuen aristelevat 
niitä.  Vain alueen luontoon kuuluvat eläimet voivat olla irrallaan (sudet, karhut, 
ilvekset, lampaat, oravat, linnut, jne). 
  

Jäsenavaimia saa vuoden jäsenyyden jälkeen anomuksesta, anomukseen 
vaaditaan kahden avaimellisen jäsenen "puoltolausuma" eli allekirjoitus.  
Lomakkeita pitäisi olla mm. Pirtillä, ne voi jättää toimihenkilöille, mieluimmin 
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suoraan johtokunann jäsenille.  Jäsenavaimella pääsee puomista, Pirtin ovesta 
ja saunan pukuhuoneeseen.  Pirtillä voi siten käydä koska haluaa.  Sinne ei ole 
lupaa tuoda työpaikan tai muuta porukkaa tms. saunomaan, iltaa viettämään, 
tai muutenkaan.  Sinne voi tuoda ilman muuta oman perheen, tuttavaperheen, 
pari kaveria tms.  Eikä Pirtti alueineen ole vuokrattavissa, eikä sitä voi varata 
edes jäsen omiin tilaisuuksiinsa.  Pirtti on aina kaikkien jäsenten vapaassa 
käytössä. 
  

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

Lisää tietoja voi kysellä johtokunnan jäseniltä, päivystyksestä, ta-vat-taes-sa, 
tai keneltä vaan melkein koska vaan. 
  

Ja kaikenlaista palautetta, toiveita, ilmoittautumisia mihin tahansa tekemiseen, 
yms. voi kertoa ym. mukaisesti. 
  

Seppo Raevaara 
jäsensihteeri 
pelijaoston vetäjä 
reipas poika 

 

 

 

PYÖRÄILYÄ 
PYÖRÄILYJAOSTO 

 

MAANANTAINA 22.4. KELLO 18.00  

INFOTILAISUUS KESÄN PYÖRÄILYISTÄ  
Esittelemme Kerholla kesän pyöräilyiden reittejä ja selostamme tarkemmin 
Vaasa - Pori -pyöräretken reittisuunnitelman yksityskohtia. Tällöin on mahdol-
lista ilmoittautua mukaan ja vaikuttaa mahdollisesti käyntikohteiden valintaan. 
Toiveita otetaan vastaan myös elokuussa järjestettävään viikonloppupyöräilyn 
kohteiksi. 
  

 9.5. HELATORSTAIPYÖRÄILY 

Lähtö Kerholta klo 9.00. Reitti suuntautuu Kerholta Linnainmaalle, jossa Pris-
man edestä voi liittyä mukaan (n. klo 9.40)  - Sorila - Kämmenniemi - Viitapohja 
- Pulesjärven leirintäalue - Sorila - valinnainen paluu Niihaman/Linnainmaan 
kautta. Varaa juomaa ja evästä mukaan. Ajetaan noin 60 kilometriä koko 
päivän retkenä. 
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6.7.- 14.7.  KESÄN PYÖRÄRETKI  

VAASASTA 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 mennessä 
viitenumero 10113 Taivaltajien tilille IBAN: FI86 5732 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 
 

9.8 - 11.8 VIIKONLOPPUPYÖRÄILY   
Tarkoitus on tehdä Pirkanmaalla perjantai-illasta sunnuntai-iltaan kestävä retki. 
Sisämajoitus. Tarkemmin seuraavassa lehdessä kesäkuun alussa. 
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GEÖKÄTKEILYÄ PYÖRÄILLEN  
 

Tampereella 18.5.2013 kello 13:00 - 16:00 
 

 

Geokätköilyä pyöräillen liittyy valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon. Tarkoitus on 

tutustuttaa osallistujat geokätköilyyn ja antaa kipinä harrastuksen aloit-

tamiseen. Tampere on tänä vuonna pyöräilyviikon päätapahtumakaupunki. 

Kokonaisvastuu viikon tilaisuuksista Tampereella on Ekokumppanit Oy:llä. Geo-

kätköilyä pyöräillen osuuden toteuttaa Tampereen Taivaltajat ry. 

 

Lauantaina 18.5. järjestetään samaan aikaan viisi tilaisuutta eri puolilla kaupun-

kia. Näin osallistujat pääsevät pyöräillen tapahtumapaikoille. Kukin tilaisuus 

alkaa noin tunnin mittaisella teoriaosuudella, jonka jälkeen siirrytään lähi-

maastoon etsimään kätköjä pyöräillen. Suurimmaksi osaksi liikutaan kevyen 

liikenteen väylillä tai ulkoilureiteillä, mutta etsittävästä kohteesta riippuen saa-

tetaan jalkautua polulle tai metsään. Ohjaajina toimivat kokeneet kätköilyn 

harrastajat. Ajomatkat ja reitit sovitetaan osallistujien taidoille ja jaksamiselle 

sopiviksi. Lapset voivat osallistua vanhempien kanssa. Nuorimmat kulkevat 

vanhempien kyydissä ja sujuvasti pyöräilevät voivat ajaa omatoimisesti. 

 

Mukaan tulee varata juotavaa ja jotain pientä välipalaa sekä sään mukainen 

vaatetus ja pyöräilyvarustus. Jokaisella osallistujalla on oltava pyöräilykypärä. 

Mikäli omistaa maastokäyttöön tarkoitetun GPS-laitteen, se kannattaa ottaa 

mukaan. Älypuhelimiin on saatavilla geokätköilyyn tarkoitettuja sovelluksia. 

Autonavigaattoriakin voi käyttää geokätköilyssä. GPS-laite ei ole välttämätön 

varuste tilaisuudessa, koska järjestäjät lainaavat laitteita ja kätköjä voidaan 

hakea kätköilysivustolta tulostettvan kartan avulla. 

 

Teoriaosuudet pidetään Sampolan, Tesoman ja Messukylän kirjastoissa sekä 

Hervannan vapaa-aikakeskuksessa ja Kaukajärven koululla. 

 

Tämä artikkeli on myös Taivaltajien kotisivulla. Sieltä löytyy linkki ilmoittautu-

mislomakkeeseen. 

 

Lisätietoja: Reijo Laamanen; reijo_laamanen@kolumbus.fi tai 050 584 0932 
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RETKEILYÄ 
RETKEILYJAOSTO 

 

26.-28.4. MELONTA- JA PATIKOINTIRETKI HAUKKAJOELLE 
Lähtö perjantaina klo 18 Taivaltajien kanoottivajalta Kaupinojanlahdesta, omilla 
autoilla tai kimppakyydeillä. Paluu sunnuntaina iltapäivällä. Myös omatoimiset 
päiväretkeläiset tervetuloa. Perustamme leirimme Haukkajoen Karhunkosken 
laavun ympäristöön koko viikonlopun ajaksi.  
Melojat: 
Lauantaina melomme Haukkajärvestä Karhunkoskelle ja sunnuntaina 
Karhunkoskelta Karjulaan. Jokireitillä on luokan I - II koskia, joten niiden ja 
kylmien vesien vuoksi melontataitoa  on oltava, sekä riittävät varusteet kylmää 
vastaan. Kajakin/kanootin sekä (pakolliset) kelluntaliivin ja kypärän voit 
vuokrata Taivaltajilta, ellet tuo omia.  
Lisäksi tarvitset majoitteen (teltta tms.), makuupussin, omat muonat ja 
riittävästi lämpimiä vaihtovaatteita. 
Patikoijat: 
Mukaan majoitteet ja muonat sekä normaali sään mukainen retkivarustus, 
kartta ja kompassi. Leirin lähettyvillä kulkee Pirkan taival -polku Haukkajärven 
ja Ruoveden suuntaan. Patikoida voi myös Helvetinjärven kansallispuiston 
poluilla, jonne on kuitenkin siirryttävä autoilla noin 10 kilometrin matka. 
Retken suunnitelmiin voi tulla muutoksia sään, lumen, tiestön kunnon, tms. 
syyn takia.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Timo Antila, puh. 0400 625 748. 
Kimppakyytejä on helpointa sopia Taivaltajien sähköpostilistoilla. 

 
 
 
Karhukoski 
vähävetisenä 
syksynä, 
toivotaan 
enemmän vettä 
tälle kevään 
retkelle… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva:  
Anna-Maija Rae 
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5.5. PÄIVÄRETKI SIIKANEVALLE  
Lähtö Kerholta kello 10.00. Kokoontuminen Siikanevan Santakankaan tien 
päässä, josta lähdemme maastoon kello 11.00. Matkaa tehdään 8 kilometriä, 
tauko Jaarikanmaan laavulla 3,5 kilomeriä kuljettuamme. Siellä voi paistaa 
makkaraa tai keittää vaikka nokipannukahvit. Päälle säänmukainen vaatetus ja 
vedenpitävät jalkineet. Paluumatkalle lähdetään kello 17.00 ja takaisin Kerholla 
ollaan kello 18.00. Lisätietoja: Kari Lindberg 040 527 5688. 
 

19.5. PÄIVÄRETKI PUKALAAN  
Lähtö Kerholta kello 10.00. Kokoonnutaan Pukalanjärven laavulle menevän 
polun päähän kello 10.50. Teemme noin neljän tunnin patikoinnin. Lopuksi 
menemme laavulle evästelemään. Takaisin Kerholle lähdemme kello 17.00, 
joten Amurissa ollaan noin kello 17.50. 
 

HUOMIO - PÄIVÄRETKILLE LÄHTIJÄT 
Molemmille päiväretkille on lähtö Kerholta, mutta voit tulla myös suoraan 
kokonntumispaikalle. Ilmoita tekstiviestillä kyydin tarve, että osaan varata 
riittävästi autoja Kerholle. Kari Lindberg 040 527 5688. 
 

1.-7.7. MELONTARETKI LIEKSANJOELLE 
Lähdemme heinäkuun 1. päivänä, maanantaina, aamulla kello 9 kohti Lieksaa 
omilla autoilla tai kimppakyydillä. Kyydeistä kätevimmin voi sopia Taivaltajien 
melonta sähköpostilistalla tai iltamelonnoissa. Melontavarusteet voi vuokrata 
tarvittaessa Taivaltajilta. Reitin voi meloa kajakilla tai inkkarilla. 
Jokireitillä on luokan I - III koskia, joten melontakokemuksesta on huomatta-
vasti hyötyä. Kosket ovat kuitenkin kohtuullisen kivettömiä, suvantojen 
erottamia ja lyhyitä, "pahimpia" koskia ei ole kaikkien pakko meloa. Päivä-
matkat ovat kohtuullisen lyhyitä. Leiripaikat pyritään valitsemaan koskien 
partailta leikkimielistä iltamelontaa silmälläpitäen.  
Mukaan tarvitaan säänmukainen melontavarustus, yöpymis- ja majoittumis-
varusteet sekä oma muonitus.  
Lisätietoja ja ilmoittautumisia:  
Timo Antila, puh. 0400 625 748. Parasta ja ajanmukaisinta informaatiota  saat 
käymällä ennen retkeä tiistai-iltamelonnoissa, missä teemme retken yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua kesäkuussa. 
 

6.-15.9. RUSKAVAELLUS LÄNSI-LAPPIIN  

Retkeilyjaosto järjestää ensi syksynä ruskavaelluksen Länsi-Lappiin 6.-15.9. 
Matkustaminen tehdään tämänhetkisten suunnitelmien mukaan junaa ja 
tilausbussia käyttäen. Yhteiskuljetuksen etäisin piste on Norjassa Reisan 
kansallispuiston tuntumassa Kautokeinon luoteispuolella. Ruskavaellus on 
tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Mikäli tilaa jää, niin mukaan 
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voidaan ottaa myös muihin Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin kuuluvia 
henkilöitä. Matkasta kerrotaan tarkemmin seuraavassa Tapahtumat-lehdessä, 
joka ilmestyy kesäkuun alussa. 

 

TIISTAIMELONNAT KESÄLLÄ 2013 
RETKEILYJAOSTO 

 

Tiistaimelontoja järjestetään 21.5 - 25.6. Mahdollisesta jatkosta elokuussa 
ilmoitetaan melonnan sähköpostilistalla.  
Melontaillat Kaupinojan vajalla alkavat aina kello 18 ja kestävät kelistä ja 
ohjelmasta riippuen 1,5 - 2 tuntia. Melontatiistai-tapahtumiin ei perinteisesti 
tarvitse ilmoittautua, mutta osallistujien määrän hahmottamiseksi saatamme 
kokeilla tänä vuonna vapaaehtoista ilmoittautumismenettelyä, siitä lisää 
melonnan sähköpostilistalla. Mukaan mahtuu silti aina, tarvittaessa myö-
hemmin tulleet odottavat vuoroaan, että joku tulee vesiltä pois.  
Kanoottivajan löytää, kun kääntyy Kaupinojan saunan kylttien mukaan 
Kaupinkadulta vasemmalle, ja heti sen jälkeen vasemmalle soratietä alas 
rantaan. 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 tarvit-
taessa kuumalla juotavalla. 
Lisätietoja tarvittaessa Johanna Välimäki, puh. 040-7525116 tai 
valimaki.johanna ( at ) gmail.com 
 

Tervetuloa! 
 

Yleistä tiistaimelonnoista 

 Melojat käyttävät AINA melontaliivejä vesillä ollessaan. 

 Tiistaimelonnoissa (ja retkillä) ohjaajien antamia ohjeita tulee aina noudat-

taa.  

 Tyypillisenä melontatiistaina harjoitellaan rannan tuntumassa perusmelon-

tatekniikkaa, ei pelkästään eteenpäin melomista vaan myös muuta. Välillä 

koko porukka ohjatusti, ja sitten saa meloa ja harjoitella välittömässä lähei-

syydessä omaan tahtiinsa - sekä vaihtaa kuulumisia!  

 Kanootin kaatamista ja pelastautumisia harjoittelemme myös kiinnostuksen 

mukaan 

 Melontaretkiä lähiympäristöön tehdään porukassa, ei koskaan omin päin. 
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 Tuulisemmissa keleissä melotaan rannan tuntumassa, eikä karata yksin tai 

kaksinkaan ulapoille. On ikävää yrittää hallita porukkaa, joka ei pysy kasas-

sa. 

 Mahdollisia sukeltajia ja pelastuskoiraharjoituksia vesillelaskulaiturin luona 

väistetään ja varotaan.  

 Merkatulle uimarannalle melojat eivät lain mukaan kuulu, joten jos uima-

rannalla on kelluva puomitus, sitä kunnioitetaan ja uimareita varotaan muu-

tenkin.  
 

Koskikajakilla on erittäin hyvä opetella melontaa, koska ne eivät kulje suoraan 
"itsestään" (vaan päin vastoin lähtevät kääntymään heti, jos melominen 
lopetetaan), ja meloja joutuu kokemuksen kautta oppimaan kanootin hallinnan 
ja ohjailun. 
 

Lähes kaikki Taivaltajien aukkopeitteet ovat erilaisia (niin aukon koon kuin 
myös vyötärön koon suhteen) ja vanhemmat aukkopeitteet varsin tiukkojakin. 
Kajakeissa aukot ovat hieman eri kokoisia myös. Emme muista niitä ulkoa 
kaikkia, joten sopivat aukkopeitteet selviävät rannalla kokeilemalla samalla, 
kun laittaa jalkatuet kohdilleen. 
 

Alkukesän tiistaimelonnoissa, kun uusia on paljon, menee paljon aikaa 
kajakkien säätämiseen, aukkopeitteiden valintaan yms. ja meillä ohjaajilla on 
kädet täynnä työtä rannalla. Toivonkin, että kaikki auttavat kaikkia! Kuka 
tahansa pystyy auttamaan kajakin kantamisessa rantaan, aukkopeitteen 
kiinnittämisessä yms. Ja kysykää myös aina rohkeasti apua.  
 

On todella ikävää, jos melojat hajaantuvat ja karkaavat kauas muiden 
tuntumasta. Jos et ole pelastanut eli reskuttanut ketään vesillä tai hinannut 
maihin, et voi tietää, kuinka raskasta se on. Kaatuneen, vesilastisen kanootin 
tai pelastajan omassa kanootissa uimasillaan roikkuvan melojan hinaamisessa 
jo kymmenet metrit ovat pitkiä, saati sadat. Eli lähituntumassa melomisella 
tarkoitetaan tiistaimelonnoissa maksimissaan joidenkin kymmeniä metrien 
etäisyyttä.  
 

Kalustosta 

 Taivaltajien intiaanikanootit (3-4 kpl) sijaitsevat vajan etuosassa lattiata-

sossa kyljellään, kummallakin puolella käytävää (yksi saattaa olla 

Taivalpirtillä).  

 Taivaltajien retkikajakit (2 kpl) sijaitsevat vajan etuosassa oikealla 

keskihyllyllä, kolmas ja kiikkerämpi retkikajakki Klapuna saattaa sijaita 

korkeammallakin.  

 Taivaltajien koskikajakit (5 kpl) sijaitsevat vajan takanosassa lattiatasossa.  
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         Kuva: Johanna Välimäki 

 

 Kanootit ja melat on pyritty merkkaamaan Taivaltajien tarralla tai tekstillä 

”Tampereen Taivaltajat”. 

 Huomioitavaa on, että vajassa on kanootteja myös vuokrapaikoilla, eli 

kaikkia aluksia ei saa ottaa käyttöön.  

 Kaikki vajan perällä henkareissa olevat melontaliivit, parista rimasta 

roikkuvat kajakkien aukkopeitteet sekä vajan etuosassa oven molemmin 

puolin sijaitsevat melat ovat seuran kalustoa.  

Melonnan jälkeen alukset palautetaan näille paikoilleen samoin kuin muut 
varusteet paikoilleen. Kastuneet liivit sekä aukkopeitteet laitetaan väljästi 
kuivumaan ja kanooteista poistetaan vesi sekä avataan tavaraluukut. 
 

Jokiretket 
Virtaavissa vesissä käytetään aina kypärää ja myös rantakivikoissa se on hyvä 
olla päässä. Taivaltajilla on hyvä valikoima kypäröitä kanoottivajalla.  
Retkillä kanooteissa tulee myös olla tarvittava määrä kellukkeita. Taivaltajien 
kajakeissa ne ovat luonnostaan, mutta intiaanikanootit kaipaavat kellukkeik-
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seen esimerkiksi 50 litran muovitynnyreitä (löytyy vajalta) kunnolla kiinni 
sidottuina (samalla tavarat saa niihin kuivaan ja turvaan).  
 

 
 

Melontatiistai-iltoihin kaivataan vapaaehtoisia 
 

Retkeilyjaosto yrittää aktivoida Tampereen Taivaltajien tiistaimelontatoimintaa 
takaisin sille tasolle, jolla se muutama vuosi sitten oli. Siihen tarvitsemme 
avuksi sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät sitoutumaan toimintaan ainakin 
kolmeksi tiistai-illaksi tulevan kesän aikana.  
 
Vaadimme:  
Sitoudut ennakkoon kolmeen vapaa-valintaiseen tiistai-iltaan Kaupinojalla noin 
kello 17:45-20.00 aikavälillä 21.5.-25.6 tai 6.8.-27.8. Omaat hieman aktiivista 
otetta ja valmiutta oppia uusia asioita. Aikaisempi melontakokemus on plussaa! 
 
Tarjoamme:  
Sopivan haasteellisia tehtäviä itse kullekin (koulutamme teh-täviin). Harjoitusta 
melomiseen. Kanootti- ja melontavarustetietämyksen lisääntymistä. 
Opettamalla muita oppii paljon! Porkkanana myös kanoottien lainaaminen 
"ilmaiseksi" eli tehtyä työtä vastaan johtokunnan hyväksymän 
pistejärjestelmän mukaisesti. 
 

Eniten apua kaivataan maalla: kanoottien ja varusteiden valinnassa ja säätä-
misessä sekä vesille auttamisessa.    
 

Tarvitsemme suunnilleen 2 konkaria sekä 3 vapaaehtoista per ilta toiminnan 
pyörittämiseen. Toinen konkareista maalla, toinen vesillä, ja vapaaehtoiset 
auttavat enimmäkseen maalla.   
 
Uhka:  
Ellei vapaaehtoisia saada, retkeilyjaostolla ei ole resursseja järjestää 
ilmoitettujen tiistaimelontojen lisäksi muita tiistaimelontoja, ja tulevien vuosien 
tiistaimelonnat ovat myös vaakalaudalla. 
 
Ilmoittautumiset ja kyselyt Johannalta mielellään 31.5. mennessä, joko 
sähköpostilla: valimaki.johanna ( at ) gmail.com tai puh. 040 752 5116.  
 
Lisätietoja enemmän melonnan sähköpostilistalla kevään ja kesän aikana. 

 
 
 

 

mailto:valimaki.johanna@gmail.com


 21 

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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SILPPUSÄKKI 
 

Sähköpostitiedotus 
 

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 muutoksesta. 

 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan. 
 

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  

  

EEttssiinnttääjjaaoossttoonn  lliissttaa  
 

Huomioikaa, että takakannen sähköpostilistojen joukkoon  
on lisätty etsintäjaoston lista. 

 

Kuvia 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 –YLLÄTYS, YLLÄTYS; 

SE ON ERILAINEN JOKA LEHDESSÄ

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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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, 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 ja kalustonhoitaja 
Kari Lindberg 
040-527 5688, kari.lindberg (at ) dnainternet.net  
 

Johtokunta 
 

Matti Ketola ...........................................040 730 3299 

Marja-Liisa Lehto .................................040 779 6505  

Kari Lindberg ........................................040 527 5688 

Paula Paavilainen .................................040 740 0008 

Mattias Puronniemi ..............................040 577 7099 
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 Paula Marjamäki .................040 561 8152 

 

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  

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:kari.lindberg@dnainternet.net
http://www.suomenlatu.fi/
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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. 

mailto:ttetsinta@googlegroups.com
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com

