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Kulunut kesä ja syksy oli luonnossa 
liikkumiseen ja retkeilyyn mitä par-
hain; aurinkoiset, lämpöiset säät ja 
vähän sadetta.  
 

Kesän aikana on ollut taas monen-
laisia talkoita Taivalpirtillä. Siellä on 
uusittu vintin portaiden rakenteita, 
suoritettu polttopuuhankintaa ja tehty 
kaikenlaista pientä, ei niin erottuvaa, 
kunnostustyötä. Kiitos Kiinteistötoimi-
kunnalle ja muille talkoolaisille Pirtin ja 
sen alueen pitämisestä kunnossa, 
jotta me jäsenet voimme viettää aikaa 
siellä ja vaikka saunoa. 
 

Tämän vuoden Ruskavaellus on ta-
kana. Saimme nauttia upeista 
maisemista ja auringonpaisteesta 
ilman lentäviä ”ystäviä”. Arille ja Karille 
kiitokset erinomaisesti sujuneista retki-
järjestelyistä. 
 

Yhdistyksemme virallinen syyskokous 
on pidetty Taivalpirtillä. Siellä päätet-
tiin vuoden 2014 toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta. Samoin siellä 
valittiin toimihenkilöt seuramme toimi-
elimiin. Kokouksen päätöksistä kerro-
taan lisää seuraavassa lehdessä. 
 

Taivalpirtti on jälleen talvella viikon-
loppuisin auki hiihtoretkien taukopaik-
kana. Pirtin päivystys hoidetaan tal-
kootyönä, joten sinne tarvitaan vapaa-
ehtoisia talkoolaisia. Päivystykseen 
voi ilmoittautua Kerholle. Myös ensi-
kertalaiset voivat osallistua ja ovat 
tervetulleita, koska aina on mukana 
myös kokeneita päivystäjiä, jotka 
osaavat neuvoa toimintatavat.  Pirtin 
päivystyksestä kiinnostuneille järjes-
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tetään Kerholla 18.11.2013  tilai-
suus, jossa mietitään päivystyksen 
järjestelyjä, ja varataan viikonlop-
puja kalenteriin. 
 

Kaikille jäsenille kutsuna esitän seu-
raava: käykää hiihtoretkillä Taivalpir-
tillä nauttimassa päivystäjien kahvi-

tarjoilusta ja voi siellä saada omena-
piirakkaakin hyvässä lykyssä. 
 

Mukavaa lumisen talven odotusta 
kaikille Taivaltajille toivottaa 
 
Raipe 

 
 

 
 
 
 

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

Lentopalloa  
Keskiviikkoisin Koivistonkyllässä paikassa nimeltä Tredu (Koivistontie 31).  
Vuoro on perinteinen, kello 20:30 - 22:00. Ja perinteisesti toivon paikalletuloa 
jo noin 20:20, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää, vaan jokainen voisi 
vaihtaa varusteet ja lämmitellä. Oven oikealla puolella on ovikello, jota 
soittamalla saanee jonkun avaamaan ovea. 
 

14.11. Vuoden retkikuvat, kerhoilta  
Kerholla kello 18.00 alkaen. Illan aikana näytetään kuvia Taivaltajien järjes-
tämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket, ruskavaellus, viikonloppu-
retket) kuluvalta vuodelta. Tervetuloa! 
Retkeilyjaosto 
 

18.11. Taivalpirtin hiihtopäivystysilta 
Lue kutsu sivulta 4. 
 

23.11. Latupohjan kunnostustalkoot 
Lue kutsu sivulta 5. 
 

22.12. Vaellus Jouluun 
Lue kutsu sivulta 6. 
 

1.-14.1.2014 Ilmoittautuminen Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlaan 
Lue sivulta 13. 
 

24.1.2014 Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhla 
Lue kutsu sivulta 13. 
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HUOMIO HUOMIO HUOMIO 
 

 
 

Kaikki Taivalpirtin talvisesta  

hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet. 
 

Tervetuloa Kerholle  

maanantaina 18.11.2013 kello 18.00. 
 

Mietitään päivystyksen toteutusta  

ensi talvena ja varataan  

viikonloppuja kalenterista. 
 

Kahvitarjoilu 
 

Johtokunta 
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LATUPOHJAN KUNNOSTUSTALKOOT 

23.11.2013 
 

Kokoonnutaan kello 10.00 Hervantajärven uimarannan 

parkkipaikalle. 
 

Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin 

varrelta pensaita ja heiniä. Sopiva varustus on 

viikate/vesuri (ilmankin voi tulla) ja säänmukainen vaatetus. 
 

Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle. 
 

Tervetuloa tv. Latumestarit 

 

 

HUOMIO HUOMIO HUOMIO 
 

KAIKKI INNOKKAAT LADUNTEKIJÄT  
 

Teitä kaivataan ensi talven latutalkoisiin Kaukajärvi-

Taivalpirtti- ja Hervanta-Taivalpirtti -laduille. 
 

Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloi-seen 

yhteistoimintaan ulkoilemaan ja tuottamaan hyvää 

mieltä muille hiihtäjille ja itsellesi, anna yh-teystietosi 

sähköpostilla raimo.raevaara(at)gmail.com tai teksti-

viestillä  040 837 6269.  
 

Järjestämme tarvittaessa myöhemmin palaverin 

Kerholla, jossa käymme läpi ladunteon toteuttamista. 
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Vaellus Jouluun 
 

Lyhtykävely Sastamalan Pyhän Olavin kirkkoon  
sunnuntaiaamuna 22.12. 

  
Tänä vuonna teemme jouluvaelluksemme Sastamalassa kaupungin keskustan 
Kahden Ristin kirkolta Pyhän Olavin kirkkoon Rautaveden rannalle.  
 
Kolmen kilometrin pituinen vaellusreitti kävellään satojen kynttilätulien 
viitoittamaa reittiä. Tuhopolton jälkeen talkootyönä uudelleen rakennettu 
keskiaikainen kirkko on tullut tunnetuksi taiteilijoiden Osmo Rauhalan ja 
Kuutti Lavosen vaikuttavista kirkkomaalauksista. Kynttilöiden valaisemassa 
kirkossa lauletaan joululauluja ja pidetään jouluhartaus. Kirkosta palaamme 
lähellä odottavaan linja-autoon ja nautimme emäntien tarjoaman jouluglögin.  
 
Mäntylän linja-auto lähtee sunnuntaiaamuna 22.12. kello 5.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Matkalla laulamme kauneimpia joululauluja ja liitymme 
lyhdyt mukanamme satojen paikkakuntalaisten joulukulkueeseen. 
Vaellusmatkaa ei tarvitse välttämättä kävellä.  Sen voi tehdä myös linja-
autossa, joka jatkaa kulkueen lähtöpaikalta suoraan Pyhän Olavin kirkolle. 

Kuva: Jami 
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Linja-auto lähtee Mäntylän tallilta Suoramalta kello 4.30, ajaa Kangasalan tietä 
ja kääntyy Messukylän kirkon kohdalla Ristinarkulle ja jatkaa edelleen pitkin 
Sammon valtatietä ja Sammonkatua, kääntyy Itsenäisyyden kadulta Tammelan 
puistokadulle, ajaa Erkkilän sillan kautta Satakunnankadulle ja tulee 
Keskustorille Vanhan Kirkon eteen, Täältä auto jatkaa kello 5.00 reittiä 
Satakunnankatu – Pispalan Valtatie – Nokian tie  ja tulee Valtatielle 12,(Turun 
tie), Porin tien alikulun jälkeen. Linja-auto ottaa mukaan reitin varrella olevilta 
linja-autopysäkeiltä.   
 
Ota varusteiksi kynttilä- tai myrskylyhty.  Kirkossa ei ole lämmityslaitteita, 
joten on hyvä olla päällä lämpimät vaatteet ja jaloissa lämpimät  kengät. 
 
Matkan hinta on 8 €. Ilmoittautumiset pyydän tekemään 18.12. mennessä 
Kerhon puhelimeen 03 2145 231 päivystysaikana ja muulloin saman puhelimen 
vastaajaan tai Altille puh. 0400 801632. 
 

Tervetuloa aloittamaan joulun vietto   
Taivaltajien jo perinteisellä jouluvaelluksella!  

Ota mukaan ystäväsikin! 
 

Altti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rauhallista Joulunaikaa  
kaikille Taivaltajille! 

 

Onnellista ja liikunnallista  
tulevaa vuotta! 

 

Toivottavat: johtokunta, jaostot ja toimihenkilöt 
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Teksti: Jari-Pekka Isotalo 
Kuvat: Antti Sirén 

 

Ruskavaellus Reisadaleniin 
7.-14.9.2013 

 
No niin, tulipahan sitä lähdettyä sitten 
kuitenkin taas ruskavaellukselle, on-
neksi. Kyllähän sitä taas viime vuonna 
”piironki” selässä pöpelikössä marssi-
essa mietti, vieläkö sitä ensi vuonna. 
Mutta niin se vaan veri vetää näke-
mään Lapin tuntureita, ruskaa ja re-
vontulia. Niitäkin Norjan Reisadalenin 
maisemissa nähtiin useampana yönä. 
Oli meinaan oikein ”virallinen” lupa 
jokaisen retkueeen jäsenen herättä 
muut yöllä katsomaan revontulia, jos 
sellaisia sattuisi yöllisellä mahdollisella 
niin sanotulla tyhjennysskäynnillä ha-

vaitsemaan. No ei siiitä sen kum-
mempaa, mutta komeita olivat ”Reisan 
revot”. 
 

Reisadalen sijaitsee Norjan Kauto-
keinosta noin 40 kilometrin päässä 
luoteen suunnalla tai siis sinne asti 
pääsee vielä autolla. Sitten alkaa se 
talsiminen ja noin 30 kilometrin 
päässä alkaa sitten se tosi upea 
laakso, missä nähtävää kyllä riittää. 
Esimerkiksi Imofossenin mahtavat 
putoukset ja Euroopan korkeimpiin 
putouksiin lukeutuva Mollifossen, 269 
metriä. Vastakohta laakson ja tunturi-
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ylängön luonnon välillä on ällistyttävän 
suuri. Mutta se alkuhöpinöistä. 
 

Tallominen alkoi lauantai-iltapäivällä 
mönkijäuraa pitkin kohti Raisajärveä, 
muuntoaseaman kautta. Ei päässyt 
tälläkään reissulla oma ammatti unoh-
tumaan. Raisan rannalla oli muutamia 
rakennuksia, Pekka lähti vähän lä-
hemmäksi tiedusteleen ja tapasi Lapin 
pukuun sonnustautuneen Lapinmuorin 
lapinleukuineen. Ihan ystävällinen 
muori ja haastoi suomeakin kuullem-
ma tajuttavasti. Jatkettiin vielä muu-
tama kilometri eteenpäin ja löytyihän 
se leiripaikkakin illan jo pikku hiljaa 
hämärtyessä. Ei muuta kuin teltta ja 
laavu pystyyn ja retken ainoat mak-
karatkin saatiin juuri ja juuri paistettua 
vähäisistä ”polttopuista” huolimatta. 

Jaa niin, päivän kohokohtahan kui-
tenkin oli pienehkön joen ja sen jäl-
keisen suon ylitys crocseilla, siis Ladyt 
crocseilla. Me ukot loikittiin siitä noin 
niinkuin vähän ohimennen vaan, on-
han tuota ”maavaraa” meidän tos-
suloissa kuiteskin vähän enempi. 
 

Sunnuntaiaamu valkeni ja matka jatkui 
aamupöperöitten jälkeen kohti laaksoa, 
muutama mäki olisi kyllä vielä välissä ja 
jokunen ojakin. Joo ja olis siinä yks oi-
kein sen verran vuolas jokikin, että 
vaihtuivat ne crocsit ukkojenkin jalkoi-
hin. Aika hyvä keli oli koko päivän, jopa 
niin hyvä, että mimmit kävi oikein 
uimassa. Me ukot huuhdottiin vain 
tärkein ei päänuppi.  
 

Laaksoon oli aamun leiristä matkaa  
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noin 20 kilometriä ja vihdoin reitti alkoi 
laskeutua kohti laaksoa. Ohitettiin 
Imofossenin viitta, päätettiin poiketa 
siellä paluumatkalla. Kohta alkoi mel-
koinen louhikko ja sitten melko jyrkkä 
osuus, johon oli kuitenkin laitettu 
vaijerivarmistus, jota pitkin päästiin 
mukavasti ja turvallisesti eteenpäin. 
Riippusilta, se odotti vielä meitä, juuri 
ennen Nedrefosshyttaa, jonka ranta-
maisemiin perustimme parin yön leirin. 
Keikkui kuullemma aika lailla se 
riippusilta, no mene ja tiedä, musta ne 
ainakin on mukavia. Hyvä leiripaikka 
löydettiinkin, majoitteet pystyyn, mur-
kinat mahaan ja iltatoimien jälkeen 
unten mailla, nyt oltiin Reisadalenissa. 
 

Maanantaiaamu, taisi olla 1,5 asetetta 
pakkasta, kun herättiin. Pekka pisti 
nuotion päälle ja alkoihan se siinä 
lämmetä. Aamutoimien jälkeen lähdet-
tiin pikkureppujen kanssa kohti Molli-
fossenia, jonne oli noin 10 kilometriä 
matkaa pitkin jokivartta. Reisaelvan 

vesi on tosi kirkasta ja näimme muu-
tamia lohiakin, sekä lilluttelevan jo-
essa että esittävän muutaman hypyn-
kin. Puolukoita, vadelmia, punaheru-
koita ja mustikoita riitti polun varrella, 
joku voisi sanoa, että nam, nam. (On-
neksi ei näkynyt sieniä, joku (?) voisi 
sanoa, että yäk, yäk). Pari kilometirä 
ennen Mollifossenia oli pieni kammi, 
jossa tapasimme norjalaisen riekon-
pyytäjän Ronja-koirineen. Ukon nimi 
jäi epäselväksi, kun Ronja ei suos-
tunut sitä meille haukkumaan. Sani-
aisten siivittämällä polulla alkoi nilkka 
vähän vaivaamaan juuri ennen kuin 
saavuimme Mollifossenin 269 metriä 
korkean putouksen luo. Paluumatkalla 
kohti leiriä tehtiin nilkalle pieni huolto-
homma, läskiä luun päälle ja Burana 
naamaan, taas kulki.  
 

Saavuttiin leiriin ja pian siihen ilmes-
tyivät Heli ja Timokin, koko alkutai-
paleen porukka oli taas kasassa. 
Syötiin ja istuskeltiin nuotion ääressä 
jutustelemassa, kun yhtä äkkiä leiriim-
me ilmestyi kettu, etsiskeli ilmeisesti 
kalastajilta jääneitä lohien rippeitä. 
Eipä tuo paljoa meitä säikähtänyt, 
hiljakseen häipyi alajuoksulle päin.  
 

Tiistaina sitten takaisin päin, riippu-
silta, louhikkoa, hylly vaijereineen, 
muutaman pikku puron ylitys ja nou-
sua kohti Imofossenia. On se vaan 
kyllä mahtava paikka, voisin viettää 
siellä vaikka koko viikon, kannattaa 
ehdottomasti käydä, jos sielläpäin liik-
kuu. No ei kehuta enempää, se nyt 
vaan on itse nähtävä. Matka jatkui, 
nousua… Löydettiin makea yöpymis-
paikka, kalliohyllyksi nimettiin, lähellä 
sijaitsi pieni kammi jokivarressa, 
Luvddiidvuopmi. Se oli sen joen nimi, 
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mutten kirjoita sitä sattuneesta syystä 
kyllä enää uudestaan. Uintia, lämpöä, 
ilta-aurinko ja yöllä sit ne revontulet. 
 

Keskiviikko oli sitten viikon huonoin 
päivä, sään puolesta siis. Aamu-
sumua, sadetta aamupäivällä, ilta-
päivästä selkeämpää, jonkun verran 
tuulta, sanoisin koleahkoa. Kylmä ilta 
Raisjärven rannalla, sama leiripaikka 
kuin tullessakin. No, revontulet kuites-
kin taas yöllä, kuorsauksista en tiedä, 
nukutti sen verran hyvin. 
 

Torstai valkeni kutsuen meitä jat-
kamaan taivallustamme. Oli taas se 
crocsisuo edessä joenpahasen kera. 
Voisi sitä kutsua kai vaikkapa verkko-
suoksi, sinne kun oli mönkijäporukat 
virittäneet muutaman sadan metrin 
matkalle verkkoa, jotteivat mönkijät 
vajoaisi turhan syvälle suohon. No 
olihan siitä hyötyä tavalliselle talla-
jallekin. Muuntoaseman kautta saa-
vuimme Raisjärven hytan pihapiiriin, 
johon perustimme leirimme. Koska 
aikaa oli vielä runsaasti jäljellä johtuen 
tämän päivän lyhyehköstä matkasta, 
päätimme käydä huiputtamassa lähei-
sen Geadascohkkan, 621 metriä. Ko-
meat näköalat, tuuli kyllä aika vil-
poisesti. Palasimme leiriin ja pian 
sinne saapuivat hytalla majailevat 
riekonmetsästäjät, jotka illan kuluessa 
häipyivät saaliineineen maalikyliin, 
ilmeisesti Kautokeinoon. Samalla me-
ni vessakin kiinni ja sekös meitä vä-
hän pänni. Koitettiin sitä miehissä 
vähän tiirikoida auki laihoin tuloksin. 
Kyykkyhommat siis jatkuivat. 
 

Perjantaina päätettiin käydä hylätyllä 
kaivoksella, jonne oli matkaa vajaat 10 
kilsaa. Tuuli oli aika kovaa ja kylmää, 
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mutta näillä reissuilla yleensä on 
säätä kuin säätä. Nähtiin matkalla 
riekonmetsätäjiä ja muita turisteja, 
oltiinhan jo enemmän ihmisten ilmoil-
la. Paluumatkalla evästauon jälkeen 
päätettiin palata leiriin pitemmän 
kaavan kautta ja käytiin tutustumassa 
parhaillaan rakennettavaan poroero-
tuspaikkaan. Paikkaan, josta bussi 
meidät huomanna lauantaina noutaisi. 
Leiriin saavuttuamme tapasimme taas 
Helin ja Timon, jotka viettivät viimei-
sen yön samassa paikassa, kuin mei-
dän ryhmä. Iltanuotiolla sitä sitten 
istuttiin koko porukalla ja muisteltiin 
viikon ajan tapahtumia ja oltiin kaikki 
sitä mieltä, että reissu oli onnistunut ja 
sääkin oli suosinut meitä mitä maini-
oimmin miesmuistiin. 
 
 
 

Lauantaiaamuna pientä aamusadetta, 
mutta tosi minimaalista. Viimeiset 4,1 
kilometriä edessä poroerotukselle 
bussia odotteleen. Bussi saapui hyvis-
sä ajoin ja tallominen loppui sit siihen. 
Sauna ja ruokailu odottavat meitä 
Hetassa.  
 

Päätämme käydä Kauto-keinossa 
vähän ostoksilla, sillä näitten 
ruskavaellusten takuumies ja oiva jär-
jestelijä Ari ”Arska” Viitanen on jälleen 
viettänyt synttäreitään ruskavaelluk-
sella. Paljonko, no aika merkittävän 
rajapyykin Arska on saavuttanut. Kii-
tos sulle vielä kerran Ari näistä moni-
en vuosien ”junailuista”! 
 
 
 
 
Kirjoittajana oli Peränpitäjä 
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Arvoisa Talkoolainen! 

 

Lämmin kiitos, että olet mukana tekemässä legendaarista 

Pirkan Hölkkää; työpanoksesi on tapahtumalle korvaamaton! 

 

Kiitollisena työpanoksestasi kutsumme Sinut nauttimaan 

Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlasta ja ennen 

kaikkea vuosien mittaan äärimmäisen maittaviksi 

havaituista noutopöydän antimista perjantaina 24. 

tammikuuta 2014 klo 18 alkaen.  

 

Paikaksi olemme jälleen varanneet TAKK:n Ravintola Ratamon 

osoitteessa Tampereen Valtatie 15. 

 

Ilmoittautumisia otamme vastaan tammikuussa, 1.-14.1.2014 Pirkan 

Kierroksen toimistoon (yhteystiedot alla). Huoltopisteen vetäjät voivat 

halutessaan kerätä listaa omasta väestään ja ilmoittaa sitten koko joukon 

kerralla mukaan. 

 

Taivaltajien puolesta Pirkan Kierroksen  

 

 

 

 

Pirkan Kierros toimisto: puh. 050 408 5111 

sähköposti toimisto@pirkankierros.fi 

paikan päällä Lindforsinkatu 5, Hervannan Vapaa-aikakeskus 

Pumpusta ei tule vettä…  Kuva: Heikki Rinnemaa 
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AJANKOHTAISTA KANSALLISPUISTOISSA 
 
Helvetinjärven kansallispuisto 
 

Reittien kunnostamista Helvetinjärvellä 
 

Helvetinjärvellä on käynnissä pitkospuitten uusiminen sekä polun soras-
taminen. Uudistaminen jatkuu Heinälahden ja Haukanhiedan välisellä polulla. 
Lähempänä Heinälahden tulipaikkaa olevia pitkoksia uudistaan. Suoaluetta 
pääsee kulkemaan jalan remontista huolimatta. 
 

Seitsemisen kansallispuisto 
 

Siikalahti esittäytyy Seitsemisen luontokeskuksessa 
 

Taidenäyttely ”Uuhkalinnun mailla – Siikalahden kesää” tutustuttaa tänä syk-
synä Seitsemisen luontokeskuksen kävijät maamme parhaimpiin lintuvesiin 
kuuluvaan Siikalahteen. 1.10.–7.12.2013 koko näyttely ja 11.12. saakka maa-
laukset. Seitsemisessä esillä olevassa näyttelyssä pääsee kurkistamaan muun 
muassa kaulushaikaran elämään osmankäämiköiden kätköissä, hämyisiin kuu-
samantuoksuisiin lehtoihin ja Siikalahden reheviin vesiin. Näyttelyn maalaukset 
ja veistokset sekä valokuva- ja tilataideteokset ovat Hanna Aallon, Pirjo Tikki-
sen ja Marjaana Tykkyläisen käsialaa. Taideteoksia esittelevät runot on kirjoit-
tanut Arto Lappi. Teokset pohjautuvat taiteilijoiden luontokokemuksiin ja Siika-
lahteen liittyviin tarinoihin.  
 
Näyttelyyn voi tutustua myös internetissä sivuilla www.siikalahti.fi. Sivustolla on 
maistiaisia teoksista sekä kertomuksia Siikalahdesta ja siitä, kuinka taide-
teokset syntyivät. 
 
Pitkäjärven savottakämppää korjataan 
 

Pitkäjärven savottakämppä on ison remontin alla. Päärakennuksen alimmat hir-
ret vaihdetaan uusiksi. Entiset ovat pehmenneet ja nyt on aika vaihtaa uutta 
hirttä alle. Korjaustyöt kestävät todennäköisesti koko syksyn ajan.  
 

Pitkäjärven kaivon vesi on sameaa ja saattaa maistua rautaiselta, mutta kaivon 
vesi on kuitenkin juomakelpoista. 
 
Kauneimmat joululaulut  
 

Kauneimmat joululaulut torstaina 12.12.2013 klo 18.00 alkaen Seitsemisen 
luontokeskuksessa. Järjestäjinä Metsähallitus ja Ylöjärven seurakunta. 

http://www.siikalahti.fi/
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PELAILUA KOIKKARISSA 
PELIJAOSTO 

 
Pelaajamme ovat monen tasoisia, vaatimuksia on oikeastaan vain kaksi: tietty 
innostus lajiin eli halu olla mukana ja halu toimia yhdessä. Lentopallo on 
joukkuelaji.   
 

Syksyn arvioitu pelaajahinta on 47 euroa ja kevään 57 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 maksettako mitään mihinkään. 
 
 

Seppo Raevaara 
pelijaoston pj ja jäsensihteeri 
 
 
 

Tuokiokuvia syysretkeltä Helvetinjärvelle 
 

Kuvat: Ari Ahonen 

Helvetinjärvi Helvetinjärvi 
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Helvetinkolun pohjalta selviytymisen jälkeen oli aika palata Haukanhiedalle 
illanistujaisiin ja vaikkapa silakoiden paistoon… 
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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. 

 

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  

  

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 

päivystysaikaan. 
 

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. 

 

Hämäläisten Pikkujoulut 
 

Hämäläisten Pikkujouluja vietetään tammikuun puolenvälin tienoilla  
Lounais-Hämeen Retken emännöidessä ja isännöidessä.  

Tarkempaa tietoa marraskuun lopulla yhdistyksemme nettisivuilla sekä 
tammikuun alussa ilmestyvässä Tapahtumat–lehdessä.

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 29.9.2013 

 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko/kpl tai pari 

nouto ja palautus keskiviikkona  
 
TELTAT JA LAAVUT 
Vaude Arco 2h, 2 hlö    uusi, kysy hintaa Kerholta   
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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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 tai työ 040 648 6551, 
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 .................................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
mailto:a.ahonen@gmail.com
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

