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Raipen palsta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talvi 2013-2014 on ollut hiihtäjän ja 
myöskin lumikenkäilijän kannalta sur-
kea. Lunta ei ole ollut kuin hyvin 
vähän talven aikana. Taivalpirtin 
latuja ei saatu hiihtokuntoon koko 
talvena. Uudet reittisuunnat jäivät 
testaamatta käytännössä. Ensi tal-
vena sitten!!! Myöskin 60. Pirkan 
Hiihto siirtyi ensi vuoteen lumen 
puutteen vuoksi. 
 

Taivalpirtin hiihtopäivystystäkään ei 
ole järjestetty talven aikana kertaa-
kaan. Ensi talvena toivottavasti 
saamme lunta tarpeeksi ja ladut kun-
toon. Syksyllä järjestämme latu-
pohjatalkoot, joista ilmoitetaan leh-
dessä myöhemmin  sekä päivystys-
illan Kerholla, missä kerrotaan viikon-
loppupäivystyksen tehtävistä ja vara-
taan vuoroja. Ollaan silloin mukana. 
Päivystys on paitsi rahallisesti arvo-
kasta työtä yhdistyksen hyväksi, mut-
ta myös sosiaalinen tapahtuma. 
 

Taivalpirtin kesäkausi avataan keski-
viikkoiltana 14.5. alkaen kello 18.00. 
Jo ennen sitä, lauantaina 10.5. on 
kevättalkoot Pirtillä. Talkoissa hoide-
taan polttopuuhuoltoa, pestään Pirtti 
ja sauna kesäkuntoon, haravoidaan 
pihaa yms. Kaikille löytyy kyllä puu-
haa. Tähän mennessä ei kenenkään 
ole tarvinnut seisoa tumput suorana, 
tuskin jatkossakaan. Aina löytyy 
askaretta. 
 

Kevättä odotellen 
 

Raipe 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
42. vsk.   No 2/2014,  7.4.2014 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 

Ilmoitushinnat vuonna 2014: 
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 3/2014 ilmestyy kesäkuun alussa. 
Aineisto päätoimittajalle viimeistään 
1.5.2014 
 

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 2014: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
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Tapani Jantunen 
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Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Keskiviikkoisin Koivistonkylässä paikassa nimeltä Tredu (Koivistontie 31).  
Vuoro on uusi; kello 19.30–21.00, huomioi tämä uusi aloitusaika. Mutta 
perinteisesti toivotaan paikalle tuloa jo noin kello19.20, 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. toukokuuta alkaen pelataan Taivalpirtillä ulkokentällä. Lue tarkemmin 
sivulta 10. 
 

17.4. Kiirastorstai-ilta Taivalpirtillä 
Lue tarkemmin sivulta 5. 
 

24.4. Kerhoilta: Puuilta 
Lue tarkemmin sivulta 8. 
 

28.4. Pyöräilyinfo:. Miten varustaudun pyöräretkelle? 
Tervetuloa Kerholle kello 18.00. Pyöräilyjaosto  
 

2-4.5. Melontaretki Haukkajoelle 
Lue tarkemmin sivulta 12. 
 

4.5. Päiväretki Laipanmaalle 
Lue tarkemmin sivulta 13. 
 

8.5. Kerhoilta: Martti Polvisen retkikuvia vuosien varrelta 
Kerholla kello 18.00 alkavassa kerhoillassa Martti kertoilee kuvien kera vuosien 
varrella tekemistään mielenkiintoisista retkistä ja vaelluksista. Kahvitarjoilu. 
Tervetulleeksi sinut toivottaa retkeilyjaosto. 
 

10.5. Taivalpirtin kevättalkoot 
Lue tarkemmin sivulta 6. 
 

14.5. Taivalpirtin kesäkauden avajaiset  
Lue tarkemmin sivulta 6. 
 

18.5. Päiväretki Isojärven kansallispuistoon 

Lue tarkemmin sivulta 13. 
 

29.5. Helatorstaipyöräily 
Lue tarkemmin sivulta 11. 
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4.6. Kalastustapahtuma Taivalpirtillä  
Perinteinen mato-onkitapahtuma pidetään Taivalpirtillä keskiviikkona 4.6. 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 
 

27.-29.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 
Helvetinjärven kansallispuistossa Haukanhiedalla 
Lue tarkemmin seuraavasta Tapahtumat-lehdestä. 
 

5.-13.7. Kesän pyöräilyviikko Pori – Naantali  
Pyöräretki on täyteen varattu. 
 

14.-20.7. Kesämelonta Väliväylällä  
Lue tarkimmin sivulta 9. 
 

9.-10.8. Varaus viikonloppupyöräilylle. 
 

5.-14.9. Ruskavaellus Itä-Lappiin 
Retkeilyjaosto järjestää ensi syksynä ruskavaelluksen Itä-Lappiin 5.-14.9. 
Matkustaminen tapahtuu junalla ja tilausbussilla. Yhteiskuljetuksen etäisin piste 
on Kemihaara. Junalla mennään Rovaniemelle. Bussi ajaa Kemihaaraan reittiä 
Rovaniemi-Sodankylä-Tanhua-Martti-Tulppio(tarvittaessa)-Kemihaara. 
Paluumatkalla reitti on päinvastainen. Tällöin niiden ryhmien, jotka vaeltavat 
esimerkiksi Kiilopäältä Kemihaaraan tai päinvastoin, tarvitsee käyttää omaa 
kuljetusta vain välillä Sodankylä-Kiilopää.   
Ruskavaellus on tarkoitettu ensi-sijaisesti yhdistyksen jäsenille. Mikäli tilaa jää, 
niin mukaan voidaan ottaa myös muihin Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin 
kuuluvia henkilöitä. Matkasta kerrotaan tarkemmin seuraavassa Tapahtumat-
lehdessä, joka ilmestyy kesäkuun alussa. Retkeilyjaosto    

 
 
 

  

 

 
 

 
Riekonmarja. Kuva: Anna-Maija Rae 
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Kaipaatko koulutusta?  
 

 
 

Oletko halukas osallistumaan Suomen Ladun järjestämälle ohjaaja-

kursille, esim. sauvakävely-, geokätköily- tai metsämörriohjaajaksi.  
 

Kursseista lisätietoa Suomen ladun kotisivuilla. 

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/koulutukset/ 
 

Sinulla on mahdollisuus ilmaiseen kurssiin, jos sitoudut toimimaan 

Tampereen Taivaltajissa ohjaajana. Kirjallinen sopimus tehdään 

Taivaltajien ja osallistujan kesken ennen kurssia. 

 

 

 
 

Vuonna 2014 OK-opintokeskuksen toteuttamissa koulutuksissa ei 

peritä osallistumismaksuja. 
 

http://www.ok-opintokeskus.fi/ilmoittautuminen-ja-maksut 

 

 

Lisätietoja antaa koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 

matti.rahomaki@nic.fi tai puh. 050 5723 531 

 
 

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/koulutukset/
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Kiirastorstai-ilta Taivalpirtillä 
 

 

Vietämme jälleen yhteistä kiirastorstai-iltaa Taivalpirtillä torstaina 17. 

huhtikuuta. Aloitamme illan noin kello 19.00.  
 

Elämme pääsiäisaikaa puhein, musiikilla, yhteislauluilla ja keskustellen 

sekä nautimme pääsiäiskahvit. Kanssamme on pastori Teuvo Suurnäkki 

huiluineen. 
 

Taivalpirtille lähtee Mäntylän bussi Vanhan Kirkon edestä kello 18.00 ja 

palaa takaisin noin kello 21.30. Auto ilmeisesti pääsee tällöin jo Pirtille 

saakka.  Bussimaksu on 7 euroa henkilöltä.  
 

Voit tulla myös pikkuautolla, kävellen tai pyöräillen ja palata takaisin 

bussillamme. 
 

Ilmoitathan tulostasi keskiviikkoon 16. huhtikuuta men-nessä 

kerhohuoneemme päivystykseen tai puhelin-vastaajaan, puh. 03 2145 231 

tai seuramme nettisivulla:   taivaltajat.sporttisaitti.com  olevalla 

lomakkeella, tai Altti Luomalle puh. 0400 801 632.  
 
 

Tervetuloa viettämään pääsiäisajan iltaa Taivalpirtillä! 
 

Ystäväsikin ovat tervetulleita! 
 

Altti 
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Taivalpirtillä tapahtuu 
 
Taivalpirtillä tämä talvi on mennyt lähinnä hiljaiselon merkeissä; talvihuoltoa 
on tehty, paikkoja on vähän kohenneltu ja lintuja on ruokittu. Missään 
vaiheessa lunta ei tullut niin paljon, että latuja olisi voinut kelkalla ajaa. 
Pohjatyöt latureiteille saatiin kyllä tehtyä, mutta latuhöylän kanssa metsään 
ei ollut menemistä. Kaikki hiihtopäivystykset on näin ollen jouduttu 
perumaan.  
Sen verran on Pirtillä eloa ollut, että kahtena viikonloppuna siellä on 
järjestetty retkeilyn, geo-kätköilyn ja etsinnän maastotapahtumat. Jäälle 
tehty hoijakka sai lasten suuren suosion.  
Kevään myötä kuitenkin alkaa Pirtilläkin taas tapahtua. Tulossa ovat muun 
muassa Kiirastorstai-ilta, kevättalkoot ja kesäkauden avajaiset. 
 

Kevättalkoot 10.5. kello 9.00 alkaen 
 
Aamu aloitetaan kahvilla ja teellä voileipien kera. Puoliinpäiviin tehdään 
erilaisia puu-, piha- ja huoltotöitä. Päivällä emännät tarjoavat keittolounaan 
ja iltapäivällä kahden kolmen maissa kahvit, teet ja pullat. Kahvittelun 
jälkeen aloitetaan saunominen ja työvälineiden kokoaminen sekä 
jälkisiistiminen. Päivän työpanos tuottaa hyvän mielen ja reippaan olon, 
takuulla! 
 

Kesäkauden avaus 14.5. kello 18.00 alkaen 
 
Ilta aloitetaan lipunnostolla ja kahvituksella. Sen jälkeen valmistaudutaan 
lentopalloon ja sauvakävelyyn kevyellä venyttelyllä. Näiden lisäksi on 
mahdollista heittää tikkaa ja mölkkyä sekä kokeilla salkopalloa. 
Sauna ja uinti kuuluvat tietysti ohjelmaan kuten iltanuotiokin. Yhdistys 
tarjoaa kahvit, teet, pullan ja saunan sekä paistinmakkaran. Mutta ennen 
kaikkea tarjolla on upea, keväinen ilta kaikkine valo-, ääni- ja tuoksu-
efekteineen. 
Pukeudu yllä oleviin tapahtumiin sään ja toiminnan mukaisesti. Saunomiset 
tapahtuvat yhteissaunoina uimapuvuilla varustautuneina. Kulkuohjeita ja 
tapahtumatietoja voi kysyä Kerhon keskiviikkopäivystyksestä kello 17.00-
18.30 välisenä aikana, puh. 03 2145 231. 
 
Tervetuloa toivottaa huolto- ja kiinteistöväki 
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Teksti ja kuvat: Johanna Välimäki 
 

Lieksajoen melontaretki 
 

Kesän 2013 pitkä melontaretki suuntautui Lieksajoelle heinäkuun ensimmäisellä viikolla. 
Meitä oli seitsemän retkeläistä kalustonaan 3 inkkaria, retkikajakki ja koskikajakki. Säät 
suosivat meitä, kun sekä vesi että ilma olivat yli 20 astetta. Ei haitannut, vaikka 
Neitikosken aalloissa upposi, kun ei kanoottia kuitenkaan kaatanut… Kesä kuivasi sen 
minkä melonta kasteli.  

Pia Neitikoskessa 

Leppoisaa retkimelontaa Lieksajoella 

Pia Neitikoskessa 
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Kesän 2014 pitkä melontaretki Väliväylällä 14.-20.7. 
 

Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu tänä vuonna meille uuteen 
kohteeseen Väliväylälle, eli vanhalle uittoreitille Saimaalta Kymijoelle 
(Lappeenranta - Kouvola). Matkaan lähdetään maanantaiaamuna ja takaisin 
tullaan viimeistään sunnuntai-iltana.  Reitti on enimmäkseen jokea ja pieniä jär-
viä. Vaativuudeltaan reitti on helppo – keskivaikea, perhereitiksikin mainostet-
tu. Reitti on hiljattain kunnostettu, ja leiripaikkoja tulipaikkoineen löytyy run-
saasti. 
 

Matka tehdään omin autoin, mielellään kimppakyydeillä. Kalusto on joko omaa 
tai omatoimisesti Taivaltajilta tai paikallisilta yrittäjiltä vuokrattua. Retkelle voi 
lähteä intiaanikanootilla tai retkikajakilla. Koskiosuudet ovat melko kivisiä ja 
niiden melominen vähällä vedellä edellyttää kestävää kalustoa. 
 

Retkellä yövytään omissa teltoissa ja ruuat laitellaan omatoimisesti. Paikal-
listen yrittäjien palveluja käytetään sopivasti hyväksi (sauna, kahvilat, kaupat 
yms.). Retken aloitus- ja lopetuspaikat sovitaan myöhemmin. Päivämatkat ovat 
15-30 km pituisia ja melontatahti leppoisaa. Lähde rohkeasti mukaan! 
 

Ilmoittautumiset (30.6 mennessä) ja tiedustelut: Johanna Välimäki,  
puh. 040 7525 116 tai valimaki.johanna(at)gmail.com 

Neitisaaren leiri, lähtö kohti Neitikoskea 
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PELAILUA KOIKKARISSA JA 

TAIVALPIRTILLÄ 
Pelijaosto 

 

Kesän 2014 lentopallosta 
 

Kesäkauden avajaiset Pirtillä pidetään 14.05.2014, noin kello 18:00:00 alkaen.  
Tapahtuman ohjelma selvinnee parhaiten paikalla.  Nostetaan lippu, 
kahvitellaan, pelaillaan lentopalloa, tehtäneen vähän jotakin lenkkiäkin, niiden 
jälkeen saunotaan (seka- eli uimapukusauna), kahvitellaan ehkä lisää, 
paistellaan makkaraa (kenellä on, kenellä ei).  Mahdollisuus on myös 
mölkkyyn, kyykkään, souteluun(?), melomiseen(?), uimiseen, yms.  Monen-
laista voi. 
  

Kesä jatkunee samoilla eväillä, eli Pirtillä on lähes varman taatusti joka 
keskiviikko viimeistään noin kello 18.00 “perusväkeä” paikalla avaamassa ovia, 
lämmittämässä saunaa, sytyttämässä nuotiota, nostamassa lentopalloverkkoa 
paikalleen, yms. Lentopalloa pääsee pelaamaan ilman mitään koulutusta, 
arvosanaa tai muuta merkittävää vaatimusta.  Pikkuisen kiinnostusta aihee-
seen ja pikkuisen innostusta yhdessä toimimiseen yleensä riittää.  Varsinaiset 
seisomapaikat ovat toki pääosin kentän ulkopuolella, jotta ilo pysyy jaettuna, 
jokaisen tulisi olla vähän pelailussa mukana.  Vaatimustason alhaisuutta 
kuvannee se, että minäkin olen saanut olla mukana reilut 20 vuotta.  Jos 
pikkuisenkaan tuntee vetoa lentopallon suuntaan, porukkamme tarjoaa 
mahdollisuuden rennossa hengessä pallotteluun.  Lentopallo tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden liikkua hyvässä seurassa, ja kuntoilun tason voi päättää aivan 
itse. Joko hoitaa sen neliömetrin, jolla seisoo, tai vähän laajemmankin alueen. 
 

Tätä kirjoittaessani helmikuun puolivälissä vuoden (yleensä) kylmimpänä 
aikana ulkolämpötila on pari astetta plussalla.  Toivottavasti vuoden keski-
lämpötilaa ei tasapainoiteta kesällä niin, että silloin on 10-20 astetta normaalia 
viileämpää.  Noo, ei ole.  Monivuotinen kokemus osoittaa, että Pirtillä ei kesä-
keskiviikkoiltaisin sada (eikä ole kylmä).  Tulkaapa kaikki ns. kynnelle kyke-
nevät paikalle todistamaan se oikeaksi (tai vääräksi). 
  

Kuten Facebookissa viime keväänä lupailin, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä 
takaisin.  Siihen oma laiskuuteni sanelee tietyt ehdot: Koska kuljen yleensä 
täältä Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, niin esimerkiksi Leinolan koulun 
vieressä olevan kioskin pihassa noin kello 17.00-17.30 saattaa olla onnistuva 
aika ja paikka kohtaamiselle.  Asiasta on sovittava tietenkin etukäteen.  Aina ei 
minulle sovi, saatan olla poissa tai Kerholla päivystämässä, enkä taatusti 
varmuuden vuoksi kertaakaan kierrä minkään kautta.  Pirtillä voi onnistua 
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sopimaan paluusta jonkun lähemmäksi kulkevan kanssa, minäkin saatan 
palauttaa vähän muuallekin kuin lähtöpaikkaan (enkä tarkoita mitään pimeää 
kujaa itse valitsemassani paikassa).  Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni 
löytyvät lehdestä.  En päivystä puhelimen ääressä, tekstiviesti voi tavoittaa 
varmemmin kuin soitto. 
  

17.09.2014 on kesäkauden päättäjäiset Pirtillä.  Sen jälkeen lentopalloilu jat-
kunee Tredu:ssa Koivistonkylässä.  Päivä on keskiviikko, mutta alkuaikaa ol-
laan perinteisestä muuttamassa.  Kevään aikana siirsimme vuoron alkamaan 
tuntia aiemmin (kello 19:30), mahdollisesti anomme syksyksi vielä puoli tuntia 
aiempaa vuoroa.  Siitä päätämme myöhemmin keväällä.  Tervetuloa jo nyt ke-
väällä sinne, sekä taas syksyllä. 
 
Seppo Raevaara 

 

PYÖRÄILYÄ 
Pyöräiyjaosto 

 

Pyöräilyinfo 
 

Maanantaina 28.4. kello 18.00 Kerholla pyöräilyinfo. Miten varustaudun pyörä-
retkelle?  
 

29.5. Helatorstaipyöräily 
 

Kokoonnumme kello 9.00 Linnainmaan Prisman eteen, josta pyöräilemme 
Aitolahden Teboilille (Kaitavedentie 95). Täältä mukaamme tulee Kangasalan 
Ladun pyöräilyryhmä. 
 

Matka jatkuu kello 10.00 Kohti Pulesjärven leirintäaluetta (Itäniementie 63), 
mikä on Tampereen kaupungin omistama, 12 hehtaarin suuruinen leirintäalue 
tamperelaisille. Matkaa tänne on noin 18 kilometriä Linnainmaalta. Leirintä-
alueelle saavumme noin kello 11.00.  
 

Alueella vietetään mukavaa yhdessäoloa. Kisailemme kesäisissä lajeissa. 
Teemme grilliin tulet ja syömme eväitämme.  
 

Paluumatkalle lähdemme kello 13.00 aikoihin. Voimme tulla takaisin joko 18 tai 
35 kilometrin reittiä. 
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Toisista pyöräretkistä 
 
5.-13.7. Pyöräretki Pori-Naantali.  
Jo helmikuun alussa pyöräretki tuli täyteen varatuksi.  
 

9.-10.8. Varaus viikonloppupyöräilylle. 
 

 

RETKEILYÄ 
Retkeilyjaosto  

 

2.-4.5. Melontaretki Haukkajoelle  
 

Kevään melontaretki tehdään Haukka-
joelle, mikäli joessa on riittävästi vettä 
vähälumisen talven jälkeen.  
 
Lähdemme Taivaltajien kanoottivajalta 
Kaupinojanlahden rannasta perjantai-
iltana kello 18.00 (mikäli meillä vielä 
tuolloin on vaja rannassa). Leirin 
perustamme Haukanhiedalle Helvetin-
järven kansallispuistoon. Kukin osallis-
tuja huolehtii mukaansa majoitteen, 
makuupussin ja Runsaat ja Maistuvat 
Eväät.  
 

 

Meloessa tarvitaan sopivat varusteet kylmää vettä vastaan, sekä vesitiiviisti 
pakatut vaihtovaatteet mukaan kanoottiin ja lämmintä lisävaatetusta illaksi.  
 
Tarvittaessa Taivaltajilta voi vuokrata kanootin, aukkopeiton, melan ja kellunta-
liivit sekä kypärän. 
 
Koska retken toteutumista uhkaavat monet asiat, kuten veden puute ja vajan 
purku, kannattaa tilannetta seurata s-postilistalta tai ottamalla yhteys minuun 
ennen retkeä.  
 
Timo Antila, puh. 0400-625748. 
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Kevään päiväretket 
 

4. toukokuuta Päiväretki Laipanmaalle 
 
Lähtö Kerholta, Kortelahdenkatu 10-12, kello 10.00. Ajetaan Sahalahden ohi 
Kuhmanlahden suuntaan 6,5 kilometriä. Sieltä käännytään Laipanmaalle 
paikallistielle, jota ajetaan 11 kilometriä Rajalan kämpälle. Patikkaretken, 
Hirvijärven kierroksen, pituus on 12 kilometriä. Eväs- ja nuotiotauko pidetään 
Hirvijärven tulipaikalla. Takaisin Kerholla ollaan noin kello 18.00.  
 
 

18. toukokuuta Päiväretki Isojärven kansallispuistoon 
 

Lähtö Kerholta, Kortelahdenkatu 10-12, kel-
lo 9.30. Ajetaan Tampere-Jyväskylä tieltä 
Länkipohjasta 14 kilometriä Heretyn käm-
pälle.  
 
Patikoimme Heretty – Hevosjärvi – Lato-
kuusikko – Kuorejärvi – Kannuslahti - 
Heretty -reittiä 6 kilometriä. Eväs- ja 
nuotiotauko pidetään Kuorejärven laavulla. 
Takaisin Kerholla olemme noin kello 18.00.   
 
 
 

Molemmille retkille kelinmukainen vaatetus sekä jalkineet, istuinalusta, eväät ja 
juomat. Jos tarvitset kyytiä, ilmoita tekstiviestillä tai sähköpostilla muutamaa 
päivää aikaisemmin.  
 

Kari Lindberg puh. 040 5275 688 tai kari.lindberg@dnainternet.net 

 

 
Kuva; Anna-Maija Rae 

mailto:kari.lindberg@dnainternet.net
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Tiistaimelontaa, retkimelontaa, koskimelontaa… 
 
Avustajat astuivat peliin 
 

Vuosi sitten kuuluttelin Tapahtumat-lehdessä melontaohjaajia ja –avustajia 
avuksi Kaupinojalle tiistaimelontoihin. Melontataitoja ei tarvittu, mutta aktiivista 
osallistumista ja sitoutumista. Sain kymmenkunta vastausta, osan tutuilta, osan 
ennestään tuntemattomilta henkilöiltä. Olimme iloisia tästä määrästä, ja saim-
me huomata, että myös avustajien laatu oli todella mainiota. 
 

Järjestimme toukokuussa tutustumisillan, missä käytiin läpi kalustoa ja avus-
tajien tehtäviä. Muutamien halukkaiden kanssa meloimme Tapatoran saareen 
illan päätteeksi makkaraa paistamaan. Mukana oli ensikertalainen yksikkö-
kajakissa. 
 

Lupasimme vapaaehtoisille koulutusta ja muutenkin uusien taitojen oppimista 
ja mahdollisuuden käyttää kalustoa ”talkootunteja” vastaan yhdistyksen johto-
kunnan kanssa sovitulla tavalla. Uskon, että lupaukset täyttyivät. Tosin kalus-
toa ei melontapisteitä vastaan juurikaan käytetty, mutta pisteet siirtyvät ensi 
kesälle. 
 

Alkukesästä tiistaimelonnoissa oli välillä niin paljon väkeä, että kaikki eivät 
mahtuneet kerralla vesille, vaan melottiin kahdessa vuorossa. Avustajat eivät 
aina myöskään päässeet melomaan, jos kalusto loppui kesken.   
 

Tiistaimelonnoissa suurin vaiva on kaluston säätämisessä ja melojien saami-
sessa vesille. Tässä tarvitaan paljon väkeä, sillä yhden aloittelijan avustami-
seen voi mennä helposti parikymmentä minuuttiakin, ja apua tarvitaan ihan 
kädestä pitäen. Avustajat olivat todella tärkeitä. Ensimmäistä kertaa vuosi-
kausiin me konkarit pääsimme hieman helpommalla, kun ei tarvinnut revetä 
yhtä aikaa kymmentä neuvomaan. Sydämellinen kiitos kaikille viime kesän 
avustajille ja ohjaajille! 
 

Tein ”henkilökunnan” keskuudessa kyselyn melontakauden jälkeen. Palaute oli 
pääosin erittäin positiivista. Asiat sujuivat alusta alkaen hyvin, ja kehitystä 
tapahtui sitä mukaan, kun opimme tuntemaan toisiamme paremmin. Töiden ja 
vastuiden jakamista voi aina pyrkiä kehittämään lisääkin. Usein helposti tekee 
jonkun asian itse, vaikka voisi pyytää ja/tai opettaa toisetkin tekemään.  
 

Tilastotietoja ja retkimuistoja 
 

Tiistaimelontoja järjestettiin kesän aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa. Osallis-
tujia oli yhteensä 127. Moni oli kokeilemassa melontaa ensimmäistä kertaa.  
 

Retkimelonnan saralla vuosi 2013 oli oikein mainio. Teimme toukokuussa 
kolme  koskimelontaretkeä.  Ensin tutulle  Haukkajoelle  (9  osallistujaa),  sitten 
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Ruunaajärven hiekkarantaa. Kuva Johanna Välimäki 

 
Keihäsjoelle (6 osallistujaa) ja lopuksi Aurejoelle (4 osallistujaa). Hienoja hetkiä 
heräävän luonnon parissa!  
 

Osa porukasta osallistui ohjaajina Kajak Tampere ry:n perinteiselle koski-
melontakurssille Murolekoskella toukokuun lopussa. Lisäksi Murolekoskessa 
käytiin yhdistyksen retkellä kerran kesän aikana. Muroleessa on hyvä opetella 
koskimelontaa, kun olosuhteet ovat turvalliset kaatuiluunkin.  

 

Juhannuksen jälkeen oli viikonlopun melontaretki Päijänteelle (4 osanottajaa).  

 

Kesän pitkä melontaretki suuntautui Lieksajoelle heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Retken kuvia lisää toisen jutun yhteydessä. 
 

Syyskuun lopussa järjestettiin melonta- ja retkeilyviikonloppu Helvetinjärven 
kansallispuistossa, 23 osanottajaa, joista 8 meloi. Kiersimme järven lahtia 
pitkin kallioita ja ruskaa ihaillen, ja kävimme myös kääntymässä Haukkajoen 
kämpällä. Vesi Haukkajoessa oli ennätysalhaalla, eikä joelle meinannut sen 
takia päästä. Mutta seikkailun makuun pääsi niin kuin aina joella, vaikkei 
matkalla koskia ollutkaan. 
 

Kauden voi laskea loppuneeksi poikkeuksellisesti 5.1.2014, jolloin kävimme 
melomassa Haukkajoella 12 osallistujan voimin, josta Taivaltajia oli yli puolet. 
Koska Haukkajärvi oli jäässä, aloitimme melontamme Haukan kämpän 
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kohdalta. Joessa oli vettä kohtuullisesti. Päivä oli pilvinen, aurinko pilkisti 
kerran ja välillä satoi erittäin kevyesti vettä. Joku taisi nähdä majavankin. Hieno 
retkipäivä, siis! 
 
Kesän 2014 melonnat 
 

Kesän 2014 kuviot ovat täysin auki, mikä johtuu siitä, että Tampereen kaupunki 
on irtisanomassa Kaupinojan kanoottivajan vuokrasopimuksen. Vaja on tarkoi-
tus purkaa, vaikkei se ole edes vanhan pumppulaitoksen remontin tiellä. 
Korvaavaa tilaa ei ole ainakaan vielä osoitettu. Kalustoa on sen verran 
runsaasti, että kovin pieneen tilaan se ei mahdu. Taivalpirtti olisi järven 
rannalla, mutta Vähä-Riutalla melomista rajoittaa kaakkureiden pesintä, ja 
Pirtille on useimmilla pidempi matka kuin Kaupinojalle. Purkamista on vastus-
tettu, ja toivottavasti meidän ja muiden vajan käyttäjien vastustus riittää 
purkamisen ehkäisemiseksi. 
 

Olisin tässä jutussa kuulutellut mahdollisuutta ryhtyä melonta-avustaksi ensi 
kesänä, mutta nyt ei siis kesästä voi vielä sanoa mitään varmaan. Ilmoittaudu 
silti! Yhteystiedot alla. Viime talven lehdessä on asiasta enemmän juttua, ja 
lisätietoja voi toki kysellä allekirjoittaneelta. 
 

Toivottavasti jokin sellainen ratkaisu saadaan, että myös kesällä 2014 pääsem-
me melomaan yhdistyksen kalustolla. Ainakin retkiä tullaan järjestämään. Myös 
kaluston vuokrauskuviot ovat täysin auki. Melonnoista annetaan tarkempaa 
tietoa melonnan sähköpostilistalla, jonne liittymisohjeet ovat toisaalla tässä 
lehdessä.  
 

Kirjoitteli: Johanna Välimäki 
puh. 040 7525 116 tai valimaki.johanna(at)gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehteen lisää juttuja ja kuvia ! 
 

Voit vaikuttaa tulevien lehtien kiinnostavuuteen lähettämällä 

juttuja ja kuvia Taivaltajien tapahtumista tai vaikkapa omista, 

kiinnostavista retkikohteistasi, joita voit suositella meille 

muillekin.   
 

sähköpostiasi odottaa päätoimittaja Anna-Maija 
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Kerholla torstaina 24.4. alkaen kello 18.00. 
 

Viime keväänä järjestettiin Kuu-aiheinen kerhoilta, josta tuli paljon hyvää 

palautetta. Nyt ollaan järjestämässä Puu-iltaa, josta siitäkään ei varmasti 

tulee kuivaa, sen takaa puunpolton ja tulisijamuurauksen ammattilainen, 

Warma-Unit Oy:n toimitusjohtaja Vesa Salminen. 

 

EU:n päästödirektiivit tulevat savukaasujen osalta selvästi kiristymään. 

Siksi kaikille, jotka puuta polttavat joko tulisijoissa tai nuotiossa on 

hyödyllistä tietää, millaista puuta pitää käyttää ja miten ne asetellaan sekä 

sytytetään. 

 

Selvää säästöä kukkarollesi syntyy, kun tiedät millaisissa lämpötiloissa 

puuta tulee polttaa ja millaisia pesällisiä käyttää sekä miten savukaasuja 

pitää ohjata. Oikein tapahtuva poltto tuo säästöä kuluvan puun määriin ja 

tulisijojen kuntoon. Vesa Salminen toimii asiantuntijana Itä-Suomen 

Yliopiston puunpolttotutkimustyössä, joten hänellä on tiedossaan ajan-

kohtaisin alan tutkimustieto. 

 

Aloitamme illan kahvi- ja teetarjoilulla. 

 

Tervetuloa kuulemaan, miten säästät polttopuuta, luontoa ja selvää rahaa 

sekä miten ennen kaikkea parannat ympäristösi ilmanlaatua ja viihtyisyyttä. 
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KIRKKOVENE ”UKOT” ETSII SOUTAJIA! 

 
Taivaltajille on paikkoja souturyhmään ensi kesäksi. Mikäli haluk-

kaita ilmoittautuu riittävästi, niin saat soutupaikan koko kesäksi 20 

euron kausimaksusta. Pirkan Soutukin on mahdollista lisähintaan. 

 

Kuntosoutelut ovat tiistaisin ja torstaisin kello 18.00 Hatanpään 

soutustadionin rannasta noin 2 tuntia kerrallaan. ”Ukot” on 12,5 

metrinen, puinen, kiinteäpenkkinen, 14 soutajalle ja yhdelle 

perämiehelle veistetty, kevytkulkuinen kirkkovene.  

 

Mukaan voit ilmoittautua huhtikuun aikana. Myös naiset ovat 

tervetulleita ryhmään. 

 

Ilmoittautumislomake on kotisivuillamme 

taivaltajat.sporttisaitti.com 

 

Ellei sinulla ole nettiä käytössä, niin sitten ilmoittautuminen käy 

tekstiviestinä numeroon 050 5723 531. Kirjoita viestin alkuun teksti 

UKOT, sitten ETUNIMESI, SUKUNIMESI, PUHELINNUMEROSI, 

POSTINUMEROSI, POSTIOSOITTEESI, POSTITOIMIPAIKKA 

JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI” 

 

Toukokuussa ilmoittautuneet saavat lisäohjeita siitä, miten toimia 

kausimaksun maksamiseksi tai tiedon siitä, jos souturyhmä ei to-

teudu. 

 

Soututerveiset välitti kirkkovene ”Ukot” omistajien puolesta 

Matti Rahomäki. 
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Metsähallituksen tiedotteista poimittua 

Linnanraunioista kalmistoihin – Museoviraston kiinteistöjä 

Metsähallitukselle, Julkaistu 5.2.2014 
 

Vuodenvaihteessa Metsähallituksen luontopalveluille siirtyi 29 Museo-

viraston historiallista kiinteistöä valtion kiinteistöstrategian mukaisesti.  

Metsähallituksen luontopalvelut on vaalinut maamme arvokkainta historiaa 

pitkään ennen Museoviraston kiinteistöjen siirtoa, sillä sen hallinnoimilla 

alueilla on yli 2500 muinaisjäännöskohdetta ja satoja suojeltuja raken-

nuksia. 

Tampereen ympäristön kiinteistöt, joiden hallinta siirtyi Museovirastolta 

Metsähallitukselle 1.1.2014 ovat 

- Päivääniemen kalmisto, Lempäälä 

- Rapolan muinaisjäännösalue, Valkeakoski 
 

Hyvä kasvu kansallispuistojen suosiossa ja tuotetuissa euroissa, Julkaistu 

13.2.2014 
 

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat kahdeksan prosenttia vuoden ai-

kana. Kävijät myös jättivät edellisvuotta enemmän rahaa lähiseudulle: eu-

roja saatiin 5,5 % vuotta 2012 enemmän, ja henkilötyövuosien määrä kasvoi 

5 %. Viime vuonna Suomen 37 kansallispuistossa vierailtiin 2 259 800 

kertaa. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 

yhteensä 115,5 milj. euroa ja 1 484 henkilötyövuotta. Valtion seitsemällä 

retkeilyalueella vastaavat vaikutukset olivat 15,4 milj. euroa ja 199 

henkilötyövuotta. 
 

Karhunkierros on Vuoden Retkikohde 2014, Julkaistu 7.3.2014  
  

Kuusamon ja Sallan alueella oleva retkeilyreitti, Karhunkierros, voitti 

yleisöäänestyksessä Vuoden Retkikohde 2014 -kilpailun saaden yli kolman-

neksen annetuista äänistä. Oulangan kansallispuiston pisimmän retkeily-

reitin suosio perustuu pitkään historiaan, monipuolisiin palveluihin ja 

mieleenpainuviin maisemiin. Karhunkierroksen tarinaa kertovat tuhansien 

vaeltajien retkimuistot 60 vuoden ajalta ja reitti lumoaa yhä edelleen.   
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Ajankohtaista Seitsemisessä 

 
Kirkas-Soljasen keittokatos varattavissa 
Seitsemisen kansallispuistossa on varattavissa uusi keittokatos päivä-

käyttöön Kirkas-Soljasen lammen äärellä. 

Hirsinen keittokatos, 53 m². Istumatilaa 18 sisällä ja 18 ulkona, katoksen 

keskellä on avoin tulisija, jossa makkaranpaistoritilä ja pari muutakin tasoa 

esim. kahvipannulle. Pöytien ympärillä puupöllejä istuimina sekä sisällä että 

ulkona. Pihassa ei ole avonuotiopaikkaa. 

Katoksen omassa pihassa liiteri, saha ja kirves. Kuivakäymälät ovat noin 

sadan metrin päässä, toinen lähellä keittokatosta tien toisella puolella ja 

toinen Kirkas-Soljasen telttailualueella. Katoksesta löytyy kahvi- ja 

teepannu. Pihassa on kaivo. Ei laituria. Sisällä makkaratikkuja, kynttilöille 

alustoja, siivousharja, rikkalapio ja pieni harja. 

Katos on tarkoitettu ryhmille ainoastaan päiväkäyttöön. Yöpyminen 

katoksessa tai pihapiirissä on kielletty. Lähin telttapaikka on noin 150 

metrin päässä. Pihapiiri kuuluu olennaisena osana katokseen ja tätä kautta 

myös varaukseen. Pihapiirin käyttö ilman keittokatoksen varaamista ei ole 

mahdollista. 

Hinta: 20 €/h neljään ensimmäiseen tuntiin saakka. Viidestä tunnista 

eteenpäin peritään päivähinta. 100 €/pv. Päivällä tarkoitetaan 8 tunnin 

vuokra-aikaa. 

Varaukset ja lisätiedot: Seitsemisen luontokeskus, puh. 020 5645 270, 

seitseminen@metsa.fi 
 

Seitsemisen luontokeskus 
 

5.4.–1.6.2014 Metsä, josta itseni löysin 

Metsäteknikko Pentti Väänäsen valokuvia Ilomantsin saloilta 1950–1980.  
 

13.–23.4.2014 Pääsiäistekemistä luontokeskuksessa 

Mukavaa pientä tekemistä lapsiperheille.  
 

Koveron perinnetila 
 

14.6.2014 kello 13:00-15:00 Pohjoismainen luonnonkukkapäivä  

Kesäinen opastettu kierros Koveron perinnetilan kulmilla.  

http://www.luontoon.fi/palvelupisteet/luontokeskukset/seitseminen/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/Metsajostaitseniloysin.aspx
http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/Paasiaistekemista.aspx
http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/Pohjoismainenluonnon.aspx
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SILPPUSÄKKI 
 

Sähköpostitiedotus 
 

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  
netin 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. 

 

Kirstunvartijan muistutus 
 

Taivaltajien tilinumero on muuttunut tämän vuoden alussa. 
Se on nyt FI71 3636 3010 7143 43. 

Jäsenmaksun maksamista varten on Suomen Ladun tilinumero 
jäsenmaksulaskussa. 

 

Liikuttaja 
 

Keskusjärjestömme Suomen Ladun ajankohtaisia asioita voi lukea 
Liikuttajasta, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.  

Lehdessä on järjestötietoa, latualueiden kuulumisia, vinkkejä  
liikuttamiseen yhdistyksissä ja kunnissa sekä ajankohtaista tietoa  

muiden järjestöjen ja yhteistyötahojen toiminnasta.  
Liikuttaja on luettavissa Ladun nettisivuilta osoitteesta 

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/mediat/liikuttaja/ 

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 FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, 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 yhteyshenkilö 
Ritva Fonsell 
puh 050 356 2462, ritva.fonsell (at) gmail.com 
 

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  
 

Retkeilyjaosto kalustonhoitaja 
Ari Ahonen 
044-555 9639, a.ahonen.fi (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:ritva.fonsell@gmail.com
mailto:kari.lindberg@dnainternet.net
mailto:a.ahonen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/


24 

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

