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Raipen palsta 
 

Kesäterveiset Taivaltajille! 
 

Kesän tapahtumat ovat edessä-
päin, kun kirjoitan tätä juttua. 
 

Yhdistyksemme järjestää tai on 
mukana järjestämässä jälleen mo-
nenlaisia tapahtumia kesän aika-
na. Tämän lehden toiminta-
kalenterista löytyy kaikille sopivaa 
ohjelmaa pitkin kesää. Osallistu-
kaa tapahtumiin. 
 

Taivalpirtti on kesäaikaan vain 
yhdistyksemme jäsenten käytössä. 
He voivat viettää siellä rauhallisen 
päivän luonnon keskellä. Saunan 
käyttökin on sallittua (huom. 
saunamaksu), kun vain noudattaa 
saunan käytöstä annettuja ohjeita, 
jotka löytyvät pukuhuoneesta. 
 

Jokainen huolehtii itse jätteensä 
pois, poltettavat poltetaan ja kom-
postoitavat kompostiin. Muut jät-
teet kuljetetaan itse pois. Pirtillä ei 
ole järjestettyä jätehuoltoa!! 
 

Keskiviikkoilta on perinteisesti Tai-
valpirtillä tapahtumailta. Silloin pe-
lataan lentopalloa, saunotaan 
(sauna on ilmainen keskiviikko-
iltoina), vietetään iltaa nuotiolla, 
paistetaan makkaraa ja kruununa 
kaiken päälle nautitaan kunnon 
porokahvit. 
 

Yhdistyksemme kevätkokouksessa 
oli mukana vajaa 20 jäsentä, mikä 
kyllä on todella vähän verrattuna 
jäsenmäärään, joka oli vuoden 
vaihteessa noin 2100. 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
43. vsk. No 3/2015, 5.6.2015 
 

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 

Ilmoitushinnat vuonna 2015: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 

No 4/2015 ilmestyy kesäkuun alussa. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 1.8.2015 
 

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 tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen tampereen.taivaltajat@nic.fi 
  

Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  

Jäsenmaksu vuonna 2015: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys  26 € 
 

Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 

 
222   ///   222000111333   
 

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
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Kevätkokouksessa hyväksyttiin vii-
me vuoden tilinpäätös ja toiminta-
kertomus. 
 

Tarpeelliset päätökset saatiin 
tehtyä, mutta toivottavaa olisi, että 
syksyllä, tulevassa syyskokouk-
sessa olisi paljon enemmän jäse-
niä paikalla tekemässä yhdis-

tyksemme tulevaisuutta koskevia 
päätöksiä. 
 

Kaunista ja liikunnallista kesää 
kaikille Taivaltajille toivottaa 
 
Raipe 
 

 
 

 
 
 

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

Jäsenilta  
Jäsenilta keskiviikkoisin Taivalpirtillä. Sauna lämpiää. 
 

Lentopalloa  
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin Taivalpirtin ulkokentällä. Lisätietoja antaa 
Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 7. 
 

17.6. Kalastustapahtuma ja jäsenilta 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 19.00. Omat syötit! Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin! Retkeilyjaosto 
 

26.-28.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri Melkuttimen 
rannalla Lopella, sivu 10. 
 

2.7. Kebnekaisen retken suunnittelupalaveri Kerholla kello 18.30. 
 

4.-12.7. Kesän pitkä pyöräretki Kokkola – Virrat, sivu 8. 
 

20-23.7. Kesän melontaretki Kymijoelle, sivu 8. 
 

1.-2.8. Pyöräretki, seuraa yhdistyksen nettisivua. 
 

7.-9.8. Kesävaellus Kebnekaiselle, sivu 9. 
 

16.09. Kesäkauden päättäjäiset Pirtillä.  
 

3.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja kokous Lempäälässä. 
 

4.10. 46. Pirkan Hölkkä 



4 

 

Päiväretki Pirkkalasta 
Nuolialan koululta 

Peltolammille 
 
Kauniissa kevätsäässä lähti 13 
taivaltajaa Nuolialan koululta kohti 
Peltolammia polkuja ja metsä-
autoteitä pitkin. Reitti oli hyvin 
vaihteleva ja yllättävän paljon mu-
kaan mahtui ylämäkiä, kruununa 
Taaborinvuori lähellä 
Peltolammia. 
 
Evästauko pidettiin viiden kilo-
metrin kohdilla Iso Naistenjärven 
laavulla. Nuotiokin tehtiin ja nau-
tittiin paistettua/poltettua makka-
raa.  
 
Reitti jatkui polkua pitkin metsä-
autotielle ja latupohjalle. Latu-
pohjista huomasi, että Pirkkalassa 
on panostettu ulkoiluun. 
 
Seuraava mielenkiinnon kohde oli 
10 metriä korkea Pirunkivi, joka on 
Pirkkalan suurin siirtolohkare. 
Todella mahtavan näköinen "kivi". 
Kannattaa käydä katsomassa.  
 

Reitti jatkui Pirunkiveltä Taaborinvuorelle, josta on joskus ollut hyvät näkymät 
Tampereen ja Pirkkalan suuntaan. Nykyään puut ovat estämässä näkyvyyttä. 
 
Seuraavaksi kävimme katsomassa Pärrinkoskea, joka on luonnonsuojelu-
aluetta aivan Peltolammin tuntumassa. 
 
Retki päättyi Peltolammin uimarannan parkkipaikalle 10 kilometrin kohdalle, 
jossa porukka hajaantui omille teilleen kiitettyään ensin Kari Lindbergiä retken 
vetämisestä ja järjestämisestä. 
 
Teksti Raimo Raevaara ja kuvat Pirjo Valkama. 
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Muumien seikkailupäivä Taivalpirtillä 26.4. 
 
Sateesta ja varhaisesta ajankohdasta johtuen paikalle saapui ohjaajien Elinan 
ja Heidin lisäksi kahdeksan osallistujaa ja Niiskuneiti.  
 
Lisäksi yksi henkilö saapui Hämeen latualueen geokätköilykurssille, paikka oli 
oikea, mutta kurssi oli jo edellisenä päivänä. 
 
Lapset ja aikuiset saivat etsiä kukin jotakin luonnosta ja yhdessä selvitettiin 
mitä löydettiin.  
 
Muumilaakson väki oli mennyt maastoon piiloon. Lapset etsivät kaikki piilossa 
olijat. Muumilaaksolaisten nimetkin muistuivat aika hyvin.  
 
Ulkoilun jälkeen koko seikkailujoukko saapui Pirtin suojiin kuivattelemaan ja 
syömään eväitä. 
 

Teksti ja kuva: Matti Rahomäki 
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PELAILUA  
Pelijaosto  

 

Kesän 2015 lentopallosta ja vähän muustakin 
 
  

Pirtillä on lähes varman taatusti joka keskiviikko viimeistään noin kello 18 
“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 aiheeseen ja pikkuisen innostusta yhdessä 
toimimiseen yleensä riittää.  Jos pikkuisenkaan tuntee vetoa lentopallon suun-
taan, porukkamme tarjoaa mahdollisuuden rennossa hengessä pallotteluun.  
  

Kuten ennenkin olen lupaillut, 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 17-17:30 saattaa olla onnistuva aika ja 
paikka kohtaamiselle.  Asiasta on sovittava tietenkin etukäteen.  Aina ei 
minulle sovi, saatan olla poissa tai Kerholla päivystämässä.  Pirtillä voi 
onnistua sopimaan paluusta jonkun lähemmäksi kulkevan kanssa, minäkin 
saatan sovittaessa palauttaa vähän muuallekin kuin lähtöpaikkaan.  
Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni löytyvät lehdestä.  En päivystä 
puhelimen ääressä, tekstiviesti voi tavoittaa varmemmin kuin soitto.  Eikä ihan 
viime tippaan. 
  

16.09.2015 on kesäkauden päättäjäiset Pirtillä.  Sen jälkeen lentopalloilu 
jatkunee Tredu:ssa Koivistonkylässä.  Päivä on keskiviikko ja aika 19:00.   
   

Seppo Raevaara 
 

Minustako Metsämörriohjaaja? 

Mikä ettei – lähde kouluttautumaan! 
 

Sinä, joka olet kiinnostunut tulemaan Taivaltajien tänä vuonna aloittamaan 

lapsiperheille suunnattuun toimintaan ohjaajaksi, ilmoittaudu halukkaaksi 28.-29.8. 

Tampereella järjestettävälle Metsämörriohjaajan peruskurssille. Koulutus on sinulle 

maksuton, kun sitoudut toimimaan Taivaltajien Metsämörritoiminnan yhtenä 

ohjaajana muutamia vuosia. Yhteydenotot allekirjoittaneelle.  

 

Koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 

Puh 050 572 3531, s-posti matti.rahomaki@nic.fi 
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PYÖRÄILYÄ 
Pyöräilyjaosto  

 

 

Pyöräilyjaoston tulevia tapahtumia vuonna 2015: 
 

26.-28.6. Latualueen kesäleiri: mm. maastopyöräilyä 
4.-12.7.  Pyöräretki Kokkola - Virrat - (Tampere) 
1.-2.8. Viikonlopun pyöräretki, seuraa yhdistyksen nettisivuja. 
26.10.  Kerhoilta 
 

4.-12.7. Kesän pitkä pyöräretki Kokkola – Virrat 
 
Retki on varattu täyteen, mutta voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja 
Rahomäen Matilta puh 050 572 3531 tai matti.rahomaki(at)nic.fi . 
 
 

RETKEILYÄ 
Retkeilyjaosto 

 
 

7.7. KESÄN 2015 MELONTARETKI KYMIJOELLA 
 

Taivaltajien kesämelontareissu toteutetaan tänä vuonna hieman lyhyempänä, 
kun ruskaretkikin osuu kesälomakaudelle. Jatkamme viime vuoden reissun 
jatkoksi Kymenlaaksoon tutustumista melomalla Kymijokea Kouvolan 
Inkeroisista Pyhtäälle, lähes merelle.  
 

Matkaan lähdetään maanantaiaamuna ja yhteinen melonta päätetään 
torstaina. Reitti on enimmäkseen jokimelontaa ja siitä tehty selostus löytyy 
netistä:  
http://www.kaakko135.fi/sites/kaakko135.cursor.local/files/documents/esitteet/
melontareitti_pyhtaanhaara.pdf 
 

Vaativuudeltaan reitti on keskivaikea ja sillä on pari melontakokemusta 
edellyttävää koskea. Ne voidaan kuitenkin ohittaa maitse ja todennäköisesti 
porukasta löytyy vapaaehtoisia laskijoitakin. Ahvionkoskille pysähdymme 
yhdeksi vuorokaudeksi harjoittelemaan koskimelontaa.  Opastamme myös 
aloittelevia koskimelojia. 
  

Matka tehdään omin autoin, mielellään kimppakyydeillä. Kalusto on joko omaa 
tai omatoimisesti Taivaltajilta tai paikallisilta yrittäjiltä vuokrattua. Retkelle voi 
lähteä intiaanikanootilla tai retkikajakilla.  
 

http://www.kaakko135.fi/sites/kaakko135.cursor.local/files/documents/esitteet/melontareitti_pyhtaanhaara.pdf
http://www.kaakko135.fi/sites/kaakko135.cursor.local/files/documents/esitteet/melontareitti_pyhtaanhaara.pdf
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Kuva: Annikki Sangi 

 
Retkellä yövytään omissa teltoissa ja ruuat laitellaan omatoimisesti. 
Paikallisten yrittäjien palveluja käytetään sopivasti hyväksi (sauna, kahvilat, 
kaupat yms.). Päivämatkat ovat 15-25 kilometrin pituisia ja melontatahti 
leppoisaa. Lähde rohkeasti mukaan! 
 

Ilmoittautumiset (30.6 mennessä) ja tiedustelut:  
Johanna Välimäki, puh. 040 7525116 tai valimaki.johanna(at)gmail.com 
 

31.7.-9.8. KESÄVAELLUS KEBNEKAISELLE 
 

Tänä vuonna ruskaretken sijaan päätimme lähteä Ruotsin korkeimman 
tunturin, Kebnekaisen, alueelle.  
 

Matkaan lähdemme 31.7. yöjunalla P263 Tampereelta kello 21.34 ja saapuu 
Kolariin kello 9.48. Kolarista matka jatkuu 10.15 linja-autolla reittiä Pajala – 
Junosuondo – Vittangi – Svappavaara – Kiruna - Nikkaluokta. Paluulähtö 
Nikkaluoktasta 8.8. kello 14.00 samaa reittiä Kolariin, josta pikajuna P270 
lähtee kello 18.25 Tampereelle ja on perillä kello 5.35.  
 

Retken suunnittelupalaverin pidämme Kerholla 2.7. kello 18.30. 
 

Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu Taivaltajien kotisivujen linkistä ja maksa-
malla 40 € ennakkomaksun (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille 
FI7136363010714343 viimeistään 26.6. Jos ennakkomaksun maksanut ja 
ilmoittautunut peruu matkansa 2.7.2015 jälkeen, joutuu hän maksamaan koko 
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matkan hinnan. Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus. 
 

Matkan hinta on maksimissaan 200 €/henkilö osallistumismäärästä riippuen. 
Matkalle voimme ottaa maksimissaan 35 henkeä. Voimme ottaa myös 
yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä, mikäli paikkoja on vapaana. 
 

Retkeen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöt ovat. 
Kari Lindberg, kari.lindberg@tpnet.fi, 0405275688, työ 0406486551 
Tapani  Jantunen, tapani.jantunen@kotiposti.net,0405651245 
 

 
Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 

Iso-Melkuttimen rannalla Lopella  
26.-28.6.2015 

 
Latualueen väki kokoontuu kirkasvetisen Iso-Melkuttimen rannalle viettämään 
yhteistä, kesäistä viikonvaihdetta. Melkuttimen alue on kuivaa harjumaastoa ja 
järvi hiekkarantoineen on mitä mainioin paikka harrastaa luontouintia eli 
vanhanaikaisittain uida järvessä. 
 

Leiriläiset ovat omavaraisia; omin kulkuneuvoin, majoittein, varustein, eväin, 
juomin, juomavesin, harrastusvälinein.  
 

Leirillä voi lähteä Valmun Pekan kanssa melomaan ja Rahomäen Matin 
kanssa maastopyöräretkelle. Mäkelän Martti tutustuttaa snorklauksen saloihin 
ja Martolan Timo vie leiriläisiä ”Kameran ulkoilutus” –kurssille.  
 

Luonnollisesti siellä on Pekan luontopolku ja perinteisesti kisaa käydään 
mölkyn herruudesta. 
 

Leirille ei ole osanottomaksua, mutta ilmoittautumiset tulee lähettää Anna-
Maijalle: anna-maija.rae@pp.inet.fi tai puh. 040 583 2733. Samalla voi tarjota 
tai kysellä kyytiä. 
 

Ilmoittautuessasi saat tietoa siitä, pääseekö esim. kanoottien kanssa lähelle 
rantaa vai otetaanko käyttöön joukkovoimaa kantamiseen. Joka tapauksessa 
varusteita kannetaan jonkin matkaa, joten varaudu siihen. 

 
Ajo-ohje Tampereen suunnasta tulevalle: 
Moottoritietä Hämeenlinnaan, josta käännytään Forssan suuntaan tielle no 10. 
Kymppitieltä käännytään Riihimäen suuntaan tielle no 54. Vojakkalan 
risteyksestä käännytään oikealle tielle no 2824. Siltä tieltä käännytään 
vasemmalle Tauluntie, jota ajetaan noin 4 kilometriä, kunnes oikealla on 
Melkuttimen parkkipaikka. Risteykseen tulee merkintä. 

mailto:kari.lindberg@tpnet.fi
mailto:tapani.jantunen@kotiposti.net,0405651245
mailto:anna-maija.rae@pp.inet.fi
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Kymi-Vuoksen latualueen Kesäpäivät 
31.7.–2.8.2015 

Orilammen Maja ja Lomakeskuksessa 
 

Kymi-Vuoksen latualueen Kesäpäiville Repoveden kansallispuiston 
tuntumaan ovat tervetulleita kaikki Suomen Ladun jäsenet!!! 

 
Varauksia otetaan vastaan 27.6.2015 asti 

 
Hotellimajoituspaketit: 
 
Paketti 1, perjantai-sunnuntai: 

 hinta 100 € 
 2 vrk/henkilö     
 aamiainen lauantai ja sunnuntai 
 keittolounas lauantaina 
 hotellin järjestämä iltaohjelma 

 
Paketti 2, lauantai-sunnuntai: 

 hinta 60 € 
 1 vrk/henkilö 
 aamiainen sunnuntai 
 keittolounas lauantaina 
 hotellin järjestämä iltaohjelma 

 
Majoitus leirintäalueella: 

 vaunupaikka 15 €/vaunu/vrk + sähkö 5 € /vrk 
 telttapaikka 15 € /vrk 
 pihamökit ja aitat (1-4 henkilöä), ei aamiaista, ei liinavaatteita 50 € /vrk 
 leirintämökit, ei aamiaista, ei liinavaatteita 30 € /vrk 
 aamiainen 8 €, majoittujalle 

 
Leiripassi 5 €, johon sisältyy kesäpäivien maksuttomat tapahtumat. 
 
Varaukset: Matti Pohjamo. 
Ota yhteyttä Mattiin ensisijaisesti sähköpostilla: matti.pohjamo@elisanet.fi tai 
tekstiviestillä puh. 0400 754 067. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tee varaus maksullisiin tapahtumiin. 
 
Ohjelma (sisältää maksulliset tapahtumat) ja lisätietoa Kymi-Vuoksen 
Latualueen facebook-sivu tai Matti Pohjamo, kuten yllä. 
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Metsähallituksen tiedotteista poimittua… 
 
Metsähallituksen luontopalvelut kunnostaa Inarijärven perinteikkäitä 
tupia   
 

Kaksi retkeilijöiden käytössä olevaa autiotupaa on peruskorjattu maalis-
huhtikuun aikana. Kämpät ovat Inarijärven koilliskolkassa Suolisvuonon 
päässä sijaitseva Suolistaipaleen autiotupa sekä Punaisena tupana tunnettu 
Kaikunuoran autiotupa Kasariselän kaakkoislaidassa. 
 

Molemmat tuvat ovat historiallisesti arvokkaita rakennuksia vaikkakaan eivät 
suojeltuja. Lapin tyypillistä hirsirakentamista edustavat tuvat ovat olleet järvellä 
liikkujien käytössä 1920-luvulta lähtien. Suolistaipaleen kautta on muun 
muassa kuljettu perinteisesti Ruijaan ja paikalla on veneenvetopaikkakin. 
Tuvat palvelevat edelleen retkeilijöiden tunnelmallisina tukikohtina. Tuvilla on 
iso merkitys niin Inarin alueen kesä- kuin talvimatkailunkin kehittämisen 
kannalta. 
 

Tuvat on korjattu niiden historiaa kunnioittaen ammattitaitoisen restau-
rointikisällin tekemien suunnitelmien mukaan.  
 

Urho Kekkosen kansallispuiston vanhat rakennukset saivat jatkoaikaa  
 

Ainutlaatuisten maisemien lisäksi Urho Kekkosen kansallispuistoon houkuttaa 
myös puiston värikäs historia. Alue ei olisi entisensä, jos siellä ei olisi sen 
menneisyydestä ja siellä asuneista henkilöistä kertovia vanhoja rakennuksia. 
Metsähallituksen luontopalvelut on parin viime vuoden aikana kunnostanut 
niistä useita. Jatkoa elolleen ovat saaneet vanhat kolttakentät, Raja-Joosepin 
asumukset ja Suomunruoktun vanha tupa. 
 

Lapin sodan aikana pohjoisen rakennuskantaa poltettiin, joten jäljellä olevat 
vanhat rakennukset ovat erityisen arvokkaita. Urho Kekkosen kansallis-
puistossa on kolmisenkymmentä eri tavoin suojeltua ja lähes toinen mokoma 
muita kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta tai rakennelmaa. Parin viime 
vuoden aikana useille niistä on saatu kunnostamalla jatkoaikaa. 
 

Monille tutut kansallispuiston koillisosan kolmen kolttakentän, Oskarinkosken 
ja –järven sekä Suomujoen, rakennukset saivat uudet katot päällensä. Myös 
kuuluisan Raja-Joosepin kentän rakennuksia on ehostettu säilymään tule-
vaisuuteen. Samalla myös laadittiin kunnostussuunnitelmia muutamille muille 
rakennuksille tulevia korjauksia varten. 
 

Kansallispuiston kulkijoille historian siipien havinaa huokuvaksi levähdys-
paikaksi saatiin säilytettyä myös Suomunruoktun vanha museokämppä. Ilman 
katon korjausta olisi luonto ottanut sen pian huolehtiakseen. Museokämpälle 
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pystytetään maan sulettua myös uusi opaste kertomaan paikan historiasta. 
Opasteet laaditaan myös Kopsusjärvelle ja Luulammelle, joissa tuhansien 
vuosien takaiset ihmiset ovat asuneet ja metsästäneet peuroja. 

 

 

SILPPUSÄKKI 
Sähköpostitiedotus 

 

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

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 
 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 
 

Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.  
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä.  

 

Käy tutustumassa facebook-sivuihimme – lue, liity, ota osaa keskusteluun… 
 

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. 
 

Kerhon päivystys 
Kerhon päivystys on kesälomalla heinäkuun ajan. Tarvittaessa ota yhteyttä 

yhdistyksen toimihenkilöihin, joiden yhteystiedot löydät 15.  
 

Kansainvälinen sauvakävelyviikko 8.-15.8. 
 

Kaksi sauvakävelytapahtumaa Helsingissä, yhteiskuljetus Kiilopäälle, 
sauvakävelyä erämaassa, eri maiden demoja, tutkimustietoa, illanviettoa, 

uusia ideoita ja paljon muuta. Tule mukaan englanninkieliselle 
sauvakävelyviikolle ja tutustu eri maiden harrastajiin, ohjaajiin ja kouluttajiin! 

Katso lisää: www.suomenlatu.fi/inww 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET  päivitetty 15.12.2014 

 
Vuokrattava tuote    euroa/viikko/kpl tai pari 

nouto ja palautus keskiviikkona  
 

TELTAT JA LAAVUT 
Vaude Arco 2h, 2 hlö    8,00   
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 
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria  6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria  2,00 
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria   6,00 
 

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 
TAHE –retkikajakki    10,00 20,00 50,00 
 

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja  
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. 
 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18.00 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 03 214 5231. 
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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 
Rahastonhoitaja 
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 
 

Lapset/nuoret/perheet -vastaava 

Heidi Savolainen 
040 774 7194, heidisavo (at ) hotmail.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 ) tpnet.fi  
 

Retkeilyjaosto kalustonhoitaja 
Ari Ahonen 
044 555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com 

Johtokunta 
 

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

Reijo Laamanen ................................... 050 584 0932 

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 Heidi Savolainen ................ 040 774 7194 

Varajäsen Paula Marjamäki ................ 040 561 8152 

 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö 
Saima Sampakoski 0400 831236 
 

Taivalpirtin isännät 
Ossi Kuoppala  050 588 3084  
ossi_kuoppala at suomi24.fi 
 

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/
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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. 

 

Lapset/nuoret/perheet –lista 
 

Taivaltajat aloittaa lapsille ja lapsiperheille suunnatun toimintansa helmikuun 2015 alussa. 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttavaperheetkin ovat 

tervetulleita. Voit liittyä postituslistalle ilmoittamalla yhteystietosi https://taivaltajat-

sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/ 

 

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 ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit liittyä 

jättämällä yhteystietosi https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/ 

mailto:ttetsinta@googlegroups.com
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com
mailto:taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com

