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RaiRaiRaiRaipen palstapen palstapen palstapen palsta    
 

Kesä on tulossa lyhyen talven jälkeen. 
Yhtenä merkkinä siitä oli Taivalpirtin 
kevättalkoot toukokuun 2. lauantaina. 
Talkoissa oli mukana kolmisenkym-
mentä aktiivia ja aikaansaavaa jäsen-
tä.  
 

Talkoot aloitettiin Pirtin emäntäväen 
tarjoamalla aamukahvilla, päivällä 
nautit-tiin maukas keittolounas ja vielä 
ilta-päiväkahvitkin saatiin rusinapullan 
kera. Talkoolaiset haravoivat piha-
alueet, pinosivat ja pilkkoivat 
moteittain poltto-puita, pesivät saunan 
kesäkuntoon, siivosivat vintin ja 
tuulettivat petivaatteet kesäajan 
yöpymisiä varten ja uittivat 
kaakkureille pesälautan Iso-Riuttajär-
velle ja lopuksi nauttivat saunan ja 
uinnin tuomasta hyvänolon tunteesta 
ja siitä, että paljon saatiin taas 
aikaiseksi Pirtin kesäaikaa varten. 
Vaikka Pirtillä ahkeroitiin koko päivä, 
puiden pilkkomista ja pinoamista jäi 
vielä muillekin, jotka käyttävät Pirtin 
aluetta kesäaikana.  
 

Taivalpirtti Hervannan eteläpuolella 
toimii kesäaikana kaikkien meidän 
Taivaltajien yhteisenä tukikohtana. 
Jos et vielä ole käynyt paikalla ja et 
tiedä reittiä sinne, kannattaa soittaa 
Kerhon päivystykseen keskiviikko-
iltana tai yhdistyksen toimihenkilöille, 
joiden yhteystiedot löytyvät lehden 
takaosasta. 
 

Koivuviidan parkkipaikan käyttäjien 
toivoisi jättävän autonsa ns. 
vinoparkkiin, opasmerkin mukaisesti, 
jolloin paikalle sopii noin 6 autoa ja 
kaikki pääsevät poiskin haluttuun 
aikaan. 

TAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMATTAPAHTUMAT    
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
44. vsk. No 3/2016, 1.6.2016 
 

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

Ilmoitushinnat vuonna 2016: 
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 4/2016 ilmestyy syyskuun alussa. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 1.8.2016 
 

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  
kello 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 2016: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys 26 € 
 

Onkikilpailua perhekunnittain. 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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Taivalpirtillä tapahtuu keskiviikko-
iltaisin: pelataan lentopalloa, siellä 
voi soudella tai liikkua luonnossa 
tai vain olla ja kuunnella luonnon 
ääniä. Ilta huipentuu uimapuku-
saunan jälkeen nuotiolla valmiste-
tun pannukahvin nauttimiseen ja 
muiden Taivaltajien kanssa tari-
nointiin. Pirtillä ollaan omin eväin. 
 

Muinakin aikoina Taivalpirtin alue 
on jäsenten käytössä vapaasti, 
mutta avaimen voi lunastaa käyt-
töönsä yhden vuoden jäsenyyden 
jälkeen tietyin ehdoin. 
 

Pirtille on yhdistyksemme johto-
kunnan toimesta laadittu jo kauan 
sitten  järjestyssäännöt   (joita  on  
 
 
 

ajan kuluessa päivitetty). Säännöt 
löytyvät Pirtin seinältä ja saunan osalta 
ohjeet saunan pukuhuoneesta. 
Yhdistyksen johtokunnan toiveena on, 
että kaikki noudattavat sääntöjä, jotta 
Pirtti voi toimia jatkossakin vapaana 
tukikohtana jäsenille. 
 

On huomattava, että Pirtillä ei ole jär-
jestettyä jätehuoltoa!! Jokainen huoleh-
tii itse jätteistään, poltettavat poltetaan 
ja kompostoitavat kompostiin. Muut 
jätteet kuljetetaan itse pois. 
  

Tervetuloa tai –menoa Taivalpirtille 
kesäaikaan nauttimaan kauniista luon-
nosta ja kaakkurien laulusta. 
 

Mukavaa ja toiminnallista kesää  
tv Raipe 
 
. 

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

Lentopalloa  
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin ulkokentällä Taivalpirtillä noin kello 
18.00 alkaen. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 9. 
 
 

2.6. Sauvakävelyä Suolijärvellä, sivu 9. 
 

5.6. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

8.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 14. 
 

9.6. Sauvakävelyä Suolijärvellä, sivu 9. 
 

11.6. Metsämörritapahtuma lapsiperheille Taivalpirtillä, sivu 4. 
 

12.6. Päiväretki Näsijärven rantapoluille, sivu 18. 
 

16.6. Sauvakävelyä Suolijärvellä, sivu 9. 
 

19.6. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
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23.6. Sauvakävelyä Suolijärvellä, sivu 9. 
 

1.-3.7. Nuorten ja entisten nuorten kesäleiri Melkuttimella Lopella, sivu 19, 
 

3.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

7.-16./17.7. Kuninkaantien pyöräretki Turusta Helsinkiin 14. 
 

17.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

19.-26.7. Melontavaellus Lemmenjoelle, sivu 15. 
 

30.-31.7. Viikonlopun maastopyöräretki. sivu 14. 
 

31.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

8.8. Ruskavaelluksen suunniteluilta, sivu 16. 
 

14.8. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

28.8. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 10. 
 

9.-18.9. Ruskavaellus Pohjois-Lappiin, sivu 16. 
 

17.-18.9. Hämeen latualueen syyskokous ja tapaaminen teemalla Nuku yö 
ulkona 19. 
 

10.10. Ruskaretken kuvailta kello 18.00 Kerholla. 
 

 
 

 
 
       Hoi kolikok! 
 
 
 
 
 

Lapsiperheiden Metsämörri -tapahtuma  
lauantaina 11.6.2016 kello 10.00-13.00 

 
Taivalpirtille löydät Savontieltä (Savontie 653, Lempäälä). Kulje pitkin 
merkittyä Birgitan polkua, jossa on rastitehtäviä. 
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Kohderyhmä:  
Taivaltajien lapsiperheet, joissa jokainen lapsi pystyy kävelemään noin 
kilometrin mittaisen meno- ja paluumatkan. On myös mahdollista, että 
vanhemmat kantavat lapset kantorepuissa tms. Rattaillakin voi yrittää, 
reitti kulkee metsäautotietä pitkin.  Lapsenmieliset aikuisetkin ovat 
tervetulleita. 
 

Säävaraus:  
Tapahtuma järjestetään säällä kuin säällä! Huonoa säätä ei olekaan, on 
vain vääriä varusteita! 
 

Mukaan tarvitset:  
1) Omat retkieväät ja juotavaa. Taivalpirtillä on nuotiopaikka, jossa on 
tulet valmiina, mutta ei tarjoilua. 2) Säänmukainen vaatetus. 3) Ottakaa 
mukaan vessapaperirullan hylsyt - 2 per lapsi. 4) Istuinalustat.  5) 
Kiireetöntä, avointa mieltä. 
 

Tapahtuman kuvaus: 
Savontien parkkipaikan (Savontie 653) ja Taivalpirtin välillä on 
Metsämörri -tapahtuman rastirata. Kyltit opastavat teidät rasti-
toimintaan. Nauttikaa matkasta kiireettömästi. Mukaan voi tulla omaan 
aikatauluun sovittaen kello 10.00-13.00, mutta huomioikaa, että 
Taivalpirtillä tapahtuma päättyy kello 13.00, jonka jälkeen rastirata 
puretaan. Taivalpirtillä tapaatte Metsämörriohjaajat ja sieltä löytyy 
lisää kivaa tekemistä yhdessä perheen kanssa. Muun muassa 
Taivalluskoira Ruuti-Rukanen ja ohjaajansa kertovat, kuinka koira 
kohdataan.  
Koivuviidan kautta tulevat voivat halutessaan piipahtaa Taivalpirtillä 
ensin ja käydä kurkkaamassa sen jälkeen rastirataa :). Kaikkia rasteja ei 
tarvitse suorittaa. Tapahtuman tarkoituksena on kiireetön perheiden 
yhdessäolo luontoon tutustuen. Samalla aikuiset saavat vinkkejä, kuinka 
lasten kanssa voi tutustua luontoon lyhyelläkin retkellä kiireettömästi!   
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan Metsämörreilemään ! 
 

Heidi, Elina, Riitta, Ruuti Rukanen ja Taivaltajien väki 
 

Tiedustelut ennen tapahtumaa: riitta.pauhu ( at ) gmail.com 
Tapahtuman aikana.: Riitta 040 911 8041, Heidi  040 770 9874 
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47. Pirkan Hölkkä 2.10.2016 
 

Pirkan Hölkkä on Taivaltajien suurin vuotuinen talkootapahtuma. Silloin on 
työtä tarjolla runsaalle joukolle niin huollossa, ensiavussa, kuljetus-
palveluissa kuin maalipaikallakin. 
 

Sinä, Taivaltaja, joka et vielä ole ollut Hölkässä talkoilemassa, otahan yh-
teyttä ja tule kokemaan tämä hieno tapahtuma. 
 

Nyt kun sekä polkujuoksu että maastojuoksutapahtumat ovat nousseet 
suureen suosioon, on odotettavissa, että Hölkkään tulee osallistujia 
vähintään sama määrä (noin 2000) kuin viime vuosina – jopa enemmänkin. 
 

Pirkan Hölkän tuloilla katamme merkittävän osan Taivaltajien toiminnasta. 
Siksi on syytä kiittää niitä lukuisia talkoolaisia, jotka vuosi vuodelta ovat 
olleet toimintaamme tukemassa. 
 

Talkoolaisten oma Hölkkä järjestetään 9.10. ja se hyväksytään Pirkan 
Kierroksen suoritukseksi. 
 

Otahan yhteyttä Pirkan Hölkän puheenjohtajaan Martti Mäkelään:  

puhelin 0500 676 960   

sähköposti konsultointi.marttimakela (at) co.inet.fi. 

  

EEEENSIAPUANSIAPUANSIAPUANSIAPUA    

EAEAEAEA----jajajajaoooostostostosto    

Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä 

Jos olet ensiaputaitoinen ja valmis ideoimaan ja toteuttamaan jaoston 
toimintaa, ota yhteyttä!  

Marja-Liisa Lehto; marjaliisa.lehto (at ) gmail.com, p. 040 779 6505  
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Taivalpirtin kevättalkoot 

Puita riitti pienittäväksi ja pinottavaksi, samoin siivousta ja pihan 
kunnostusta. Kermavaahtoa vatkattiin ensimmäisen kerran Pirtin 
historiassa sähkövatkaimella! 
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Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä 

Jumppaa, lentopalloa, saunomista ja uimista, pullakahveeta, mukavaa 
yhdessäoloa talven jälkeen… 
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KÄVELYÄKÄVELYÄKÄVELYÄKÄVELYÄ    
KävelyKävelyKävelyKävelyjajajajaoooostostostosto    

 
Sauvakävelyä Suolijärvellä 

  
Kävelyt torstaisin 23.6. asti. Kokoontuminen Suolijärven ulkoilumajan 
edessä kello 18.00. Omat sauvat mukaan. Kaikki ovat tervetulleita. 
Ohjaajana toimii Soili Hämäläinen. 
 
 

PELAILUAPELAILUAPELAILUAPELAILUA    
PelijaPelijaPelijaPelijaoooostostostosto    

 
Kesällä pelataan lentopalloa joka keskiviikko Taivalpirtillä. Noin kello 18.00 
on ns. vakioväkeä pitämässä huolta siitä, että ovet avataan, sauna 
lämpiää, lentopalloverkko nousee, nuotio syttyy, yms. pientä.  Lentopalloa 
pelaillaan yleensä pari tuntia (säästä, pelaajista, yms. riippuen).  Lentopallo 
tarjoaa hyvän mahdollisuuden liikkua hyvässä seurassa, ja kuntoilun tason 
voi päättää aivan itse.   
 

Mahdollisuus on myös mölkkyyn, kyykkään, salko-palloon, puun 
pilkkomiseen, souteluun, melomiseen, uimiseen, marjastamiseen yms. 
Mahtaapi geokätköjäkin olla kohtuuetäisyydellä etsittäväksi. Monenlaista 
voi tehdä. Tämäkin hienous loppuu kesäkauden päättäjäisiin 21. syyskuuta.  
 

Kuten ennenkin olen lupaillut, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä takaisin. 
Kuljen yleensä Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, 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 päivys-
tämässä.  
 

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 tavoittaa varmemmin kuin 
soitto. Eikä ihan viime tippaan.  
 
Seppo Raevaara 
Pelijaoston pj. 
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PYÖRÄILYÄPYÖRÄILYÄPYÖRÄILYÄPYÖRÄILYÄ    
    

PyöräilyjaostoPyöräilyjaostoPyöräilyjaostoPyöräilyjaosto    

 

 
 

Kilometrikisa 2016 
 

Kilometrikisassa kerätään kilometrejä joukkueelle 
 

Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen 
tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa 
osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman 
joukkueen kilometrisaldoa. Palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken 

 
Kaupin Kanuunoiden, Tampereen Polkupyöräilijöiden ja 
Tampereen Taivaltajien yhteisestä toiminnasta sovittiin 

tammikuussa Kerholla pidetyssä seurojen  
yhteistilaisuudessa seuraavasti 

 
Lähiretket 

 

Joka toinen sunnuntai; 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8. kello 
10.00 lähdemme Mustanlahden satamasta leppoisalle retkelle 
jonnekin Tampereen ympäristöön.  
 

Retkien pituudet ovat yleensä 40-80 kilometriä tarvittaessa 
jakaannutaan pidemmälle ja lyhyemmälle retkelle. Keskinopeudet 
pyritään pitämään haarukassa 17-20 km/h.  
 

Vetäjät suunnittelevat retken siten, että taukoja pidetään, kahvia 
juodaan ja usein tutustutaan johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen.  
 

Retket ovat avoimia kaikille. 
 



11 

ja kisan loputtua palkitaan parhaat joukkueet. Jokaiselle osallistujalle on 
varmasti luvassa kohonnutta kuntoa ja hyvää mieltä! 
 

Kilometrikisan on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät Pyöräily-
kuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja. Yhteydenotot järjestä-
jään: Pyöräilykuntien verkosto ry / Matti Hirvonen, matti.hirvonen@poljin.fi. 
 

Pyöräilykuntien verkosto haluaa: 
• laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille 
• kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa 
• vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä 

Sinä pyöräilevä Taivaltaja, polkaise mukaan kilometrikisaan. 
Kisa on alkanut jo 1.5., mutta ehdit hyvin mukaan aina 22.9. asti.  

 

Tampereen Taivaltajat  
on mukana kesän 2016 kilometrikisassa nimellä  

Tampereen Taivaltajat ry,  
joukkueemme osallistumiskoodi on taivaltaja2016 

 

Kirjautuessasi voit käyttää edellisiä henkilökohtaisia tunnuksiasi 
(käyttäjätunnus ja salasana), uusia ei tarvitse keksiä. 

 

OSALLISTUMISOHJEET (jos tunnusta ei vielä ole) 

- mene osoitteeseen www.kilometrikisa.fi 
- valitsi ylhäältä: rekisteröidy 
- täytä kohdat etunimi, sukunimi, email, 
- keksi itsellesi pysyvä käyttäjätunnus ja lisää se kohtaan Käyttäjätunnus 
- luo itsellesi salasana ja vahvista se 
- Tampereen Taivaltajien osallistumiskoodi on: taivaltaja2016 
- hyväksy käyttöehdot 
- paina: Rekisteröidy 

 

Kun olet kerran tehnyt ylläolevat tiedot, niin jatkossa, kun menet lisäämään 
kilometrejäsi 
- valitse ylhäältä: Kirjaudu 
- käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään 
- valitse: kirjaa kilometrisi 
- alle tulee kalenteri, johon merkitset päivittäisen kilometrimäärän 
- sitten kirjaudut ulos 
 

Kohdasta Omat tiedot pääset lunttaamaan tunnustasi ja vaihtamaan 
salasanaa. 
 

Sivulla www.kilometrikisa.fi on säännöt ja siellä voit käydä tutustumassa ja 
osallistua kisaan. 
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OHJEITA TAIVALPIRTILLÄ KESÄAIKAAN KÄVIJÖILLE 
 
Pirtti alueineen on kesäaikaan vain seuran omien jäsenten käytössä. Jäsen voi 
tuoda mukanaan perheensä tai muutaman vieraan siellä käymään, mutta sitä 
suurempien ryhmien käyttöön tai juhla- yms. tilaisuuksien järjestämiseen 
Pirtillä on aina hankittava ennakkoon yhdistyksen johtokunnan lupa. Pirttiä, 
saunaa ja Taivalpirtin aluetta ei vuokrata. 
 
Ei ole korrektia ”valloittaa” paikkaa isolla ryhmällä omaan käyttöön, jolloin 
yksittäisten jäsenten olo Pirtillä voi tuntua epämukavalta. 
 
Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkia koskevana takaa meille yhdessä 
viihtyisän olon Pirtillä. 
 
Kesäaikana toivotaan yöpymistä joko vintissä tai omassa teltassa merkityllä 
telttapaikalla. Keittäminen ja ruoan laitto tulee tehdä joko keittokatoksella tai 
sen vieressä olevalla nuotiopaikalla. Keittiön hellaa ei käytetä kesällä.  
 
Avotulen teko on sallittu metsäpalovaroituksen asettamia rajoituksia 
noudattaen ja vain kivetyllä nuotiopaikalla. Tulen käsittelyssä noudatetaan 
erityistä varovaisuutta.  
 
Pidä nuotiota poltettaessa aina vesiämpäri täytettynä nuotiopaikalla. 
 
Kovalla tuulella tulenteko on sallittua vain keittokatoksen hellaan. Nuotion on 
oltava aina valvonnassa ja tuli tai hiillos on aina sammutettava paikalta 
poistuttaessa.  
 
Puita tulee käyttää kohtuudella, puut eivät ole ilmaisia Pirtilläkään. 
 
Tulisijoista poistetaan tuhka ennen tulen sytyttämistä. Poistettu tuhka viedään 
tuhka-astiaan, joka sijaitsee jäteaitauksessa puuceetä vastapäätä. Kuumaa 
tuhkaa ei saa poistaa ja viedä tuhka-astiaan. 
 
Ennen Pirtiltä poistumista sammutetaan kynttilät, öljylamput ja nuotiotulet. 
Tulipesistä tarkistetaan, että pesäluukut ovat kiinni ja vetopellit jäävät auki.  
 
Ruoantähteet viedään kompostiin, palamattomat jätteet kukin vie mennessään 
pois ja palavat jätteet hävitetään polttamalla. Komposti sijaitsee 
varastorakennuksen päädyn läheisyydessä. 



13 

Hyvä tapa on viedä tuottamansa jätteet oman kodin jäteastioihin, jolloin toiset 
eivät joudu hävittämään sinun roskiasi. Pirtillä ei ole talonmiestä. 
 
Pidetään Pirtti ja sen ympäristö siistinä. Käsitellään kalustoa huolella ja 
säilytetään esineet niille varatuilla paikoilla. 
 
Alueella kasvavia puita, pensaita ja kasveja sekä muuta luontoa käsitellään 
suojelevasti eikä oteta tarveaineita ilman kiinteistöstä vastaavien lupaa. 
 
Pirtillä autot pysäköidään tien laitaan aidan ulkopuolelle. Savontien puomin eteen 
ei saa jättää autoja (pelastustie). Puomia ei saa jättää auki. 
 
Koivuviidan parkkipaikalla autot tulee pysäköidä ohjekilven mukaisesti 
vinopysäköintinä. 
 
Alkoholin ja muiden päihdeaineiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen Pirtin 
alueella on ehdottomasti kielletty. 
 
Pidetään koti- ja muutkin eläimet poissa sisätiloista. Piha-alueella koirien on 
oltava kytkettynä. 
 
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja siten 
varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. Saunamaksu 5 
euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja samalla tehdään 
merkintä saunomisesta kassavihkoon. Saunojan on kirjoitettava koko nimensä 
luettavasti vihkoon.  
 
Vähintäänkin päivämäärät ja nimet tulee kirjoittaa myös Pirtin vieraskirjaan 
ennen alueelta poistumista. 
 
Poistuttaessa ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan huolellisesti. Jokainen Pirtillä 
käyvä huolehtii omalta osaltaan siitä, että Pirtti ja sen alue jäävät käytön 
jälkeen siisteiksi. Siisti ja kodikas Pirtti alueineen luo viihtyisyyttä jäsenistölle 
ja ne ovat silloin myös yhteisenä ilonamme. 
 
Mahdollisista vahingonteoista, rikkoutuneista esineistä tai muista puutteista voi 
tehdä huomautuksen vieraskirjaan tai soittaa Pirtin isännille Ossi Kuoppalalle 
puh. 050 588 3084 tai Pertti Hämäläiselle puh. 050 464 7549. 
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Tulevia pyöräilytapahtumia 
 

Kuninkaantien pyöräretki Turusta Helsinkiin. 
7.-16.7. (su 17.7.) lauantai-lauantai 

 

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voit 
kysyä Rahomäen Matilta puh. 050 572 3531   sähköposti matti.rahomaki ( 
at ) nic.fi. 
 

Viikonlopun maastopyöräretki  
30.-31.7.2016 

 
Hieman vaihtelua pyöräretkeilyyn. Taivaltajien retkellä sisämajoitus 
kahdeksalle Kurussa. Arvioidut päivämatkat lauantaina 65 km ja sun-
nuntaina 75 km maalaismaisemissa. Matkalla on hiekkateitä ja hyviä 
polkuja. Majoitukseen kuuluu lauantain illallinen, sauna omin pyyhkein, 
sänkymajoitus huoneissa omin lakanoin ja tyynyliinoin sekä sunnuntain 
aamiainen.  Lisätiedot retkestä taivaltajat.sporttisaitti.com ja Matti Raho-
mäki puh  050 572 3531 tai matti.rahomaki ( at ) nic.fi. Ilmoittautuminen 
sivun taivaltajat.sporttisaitti.com olevan linkin kautta 20.7. mennessä. 
 
Lisäksi on suunnitteilla maastopyöräilyn edistämistä. Seuraa kotisivuilta ja 
facebook-ryhmästä. 

    
    

RETKEILYÄRETKEILYÄRETKEILYÄRETKEILYÄ    
RetkeilyRetkeilyRetkeilyRetkeilyjajajajaoooostostostosto    

 

Kalastuskilpailu keskiviikkona 
 8.6. kello 18.00 Taivalpirtillä 

 

Vuosittainen mato-onkitapahtuma pidetään kesäkuun alussa Taivalpirtillä. 
Tapahtumassa 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 mato-onget ja syötit! 
Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin, ja tässä on mainio tilaisuus tulla 
tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin.  
 
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto!  
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MelontMelontMelontMelontaaaa    

19.-26.7. Melontavaellus Lemmenjoelle 
 

Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu tänä vuonna Lemmenjoen 
kultamaisemiin. Matkaan lähdetään varhain tiistaiaamuna ja takaisin tullaan 
seuraavan tiistain iltana. Reittiin kuuluu jokea ja järviä. Vaativuudeltaan 
melontareitti on helpohko eikä vaadi koskimelontakokemusta. Retki vaatii 
kykyä meloa 15-20 kilometrin päivämatkoja ja sietää pohjoisen räkkää ja 
muita keliolosuhteita.  
 

Reitti: Njurgalahti – Ravadasköngäs – patikointia Morgamojan Kultalaan ja 
takaisin – Njurgalahti – Paatari – Solojärvi/Sikovuono/Inari (lopetuspaikka 
päätetään ajoissa ennen retkeä). Mikäli reitin viimeiselle päivälle kuuluu 
koskia, ne voidaan ohittaa maitse. Ensimmäisenä melontapäivänä reitillä 
on kaksi nivaa, jotka ohitetaan vastavirtaan kanoottia uittamalla tai maitse. 
Tarkoituksena on myös patikoida Joenkieliselle, ja Siida-museoonkin olisi 
hienoa tutustua, mikäli se vain mahtuu ohjelmaan. 
  

Reittiselostuksen löydät netistä: 
http://www.luontoon.fi/inarinalueenvesireitit/lemmenjoenvesireitti  
 

Matka tehdään omin autoin, mielellään kimppakyydeillä. Kalusto on joko 
omaa tai omatoimisesti Taivaltajilta tai paikallisilta yrittäjiltä vuokrattua. 
Retkelle voi lähteä intiaanikanootilla tai retkikajakilla. Retkellä yövytään 
omissa teltoissa ja ruuat laitellaan omatoimisesti. Myös paikallisia palveluita 
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käytetään hyväksi (esim. sauna + ruokailu puolessa välissä sekä retken 
päätteeksi).  
 

Päivämatkat ovat noin 15 km pituisia ja melontatahti leppoisaa. Lähde 
rohkeasti mukaan! Retkestä järjestetään mahdollisesti erillinen infopalaveri 
heinäkuun alussa.  
 

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

    
Lapin vaellusLapin vaellusLapin vaellusLapin vaellus    

9.-18.9. Ruskavaellus Pohjois-Lappiin 
 

Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää ruskavaelluksen tänä vuonna Pohjois-
Lappiin. Matkan ajankohta on 9.-18.9.  
 

Matkustaminen tehdään junalla makuupaikoilla ja tilausbussilla. Yöjuna 
lähtee Tampereelta perjantai-iltana. Junalla menemme Rovaniemelle ja 
sieltä jatkamme matkaa lauantaiaamuna 10.9. tilausbussilla. Sen reitin 
etäisin piste on Karigasniemi.  
 

Bussin ajoreitti on seuraava: Rovaniemi-Sodankylä-Kiilopää-Kaamanen-
Karigasniemi. Mahdollisia retkeilyalueita ovat Saariselkä, Muotkatunturin 
alue, Paistunturin alue ja Kevon reitti. Paluumatka tapahtuu siten, että 
ensin matkustamme lauantaina 17.9. bussilla em. reittiä päinvastaiseen 
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suuntaan Rovaniemelle. Bussimatkan jälkeen siirrymme etelään lähtevään 
yöjunaan. Tampereella olemme varhain sunnuntaiaamuna 18.9. 
 

 Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) 
tehtävä patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa. 
Yöpyminen vaelluksella tapahtuu autiotuvissa, laavuissa ja/tai teltoissa. 
Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan, 
retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta. Mikäli haluat 
kulkea Kevon reitin yhteen suuntaan, Utsjoen ja Kaamasen välin pääset 
julkisilla kulkuneuvoilla. 
 

Ruskavaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu Taivaltajien nettisivulla 
taivaltajat.sporttisaitti.com olevasta linkistä. Saat samalla ilmoittautumis-
koodin, mikä on samalla henkilökohtainen viitenumero. Maksamalla 
ennakkomaksun 40,- euroa (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille 
FI71 3636 3010 7143 43 viimeistään keskiviikkona 27.7. varmistat paikan 
retkelle. Jälki-ilmoittautumisia ruskavaellukselle ei oteta vastaan.  
 

Makuupaikat junamatkoilla taataan 38 ensimmäiselle em. määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneelle. Ruskavaellukseen liittyvät matkustus-
kustannukset (omakustannushinta sisältäen junamatkat makuupaikoilla ja 
bussimatkat molempiin suuntiin) ovat maksimissaan 220 euroa/henkilö. Jos 
ennakkomaksun maksanut ja ilmoittautunut peruu matkansa 8.8.2016 
jälkeen, joutuu hän maksamaan koko matkan hinnan. Sairastumisen 
varalta kannattaa ottaa vakuutus. Matka on tarkoitettu ensisijaisesti 
yhdistyksen jäsenille.  
 

Ryhmät muodostetaan Kerholla maanantaina 8.8. kello 18.00 alkavassa 
suunnitteluillassa. Toivottavasti mahdollisimman moni matkalle osallistuva 
on silloin paikalla. Tavoitteena on, että jokaisessa ryhmässä on riittävästi 
retkeily- ja suunnistustaitoa. 
 

Ruskaretken yhteyshenkilöt:  
 

Kari Lindberg, kari.lindberg(at)tpnet.fi tai 040 527 5688 ja  
Johanna Välimäki, valimaki.johanna(at)gmail.com tai 040 752 5116  
 

Jos tulet ruskavaelluksellemme ensimmäistä kertaa, niin kerro yhteystietosi 
ilmoittautumisen yhteydessä yhteyshenkilöille. 
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PPPPäiväretketäiväretketäiväretketäiväretket    
 

12.6. Päiväretki Näsijärven rantapolut 
 

Lähtö kello 10.00 Rauhaniemen uimarannan parkkipaikalta (linja 2), josta 
lähdemme itään kierrellen Näsijärven rantaa tutustuen Kaupin ja Niihaman 
"syrjäisempiin" polkuihin ja rantaluontoon sekä alueen historiaan. 
 
Mikäli metsäpalovaroitus sallii, teemme rantaan nuotion ja nautimme 
eväitä. Uimavarusteet voi varata mukaan.  
 
Retken pituus on noin 10-15 kilometriä päättyen Ruotulan golfkentän 
läheisyyteen, josta pääsee linjureilla haluamaansa suuntaan.  
 
 
 
Retkeilyosion kuvat: Anna-Maija Rae 
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Hämeen latualueella tapahtuu 
 

1.-3.7. Nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 
Lopen Iso-Melkuttimella 

 

Latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri pystytetään jälleen Iso-
Melkuttimen rannalle Lopelle 1.-3.7. Yritetään nyt uudelleen päästä nauttimaan 
Melkuttimen alueen mainioista olosuhteista – viime kesänä nautittiin ainoastaan 
toistemme seurasta; niin koleaa oli ilma ja kylmää vesi. Siellä on mitä parhaat 
patikointi- ja maastopyöräilymaastot, upea, kirkasvetinen ja hiekkarantainen 
järvi uitavaksi ja melottavaksi sekä pehmeät teltanpaikat nukkua ja isot laavut 
istua tulilla. Kysy kimppakyytiä Kerholta. 
Toivon, että Valmun Pekka laatii meille sinne klassisen luontopolkunsa ja 
tietenkin kisaamme yhdistysten kesken mölkyn herruudesta. Viime kesänä sen 
tittelin vei mukanaan LH-retki – tämä on haaste muille yhdistyksille.  
Leirille tullaan omin majoittein, varustein, eväin ja harrastusvälinein. 
Osanottomaksua ei ole, mutta odotan ilmoittautumisia viimeistään 27.6. 
osoitteessa taivaltajat.sporttisaitti.com olevan linkin kautta.  
Ajo- ym. ohjeet löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta kesäkuun alkupuolella. 
 

17.9. tapaamme Kurussa Hämeen latualueen syyskokouksen sekä Suomen Ladun 
tempauksen ”Nuku yö ulkona” merkeissä. Tästä lisää seuraavassa lehdessä sekä 
netti- ja facebook –sivuilla. 
 
Iso-Melkuttimen rannalla, kuva: Terhi Holstila 
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SILPPUSÄKKISILPPUSÄKKISILPPUSÄKKISILPPUSÄKKI    
SähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotusSähköpostitiedotus    

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  

netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutokses ta. 
 

Yhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivutYhdistyksen kotisivut    ja facebookja facebookja facebookja 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 avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avainTaivalpirtin avain    

Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 
vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen jälkeen. 

Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa 
Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan.  

Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja 

 30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan  
  

Taivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikkiTaivaltajien historiikki    

Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin 
päivystysaikaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huomio!  
 
Johtokunta on päättänyt, että Taivalpirtillä on kyettävä osoittamaan 
olevansa yhdistyksen jäsen. 
 
Varaudu siis näyttämään jäsenkorttisi, jos sitä kysytään. Yhdistyksen 
toimihenkilöillä on oikeus tarkistaa jäsenyys. Jäsenellä on oikeus tuoda 
alueelle vain muutama (korkeintaan 5) vierasta ilman johtokunnan lupaa. 
Ilman jäsenkorttia olevat henkilöt voidaan poistaa alueelta. 
 
Johtokunta 
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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 klo 18.00 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 kello 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 
Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.  
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 
Erkki Lehto 
045 235 1222, lehtoerkki (at) gmail.com 
 

Lapset/nuoret/perheet -vastaava 
Heidi Savolainen 
040 770 9874, heidi  (at ) adventureapes.fi 
 

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

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

Retkeilyjaoston yhteyshenkilö 
Johanna Välimäki 
040 752 5116, valimaki.johanna (at) gmail.com 
 

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

Johtokunta  
 
Matti Ketola ...................................... .... 040 730 3299 
Reijo Laamanen................................... 0 50 584 0932 
Marja-Liisa Lehto................................. 040 779 6505  
Kari Lindberg ..................................... .. 040 527 5688 
Paula Paavilainen ................................ 040 740 0008 
Mattias Puronniemi ............................. 04 0 577 7099 
Seppo Raevaara .................................. 0 40 546 8773 
Matti Rahomäki ................................... 050 572 3531 
Heidi Savolainen ................................. 040 770 9874 
Hilkka Virtanen ................................... . 050 329 4063 
VarajäsenTerttu Kinos              0400 228 327 
Varajäsen Paula Marjamäki              040 561 8152  

 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö 
Hilkka Virtanen 050 329 4063 
hilkkasini ( at ) gmail.com 
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 
 

050 408 5111  www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 



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 pelastuspalvelusta 
kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa järjestämistään tapahtumista ja VaPePa:n Tampereen alueen 
paikallistoimikuntien ja VaPePa järjestöjen tapahtumista. Listalle voi liittyä Taivaltajien internet 
sivustolla olevalla lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/etsintajaosto. Lista on tarkoitettu vain 
tiedottamiseen, ei keskusteluun. Viestiin lähetetty vastaus menee vain viestin lähettäjälle. 
Vapaata keskustelua varten samassa osiossa on keskustelupalsta. Siellä voi keskustella yleisellä 
tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa tehtävistä ei 
ole sallittua. Geokätköilyn osalta keskustelu on vapaata. Hyvät tavat täytyy aina pitää mielessä. 

Lapset/nuoret/perheet –lista 

Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. Listalla 
voi myös keskustella aiheesta sekä ehdottaa sellaista toimintaa, jota kaipaisi ohjelmaan, tai jota 
olisi valmis järjestämään.  Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteys-tietosi: 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/ 


