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Raipen palsta 
 

Talvi on ohi täällä etelässä ja kevät jo 
keikkuen tulemassa, kun luette tätä 
lehteä. Taivalpirtin hiihtopäivystys jäi 
muutamaan viikonloppuun, koska 
latuja ei lumen vähyyden vuoksi saatu 
tehtyä kunnolla. Perinteinen Tampe-
reen Laturetkikin jäi lumipulan vuoksi 
väliin. 
 

Yhdistyksen virallinen kevätkokous 
pidettiin maaliskuussa Kerholla. Ko-
kous hyväksyi viime vuoden tilit ja 
myönsi vastuuvapauden toimihenki-
löille. Paikalla oli noin 1 prosentti yh-
distyksemme 2200 jäsenestä. Toivot-
tavasti loppuvuoden aikana yhdistyk-
sen toiminta kiinnostaa vähän use-
ampaa! 
 

Kevään tullen Taivalpirtillä alkaa mo-
nenlainen toiminta. Taivalpirtti on seu-
ramme omistama ulkoilumaja Hervan-
nan eteläpuolella. Se on kaikkien 
jäsenten käytettävissä. Ensimmäinen 
yhteinen tapahtuma, lue talkoot, on 
kevättalkoot. Kutsu on toisaalla tässä 
lehdessä. 
 

Keskiviikkoilta on perinteinen toiminta-
ilta. Silloin pelataan lentopalloa, sau-
notaan ja uidaan, istutaan nuotiolla, 
juodaan perinteistä pannukahvia, 
paistetaan makkaraa ja jutellaan mui-
den jäsenten kanssa niitä näitä ja aina 
vähän asiaakin. 
 

Ensi syksyä ajatellen, kirjoittakaa jo nyt 
kalenteriinne lokakuun ensimmäisen 
sunnuntain kohdalle Pirkan Hölkkä 
(isolla tekstillä ja korostetusti). Silloin 
kaivataan talkooapua Hölkän moni-
naisiin järjestelyihin.  

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
44. vsk. No 2/2016, 10.4.2016 
 

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 3/2016 ilmestyy kesäkuun alussa. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 1.5.2016 
 

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 € 
 
 

Lapissa vielä hiihdetään… 

Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 

 
222   ///   222000111333   
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Seuraavissa lehdissä on lisää tie-
toa tulevasta Hölkästä. 
 
Kevään kynnyksellä mukavia 
ulkoiluhetkiä kaikille Taivaltajille, 
 
toivottaa Raipe 
 

ps. Tämä on vasta 82. pääkirjoitus, 
jonka teen Tapahtumat-lehteen Tai-
valtajien puheenjohtajana. 
 
 
Kannattaisiko kerätä 100 täyteen – 
toimituksen huomautus.  

. 
 
 

 
 
Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 
Lentopalloa  
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin Tredulla kello 19.00-20.30. Toukokuun 
11. alkaen siirrytään ulkokentälle Taivalpirtille, jossa keskiviikkoisin pela-
taan noin kello 18.00 alkaen. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. Lue 
tarkemmin sivulta 9. 
 
 
23.-24.4. Melonta- ja patikkaretki Helvetinjärven kansallispuistoon, sivu 15. 
 
24.4. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 
 
5.5. Helatorstaipyöräily Mustalahden satamasta, sivu 11. 
 
5.-8.5. Näsijärven kiertoretki. sivu 11. 
 
7.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 5. 
 
8.5. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 
 
10.5. Keväinen melontaretki vajalta Näsijärvelle, sivu 15. 
 
10.5. Pyörämatkailuilta Sampolan auditoriossa, sivu 11. 
 
11.5. Kesän avaus Taivalpirtillä, sivu 5. 
 
14.5. Pönttöjä Pirtillä, sivu 20. 
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14.5. Yhdessä pyöräillen päivän retki Laukontorilta, sivu 12. 

15.5. Päiväretki Kaarinanpolulle, sivu 17. 

17.5. Keväinen melontaretki vajalta Näsijärvelle, sivu 15. 

21.5. Hämeen latualueen Maastopyöräily tutuksi Lopella, sivu 13. 

22.5. Yrttipäivä Taivalpirtillä, sivu 8. 

22.5. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

24.5. Tiistaimelontojen aloitus teemalla "melontaan tutustuminen", sivu 16. 

5.6. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

8.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 14. 

12.6. Päiväretki Näsijärven rantapoluille, sivu 17. 

19.6. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

3.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

7.-16./17.7. Kuninkaantien pyöräretki Turusta Helsinkiin 12. 

17.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

19.-26.7. Melontavaellus Lemmenjoelle, sivu 16. 

30.-31.7. Viikonlopun pyöräretki. sivu 12. 

31.7. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

8.8. Ruskavaelluksen suunniteluilta, sivu 18. 

14.8. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

28.8. Pyöräretki Mustanlahden satamasta, sivu 11. 

9.-18.9. Ruskavaellus Pohjois-Lappiin, sivu 18. 
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU 
 

Säiden suhteen melko eriskummallinen talvi on taakse jätettynä ja kohta eletään 
jo kesän odotuksessa, mutta nautitaan ensin kuitenkin keväisestä, voimauttavasta 
luonnon heräämisestä. 
 

Kevättalkoot Pirtillä 

lauantaina 7.5. kello 9.00 alkaen 
 
Pirtin pihassa puupino ja klapiaumat odottavat puuhakkaita puunkäsittelijöitä ja 
pihapiiri uutteria haravoijia sekä rakennukset vireitä siistijöitä. Emäntäryhmä 
puolestaan hoitaa ahkeran talkooväen muonituksen. Kahvilla ja voileivillä 
aloitetaan ja päivällä tarjotaan Pirtillä valmistettu, maukas keittolounas sekä 
iltapäivällä vielä pullakahvit. Talkoot päätellään kello 15 maissa 
uimapukusaunaan. Touhuaminen mukavassa porukassa yhteiseksi hyväksi antaa 
sekä hyvän mielen että nivelille niin tarpeellista ja tehokasta liikettä. 
 

Kesäkauden avaus 

keskiviikkona 11.5. kello 18.00 alkaen 
 
Nostetaan lippu salkoon ja juodaan yhteisesti pullakahvit tai teet. Siitä käynnistyy 
yli neljän kuukauden mittainen kesäkausi Pirtillä. Avajaisillan aikana on 
mahdollisuus ohjattuun venyttelyyn ja sauvakävelyyn sekä pelijaoston järjestämiin 
peleihin. Makkaraa voi paistaa ja maailmaa parantaa nuotiolla. Yhdistys tarjoaa 
kahvia, teetä, mehua ja nuotiomakkaraa sekä tietysti illan kruunaavan saunan ja 
talviturkin kaston. Keväisessä luonnossa on erityistä taikaa, älä jätä sitä 
kokematta. 
 

Pönttöjä Taivalpirtillä 

lauantaina 14.5. kello 11.00 alkaen 
 
Tutustutaan erilaisiin Pirkanmaalla pesivien lintujen pönttöihin asiantuntujan 
opastuksella ja tehdään yhdessä uusia pönttöjä Pirtille tai omaan käyttöön. Katso 
erillisilmoitus sivulta 20. 
 
 
Pukeudu ja varustaudu yo. tapahtumiin sään ja toiminnan mukaisesti. Saunomiset 
ovat näissä tilaisuuksissa yhteisiä uimapukusaunoja ja maksuttomia. Lisätietoja ja 
tarvittaessa kulkuohjeita ja –apuja saa Kerhon keskiviikkopäivystyksestä. 
 
Tule osallistumaan ja viihtymään! 
 
Terveisin emäntäryhmä ja kiinteistötoimikunta 
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Talvileirissä Siikanevalla 
 

Taivaltajien talviretki Siikanevalle onnistui yli odotusten. Sää suosi meitä, 
oli lämmintä ja aurinkoistakin. Tulistelemassa nuotiolla kävi kaikkiaan 15 
taivaltajaa, yhden tai kahden yön yöpyjiäkin oli näistä melkein kymmenen.  
 

Päiväretkiä tehtiin hiihtäen Vuorijärvelle ja suota pitkin Jaarikanmaalle.  
 

Yöretkillä kuunneltiin pöllöjä ja katseltiin tähtikuvioita kuun valossa. 

 

 
 

Teksti ja kuvat:  
Timo Antila 
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47. Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta  
 
Vuoden 2016 järjestelytoimikunta on aloittanut työnsä 47. Pirkan Hölkän 
järjestämiseksi kuluvan vuoden lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. 
 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Martti Mäkelä Taivaltajista.  
 
Toimikunnan muut Taivaltaja -jäsenet ovat: Seppo Hakamäki, Tarmo 
Majava, Paula Marjamäki, Raimo Raevaara, Seppo Raevaara ja Antti 
Sirén. 

 
Valkeakosken Retkeilijöiden edustajat 
toimikunnassa ovat: Pekka Pesonen, 
Heikki Toivainen ja Tatu Viljanen. 
 
Martti toivoo saavansa jäsenistöltä uusia 
ideoita sekä palautetta niin hyvässä kuin 
huonommassakin. Joten käykää 
rohkeasti karvanaamaa hihasta kiinni, 
soitelkaa tai lähetelkää sähköpostia. 
 
 
Martin puh.0500 676 960 ja sähköposti 
konsultointi.marttimakela (at) co.inet.fi. 

 
Kuva: Anna-Maija Rae 

 

ENSIAPUA 
EA-jaosto 

 
 

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  

 

 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('marjaliisa.lehto@gmail.com');
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Yrttipäivä Taivalpirtillä 

sunnuntaina 22.05. 

 
Teemme retken Taivalpirtin ja Koivuviidan maastoon tunnistaen ja 
keräten kevään luonnonyrttejä. 
 
Yrttineuvoja Eila Smolander kertoo mikä yrtti ja mistä on turvallista 
kerätä ruoaksi tai vaikka jalkahauteeksi ja voideaineeksi. Kuulemme 
myös luonnonyrttien säilömisestä. 

 
Päivän päätteeksi paistamme lättyjä yrteillä höystettynä. 
 
Kokoontuminen Taivalpirtillä kello 10.00. Kurssi kesto noin kello 
15:00 asti. 
 
Varusteet 
- kori ja paperipusseja 

- sakset ja hanskat, varsinkin jos aiot kerätä nokkosia 

- säänmukainen vaatetus 

- eväät 

 

Päivän päätteeksi on mahdollisuus uimapukusaunaan ja talviturkin 
kastamiseen Riuttajärveen. 
 

Kurssimaksu on 10 €.  
 
Mukaan mahtuu 20 ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Ilmoittautumiset 15.5 mennessä seuramme nettisivulla 
taivaltajat.sporttisaitti.com olevalle lomakkeelle tai  
Marja-Liisa Lehto p. 040 779 6505 
 

 

Tervetuloa luonnonyrttien maailmaan! 
 

toivottaa ea-jaosto 
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Yhdessä hiihtäen –pävän ea-visan oikeat vastaukset: 
 

 
 
 
 
 

 

 

PELAILUA 
Pelijaosto 

 

Keväällä pelailemme lentopalloa edelleen keskiviikkoisin kello 19.00–20.30 
Tredussa Koivistonkylässä.  Aktiivista porukkaa on nyt ollut sen verran 
runsaasti mukana, että kovasti en uusia mukaan keväälle enää 
houkuttele.  Kesällä Taivalpirtille sitten mahtuu mukaan todennäköisesti 
paremminkin.  Kesäkauden avajaiset Pirtillä pidetään 11. toukokuuta noin 
kello 18.00 alkaen, ja siitä löytynee tästä lehdestä lisää tietoa muu-
alta.  Siitä alkaen varmasti joka keskiviikko Pirtillä on noin kello 18.00 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, 
yms. Mahtaapi geokätköjäkin olla kohtuuetäisyydellä etsittäväksi. Monen-
laista voi tehdä.  
   

Tämäkin hienous loppuu kesäkauden päättäjäisiin 21. syyskuuta.  
   

Kuten ennenkin olen lupaillut, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä ta-
kaisin.  Kuljen yleensä täältä Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, 
esimerkiksi Leinolan koulun vieressä olevan kioskin pihassa noin kello 

 

"Yhdessä hiihtäen-päivän" ea-visassa arvotut lämpö/pelastuspeitteet 
voittivat Leena Tuisku ja Mattias Puronniemi.  
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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.  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. 
 

PYÖRÄILYÄ 
Pyöräilyjaosto 

 

Pyöräilyä 2016 
 

Tampereen Taivaltajat oli joukkueena (2 osallistujaa) mukana 
valtakunnallisessa leikkimielisessä Talvikilometrikisa 2016:ssa. Se päättyi 
helmikuun lopussa. Kilometrejä kertyi yhteensä 1431,4 ja sijoitus 
piensarjassa oli 142.  Sarjassa tuloksen saaneita joukkueita oli 385 kpl. 
Joukkueen keskiarvo oli 286,3 km/hlö, sillä se lasketaan vähintään viiden 
osallistujan mukaan.  
 

Kesän 2015 pyörävaellukselta Seljesharjulla. Kuva: Pertti Ahonen 
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Tulevia pyöräilytapahtumia 

 

Torstaina 5.5. Helatorstaipyöräilyn lähtö on Mustalahden satamasta kello 
12.00. Reitti suuntautuu Ylöjärvelle alkumatkasta yhdessä Näsijärven 
kiertäjien kanssa. Reitin pituuden voi valita noin 30 ja 60 kilometrin väliltä. 

 

 

Kaupin Kanuunoiden, Tampereen Polkupyöräilijöiden ja 
Tampereen Taivaltajien yhteisestä toiminnasta sovittiin 

tammikuussa Kerholla pidetyssä seurojen  
yhteistilaisuudessa seuraavasti 

 

Lähiretket 
 

Joka toinen sunnuntai; 24.4., 8.5., 22.5., 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. 
 

5-8.5. Näsijärven kiertoretki, torstai-sunnuntai   
 

10.5. tiistaina kello 18.00 Pyörämatkailuilta  
Sampolan auditoriossa 

 

Porvoolainen pyöräilijä – sarjakuvapiirtäjä – graafikko - joogipariskunta 
Kaisa & Christoffer Leka ovat tehneet huikeita pyörämatkoja maailman 
eri kolkkiin. Nyt he tulevat kertomaan kuvin ja sanoin Japanin 
matkastaan sekä matkastaan Euroopan halki.  
 

Paikalla on myös muiden pyöräretkeilijöiden infobasaari, jossa useilla 
tiskeillä on tietoa eri pyöräilykohteista, varusteista ja pyörämatkailusta 
yleensä.  
 

Tilaisuuden järjestäjinä ovat kaupunginkirjasto ja tamperelaiset 
pyöräilyjärjestöt. 
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Pyöräilyviikko 7.-15.5. 

Lauantaina 14.5. Yhdessä pyöräillen päivänä kello 10.00 lähdetään 
Laukontorilta rauhallisesti kiertämään Pyhäjärven maisemalenkkiä myötä-
päivään. Matka on vähän yli 30 kilometriä ja taukoja pidetään matkalla. 
Kahvillakin ehtii hyvin poiketa Rajasalmen sillan kahviossa. Ota ystävä 
ja/tai perhe mukaan. 

 

Lauantaina 21.5. Hämeen latualueen Maastopyöräily tutuksi -tapahtuma on 
Lopella. Katso sivulta  

 

Kuninkaantien pyöräretki Turusta Helsinkiin. 

7.-16.7. (su 17.7.) lauantai-lauantai 

 
Tätä kirjoittaessa maaliskuun 15. ei sunnuntaille ole vielä varattu 
majoitusta. Päivämatka-arviot 20–75 kilometriä. Matkan hinta-arvio on noin 
400 euroa, mikä sisältää kuljetukset Tampereelta Turkuun ja Helsingstä 
Tampereelle, aamiaismajoitukset (kahtena aamua itse tehdyin aamiaisin), 
huoltoauton kulut. Huoltoautossa on rajallinen kapasiteetti.  

 

Majoitukset pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Yöpymiset: la 9.7. 
Tuorlan Majatalo, su 10.7. Kirjakkalan ruukkikylän patotalo, ma 11. – ti 
12.7. Ekenäs Summer Hotel & Camping, ke 13.7. Eden Billnäs, to 14.7. 
Kopparnäsin kestikievari, pe 15.7. Hotelli Korpilampi, la 16.7. saattaa olla 
majoitus. 

 

Ilmoittautuneet saavat tarkemman ohjelman ja tarvittavat ohjeet. 
Ilmoittautumiset taivaltajat.sporttisaitti.com olevan linkin kautta 30.4. 
mennessä ja maksavat ennakkomaksun 100 euroa tilille FI71 3636 3010 
7143 43. Käytä maksettaessa vain ilmoittautuessa saatua viitenumeroa 
13.5. mennessä.  

 

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa 30.4. mennessä 
kuluitta, ellei ole maksettu. Peruutuksen tapahtuessa 31.5. mennessä, 
maksetusta ennakkomaksusta palautetaan 50 euroa. Sen jälkeen 
tapahtuneesta peruutuksesta voidaan periä koko retken maksu. Retki on 
vain Tampereen Taivaltajille. Lisätiedot Matti Rahomäki puh 050 572 3531 
tai sähköposti matti.rahomaki(at)nic.fi. 

 

Lauantai-sunnuntai 30.–31.7. Viikonlopun pyöräretki. Katso seuraavista 
Tapahtumista, myös kotisivut ja facebookryhmä. 

 

Lisäksi on suunnitteilla maastopyöräilyn edistämistä. Katso seuraavista 
Tapahtumista, myös kotisivut ja facebook-ryhmä. 
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K
Kesän 2015 pyörävaellukselta; Perhonjoen ylitys. Kuva: Pertti Ahonen  

 

 

Hämeen latualue kouluttaa 
 

Maastopyöräily tutuksi -kurssi  

Lopella lauantaina 21.5.2016 
 

Maastopyöräily tutuksi kurssi järjestetään Lopella Suomen Ladun, Hämeen 

latualueen ja Lopen Samoojien yhteistoteutuksella. Lopelta löytyvät merkityt 

maastopyöräilyreitit ja vaihtelevat maastot. 
 

Tapahtumakeskuksena palvelee Samoojien tukikohta Kalamaja, osoite on 

Hirvenharjuntie 129. Opastus Kantatie 54 tapahtumapaikalle. 
 

Suomen Latu tuo kurssille 10–12 maastopyörää sekä kouluttajat. Lajiin 

tutustuminen kestää 2,5–3 tuntia. Opetus tapahtuu ryhmänä. 
 

Jos kurssilaisia ilmoittautuu runsaasti, järjestetään kaksi opetussessiota, siten 

että ensimmäinen lajiin tutustuminen käynnistyy klo 10 ja toinen klo 14. 

Toivotaan, että kurssille ilmoittautuneilla on myös omia maastopyöriä käytössä, 

jolloin saadaan opetusryhmä/ryhmät suuremmiksi. 
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Aikataulusta: 

klo 9.30 alkaen tervetuliaiskahvit 

klo 10–13 lajiin tutustuminen ryhmänä ja palaute kurssiin osallistuneilta 

n. klo 13.15 keittolounas, yhteinen ruokailu molemmille ryhmille 
 

Tarvittaessa toisen ryhmän lajiin tutustuminen toteutetaan klo 14–17 
 

Kurssi toteutetaan Hämeen latualueen koulutusmäärärahalla. Osallistujille 

lounas ja muut tarjoilut 10 euroa, joka maksetaan tapahtumapaikalla. 
 

Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon viimeistään maanantaina 9.5.2016 

sähköpostiini sisko.keskitalo(at)pp.inet.fi  
 

Seuraavat tiedot ovat tärkeitä 

 tarvitsetko lainapyörän (pyöriä on lainattavissa 10–12) 

 osallistujan nimi ja paikkakunta 

 sähköpostiosoite, lisätietojen antamista varten 

 puhelinnumero 
 

Tapaamisiin Lopen upeissa ja vaihtelevissa maastoissa pyöräilyreiteillä! 
 

Sisko Keskitalo 

Lopen Samoojat, puheenjohtaja 

p. 040 8284735 

 

 

RETKEILYÄ 
Retkeilyjaosto 

 

 

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!  

 

 

mailto:sisko.keskitalo@pp.inet.fi
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Kevätretki 
 

23. - 24.4. Kevään melonta- ja patikkaretki  
Helvetinjärven kansallispuistoon. 

 

Perinteinen kevään avaus viikko ennen vappua Haukanhiedalla. Lauan-
taina melomme Haukkajoella ja patikoijat voivat vaeltaa vaikkapa 
Helvetinkolua ihailemaan.  
 

Mukaamme voit lähteä Taivaltajien melontavajalta lauantaina kello 10.00, 
tai omatoimisesti saapua Haukanhiedalle päivä- tai yöpymisretkelle.  
 

Ota mukaan eväät ja retkeily- tai melontavarusteet. Yöpyjät tarvitsevat 
lisäksi teltan, makuupussin, sekä ruuanlaittovälineet.  
 

Ilmoittautuminen 18.5. mennessä: 0400 625 748/Timo Antila, samalla saat 
lisätietoa retkestä ja melontaolosuhteista. Tarvittaessa voit vuokrata 
kalustoa Taivaltajilta. Kysele kimppakyytejä s-postilistalla ja Taivaltajien 
facebook-sivuilla.  
 

Melonta 
 

10.5. ja 17.5. Keväinen melontaretki vajalta Näsijärvelle. 
 

Tiistaina kello 18.00 Taivaltajien vajalta Kaupinojanlahdelta melomme 
Tapatoran saarelle tai johonkin muuhun kohteeseen nauttimaan iltakahvit 
tai -makkarat.  
 

Omat eväät mukaan ja vaihtovaatteet (vesi on vielä kylmää). Melomme 
retkikajakeilla, joten paikkoja on rajoitetusti. Kesto noin 2 h. Kajakkien 
käytöstä ei peritä vuokraa.  
 

Ilmoittautuminen: 0400625748/Timo Antila, samalla saat lisätietoa retkestä.  
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24.5. Tiistaimelontojen aloitus teemalla "melontaan tutustuminen". 
 

Kaupinojan vajalla kello 18.00. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet tutustumaan 
melontaan, Taivaltajien kalustoon ja tiistaimelontojen järjestelyihin. Kanoot-
teja ja kajakkeja on mahdollisuus kokeilla Kaupinojanlahdella. Samalla 
keskustelemme tiistaimelontojen jatkon järjestämisestä. Kajakkien käytöstä 
ei peritä vuokraa tiistaimelonnoissa.  
 

Ota mukaan melontaan sopivaa vaatetusta (joka saa vähän kastuakin) ja 
varavaattetta (kuivat päälle kotimatkalle), jos mielit vesille.  
 

Lisätietoa 0400625748/Timo Antila.  

 

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 
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.  

 

http://www.luontoon.fi/inarinalueenvesireitit/lemmenjoenvesireitti
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Päiväretket 
 

15.5. Päiväretki Kaarinanpolulle 
 
Lähtö kello 10.00 Ruutanan Shell-huoltoaseman (Linjat 46, 47) pihasta 
Vesi-Pirkkojen laavun kautta Katajajärven laavulle, josta saapuminen 
Kangasalan asemalle. Sieltä linjurilla takaisin Tampereelle (linja 1). Reitin 
pituus noin10 kilometriä.  
 

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.  
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Lapin 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-Kaamanen-
Karigasniemi. Mahdollisia retkeilyalueita ovat Muotkatunturin alue, Pais-
tunturin alue ja Kevon reitti. Paluumatka tapahtuu siten, että ensin 
matkustamme lauantaina 17.9. bussilla em. reittiä päinvastaiseen 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 
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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. 
 
 
 
 

 

Retkeilyosion kuvat: Johanna Välimäki 

 

 

mailto:kari.lindberg@tpnet.fi
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
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Pönttöjä Pirtille tai omaan pihaan 

lauantaina 14.5. kello 11.00-15.00 
 

Monet siivekkäistä ystävistämme ovat kolopesijöitä. Osalle niistä riittää 

luonnonkoloja ja osa työstää itse pesäkolonsa, mutta suuri osa 

hyödyntää ihmisten apua ”asumuksensa” hankinnassa. Vasiten ”mitoille 

tehdyt” pöntöt tarjoavat munille ja poikasille parhaiten kasvusuojan 

säitä sekä petoja vastaan pesinnän arimmassa vaiheessa. 
 

Miljoona pönttöä Suomeen –kampanjan puitteissa tehdään myös 

Taivalpirtillä talkoilla uusia pönttöjä. Aineita ja työkaluja löytyy teko-

paikalta, samoin asiantuntijaopastusta sekä neuvontaa niiden teke-

miseen, sijoituspaikan valintaan kuin ripustukseenkin. 
 

Yhdistys tarjoaa kahvit, teet ja mehut, muuten tullaan toimeen omilla 

eväillä. Pönttötalkoiden jälkeen on mahdollista saunoa. Tule kantamaan 

kortesi yhteiseen ”pönttökekoon”. Pöntön teko ei ole mikään vain 

miesten laji, kyllä siihen pystyvät aivan varmasti myös naiset, lapset ja 

nuoretkin. Ei muuta kuin päivän tai viikon hyvää työtä tekemään! 
 

Tervetuloa, toivottavat Pirtin emännät, isännät ja kiinteistötoimikunta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilokseni huomasin, että tässä lehdessä on laajempi Tapahtuma-

kalenteri kuin aikoihin. Mutta, kroonista juttupulaa tämä 

Tapahtumat-lehtemme potee, niin kuin huomaatte. 
 

Osallistukaa, lähtekää rohkeasti mukaan Taivaltajien tapahtumiin. 

Ja, lähettäkää allekirjoittaneelle kuvia, kirjoittakaa juttuja…  
 

Innostetaan aina vain uusia taivaltajia osallistumaan mukaviin 

tapahtumiin. Ja samalla saadaan lehdestämme kiinnostava ja 

monipuolinen. 
 

Mukavaa kevättä! 
 

toivottaa Anna-Maija, päätoimittaja 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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 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................................... 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 

Heidi Savolainen ................................. 040 770 9874 

Hilkka Virtanen .................................... 050 329 4063 

VarajäsenTerttu Kinos ........................ 040 045 5848 

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

 

 

Taivalpirtti 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö 
Hilkka Virtanen 050 329 4063 
hilkkavir 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 

mailto:tampereen.taivaltajat@nic.fi
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:a.ahonen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/


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/ 
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