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Raipen palsta 
 

Hyvää uutta vuotta 2016 kaikille Taival-
tajille! 
 

Perinteinen aloitus uuden vuoden ensim-
mäisessä Tapahtumat-lehdessä on kaik-
kien viime vuonna seuran toimintaan 
osallistuneiden jäsenten kiittäminen. 
KIITOS Teille! 
 

Yhdistyksemme saa joka kuukausi uusia 
jäseniä. Jäsenmäärä oli vuoden vaih-
teessa yli 2200. Toivotan kaikki uudet 
jäsenet tervetulleeksi yhdistykseemme. 
Olkaa aktiivisia ja tulkaa rohkeasti 
mukaan toimintaan. Jokaisessa Tapah-
tumat-lehdessä on kalenteri, josta löytyy 
varmasti jokaiselle jokin tapahtuma, 
johon voi ottaa osaa, joko järjestäjänä tai 
osallistujana. 
 

Tulevan (toivottavasti lumisen) talven 
hiihtopäivystys Taivalpirtillä on ajankoh-
tainen asia.  Se on seuran talouden kan-
nalta hyvinkin tärkeä. Toisaalla tässä 
lehdessä on juttu päivystyksestä ja toi-
mintaohjeita. Lukekaa se ja toimikaa, 
jotta päivystys toimisi koko hiihtokauden 
ajan. 
 

Maaliskuussa järjestetään yhdistyksen 
yleiskokous, jossa päätetään viime vuo-
den tiliasiat. Tulkaa mukaan päättämään 
seuran asioista. Kevätkokouksen kutsu 
ja esityslista ovat toisaalla tässä lehdes-
sä 
 

Toivotan kaikille tämän vuoden talkoo-
laisille, uusille ja vanhoille, voimia ja in-
toa suorittaa talkootyönsä, jotta meille 
Taivaltajille olisi tarjolla mukavia ja 
mieleenpainuvia tapahtumia, joihin ottaa 
osaa. 

 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n 
tiedotuslehti 
44. vsk. No 1/2016, 10.1.2016 
 

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 2/2016 ilmestyy huhtikuun alussa. 
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 1.3.2016 
 

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 € 
 

Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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Onnellista ja menestyksellistä 
vuotta 2016 kaikille Taivaltajille! 
 
 

 
Toivottaa Raipe 
 
. 

 

 
 

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. Lisätietoja 
antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 14. 
 
 
 

11.1. Pirkan Hölkän tulevaisuuspalaveri, sivu 8. 
 

16.-17.1. Hämäläisten pikkujoulu Hollolassa 
Kysy vapaita paikkoja Anna-Maijalta, puh. 040 583 2733. 
 

22.1. Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhla, sivu 3 
 

6.2. Yhdessä ”Hiihtäen” –tapahtuma Taivalpirtillä kello 11.00-14.00, sivu 13.  
 

11.2. Kerhoilta; Tutustuminen veden suodattimiin Scandinavian Outdoor 
myymälässä Pyhäjärvenkatu 5, sivu 10. 
 

12.-13.3. Talviretki Siikanevalle, sivu 15. 
 

17.3. Yhdistyksen kevätkokous, sivu 4. 
 

22.3. Kuutamohiihto, sivu 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhla 22.1.2016 

kello 18.00-22.00 Opetusravintola Eetvartissa 
 

Ruokailu, arpajaiset, musiikkia, yhdessäoloa… 
 

Ilmoittautumiset viimeistään 10. tammikuuta Pirkan Kierroksen toimistoon: 

puh. 050 4085 111 tai s-posti toimisto(at)pirkankierros.fi 
 

Ilmoita mahdollisesta erikoisruokavaliosta. 
 

Eetvartti sijaitsee Tullin alueella, osoite Sumeliuksenkatu 16. 
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KOKOUSKUTSU 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
17.3.2016 klo 18.00 Kerholla,Kortelahdenkatu 10-12, Tampere 
 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 
Kahvitarjoilu.  
 
Tervetuloa! 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
 
 

Kevätkokouksen esityslista 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 
 2.3 Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 2.4 Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 
5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2015 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2015 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015 
 
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 
 ja muille tilivelvollisille 
 
10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 
11 Kokouksen päättäminen 
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Hei kaikki lapset ja nuoret  

sekä heidän ohjaamisestaan kiinnostuneet aikuiset! 
 

Aloitimme lapsiperheille suunnatun toimintamme varsin hienoin kokemuksin 

viime keväänä. Osallistujia oli paljon ja kaikilla näytti olevan hauskaa. 

Nyttemmin ohjaajilla on ollut kovia kiireitä omien töidensä ja opiskelujensa 

parissa ja toiminta on ikävä kyllä jäänyt.  
 

Lasten ja nuorten toimintaan kaivataankin kipeästi uusia ohjaajia. Kokemusta 

tai koulutusta lasten ja nuorten ohjaamisesta ei välttämättä tarvitse olla, 

mutta innokkuutta ja vastuuntuntoa pieniä taivaltajia kohtaan pitäisi olla 

sitäkin enemmän. Meillä on myös mahdollisuus lähettää vuosittain muutama 

ohjaamisesta kiinnostunut jäsenemme Suomen Ladun järjestämiin 

koulutuksiin.  
 

Ota yhteyttä Heidi Savolaiseen (puhelin 040 770 9874 tai 

heidi@adventureapes.fi), mikäli sinulla olisi intoa lähteä mukaan kehittämään 

tätä tärkeää osa-aluetta yhdistyksessämme. Jos innokkaita löytyy, voimme 

alkaa yhdessä suunnittelemaan kuinka saisimme järjestettyä lapsille, nuorille 

ja/tai perheille suunnattua ohjelmaa luonnon helmassa. 
 

Liity myös lapset/nuoret/perheet postituslistallemme, jossa voimme myös 

käydä keskustelua aiheesta. Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteystietosi:  

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

 

 
Lastentapahtumassa Taivalpirtillä. Kuva: Heidi Savolainen 

https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
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Tähtitaivaan ihme 
 

Kerronpa tarinan. Tämä tapahtui kauan sitten, siihen aikaan kun ei vielä ollut 
puhelinta, kun olin aika pieni poika. Tapaus ei sangen merkittävä ollut ja 
toistui useana iltana, mutta mieleen se on jäänyt ja lienee ollut sitten 
merkittäväkin minulle. Silloin meillä ei ollut vielä lankapuhelintakaan, 
saatikka sitten televisiota - no naapurissa oli televisio. Autoliikenne oli 
vähäistä ja puuhellalla keitettiin aamukahvit. 
 

No - antaas olla jahka pääsen kertomaan. Meidän posti tuli tuohon mainit-
tuun naapuriin ja minulle lankesi aina sitten usein postinhaku, kun pikkuveli 
oli vielä liian pieni ja isoveljet taas vahvempia. Isä ja äiti taasen työstä 
väsyneitä. Postinhakumatkan puolivälissä oli kallelleen kaatunut koivu, jossa 
oli sitten oksat siten, että kun siihen kiipesi, niin pääsi istumaan kuten 
elokuvateatterissa, nojatuoliin, kasvot taivasta kohti. Nojatuoli tosin ei ollut 
pehmyt vaan puinen ja myös jäinen talvella. No kerran, kun oli helmikuun 
pilvetön ilta ja kuu oli unten mailla, nousin taas koivutuoliin istumaan 
postinhakumatkalla. Tuhannet tähdet peittivät taivaankannen mitä kauneim-
min kuvioin. Vejin karvalakin korvukset syvemmälle, kuuntelin pakkasillan 
napsetta puissa ja katselin tähtitaivasta. En muista mitä ajattelin, mutta 
ihmettelin varmaan, että on se käsittämätön ja suuri tämä avaruus - ja 
kaunis. Sitten tuli kylmä ja housutkin jääty kiinni oksaan. Koivun oksalla tuli 
istuttua useat kerrat eri vuodenaikoina, mutta tähtitaivas on jäänyt siitä 
mieleen parhaiten.   
 

Se oli silloin se, mitä nyt? Posti tulee ”vielä” laatikkoon jo kotitalon kohdalle, 
kaksi veljeä sitä lukee. Koivunoksa on lahonnut jo ajat sitten. Isä ja Äiti 
ikuisella tähtimatkalla. Veljekset vielä vanhempia ja pikkuveli edelleen 
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nuorempi, tosin yksi meistäkin lapsista on jo jättänyt tämän maallisen 
vaelluksen, Risto sortui viinaan ja kuoli 39-vuotiaana Turussa. 
 

Mutta onneksi kotitalo on syrjätien varressa, katuvaloja ei ole ja kunnan valot 
ei häiritse pilvettömänä yönä. Tähtitaivas näkyy selkeästi ja kauniisti - niin 
taas tarina jatkuu, joka ei alkanutkaan. Katselen tähtitaivasta, tuota 
ääretöntä ja ihmeellistä. Otava siellä on edelleen samanlainen, seitsemän 
valopisteen ryhmänä, kauniina ja mystisenä. Vaikka ei ne tähdet samassa 
tasossa ole vaikka siltä näyttää, Otava kun on osa Isoa Karhua. 
  

Lensin mielikuvissa tähtien välistä eteenpäin ja eteenpäin ja löysin pienen 
kiven tyhjästä avaruudesta, keltaisen pienen kivihiukkasen. Kuvittelin, että 
jos tämä kivihiukkanen olisi avaruus, niin olisin tuolla sisällä aika pienenä 
pisteenä ja ihastelisin tähtitaivasta, jonka suuruutta en voi käsittää, en 
ymmärtää. Sellainen on tähtitaivaan ihme ja sen sisällä me elämme - suuren 
hiukkasen. 
 

No, kerroin tarinan, joka ei nyt sitten kai tarina ollutkaan, kun ei ollut alkua 
eikä loppua.  
 

tv. Heikki. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Iso_karhu 
 

Teksti ja kuva: Heikki Rinnemaa 

 

 

 

Ensilumilla Siikanevalla 21.11.2015 
 

Ensin sitä odotetaan kärsimättömästi ensimmäisiä lumia ja mahdollisia 
hiihtokelejä ja sitä oikeata talvea. Kun sitten sattuu niin iloisesti, että yhtenä 
yönä pukkaa kauan kaivattua herkkua niin paljon, että sitä tursuaa 
korvistakin ,niin johan on naama vinossa. Tiet on tukossa ja kaikki märkien 
lumien kuormittamat puut ovat taipuneet sähkölinjojen päälle. Virta on 
töpselistä poissa, kännyköiden tukiasemat ovat ”kaatuneet” ja facebookit ei 
toimi.  

Oma marraskuun lopun viikonloppuretkemme Siikanevalle sattui juuri tähän 
ajankohtaan. Aamulla herätessä olosuhteet olivat varsin talviset. Eivät 
tuikkineet paikallisen asujamiston mökkien valot. Mummot ja papat saivat 
tuhertaa aamukahveet ja puurot puupiiseillä. Lämpökin taisi olla vähän 
hakusessa. 

Pääsy autolla puiston parkkialueelle sujui paikoitellen puiden alitse pujotellen 
ja lunta auraillen. Polun alkupää näyttikin sitten oman haasteensa. 
Pitkospuut olivat kadonneet ja kaikki vielä sulan nevan polun merkit olivat 
paksun lumen alla. Kaunista oli. Erittäin kaunista.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Iso_karhu
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Kulku umpimähkään lankkuja hapuillen ei onnistunut järkevällä tavalla. Parin 
polulta putoamisen jälkeen oli viisasta jättää sillä kerralla Jaarikan maan 
laavun polttopuiden kärvennys toiseen kertaan. Pitkospuureitillä pysyminen 
olisi vaatinut vähän sellaista ketun vainua.  

No, makkaran paistoon löytyi tulipaikka lähempääkin. Päivän harmaudesta 
huolimatta puiden ja pensaiden muodot lumitaakan alla näyttivät todella 
kauniilta. Taukotulilla saattoi istua vähän pitempäänkin. Tiedä vaikka ne 
olivat talven viimeiset ja ainoat lumet. 

 

terv. Taapo 

 

Teksti ja kuva: Tapani Jantunen 

 

 

 

Pirkan Hölkän tulevaisuudesta 
 

Arvoisat yhdistyksen jäsenet; meillä on hätä. Tampereen Taivaltajat 
järjestää yhden Suomen legendaarisimmista juoksutapahtumista yh-
dessä Valkeakosken Retkeilijöiden kanssa. Tapahtumalla on pitkän 
historiansa ja osaavan tekijäkaartinsa ansiosta maineikas tarina, hyvä 
maine ja sen järjestelyt saavat paljon kiitosta. Tulevaisuuteen tuo 
kuitenkin uhkakuvia se, kuinka järjestelyihin riittää energiaa ja kuinka 
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AVUNPYYNTÖ! 
 

Löytyisiköhän yhdistyksestämme henkilöä tai henkilöitä, joka/jotka ottaisi 

hoitaakseen Amurissa sijaitsevan kerhohuoneemme siistimisen vuoden 

2016 alusta alkaen. 

Tarkemmin asiasta voi keskustella Raevaaran Raimon, Rahomäen Matin tai 

Puronniemen Mattiaksen kanssa. Yhteystiedot löytyvät lehden 

toimihenkilö-sivulta. 

 

Jos voit auttaa, otathan yhteyttä meihin! 

 

Johtokunta 

jatkossakin varmistetaan, että väki saapuu viettämään lokakuista 
sunnuntaipäivää, joko joukossa kirmaten tai polun varrella talkoisiin 
osallistuen.  
 

Haluammekin kutsua nyt kaikki ne, jotka Taivaltajien nimissä kokevat 
Pirkan Hölkän jollain tapaa sydämessään tärkeäksi, jakamaan 
ajatuksia yhteiseen kokoukseen. Tarkoituksena EI OLE se, että 
paikalle saapuneille nakitettaisiin ensi syksyksi valtava määrä erilaisia 
tehtäviä, vaan haluaisimme yhdessä tuumin ideoita toimintamallia, 
jonka sitten helmikuussa voimme esitellä Pirkan Hölkän 2016 
aloituskokouksessa sen omalle järjestelytoimikunnalle. Sanomattakin 
lienee selvää, että uudet jäsenet itse järjestelytoimikuntaan ovat toki 
enemmän kuin tervetulleita; tilaa on ja uutta näkemystä kaivataan 
aina mukaan!  
 

Puheenjohtaja Raimon myötämielisellä suhtautumisella esitän siis 
kutsun saapua paikalle tammikuun 11. päivänä Taivaltajien Kerholle.  
Entiset aktiivit, nykyiset toimijat ja visionäärit, jotka eivät edes halua 
olla mukana järjestelyissä, mutta mielellään jakavat mielipiteensä; nyt 
olisi ihana nähdä teitä kaikkia samassa tilassa; tulettehan! 
 

t. Outi, Pirkan Kierroksen toimistolta 
 

p.s. vanha talkoolaki sanoo, että ”Kyllä niitä tulee, kunhan tarjoilu on 
kohrallaan”. Kakkua ja kahvia siis tarjolla tietenkin.  
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EA 
EA-jaosto 

 
11.2.2016 Kerhoilta 

Tutustuminen Scandinavian Outdoor myymälän tuotteisiin.  
 

Vesi on tärkeä osa retkeilijän hyvinvoinnissa. Kannattaako vettä kantaa 
vai saako luonnonvesistä juomavettä suodattamalla? Saamme tietoa 
asiasta Scandinavian Outdoor myymälässä Pyhäjärvenkatu 5 torstaina 
11.2. kello 18.00 alkaen. Samalla voimme tutustua myös myymälän 
muuhun tarjontaan. 
  
Tervetuloa: EA-jaosto 
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ETSINTÄÄ JA GEOKÄTKÖILYÄ 
Etsintäjaosto 

 

Etsintäjaostolaiset harjoittelivat Taivalpirtillä 

 

Ryhmä jaostolaisia harjoitteli 
kadonneen etsintää Pirtillä sun-
nuntaina 29.11. Tavoitteena oli 
kerrata opittuja asioita ja harjoitella 
maaston haravointia. Kuvitellussa 
tilanteessa etsittiin reilun viikon 
kateissa ollutta Otso Karhu nimistä 
miestä. Etsinnän tuloksena löytyi 
termospullo, jonka lähiomainen 
tunnisti kuuluvan kadonneelle. 
Mikäli tilanne olisi ollut todellinen, 
etsinnät olisi voitu keskittää 
löytöpaikan ympäristöön. 
 

Harjoitus oli osa yhdistykseemme 
kolme vuotta sitten perustetun 
jaoston toimintaa. Sen tehtävänä 
on Vapaehtoisen Pelastuspalvelun 
(Vapepa) hälytysryhmän ylläpito ja 
geokätköilyn edistäminen. Epä-
virallisessa kasteessa jaosto sai 

nimekseen Etsintäjaosto. Vapepa on valtakunnallinen viranomaisia avustava 
järjestöjen yhteenliittymä, jonka toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti. 
Suurin osa tehtävistä on poliisin avustamista kadonneiden etsinnöissä. 
 

Toiminta lähti varsin nopeasti liikkeelle, koska hälytysryhmään liitettiin 
aikaisemmin geokätköilyn harrastajien muodostama hälytysryhmä. Ryhmän 
muodostumista vauhditti Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun keskustoimi-
kunnan toive, että toimintaan osallistuvat ryhmät kuuluvat johonkin 
valmiusjärjestöön. Suomen Latu keskusjärjestönä on tällainen järjestö. 
 

Vapepa hälytysryhmään liittyneet kutsutaan tehtäviin tekstiviestillä, johon 
vastaamalla voi ilmoittaa, pääsetkö heti tai muutamaa tuntia myöhemmin 
mukaan auttamistehtävään. Koska kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta, 
ryhmäläisen ei tarvitse selittää miksi ei voi osallistua hälytykseen. Toisaalta 
ryhmä joutuu ilmoittamaan kuinka monta auttajaa se olettaa saavansa 
mukaan hälytyksiin esimerkiksi kahden tunnin kuluttua hälytyksestä. Tämän 
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takia ryhmässä tulee olla riittävästi aktiivisia jäseniä, jotta viranomainen saa 
odottamansa määrän auttajia. 

 

Kolmen vuoden aikana ryhmä on saanut keskimäärin kaksi hälytystä 
kuukaudessa. Välillä voi olla pitkiäkin aikoja niin, ettei hälytyksiä tule, mutta 
sitten niitä voi olla hyvinkin tiheästi. Yhteen katoamiseen saattaa liittyä 
useampi hälytys. 
 

Koulutus tehtäviin ja taitojen ylläpito 
 

Suomen Punainen Risti järjestää erilaisia kursseja jotka valmentavat 
Vapepan tehtäviin. Ne kestävät yleensä pari päivää ja kurssimaksu on varsin 
pieni. Ryhmäläiset pitävät osaamistaan yllä osallistumalla hälytystehtävien 
lisäksi harjoituksiin. Niissä lisätään ryhmäläisten osaamista tekemällä 
harjoitukset vaikeammissa olosuhteissa kuin kursseilla ja kertaamalla 
aikaisemmin opittuja asioita. Auttamistilanteissa on hyvin monenlaisia 
tehtäviä, joten kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, eikä ryhmässä mukana 
oleminen edellytä erikoisosaamista. 
 

Mukaan jaostoon ja ryhmään 
 

Mikäli haluat olla viranomaisten apuna tervetuloa mukaan. Liittymällä 
Etsintäjaoston postituslistalle, saat jaoston toimintaan liittyviä tiedotteita. 
Liittymisen voit tehdä Taivaltajien nettisivulla olevalla lomakkeella. Lomake 
on osiossa Jaostot/Etsintäjaosto. Siellä on myös jaoston tapahtumakalenteri, 
josta näkyvät kunkin vuoden tapahtumat. Hälytysryhmään voit liittyä kun olet 
suorittanut Vapepan peruskurssin ja etsintäkurssin. Sivulta löytyvät tarvit-
tavat yhteystiedot mikäli haluat lisää tietoa jaoston toiminnasta, tai liittyä 
hälytysryhmään.  

 

Liittymistä pohtiessasi, voit miettiä, että mitä toivot siinä tilanteessa, 
kun kateissa oleva henkilö onkin joku läheisesi. 

 

Kuvassa etsintäkurssin maastoharjoitukseen valmistautunut osallistuja val-
miina lähtöön. 
 

Teksti ja kuva: Reijo Laamanen 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tämä lehti tulee valitettavasti joidenkin tapahtumien osalta myöhäs-

tymään lukijakunnalta. Kirjapaino, jota olemme vuosia käyttäneet 

lopetti yllättäen toimintansa. Viivästystä tulee väkisinkin etsiessämme 

uutta painotaloa. Olen pahoillani myös tapahtumien järjestäjien osalta. 

Päätoimittaja Anna-Maija  
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HIIHTOA, LADUNTEKOA JA 

MEHUNMYYNTIÄ 
Hiihtojaosto 

 

Huomio kaikki innokkaat laduntekijät! 
 

Teitä kaivataan talven latutalkoisiin  
Kaukajärvi-Taivalpirtti ja Hervanta-Taivalpirtti laduille. 

 

Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloiseen yhteistoimintaan 
ulkoilemaan ja tuottamaan hyvää mieltä muille hiihtäjille ja itsellesi, anna 
yhteystietosi sähköpostilla raimo.raevaara (at) gmail.com tai tekstiviestillä   

040 837 6269.  
 

Myös omaan tahtiin voi lumettaa ja korjailla latuja. Reitin varressa on kolia ja 
työntimiä siellä täällä.  

 
 

Yhdessä ”Hiihtäen” –tapahtuma Taivalpirtillä 
 

Lauantaina 6.2.2016 Taivalpirtillä kello 11.00-14.00 
 

 

Tervetuloa viettämään koko perheen ulkoilupäivää Taivalpirtille!  Nuotio loi-
muaa ja jaostot esittelevät toimintaansa. Muu ohjelma sään mukaan.  
 

Ota mukaan sään mukainen varustus (sukset, lumikengät, pulkka tms. jos sää 
sallii.)  
 

Mehutarjoilu. Omat eväät. Kahviosta saa ostaa herkkuja normaaliin tapaan.  
 

Tervetuloa! 
 

 

Tervetuloa nauttimaan täysikuusta! 
 

Tiistaina 22.3.2016 klo 20.00 lähdemme Suolijärven ulkoilumajalta hiihtä-
mään muutaman tunnin hiihtolenkin täysikuun loisteessa lumitilanteesta 
riippuen järvien jäitä tai latuja pitkin. 

Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on rauhallinen. 

 

Lisätietoja Raimo Raevaara 040 8376 269. 

Hiihtojaosto 
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Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella 2016 
 

Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina kello 10.00-18.00 
ja sunnuntaina kello 9.00-15.00. 

Lisäksi Pirtti on auki joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla 29.2.-6.3. 
(viikko 9). 

Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen tehtä-
viä ovat seuraavat: 

- Pirtin lämmitys 

- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 

- veden kanto kaivosta ja lämmitys 

- puiden haku liiteristä 

- astioiden tiskaus 

- ja paljon muuta lisäksi 

Päivystäjä saa seuraavia asioita: 

- hyvän mielen auttaessaan väsyneitä hiihtäjiä 

- ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana  

- lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina 

- mukavan tunnelman lauantai-iltana saunan jälkeen, kun hiihtoväki 
on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut 

 

Ota yhteyttä kerholle keskiviikkopäivystykseen tai halutun ajan vastuu-
henkilöön ja varaa itsellesi mukava talkooaika tai ilmoittaudu varahenkilöksi, 
jos et vielä tiedä sopivaa aikaa. Voit tulla myös vain joko lauantaina tai 
sunnuntaina. Yksin ei tarvitse olla; aina on mukana joku, jolla on kokemusta 
päivystyksestä. 

 
päivystysajat  jaosto ja/tai vastuuhenkilö puhelin 

23.-24.1 la-su 

30.1.-31.1. la-su Onerva Rekola   040 578 3340 

6.-7.2.  la-su johtokunta Raimo Raevaara 040 837 6269 

13.-14.2. la-su Ritva Vuorenmaa  040 743 3495 

20.-21.2. la-su EA-jaosto Marja-Liisa Lehto 040 779 6505 

27.-28.2.  la-su 

29.2  ma hiihtoloma 

1.3.  ti hiihtoloma  

2.3.  ke hiihtoloma 

3.3.   to hiihtoloma 

4.3.  pe hiihtoloma 

5.-6.3.   la-su  EA-jaosto Marja-Liisa Lehto 040 779 6505 

12.-13.3. la-su  johtokunta Raimo Raevaara 040 837 6269 

19.-20.3.  la-su   

26.-27.3  la-su    
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PELAILUA 
Pelijaosto 

 

Talven aikana pelaamme lentopalloa Tredun salissa Koivistonkylässä. Vuoro 
on kello 19.00-20.30. Uusia pelaajia toivotaan mukaan, vaatimuksena on 
vain jonkin sortin innostus asiaan. 

 

Lisätietoja antaa Seppo Raevaara 

puh. 040 546 8773 tai raevaara (at) koti.tpo.fi 

 

RETKEILYÄ 
Retkeilyjaosto 

 

12.-13.3.2016: Talviretki Siikanevalle 
 

Viikonlopun talviretki hiihdellään Oriveden Siikanevalla, mikäli lunta saadaan 
suksien alle. Lumen puuttuessa tai sään heittäytyessä muuten oikulliseksi 
retkeilemme ilman suksia. 

Ensimmäiset retkeilijät ovat (luultavasti) lähdössä jo perjantaina 11.3. kello 
18 aikoihin, mukaan ehtii myös lauantaina tai sunnuntaina oman aikataulun 
mukaan. Kuljetusta ei ole järjestetty, vaan tarkoitus on käyttää omia autoja 
tai kimppakyytejä. 

Yöpymiseen tarvitaan oma teltta, makuupussi ym. varusteet, keitin ja tukevat 
eväät. Leiri on tarkoitus perustaa Siikanevan itäpään tulipaikan ympäristöön 
varikon lähelle. Parkkipaikalta matkaa on noin 1-2 km. 

Mukaan kelin mukaiset liikkumisvälineet, kuten sukset, lumikengät tai 
kumisaappaat tms.  

Kun kirjoitan tätä on ulkona plusasteita ja vettä sataa. Maaliskuussa voi olla 
toisin, joten kannattaa tarkistaa retken tilanne (teiden auraus, puutilanne 
leiripaikalla yms.) minulta, jos aiot mukaan. Mahdollisista muutoksista pyrin 
ilmoittamaan myös retkeily s-postilistalla. 

 

Tiedustelut: Timo Antila, puh 0400 625 748 
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Kuva: Timo Antila 

 
 

Retkeilyjaosto etsii uusia jäseniä 
 
 

Retkeilyjaosto järjestää patikka- ja melontaretkiä sekä muita retkeilyyn liit-
tyviä tapahtumia, mm. tiistaimelontoja ja kerhoiltoja. Jaosto kokoontuu viisi 
kertaa vuodessa suunnittelemaan tarkemmin toimintaansa.  
 
Olemme avoinna uusille ihmisille ja ideoille. Toivomme saavamme uusia 
jäseniä noin kymmenhenkiseen joukkoomme.  
 
Tiedustelut: Johanna Välimäki,  
puh: 040 752 5116, sähköposti valimaki.johanna (at) gmail.com 
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Pohjatietoa jäsenkyselystä 
 
Viime vuonna tehtyyn, satunnaisotannalla valituille lähetettyyn jäsen-
kyselyyn vastasi yhteensä 56 henkilöä, joista naisia oli 27 (47 %) ja miehiä 
28 (49 %). Yhden vastaajan sukupuolesta ei ole tietoa.  
 

Jäsenyyden kesto alle 2 vuotta 5 (9 %) 
   2-4 vuotta 4 (7 %) 
   5-10 vuotta 13 (23 %) 
   11-20 vuotta 15 (26 %) 
   yli 20 vuotta 18 (32 %) 
   ei tietoa  1 (2 %) 
 
Yli puolet vastaajista on ollut Taivaltajien jäsenenä yli kymmenen vuotta ja 
noin kolmannes vastaajista on ollut jäsenenä yli 20 vuotta. 
 

Miksi olet jäsen? (syitä voi olla useampia) 
26 % on mukana, koska saa oman yhdistyksen etuja. (vain yhdellä henkilöllä 
tämä oli ainoa syy) 
54 % on mukana saadakseen Latu ja Polku –lehden (vain kolmella henkilöllä 
tämä oli ainoa syy) 
56 % tavatakseen muita ihmisiä (vain 1 henkilö on mukana tästä syystä). 
67 % kiinnostaa oman yhdistyksen toiminta (neljällä henkilöllä ainoa syy)  
70 % kannattaa liikunnan edistämistä (kolmella henkilöllä tämä oli ainoa 
syy). 
8 henkilöä (14 %) ilmoitti olevansa mukana kaikista yllä olevista syistä. 
 

Jäsenmaksua pidettiin sopivana 85 prosenttisesti ja edullisena 15 %. 
 

Mistä saatu tietoa oman latuyhdistyksen toiminnasta? 
93 % on saanut tietoa yhdistyksen jäsenlehdestä ja 26 % vain tästä tieto-
lähteestä. 
51 % on saanut tietoa yhdistyksen omilta kotisivuilta ja 2 % vain tästä tieto-
lähteestä. 
14 % on saanut tietoa Suomen Ladun internet-sivuilta ja 2 % vain tästä tieto-
lähteestä. 
30 % on saanut tietoa yhdistyksen facebook-ryhmästä  
26 % ”puskaradion” kautta. 
 

Kuinka usein osallistut yhdistyksen toimintaan? 
58 % jäsenistä osallistuu yhdistyksen toimintaan satunnaisesti, 18 % kerran 
kuussa, 14 % viikoittain ja 9 % ei osallistu lainkaan. 
 

Oletko tyytyväinen yhdistyksesi toimintaan? (asteikko 0-10) 
25 % antoi täyden kympin, 8 ja 9 oli kumpaakin lähes saman verran yhteen-
sä 24 %, 7 oli 7 % ja 6 antoi 14 %. Arvosanaa 0 - 5 annettiin 2 – 7 % väliltä. 
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Oletko Suomen ladun vai oman yhdistyksen jäsen?  

(asteikko 0-10 ilmeisesti 0 = Suomen Ladun jäsen ja 10= Taivaltajien jäsen) 
 

25 % on Taivaltajien jäsen asteikolla   10 

12 %                                                       9 

11 %                                                       8 

7 %                                                         7 

14 %                                                       6 

9 %                                                         5 

4 %                                                         4 

7 %                                                         3 

2 %                                                         2 

4 %                                                         1 

7 % on Suomen Ladun jäsen asteikolla 0 
 

Minkälaista toimintaa toivoisit yhdistyksen järjestävän enemmän? 

47 % haluaa päivä- ja viikonloppuretkiä lähialueille 

35 % haluaa Lapin matkoja tai vaelluksia 

30 % pitää nykyistä toimintaa riittävänä ja saman verran halutaan säännöl-
listä kuntoliikuntaa 

21 %  haluaa lasten ja perheiden toimintaa 

19 %  haluaa yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa 

Alle 10 % haluaa vaikuttaa omalla paikkakunnalla (5 %), hyväntekeväisyyttä 
(4 %) ja talkootoimintaa (2 %) 
 

Yllättävän vähän vastaajista haluaa osallistua talkoisiin. Esimerkiksi Taivalta-
jien kevät- ja syystalkoisiin osallistuu jäsenistöstä juuri tuon 2 % verran.  
 

Mitä muuta toivoisit yhdistyksen järjestävän tai mitä eri lajeja? 

26 % ehdotti järjestettäväksi jotain toimintaa. Kursseja ja kerhoiltoja haluttiin 
mm. geokätköilystä, retkeilystä, kuntoilusta, sauvakävelystä ja retkipyöräi-
lystä. Kommenteissa painotettiin myös nuoriin ja lapsiin kohdistuvaa 
toimintaa. 
 

Alla kommentteja: 

”Geokätkentäkurssi voisi olla kiva. Sentyyppinen toiminta saattaisi houkutella 
mukaan lisää nuorta väkeä.”  

”Joskus yhdistyksellä oli onkikilpailu Taivalpirtillä, ja siellä oli myös lasten-
sarja.” 

”Geokätköilyä jatkuvana toimintana, esim. retkiä säännöllisesti ja opastusta 
lajiin siinä samalla.” 

”Haluan olla Suomen Latu ry:n jäsen nimenomaan avantouinnin vuoksi, mut-
ta Tampereen Taivaltajat ry ei kuitenkaan järjestä avantouintia. Siitä huoli-
matta asuinpaikan perusteella maksamme perhejäsenmaksua Taivaltajiin.” 

”Hiihtoviikko Lapin maisemissa meille tavallisille hiihtäjille, esimerkiksi 
Kiilopäälle keväthangille.” 



19 

”Kerhoiltoja ja vierailijoita erilaisista retkeilyyn ja liikuntaan liittyvistä asioista. 

Kerran vuodessa kuntoilukurssi/-leiri jossakin kurssikeskuksessa (Tanhu-
vaara, Pajulahti, Kuortane...) Yhdessä hyvin suunniteltu ohjelma. Opisto-
tasoista ja muutenkin edullista. Voisi olla yhteistyössä toisenkin latu-
yhdistyksen kanssa.” 

”Koulutusta ja luentoja esim. talvivaelluksesta ja niihin sopivista reiteistä ja 
samoin kesävaelluskohteista ja suositeltavista reiteistä. Erityisesti Lapin 
kohteet kiinnostavat ja samoin Ruotsin ja Norjan pohjoinen. Omassa 
seurassa tietotaitoa jota "pantataan". Parempi tiedottaminen ja yhteistoiminta 
seurojen välillä voisi tuoda lisää mahdollisuuksia.” 

”Lisäyksenä jo aiemmin lähettämääni vastaukseen: Yhteistyötä Sastamalan 
Kirkkovaelluksen kanssa. Ollut yli 10 v. Liitytään mukaan vaelluksiin! Voin 
olla tässä mukana. kts. www.vanhaharsu.com. On muitakin yhteistyötahoja. 

Taivaltajat saavat todennäköisesti kutsun Metsäkestilään, yhteiseen eri 
tahojen tapaamiseen  aiheesta: Luomakunta-Hiljaisuus ... näin alustavasti.” 

”Retkeilyn perusasioiden/taitojen kurssi aikuisille aloitteleville tai osaamista 
päivittäville retkeilijöille esim. 1-2 päivää. Lisäksi eri lajien teematapahtumat, 
esittelyt kiinnostavia. Kiinnostavaa olisi myös kuulla menneistä retkistä, 
reiteistä ym.” 

 

Lisäksi muutama otsikko kyselystä 

Retkipyöräily, Sauvakävelytekniikkakurssi, Geokätköily tutuksi, Metsämörri-
koulutusta ja toimintaa, Sosiaalisia ikäluokat yhdistäviä rientoja, Tietoiskuja 
asioista, Toimintaa nuorille aikuisille ja lapsiperheille. Esim. lasten 
retkeilykurssia, jossa vanhemmat mukana. Varusteiden esittelyä ja testausta 
ohjatusti enemmän. 

 

Muita terveisiä oman latuyhdistyksen luottamushenkilöille  

”Kiitos hyvästä toiminnasta josta olen saanut nauttia.” 

”Kiitos teille sitoutumisesta ja ahkeruudesta. Oma elämäntilanteeni ei ole 
muutamaan vuoteen sallinut  luottamustoimien lisäämistä ihan ajankäytöl-
lisistä syistä (mm. sukulaisista huolehtiminen), mutta ehkä vielä joskus.” 

”Kokemusta ja asiantuntemusta aina tarvitaan, mutta rinnalle olisi hyvä 
saada uutta nuorempaa sukupolvea oppimaan ja tuomaan uusia ideoita.” 

”Kynnysten madaltaminen Taivalpirttiin ja tapahtumiin tutustumiseen. 
Painotusta nuorten mukaantuloon.” 

”Käyttäkää varoja jäseniä hyödyttäviin tarkoituksiin esim. Pirtin ehos-
tamiseen, välineisiin jne.” 

”Mielestäni järjestettyjä tapahtumia on riittävästi, mutta niihin en vain pysty 
osallistumaan lähinnä aikatauluongelmien vuoksi. Toisekseen aktiivien 
ikäjakauma on kovin korkea ja toiminta on hieman "sisäänlämpiävää". 
Nuorekas/perheetön 40-v. tuntee itsensä joukossa varsin ulkopuoliseksi...” 

http://www.vanhaharsu.com/
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”Olen jo nyt mukana vapaaehtoistoiminnassa. En juurikaan ehdi, jaksa kovin 
aktiivisesti olla mukana. Toivon, että yhdistys tulisi mukaan HILJAISUUDEN 
as. asiantuntijoiden kanssa. esim. seurakunnan retriittitoiminta. Tässä voisin 
olla yhteyshenkilönä.” 
”Ruskavaellus: meidät ikääntyneet olisi hyvä ottaa paremmin huomioon. 
Oma ryhmä, polkuja pitkin, autiotupia, vain vähän polkujen ulkopuolella. 
Silloin nuoremmat voivat mennä omaa vauhtiaan ja reittejään.” 
”Tässä olisi voinut olla vielä vaihtoehtona: Olen joskus kiinnostunut 
osallistumaan. Työelämässä olevan vapaa-aika on rajallista ja aina ei voi 
osallistua vaikka olisi kiinnostusta. Osallistuminen on mahdollista 
elämäntilanteen mukaan.” 
 

 Koosteen tekijä: Matti Ketola 

Siikanevan talvea, kuva: Timo Antila 



21 

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 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 
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 
avoinna 
 

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: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/ 

 

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

