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Raipen palsta 
 

Kun kirjoitan tätä tekstiä Äkäs-
lompolossa huhtikuun 20. päivä, on 
täällä vielä talviset olosuhteet. Ladut 
ovat hyvässä kunnossa ja luntakin 
lähes metri. Hiihtäjiä näkyy paljon 
laduilla. Läskipyörät (leveärenkaiset 
maastopyörät) ovat tänä keväänä 
nousseet suosioon ja niitä näkeekin 
laavuilla ja nuotiopaikoilla runsaasti. 
Niille on ajettu lumikelkoilla omia 
reittejä ja ne voivat käyttää myös 
taukopaikkojen huoltoreittejä. Reit-
tejä on Ylläksen ympäristössä kym-
meniä kilometrejä. Hauskaa puuhaa 
hiihdon välipäivinä. Pyöriä vuokra-
taan muutamassa urheiluliikkeessä 
Äkäslompolossa. 
 

Kesä alkoi Taivalpirtillä kevättal-
koilla 6.5. lauantaina ja kesäkauden 
avajaisilla 10.5. keskiviikkona. Ke-
sällä Taivalpirtti on keskiviikkoil-
taisin seuran toiminnan keskipiste. 
Silloin pelataan lentopalloa, sauno-
taan (uimapukusauna), istutaan 
nuotiolla, harrastetaan jotakin oma-
toimista liikuntaa tai vain nautitaan 
Taivalpirtin tunnelmasta. 
 

Kerholla järjestetään Suomen La-
dun toimesta Vaikuta-ilta 17.8.2017 
kello 18.00 alkaen. Toisaalla leh-
dessä on illasta lisätietoa. Tule mu-
kaan keskustelemaan vaikuttami-
sesta. 
 

Mukavaa ja lämmintä kesää kaikille 
Taivaltajille 
 
tv Raimo 
 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
45. vsk. No 3/2017, 20.5.2017 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2017: 
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 4/2017 ilmestyy 20.9,2017. AINEISTO 
PÄÄTOIMITTAJALLE VIIMEISTÄÄN 
20.8.2017 
 
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 
taivaltajat@gmail.com 
Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
taivaltajat@gmail.com 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2017: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys 27 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
 

 

mailto:taivaltajat@gmail.com
mailto:taivaltajat@gmail.com
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TAPAHTUMAKALENTERI 
Aamun askeleet  
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan 
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Lentopalloa ulkokentällä Taivalpirtillä ja sisällä syyskuun puolesta välistä 
alkaen.  Seuraa facebook-sivua ja kotisivua. Lisätietoja antaa Seppo Rae-
vaara, yhteystiedot toisaalla tässä lehdessä. 
 

Melontaa 
Kesän 2017 tiistaimelonnoista ilmoitetaan melonnan sähköpostilistalla, 
katso liittymisohjeet toisaalla tässä lehdessä. 
 

Pyöräilyä  
Sunnuntaisin Mustalahden satamasta kello 10.00. Katso sivulta  
 

31.5. Polkujuoksusaunalenkki Taivalpirtillä, sivu 10 
 

7.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 14 
 

17.-18.6. Nuku yö ulkona – Taivalpirtillä, sivu 14 
 

17.-18.6. Hämeen latualueen Nuku yö ulkona – Evolla, sivu 19 
 

21.6. Polkujuoksusaunalenkki Taivalpirtillä, sivu 10 
 

17.-24.7. Melontavaellus Kemijoen latvoille, sivu 15 
 

19.7. Polkujuoksusaunalenkki Taivalpirtillä, sivu 10 
 

29.-30.7. Pyöräretki Orivedelle, sivu 12 
 

17.8. Vaikuta-ilta Kerholla, sivu 9 
 

23.8. Polkujuoksusaunalenkki Taivalpirtillä, sivu 10 
 

24.8. Hämeen latualueen Latuset-tapaaminen Taivalpirtillä, sivu 20 
 

26.8. Hätäensiapukurssi Taivalpirtillä, sivu 11 
 

26.8. Hämeen latualueen ”Piru kaikukoon”Hollolassa, sivu 18 
 

1.-10.9. Ruskavaellus Länsi-Lappiin, sivu 17 
 

13.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä 
 

22.-24.9. Viikonloppuretki Isojärven kansallispuistoon, sivu 18 
 

1.10. 48. Pirkan Hölkkä, sivu 6 ja 8 
 

8.10. Talkoohölkkä, sivu 7 
 

7.-8.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja -kokous, sivu 20 
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Siikanevan retki 23. huhtikuuta 
 

Siikaneva on soiden suojelualue Ruovedellä. 
  

Siikanevalla kulkija voi aistia laajan suoalueen rauhan ja eloisuuden 

samaan aikaan. Siikaneva onkin vaikuttava päiväretkikohde etenkin 

lumettomaan aikaan. Pääosin pitkostettu kierros esittelee alueen 

monipuolista luontoa ja maisemia. Laajat suokentät levittäytyvät kulkijan 

ympärille, kunnes aukeus vaihtuu välillä vanhan metsän saarekkeiden 

hämyiseen tunnelmaan (Luontoon.fi). Keväisin Siikkanevalle kannattaa 

suunnata hankikannoille suksilla tai vaikka lumikengillä. 
 

Tälle keväiselle retkelle suuntasi kymmenkunta innokasta retkeilijää. 

Sääkin suosi, joskin hieman kolea tuuli hieman puhalsi.  
 

Joutsenia sekä erilaisia lintuja lenteli suolla ja olipahan joku nähnyt tuoreet 

villisian jäljetkin. 
 

Mukava retki kaiken kaikkiaan. Siikaneva ei koskaan petä, joten sitä voi 

kyllä suositella retkikohteeksi ja helppojen pitkospuiden vuoksi myös 

perheen pienimmätkin pärjäävät varmasti. 
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Liekit nuotion taas kiehinen sytyttää,  

savu juurakon käy kasvoillain.  

Kylki nokipannun muistoja herättää,  

rauhan syvän tunnen sielussain. 
  

 -Seppo Leino- 

 

Teksti ja kuvat: Marika Viinikka 
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Kutsu talkoisiin! 
 

48. Pirkan Hölkkä 
1.10.2017 
 

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää! 
 

Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 48. 
kerran. 
Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen 
määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. 
Lauantaina 30.9.2017 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelu-
töitä ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle. 
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 29.9.2017 kello 11.00 alkaen tava-
roiden lajittelutöitä. 
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset 
toimet eri huoltopisteissä - ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua 
Kerholla. 
Alla listatut taivaltajat odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään 
lisää talkootehtävistä. 
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen Hölkästä. 
 

Loppuvuodesta järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokailuineen. 
 

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset! 
 

Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin paikkoihin ja 
tehtäviin: 
EA-toiminta          Lehto Marja-Liisa      040 779 6505 
Vähä-Kausjärvi    Mäkinen Pirkko         050 403 4441 
Taivalpirtti            Raevaara Raimo       040 837 6269  
                            raimo.raevaara(at)gmail.com 
Vormisto              Marttila Esko              0400 621 680 
Hervanta              Piipponen Riitta        040 836 2536 
Nirva, huolto        Rae Anna-Maija   040 583 2733 
                            anna-maija.rae(at)pp.inet.fi 
Nirva, maalialue  Raevaara Seppo       040 546 8773 
                            raevaara(at)koti.tpo.fi 
tai kaikkiin tehtäviin Kerholle keskiviikkoisin     03 214 5231 
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Tervetuloa Talkoohölkkään  
 

sunnuntaina 8.10.2017 
 
Sunnuntaina 8.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti 
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia 
(vanhalla) Lempääläntiellä, Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. 
Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoo-
hölkkääjistä, joten toivomme Sinun kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla 
kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. Matkaan kannattaa varata mukaan 
oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä. 
 
Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta, 5 euroa, bussissa. 
 
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen 
portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 9.45. 
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli bussi 
sattuu tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy muiden lähdöstä.  
 
Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä 
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin. 
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. 
 
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 

 
Talkoohölkän vastaavat: 
 
Heikki Toivainen, Rutajärvi  puh. 040 582 0474 
Raimo Raevaara, Taivalpirtti  puh. 040 837 6269 

 
Ilmoittautumiset  
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi 
 
 
Talkooterveisin 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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Taasen hölkätään 1. ja 8. lokakuuta 2017 
 
48. Pirkan Hölkän valmistelut ovat alkaneet. Toimikunnassa työskentelee: 
Taivaltajista Martti Mäkelä puheenjohtaja sekä ensiapu- ja 
turvallisuusvastaava, Raimo Raevaara sihteeri, Seppo Raevaara 
maalipaikan johtaja, Tarmo Majava tulospalvelu, Seppo Hakamäki 
maalipaikan järjestelyvastaava, Paula Marjamäki huoltopäällikkö, Antti 
Sirén huoltopiste-edustaja.  
Retkeilijöistä Pekka Pesonen varapuheenjohtaja, Markku Myyrä 
lähtöpaikan johtaja, Tatu Viljanen ratamestari, Heikki Toivainen 
huoltovastaava. 
Kierroksen toimistosta Katri Vuorinen tiedottaja. 
 

Toimikunnassa on monen hölkän kokemuksen saaneita toimijoita, joten 
puheenjohtajana on turvallinen olo, sillä tällä porukalla varmaan hölkän 
järjestelyt hoituvat. 
 

Ratamestari Tatu Viljanen ilmoittelee kesän aikana reitin korjaustalkoista. 
Ainakin Vähä-Kausjärven ja Taivalpirtin väli tarvitsee kohennusta. 
 

Varsinaisena tapahtumapäivänä taas tarvitaan runsaasti talkoolaisia eri 
huoltopisteille ja kuljetus palveluun kuljettajia.  
 

Hyvää Kesää ja tapaamisiin hölkässä syksyllä. 
Martti Mäkelä 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Raipe ja läskipyörät Äkäslompolossa. Kuva Raevaaran kotiarkisto.  
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Vaikuta-ilta Tampereella  
Taivaltajien Kerholla 

17.8.2017 kello 18.00 alkaen. 
 

Vaikuta! -illat on suunniteltu erityisesti Suomen Ladun paikallisyhdistysten 
vaikuttamistyön avuksi ja iloksi. Tervetuloa Vaikuta! -iltaan.  
 

Tervetuloa kaikki  
• paikallisyhdistyksissä asiasta kiinnostuneet  
• lausuntojen ja kannanottojen tekijät  
• viestinnästä ja tiedotuksesta vastaavat  
• kunnan kanssa yhteistyötä tekevät  
• oman työn puolesta kiinnostuneet  
 

Jos haluat ottaa mukaasi kunnan ulkoiluasioista kiinnostuneen virka-
miehen tai luottamushenkilön tai vaikkapa yhteistyökumppanin toisesta 
järjestöstä, se sopii hyvin.  
 

Illan aikana puhutaan jo olemassa olevista ulkoilupaikoista, niiden 
kunnosta ja parannustarpeista. Samalla mietitään, miten kuntien ulkoilu-
paikkoja voitaisiin vielä kehittää.  
 

Keräämme yhteisiä hyviä ideoita ja kokemuksia vaikuttamistyöstä ja 
ulkoilupaikkojen kehittämisestä vapaasti keskustellen, kysellen ja osaa-
mista jakaen.  
 

Kahvitarjoilu. 
 

Lisätiedot: Anne Rautiainen, anne.rautiainen@suomenlatu.fi, puh. 050 545 6539 
 

Pohjalla on mm.  
• Kuntavaikuttamisopas  
• Leader-rahoitus ja ohjelmakauden kärkitavoitteet  
• Hyvinvointia metsästä: kirjan tulokset  
• Jokamiehenoikeudet  
• Luonnon virkistyskäytön tilastot eri lajien harrastajamääristä ja nousevista ja      
   hiipuvista lajeista  
• Luonnonsuojelualueiden järjestyssäännöt 
• OKM:n liikuntapaikkarahoitus 
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Terve kaikki 
taivaltajat! 

 
Olen Marika Viinikka ja liityin 

Taivaltajiin 2016 keväällä huo-

mattuani Latu ja Polku-lehdes-

sä, että Suomen Latu hakee 

ihmisiä polkujuoksuohjaajakou-

lutukseen.  
 

Polkujuoksua harrastaneena 

innostuin tietysti ja ajattelin, että 

tämähän on hyvä "hyvän-

tekeväisyyslaji" itselle, koska 

kurssit, joita järjestin kesällä 

2016 olivat avoimia ja ilmaisia 

kaikille. Tarkoitus oli saada ihmiset liikkeelle ja tutustuttaa tähän hienoon 

lajiin kuntotasoon katsomatta.  
 

Liityin myös Taivaltajien retkeilyjaostoon ja tarkoitus on viedä ihmisiä 

retkeilemään. Jos sinulla olisi jokin hyvä retkikohde lähellä Tamperetta niin 

ota rohkeasti yhteyttä ja mennään porukalla retkeilemään. 
 

Tulevana kesänä olisi tarkoitus vetää myös muutama polkujuoksuun 

tutustumiskurssi sekä Taivalpirtillä ns. saunalenkkejä.  Hölkkäilemme aina-

kin Pirkan taival -reittiä ja mahdollisesti muita polkuja noin tunnin, jonka 

jälkeen sauna ja uinti. Myös makkarat kannattaa ottaa mukaan, joita voi 

nuotiolla paistella. 
 

Tulevan kesän kursseista kannattaa myös seurata facebookissa Suomen 

Ladun Polkujuoksu Pirkanmaa -ryhmää sekä Tampereen Taivaltajien omaa 

facebook-ryhmää. 
  

Saunalenkit: 31.5., 21.6., 19.7. sekä 23.8.  
 

Hyvää tulevaa retkirikasta kesää kaikille taivaltajille, 

toivottaa Marika 
 

Kuva: Marika Viinikan arkisto 
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Ensiapujaosto 
 

Hätäensiapu/SPR-EA1 kertauskurssi  

Taivaltajille 26.8. 
 
Taivalpirtillä lauantaina 26.8.2017 kello 8.30 – 17.00. Kurssin kesto on 8 
oppituntia (á 45 min) + ruoka- ja kahvitauot 
 

Kurssin sisältö: 
- auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa 
- hätäensiavun perusteet 

- tajuttomalle annettava ensiapu 
- peruselvytys 
- vierasesine hengitysteissä 
- verenkierron häiriötila (sokki) 

- haavat 
- tavallisimmat sairauskohtaukset 
- palovammat 
- defibrillaattorin käyttökoulutus 

 
Opettajina toimivat ensiavun ja terveystiedon opettaja Paula Heinola ja 
lääkintämestari evp. Martti Mäkelä. 
 

Kurssin hinta on 30 € ja siihen sisältyy: 
- opetus 
- aamukahvi kello 8.30 
- keittolounas (ilmoittautuessasi kerro erityisruokavaliosta) 
- päätöskahvi 
- päivän päätteeksi on mahdollisuus uimapukusaunaan 

 

Kurssin suorittaneelle voidaan jatkaa voimassa olevaa alle 3 vuotta vanhaa 
SPR:n EA1 -korttia 3 vuotta. Ota voimassa oleva kortti mukaan. Uuden 
hätäensiapukortin lunastus on 8 €. 
 

Ilmoittautumiset 26.7.2017 mennessä taivaltajat.sporttisaitti.com -sivustolla. 
Lisätietoja Marja-Liisa Lehto gsm 040 779 6505 tai sähköposti 
marjaliisa.lehto(at)gmail.com 
 

Ilmoittautuneiden tulee maksaa 18.8. mennessä Taivaltajien tilille FI71 
3636 3010 7143 43 

- kurssimaksu 30 € 
- ja mahdollinen uusi hätäensiapukortti 8 €  
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Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 10. Jos kurssi ei toteudu, 
niin maksut palautetaan. Osallistujien määrä on rajoitettu 15 henkilöön. 
 

Huomioi säänmukainen vaatetus, koska harjoitukset tapahtuvat maastossa. 
 

Tervetuloa Suomen Luonnonpäivään Taivalpirtille! 
 

Ensiapujaosto 
 

Pelijaosto 
 

  

Kesä pelataan lentopalloa Taivalpirtillä ulkokentällä. Syyskuussa kesä-
kauden päättäjäisten jälkeen siirrytään sisätiloihin. 

 

Pyöräilyjaosto 
 

Pyöräillään sunnuntaisin 
 

Elokuun loppuun sunnuntaisin kello 10.00 lähtevät Mustalahden satamasta 
seurojen Tampereen Taivaltajat, Tampereen Polku-Pyöräilijät ja Kaupin 
Kanuunat pyörälenkit. Joka toinen viikko on myös ohjaajan suunnittelema 
ja vetämä retkivauhtinen lenkki, jossa on myös jokin luonto- tai muu 
käyntikohde. Näitä retkilenkkejä on 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. ja 
27.8. Muina kertoina on kokeneiden pyöräilijöiden lenkit, jotka polkaistaan 
liikkeelle spontaanimmin vailla sen kummempaa vetäjää. 

 

 

Taivaltajien viikonlopun pyöräretki  

Onnistaipaleen kylään Orivedelle  

29.-30.7.2017 
 

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna teemme pyöräretken maalaismai-
semissa Orivedelle, jossa majoitus Seikkailuapinoiden kotona eli Heidin 
majatalossa.  
 

Lähtö on lauantaina 29.7. Linnainmaan Prisman edestä kello 10. Lauantain 
reitti: Linnainmaa, Sorila, Kämmenniemi, Teiskon kirkko ja Oriveden 
Onnistaipaleen kylä. Matka on noin 64 km. Paluumatkan reitti kulkee 
Oriveden keskustan, Suinulan, Lihasulan ja Ruutanan kautta takaisin noin 
56 km.  
 

Tarjolla on seuraavat majoitusvaihtoehdot: Yöpyminen kahden hengen 
huoneessa on 45 euroa /hlö (6 hlöä), käytäväpaikka sängyssä/patjalla  
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lattialla 35 euroa/hlö (6 hlöä) tai pihassa omassa teltassaan 22 euroa/hlö, 
kaikki vaihtoehdot sisältävät valitun majoitusvaihtoehdon lisäksi illallisen, 
iltasaunan, vuodevaatteet, pyyhkeen ja runsaan aamiaisen 
 

Illallinen sisältää raikkaan vihersalaatin, kermaisen lohikeiton, leivän ja 
levitteen. Ruokajuomana vesi, maito ja/tai mehu sekä jälkiruoaksi mustik-
kapiirakka vaniljakastikkeella sekä kahvi, tee tai kaakao. Lisäksi 
illallispakettiin kuuluu makkaranpaistomahdollisuus ilta/yöpalaksi majatalon 
sisä/ulkotakassa kunkin oman aikataulun mukaan.  
 
Ilmoittautumiset taivaltajat.sporttisaitti.com nettisivuston kautta 6.7. 
mennessä. 
 

Mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat pyydämme kertomaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kun olet saanut vahvistuksen 
ilmoittautumisestasi, maksu majoitus 17.7. mennessä Taivaltajien 
pankkitilille FI71 3636 3010 7143 43. 
 

Lisätiedot Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai sähköposti 
mattirahomaki(at)gmail.com 
 

Seuraava teksti lainattu: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4016 
 

Onnistaipaleen kylä on tiiviisti raitin varteen rakentunut ryhmäkylä, jota ympäröi 
laaja ja pinnanmuodoltaan vaihteleva, pieniin vesistöihin rajoittuva viljelymaisema. 
Kylässä on säilynyt runsaasti 1800-luvun loppupuolen vaurasta talonpoikais-
rakentamista.  

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4016
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Onnistaipaleen kantatalojen pitkät, yksikerroksiset, kaksikuistiset päärakennukset 
ovat säilyneet 1900-luvun alkupuolen asussa. Pihapiireissä on hirsirakenteisia 
navettoja ja useita erityyppisiä aittoja. Hörtsänä on ollut Oriveden huomattavimpia 
tiloja. Ylä-Hörtsänän entisen rusthollin arboretum eksoottisine puulajistoineen on 
perustettu 1909. Erillään ryhmäkylästä sijaitsevat Ala-Hörtsänän talouskeskus 
Myllyjärveen pistävällä niemellä ja Pulkkilan kantatila kyläkeskuksen kaakkois-
puolella. Kylässä on 1920-luvun klassismia edustava koulu. 
Onnistaipaleen kylä sai todennäköisesti pysyvän asutuksen keskiajan lopulla. 
Onnistaipaleen nimi mainittiin ensimmäistä kertaa asiakirjalähteissä jo 1508, jolloin 
kylällä tiedetään olleen kuusi suurta taloa. Niistä Isotalo-Hörtsänä oli vuosisadan 
lopulla suurin ja vaurain. Onnistaipaleella toimi myös kestikievari 1730-1770. Kylän 
poikki kulkeva tie oli pääreitti Kangasalta pohjoiseen Ruovedelle. Onnistaipale oli 
Oriveden suurimpia kyliä 1800-luvun lopulla. 
 

Kuva: Seikkailuapinat 

 

Retkeilyjaosto 
 

Tiistaimelonnat 
 

Kesän 2017 tiistaimelonnoista ilmoitetaan melonnan sähköpostilistalla, ks. 
liittymisohjeet toisaalla tässä lehdessä. Myös vapaaehtoiset avustajat ja 
ohjaajat voivat ilmoittautua siellä, minkä jälkeen retkeilyjaoston jäsenet 
päättävät, onko avustavaa väkeä kullakin kerralla tarpeeksi paikalla ja 
voidaanko sillä viikolla tiistaimelontaa järjestää.  
 
 

Kalastuskilpailu keskiviikkona 7.6 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 
mukaan. Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin, ja tässä on mainio tilaisuus tulla 
tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin.  
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 
 
 

17-18.6 Nuku yö ulkona –tapahtuma Taivalpirtillä 
 

Kansallinen Suomen Ladun ideoima nuku yö ulkona –tapahtuma 
järjestetään Taivalpirtillä 17.-18.6. Portti Savontieltä Taivalpirtille on 
lauantaina auki ainakin kello 14-20. Olet tervetullut majoittumaan omin 
majoittein ja eväin Taivalpirtin lähimaastoon. Sauna lämpiää illalla, 
varustaudu uimapuvulla. Muuta varsinaista ohjelmaa päivään ei ole lehden 
painoon mennessä järjestetty, mutta tässä on hyvä tilaisuus kysellä mitä 
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tahansa retkeilystä vaikkapa nuotion äärellä. Tapahtuma sopii hyvin 
lapsillekin, ja on mainio tilaisuus tulla tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin 
taivaltajiin. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Johannaan, puh. 040-
7525116 ja sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com. 
 

Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 

Melontaa Paatarilla. Kuva: Johanna Välimäki 

 

17.-24.7 Melontavaellus Kemijoen latvoille 
 

Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu tänä vuonna Kemijoen 
latvoille. Matkaan kohti Kemihaaran Lomaa lähdetään omin autoin ja me-
lontavälinein varhain maanantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon 
kuluttua.  
 

Aluksi melotaan, uitetaan ja sauvotaan vastavirtaan ja mahdollisesti 
päiväretkeillään patikoidenkin. Melonta loppunee viimeistään Marttiin.  
 

Käytämme paikallisia palveluita sopivasti hyväksemme retken alussa ja 
lopussa, mutta muuten majoitus on omissa teltoissa ja ruoka tehdään itse. 
Lisäksi retki vaatii kykyä sietää sääskiä ja muita tuttavallisia pikkuötököitä. 
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Reitillä on jonkin verran koskia ja se soveltuu muoviselle melontakalustolle 
sekä melojille, joilla on jo melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi 
hankkia etukäteen esim. Lempäälän koskireitiltä. Reittiselostuksen 
karttoineen löydät netistä: 
http://matkailu.savukoski.fi/index.php?option=com_content&view=article&id
=64&Itemid=33 
 

Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin tarvittaessa myös infopalaverin 
muodossa, mutta melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia viime 
vuoden Lemmenjoen retken suunnitelmasta:  
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-
toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/ 
 

Ilmoittautumiset 3.7.2017 mennessä, sekä tiedustelut: Johanna Välimäki, 
040-7525116, sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com 
 

 
 
 

 

Joenkieliseltä Lemmenjoen alajuoksulle. Kuva: Johanna Välimäki 

 

 

http://matkailu.savukoski.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=33
http://matkailu.savukoski.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=33
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
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Ruskaretki Länsi-Lappiin 1.-10.9.2017 
 

Vuoden 2017 ruskaretki tehdään Kilpisjärven seudulle. Ajankohta on 
syyskuun ensimmäinen viikko 36. Matkat tehdään Tampereelta junalla 
makuupaikoilla ja tilausbussilla. Kolarin yöjuna lähtee Tampereelta 
perjantai-iltana kello 21.34. Mikäli VR:n juna-aikatauluihin ei tule muutoksia, 
niin kuljemme junalla Kolariin, missä olemme lauantaiaamuna kello 8.48. 
Bussi ajaa lauantaina Kilpisjärvelle ja tarvittaessa hieman Norjan puolelle. 
Paluumatka tapahtuu siten, että ensin matkustamme lauantaina 9.9. 
bussilla juna-asemalle ja bussimatkan jälkeen siirrymme etelään lähtevään 
yöjunaan (Kolarin juna lähtee kello 18.20). Tampereella olemme varhain 
sunnuntaiaamuna 10.9.  
 

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. 
 

Ruskavaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu Taivaltajien nettisivulla 
taivaltajat.sporttisaitti.com olevasta linkistä. Maksamalla ilmoittautumisen 
yhteydessä ennakkomaksun 40,- euroa (jota ei palauteta) Tampereen 
Taivaltajien tilille FI71 3636 3010 7143 43 viimeistään keskiviikkona 
26.7.2017 varmistat paikan retkelle. Jälki-ilmoittautumisia ruskavaellukselle 
ei oteta vastaan. Jos ennakkomaksun maksanut ja ilmoittautunut peruu 
matkansa 7.8.2017 jälkeen, joutuu hän maksamaan koko matkan hinnan. 
Sairastumisen varalta kannattaa ottaa vakuutus. Matka on tarkoitettu 
ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. 
  

Infopalaveri retkestä ja lopullinen ryhmien muodostaminen järjestetään 
Taivaltajien Kerhohuoneella maanantaina 7.8 kello 18, mihin kaikkien 
retkeläisten olisi hyvä osallistua. Retken hinta on omakustannehinta 
sisältäen bussi- ja junamatkat, ja se riippuu osallistujien määrästä, mutta on 
korkeintaan 220 euroa. 
 

Muutoksista ryhmäjaoissa tms. voit ilmoittaa ilmoittautumisen jälkeen 
suoraan Johannalle. 
 

Voit lukea ruskaretken yleisistä periaatteista, vuoden 2016 järjestelyistä 
sekä palautekyselyn tuloksista Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston 
osioista http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/. 
Sivulle päivitetään vuoden 2017 järjestelytiedot viimeistään infopalaverin 
jälkeen. 
 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/
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Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit 
myös käyttää vaikkapa Kilpisjärven majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä 
päiväretkiä lähiympäristöön. Myös Ruotsin ja Norjan lähialueet ovat 
vaeltajien tavoitettavissa, esim. Pältsan alue. Mikäli olet epävarma 
suunnistustaidoistasi, niin Haltin reitti on hyvin merkattu, hieno vaellusreitti. 
   

Tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040-7525116 ja sähköposti 
valimaki.johanna(at)gmail 
 

Joenkielisellä vettä etsimässä kesän 2016 helteellä. Kuva: Johanna Välimäki 
 

22-24.9.2017 Viikonloppuretki Isojärvelle 
 

Syksyn viikonloppuretki patikoiden ja meloen vietetään 22-24.9 Isojärven 
kansallispuistossa. Innokkaimmat retkeilijät lähtevät matkaan perjantai-
iltana, mutta voit tulla mukaan myös vasta lauantaina, ja vaikka vain 
päiväretkellekin. Matkan teemme omilla autoilla/kimppakyydeillä.  
  

Retken suunnittelu on (näin tekstin kirjoitusaikana huhtikuussa) vielä 
kesken, mutta oletettavasti leiripaikkanamme on Kalalahti, minne on 
muutaman kilometrin matka pysäköintialueilta. Kanootit saa laskettua 
vesille esim. Nokipohjasta. Patikoijat voivat kävellä paikalle 
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Huhtalan/Kalalahdentien pysäköintialueelta. www.luontoon.fi-sivustolta 
netistä saat lisätietoja paikasta ja reiteistä. Isojärven kansallispuiston 
patikkareitit ovat hyvin merkattuja, ja mikäli sinulla on jonkinlainen kartta 
mukanasi, on reiteillä helppo retkeillä omatoimisestikin. 
 

Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat 
eväät ja keitin, yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen 
retkeilyvarustus.  
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen (yhteinen retki) ja 
patikoiden (yhteinen retki, jos vetäjä löytyy) tai marjoja sekä sieniä poimien, 
illat vietämme leiripaikalla nuotion loimussa.  
 

Ilmoittautumiset viimeistään 15.9 sekä tiedustelut: Johanna Välimäki, 040-
7525116, sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com 
 

 

Hämeen latualueen toimintaa 
 

Rakastu kesäyöhön - nuku yö ulkona 
Evolla Iso-Tarusjärven leiripaikassa 17.-18.6. 

 
Kolmas Suomen luonnon päivä kesäkuun puolessa välissä kutsuu meitä 
leiriytymään luonnon helmaan ja nukkumaan ulkona. Se ei välttämättä 
tarkoita avoimen taivaan alla, se voi olla teltassa, laavussa ja vaikkapa 
riippumatossa. Tervetuloa nukkumaan! 
 

Kokoonnumme Iso-Tarusjärven rantaan kello 10 lauantaiaamuna. Toki 
jokainen voi tulla itselleen sopivan aikataulun mukaisesti, mutta pidetään 
kymmentä ohjeellisena ajankohtana.  Leiriytymisen jälkeen lähdemme 
liikkumaan. 
 

Timo-Petteri Padasjoen Ladusta on tarjoutunut vetämään maasto-
pyöräretken, Janakkalan Ladun Hilkan kanssa pääsee melomaan, Martti 
Taivaltajista lähtee patikoimaan ja Sirpa Riihiladusta järjestää lapsille 
Muumien rastipolun.  
 

Illalla istutaan nuotiolla, tarinoidaan ja tietenkin kisataan Mölkyn 
herruudesta. 
 

Kukin tuo omat majoitteensa, ruokansa, harrastusvälineensä ja 
juomaveden. Osallistumismaksua ei ole. Ilmoittautumista ei myöskään ole 
eikä ilmoittautumista.  
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Iso-Tarusjärvi on Evon alueen koilliskulmassa, melko lähellä nelostietä 
Osoite Taruksentie 298 tuo kutakuinkin perille, mutta laitamme myös 
opaskyltit tienpieleen. 
 

Lisätietoja saa puhelimitse tai sähköpostilla: 
Anna-Maija Rae, Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi tai puh.040 583 2733 
 
 

Latuset Taivalpirtille 24.8. 
 

Ensimmäinen Hämeen latualueen Latuset-kokoontuminen Taivalpirtillä 
torstaina 24.8. kello 18.00 alkaen. Mukaan voivat tulla kaikki lasten, 
nuorten ja perheiden liikuttamisesta innostuneet. Tarkempaa tietoa 
lähempänä ajankohtaa mm. Hämeen latualueen facebook-sivulla. 
 

”Piru kaikukoon” 26.8. 
100 vuotiaan Suomen Luonnonpäivän kuorokonsertti Pirunpesän 
luonnonsuojelualueella Tiirismaan kupeessa Hollolassa. Kuorot kajauttavat 
äänensä ilmoille kello 17. Tarkoitus on saada usean kuoron yhteiseen 
konserttiin 100 laulajaa. Seuraa latualueen facebook-sivuja ja Taivaltajien 
kotisivua lähempänä tapahtumaa. 
 

Latualueen syystapaaminen ja -kokous 7.-8.10. 
 
Latualueen syystapaaminen ja -kokous järjestetään 7.-8.10. Kangasalla 
Vahderpään leirikeskuksessa. Samalla suoritetaan talviuintikauden avaus. 
Järjestäjinä toimivat Kangasalan Uintiseura ja Kangasalan Latu. 
Tarkemmin seuraavassa Tapahtumat-lehdessä. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:anna-maija.rae@pp.inet.fi
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET päivitetty 20.3.2017 

  

Vuokrattava tuote (nouto ja palautus keskiviikkona)        euroa/viikko/kpl tai pari 
 

TELTAT JA LAAVUT 
Abisko Shape 3 (sopiva kahdelle aikuiselle), 1 kpl 12,00 
Vaude Arco 2h, 2 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 6,00 
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan, 1 kpl 5,00 
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 2,00 
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 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 
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 kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmis-
tetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen 
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei 
vuokraa peritä.  
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Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla. 
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille 
aiheutuneesta vahingosta. Varusteita ei vuokrata seuran ulkopuolisille. Vuokra käteisellä 
noudettaessa Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin kello 17.00-18.30 tai puh 
03 214 5231. 

 

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 myös facebook-sivuihimme – liity ja  
ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden 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 avaimen. 
 

Taivalpirtin saunan käyttö 
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. 
 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 

 

 

 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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Tampereen Taivaltajat ry 
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 03 214 5231 

http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat,  sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com  
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 
 

Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut, 
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 
050 572 3531, 
mattirahomaki ( at ) gmail.com 
 

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, hrinne ( at ) elisanet.fi 
 

Kiinteistötoimikunta pj Mattias 
Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 
 

Johtokunta 
 

Matti Ketola 040 730 3299 

Martti Ketonen 0400 637 345 

Marja-Liisa Lehto 040 779 6505  

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 

Ilkka Sillanpää 040 726 7022 

Hilkka Virtanen 050 329 4063 

Varaj. Terttu Kinos 0400 228 327  
Varaj. Paula Marjamäki 040 561 8152 

 
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 

 

Jaostot 
 

EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto 
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com 
 

Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) 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,  mattirahomaki ( at ) gmail.com 
 
Retkeilyjaosto pj Jarkko Setälä  
0400 860 427,  jakesetala50 ( at ) gmail.com  
 
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen 

044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com 

 

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 

 
 

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 

http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
mailto:taivaltajat@
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jakesetala50@mail.com');
mailto:a.ahonen@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('hilkkasini@gmail.com');
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille 
 

Melontalista 
Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on tarkoitus 

tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. Tapahtumat -lehti ilmestyy sen 

verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi 

esimerkiksi hakea melontaseuraa omille retkille. Listan sähköpostiosoite on: 

ttmelonta@googlegroups.com. 

 

Retkeilylista 
Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. Retkeilyjaosto tiedottaa 

listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös 

muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea 

retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, 

lintubongailuun tms. Listan sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com. 

 

Etsintäjaoston lista 
Etsintäjaostolla ei ole enää sähköpostilistaa, vaan Reijo Laamasen kautta voi liittyä siihen viestintään, 

mitä etsintäjaostolla on. Reijon puhelin on 050 584 0932 ja sähköposti, reijo_laamanen ( at ) 

kolumbus.fi 

 

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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