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Raipen palsta 
 

 

 

Raipen palsta 
 
 
Lokakuussa saatiin kuulla suru-
viesti. Yhdistyksemme kunnia-
puheenjohtaja ja monien tapahtu-
mien toimeenpanija Altti Luoma oli 
kuollut. Altin muistokirjoitus on tässä 
lehdessä. 
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
22.10.2017 Taivalpirtillä. Lehdessä 
esitellään kokouksessa tehdyt pää-
tökset ja henkilövalinnat. 
  

Kiitos luottamuksesta. Jatkan vielä 
kaksi vuotta puheenjohtajana eli 
kaudet 19 ja 20. 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n juhla-
vuosi on tulossa. Yhdistys täyttää 
60 vuotta. Elokuussa vietämme 
Taivalpirtillä synttäreitä.  
 

Tulevan talven hiihtopäivystys 
Taivalpirtillä on ajankohtainen asia. 
Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua siihen. Toisaalla tässä 
lehdessä on juttu päivystyksestä ja 
toimintaohjeita. Lukekaa se ja otta-
kaa yhteyttä, jotta päivystys 
saadaan toimimaan koko hiihto-
kauden ajan. 
 

Mukavaa, toivottavasti lumista 
talvea ja onnellista alkavaa vuotta 
2018 toivottaa 
 

pj. Raimo 
 
 

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
46. vsk. No 1/2018, 20.12.2017 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2018: 
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 2/2018 (huhti-toukokuu) ilmestyy 
20.3.2018. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 
VIIMEISTÄÄN 20.2.2018 
 
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 2018: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys 27 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
 
Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Lentopallo jatkuu keskiviikkona 10.1.2017 kello 19:00 alkaen joka 
keskiviikko.  Paikka on entinen Pirkanmaan Ammattikoulu, nykyinen Tredu, 
Koivistonkylässä. Sivu 18. 
 

 

1.1.-28.2. Kilometrikisa, sivu 19 

 

13.1. Päiväretki Taivalpirtillä, sivu 19 
 

28.1. Suomen Latu täyttää 80-vuotta. Sitä juhlistetaan alueen yhdistysten 
kanssa yhdessä Hämeenlinnassa pyörittelemällä 80 lumiukkoa – projektin 
nimi on Ulkona kuin lumiukko. Sivu 24 
 

2.2. Täydenkuun hiihtoretki Suolijärveltä, sivu 18 
 

2.-4.3. Talvinen viikonloppuretki Lauhanvuoren kansallispuistossa, sivu 20 
 

10.3. Perheliikunta tutuksi -koulutus Janakkalassa, sivu 24 
 

15.3. Yhdistyksen kevätkokous Kerholla, sivu 4 
 

7.-16.9. Ruskaretki Sevettijärven suuntaan, sivu 20 
 
 
 
 
 

 

’ 

Emäntäryhmä etsii jäseniä 
 

Johtokunnassa päätettiin 7.12. hakea emäntäryhmään ahkeria 
käsipareja vahvistukseksi Pirtin tarpeisiin. Olisitko sinä se, joka voisit 
tulla vaikka yhdenkin kerran johonkin tapahtumaan ruokkimaan 
talkoolaisia tai muita puurtajia. Pirtillä on tapahtumia noin 10 kertaa 
vuoden aikana ja aina on myös jonkinlaista tarjoilua. Odotan 
yhteydenottoasi, jotta saamme sinut mukaan kivaan porukkaan. Saat 
hyvän mielen itsekin, kun voit olla mukana jäsenten hyvinvointia 
tukemassa. Laita viesti tai ilmoita puhelinnumerosi, jos kiinnostuit. 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö Hilkka Virtanen p 050 329 4063 tai 
hilkkasini@gmail.com 

Keskiviikkona 27.12.2017 ei ole Kerholla päivystystä. 



4 

KOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
15.3.2018 kello 18.30 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 2017 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2017 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017 
 
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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Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella 2018 
 
Lumien sataessa maahan alkaa Taivalpirtin hiihtopäivystyksen suunnittelu. 
Päivystys on palvelua kaikille Taivalpirtille hiihtäville jäsenille ja ei-jäsenille. 
 

Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina kello 10-18 ja 
sunnuntaina kello 9-15. Lisäksi Pirtti on auki joka päivä koululaisten 
hiihtolomaviikolla 26.2.-4.3.2018 (viikko 9). 
 

Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen 
tehtäviä ovat seuraavat: 
- Pirtin lämmitys kamiinan ja takan avulla 
- 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 kiitollisia 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 ja varaa itsellesi sopiva 
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. 
 

Pirtillä tarvitaan joka viikonloppu vähintään 3 päivystäjää ja kiireiseen 
aikaan 5 on sopiva määrä. 
 

tv. Taivalpirtin vastuuhenkilöt 

 
SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2018 

 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 22.10.2017. Paikalla oli vajaa 
kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Raimo Raevaara ja sihteerinä Paula Paavilainen. 
 

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Altti Luoman muistoksi. 
 

Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita (11 kpl) Taivalpirtti-
aiheisella taululla. 
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Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita: 
 

Hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
Jäsenmaksuista vuodelle 2018 (ei korotuksia) seuraavasti: 
  - perhejäsenmaksu 30 € 
  - yhden jäsenen maksu 22 € 
  - nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 29 v. opiskelija tai alle 20 v. nuori, 
    joka ei opiskele) 11 € 
  - toisen latuyhdistyksen jäsen15 €  
  - yhteisöhenkilöjäsen 27 € 
Hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2018 
Kulujen korvaamisesta: 
  - tilintarkastajille laskun mukaan 
  - johtokunnan jäsenille kakku- ja/tai pullakahvit kokouksessa 
  - puhelinkulut laskun mukaan 
  - oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti  
    siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö autossa, ei peräkärryä)  
    otetaan huomion kolme neljäsosaa (3/4) kulloinkin voimassa olevista    
    korvausperusteista. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt autossa,  
    peräkärry) korvataan täysimääräisinä. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2018 ja 2019 valittiin Raimo      
  Raevaara 
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja +10 varsinaista jäsentä   
Johtokunnassa jatkavat vuonna 2018 Matti Rahomäki, Matti Ketola, Mattias  
  Puronniemi, Markku Ketonen ja Ilkka Sillanpää. 
Johtokuntaan valittiin vuosille 2018-2019 Seppo Raevaara, Marja-Liisa  
  Lehto, Paula Paavilainen, Heidi Savolainen ja Päivi Keskikiikonen-Piché. 
Johtokunnan varajäseniksi vuodelle 2018 valittiin Paula Marjamäki ja Kaisa  
  Plomp. 
Jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen  
  puheenjohtajat); ensiapujaosto, etsintäjaosto, hiihtojaosto, kävelyjaosto,  
  pelijaosto, pyöräilyjaosto, retkeilyjaosto sekä lapset/nuoret 
Toimikunniksi valittiin: kiinteistötoimikunta ja Pirkan Hölkän järjestelytoimi-  
  kunnan Taivaltajien osuus 
Taivalpirtille päätettiin valita emäntäryhmä 
Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen 
Johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä 
Johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta  
  edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä tai jäsen- 
  kirjeessä 
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ALTTIA 
MUISTAEN 
  
 

Altti Luoma  
16.3.1932-24.9.2017 
 
 
 
 
Lähdin keräämään näitä muistumia 
Altista omien Taivaltajissa kokemieni 
tapahtumien ja oman toimimiseni kautta. 
Lista on pitkä, kun niin monissa yhdis-
tyksemme asioissa ja toiminnoissa 
mukana olleen ja niihin vaikuttaneen 
kunniapuheenjohtajamme taivallushis-
toriaa läpi käydään. Ehkä tämä kirjoitus 
toimii samalla eräänlaisena avaavana 
kuvauksena tänä vuonna saavutetta-
vaan 60-vuotiseen yhdistyksemme his-
toriaan. 
 

Olen tuntenut Altin vuodesta 1968 
lähtien, jolloin liityin Pirkan Hiihdon myö-
tä Tampereen Taivaltajiin, siis jokseen-
kin 50 vuoden ajan. Hänet oli tuon vuo-
den syksyllä valittu yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Mäntykiven Topin kym-
menvuotiskauden jälkeen. Altti oli todel-
la hyvä valinta Mäntykivien työn jatka-
jana. Hänellä oli uusia ideoita ja roh-
keutta toteuttaa niitä seuratoiminnan 
laajentamisessa ja monipuolistamises-
sa. Onneksi myös nuoresta seurasta 
löytyi innokkuutta ja halua toteuttaa 
näitä hyvin uudenlaisiakin toimia. 
 

Taivaltajiin Altti oli liittynyt vuonna 1961 
kävelyn innostamana torstailenkillä. Hän 
oli jo ennen seuran puheenjohtajaksi va-
lintaansa ehtinyt ”näyttämään kyntensä” 

legendaarisen Hupiklubin (viihdytysja-
oston) vetäjänä. Taivalpirtin joulujuhlat 
upeine näytelmineen kokosivat tuolloin 
tuvan täyteen väkeä. Topeliuksen Suoje-
lusenkeli, Kolme iloista rosvoa ja Sound 
of Music-musikaali esimerkkeinä maini-
ten silloin esitetyistä näytelmistä. Myös 
Taivaltajien 5- ja 10-vuotisjuhlissa oli 
omat näytelmänsä, ”Susihukka ja Puna-
hilkka” sekä parodia Hämeenlinna-käve-
lystä. Mainioita suorituksia Altin klubi 
tuolloin loi ja sai aikaan. 
 

Tullessani vuonna 1970 uutena jäse-
nenä mukaan Taivaltajien hallitukseen ja 
Hupiklubiin, pääsin paremmin tutustu-
maan Alttiin ja Seijaan. Nuorenparin 
kodissa Peltolammilla pidetyissä ko-
kouksissa ja yömyöhään jatkuneissa 
keskusteluissa sekä ”maailman paran-
nuksissa” syntyi paljon ajatuksia ja 
ideoita seuran toiminnan kehittämiseksi. 
Nuori vesi-insinööri oli intoa täynnä ja 
tuntui saavan hyvin työpaikkansa vä-
keäkin mukaan toimintaamme. Altti oli 
eräänlainen ”latuaatteen apostoli”, joka 
halusi tarjota liikunnan tuomaa iloa ja 
hyvinvointia kaikelle kansalle. 
 

Siispä Altti käynnistikin seuran kirjallisen 
tiedotustoiminnan Taivaltajissa Tapahtuu 
-monisteilla vuonna 1969. Ne edelsivät 
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Tapahtumat-lehteä, jonka muotoa ja 
ulkonäköä olin itsekin muokkaamassa 
päätoimittajana seitsemän vuoden ajan, 
vuodesta 1975 alkaen. Altti oivalsi, mi-
ten hyvällä tiedottamisella saadaan oma 
väki näkyvästi liikkeelle ja sen kautta 
yhdistyksen jäsenmäärää kasvatettua. 
Yhteydet Aamulehteen omien jäsentem-
me, Jussi Kirjavaisen ja Esko Salosen, 
kautta antoivat mahdollisuuden kertoa 
Taivaltajien toiminnasta Tampereella ja 
lähiseuduilla. Myös Altin kanssa järjes-
tetyt kuvaillat olivat aikoinaan hyvin suo-
sittuja ja samalla tehokkaita tiedon ja 
latuaatteen välittäjiä. Näin hän teki mo-
nella tapaa määrätietoisesti ja onnistu-
neesti uusien jäsenten hankintatyötä. 
 

Kävelyiden kulta-aikaa elettiin 60- ja 70-
luvuilla. Kävelyinnoituksen myötä käyn-
nistyivät Taivaltajissa eri kaupunginosa-
lenkit, jotka näkyivät kaduilla ja saivat 
mukaan seuraan uusia, aktiivisia jä-
seniä. Myöhemmin 80-luvulla Altti ja 
Polvisen Martti laajensivat jäsenhankin-
nan Suomen Latua koskevaksi, kun he 
kiersivät ympäri Hämettä ja Pirkanmaa-
ta edesauttamassa uusien latuyhdistys-
ten perustamisessa. Tätä toimintaa 
auttoi myöhemmin myös Ladun toteut-
tama SULKA-projekti (Suomen ulkoilu-
mahdollisuuksien katselmus), jonka sel-
vityksen toteuttajina Pirkanmaalla he oli-
vat. Lähikuntiin taisi syntyä toistakym-
mentä latuyhdistystä, joitten kummina 
Taivaltajat oli. Olin 70-luvulla retkeily-
jaoston vetäjänä suunnittelemassa ja 
järjestämässä Altin sekä Martin kanssa 
hyvin suosittuja helluntaivaelluksia, jotka 
pääsääntöisesti toteutettiin Pirkanmaan 
pohjoispuolisilla alueilla. Yöpymiset oli-
vat useimmiten metsäkämpillä, kylä-
kouluilla tai maalaistaloilla. Näiden vael-
lusten yhteyteen Altti tapasi järjestää 
tervehdysten vaihtoa paikallisten kun-
nan edustajien kanssa. Olihan se hiu-
kan vivahteikkaita tunteita herättävä het-

ki tulla suoraan metsästä seisomaan 
retkikamppeissa ja rinkka selässä pai-
kallisen kunnan virastotalon edustalle. 
Tervehdykset jäivät sitten usein vielä 
elämään lehtien sivuille uutisoituina. 
Ensimmäinen helluntaivaellus toteutet-
tiin PH-reitillä vuonna 1962 Niinisalosta 
Tampereelle Altin opastamana. Kun 
helluntain pyhät myöhemmin muuttuivat 
yksipäiväisiksi, päättyivät myös nuo hie-
not kevääntuoksuiset vaellukset. 
 

Altin ansioksi voidaan hyvinkin lukea 
myös Sata-Hämeen ja Pirkan Taival -
reitistöjen syntyminen ja kehittyminen. 
Tein jo 70-luvulla Pohjois-Pirkanmaan 
metsäkämpistä inventoinnin ja vuonna 
1988 Vesipiirin toimeksiannosta Sata-
Hämeen vaellusreittisuunnitelman. Seu-
rasin silloin, miten taitavasti Altti jaksoi 
näissä Sata-Hämeen suunnitteluko-
kouksissa viedä ideat ja tavoitteet hy-
väksyttyinä päätökseen asti niihin välillä 
vähän varauksellisestikin suhtautunei-
den kuntapäättäjien kanssa. Aluksi ret-
keily Sata-Häme reiteillä oli painottunut 
lähinnä sulanmaan aikaan tapahtuvaksi, 
mutta vuonna 1978 lähdettiin kokeile-
maan talvisia hiihtovaelluksia Ähtäristä 
Ikaalisiin. Niistä tulikin hyvin pidettyjä, 
sillä ne ajoittuivat useimmiten hienojen, 
aurinkoisten kevätpäivien ja -hankien ai-
kaan. Hiihtovaellusten käynnistäjänä, 
kuten arvata saattaa, oli Altti. 
 

Lapin ja Sata-Hämeen lomaviikoilla tuol-
loin toimineena vetäjänä, voin kyllä to-
deta, että tämä lähialueretkeily oli mo-
nessa suhteessa näistä vaihtoehdoista 
parempi. Aikaa matkustamiseen kului 
vähemmän, maisemat ja yöpymispaikat 
vaihtuivat päivittäin ja kustannukset lo-
manvietosta jäivät vähäisemmiksi sekä 
ennen kaikkea ryhmä jotenkin tutustui 
toisiinsa paremmin ja hitsautui yhtenäi-
semmäksi näillä reissuilla. Voi vain ar-
vailla  millaisen  määrän  työtä  Altti  teki  
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järjestellessään monien vuosien ajan 
näille vaelluksille vetäjiä, majoituksia, 
huoltoja ja oppaille koulutuksia sekä sel-
vitellessään aikatauluja, lehti-ilmoituksia 
ja ilmoittautumisiakin. 
 

Altin taidot ja kyvyt oli pian huomattu 
myös Suomen Ladussa. Hänet valittiin 
vuonna 1970 Ladun hallitukseen ja sen 
varapuheenjohtajaksi vuosiksi 1974-82. 
Hän oli hyvä edustaja parantamaan Pir-
kanmaan ja Hämeen alueiden tunnetta-
vuutta ehkäpä liiankin Helsinki-keskei-
sessä latuyhteisössä. Näitä alue-eri-
ävyyksiä tuli toisinaan pohdittua, kun 
satuimme matkustamaan Tampereen ja 
Helsingin väliä yhtä matkaa. Itse olin sa-
maan aikaan Ladun Leiripäivä- ja Tiedo-
tusvaliokunnissa sekä Latu- ja Polku-
lehden toimituskunnassa. Siinä yhtey-
dessä näin ja opin arvostamaan Altin 
panosta ja vaikuttamista tamperelaiseen 
terveysliikuntaan. Tampereella tehtiin 
Taivaltajien toimesta erittäin hienoa, 
koko maata hyödyttävää työtä ulkoilu-
alueiden perustamiseksi. Ulkoilualue-
työryhmän tähtihetkeksi muodostui 
Finlandia-talossa Suomen Ladun järjes-
tämä Ulkoilukonferenssi, jonka suojeli-
jana, avaajana ja puhujana oli presi-
dentti Kekkonen. Olihan siellä juhlallista 
toimikuntamme olla mukana, kun seis-
ten vastaanotimme Altin johdolla valta-
kunnan ykkösliikkujan. 
 

Taivaltajien toiminnan kannalta mer-
kittävin Altin liikkeelle saattama tapah-
tuma on Pirkan Hölkkä. Polkuretkien 
kiinnostavuus alkoi 60-luvun lopulla 
hiipua. Jotain oli siis vanhasta muutet-
tava ja uutta lähdettävä kehittämään. 
Alttia voidaan hyvinkin pitää jopa hölkän 
keksijänä, ”isänä”. Hänen esityksestään 
vuonna 1970 seuran hallitus alkoi miet-
tiä ja ideoida uudenlaista liikunta-
tapahtumaa. Tuolloisen hallituksen ja 
sen nimeämän hölkkätoimikunnan jäse-
nenä voin hyvin todeta, että ellei meillä 

olisi ollut Hölkän alkuvuosina niin lujasti 
töitä tekeviä ja asiaamme uskovia 
vetäjiä Alttia ja Salosen Eskoa, niin 
tokkopa Pirkan Hölkkä olisi saavuttanut 
sitä arvostusta ja vahvuutta mitä sillä 
näinä kuluneina vuosina on ollut. Reitti-
valintakin on vuosien saatossa osoit-
tautunut oikeaksi alkuaikojen hyvinkin 
kovasta kritiikistä huolimatta. Valkea-
kosken Retkeilijöiden Rutajärven maja 
ja oma Taivalpirttimme ovat erottau-
tuneet erittäin tärkeiksi huoltopisteiksi. 
Näin jälkeenpäin ajatellen kyllä Altti olisi 
ansainnut kulkea taivaltamansa Pirkan 
Hölkät numero 1 rinnassaan. 
 

Altin puheenjohtajakaudella käynnistyi-
vät myös sittemmin pitkään jatkuneet 
yhteislenkit näkövammaisten kanssa. 
Näistä tiistailenkeistä kehittyi hyvin mer-
kittävä osa seuran terveyskävelyä edis-
tävää toimintaa. Tampereen Sokeain 
Yhdistyksen ja Taivaltajien kesken syntyi 
jatkossa muutakin yhteistoimintaa. Altis-
sa asui hyvin vahvasti ikuinen partio-
poika, hän oli aina valmis kokeilemaan 
uusia toimintamuotoja ja ideoita. Osallis-
tuimme mm. Sato-70 maatalousnäyt-
telyyn Hippoksella, Erämessuille Riihi-
mäellä, kokeilimme tamperelaisten au-
toilijoiden liikuttamiseen tarkoitettua 
Rattipatikkaa ja järjestimme koululaisten 
laukkuhiihtoja Pyynikillä yms. Olihan 
hänellä myöskin oma osuutensa 70-
luvulla Lasten Hiihtokoulujen käynnistä-
misessä Tampereen alueella. Kaiken 
lisäksi Altilla riitti aikaa ja energiaa olla 
suunnittelemassa ja toteuttamassa tai-
valtajien ulkomaille tekemiä matkoja 
mm. Norjaan, Ruotsiin ja Keski-Eu-
rooppaan. 
 

Altilla oli työnsä puolesta Vesipiirin joh-
tajana erinomaiset mahdollisuudet viedä 
käytännön tasolla liikunta-aatetta ympä-
ristökuntiin neuvotellessaan vesiasiois-
sa kuntajohtajien kanssa. Melonta teki 
uutta tulemista 70-luvulla Pirkanmaan 
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joki- ja järvireiteille. Vesipiiri teetätti sit-
ten Ylöjärven Kajakkilaisilla ja meillä 
melovilla taivaltajilla reittiselvitykset alu-
een reitistöistä. Altti varmaankin oli myö-
tävaikuttamassa kyseiseen toimeksian-
toon. Hänellä oli itselläänkin suuriko-
koinen, hieman ehkä ”raskasliikkeinen” 
intiaanikanootti, jolla hän kyyditsi kunta-
päättäjiä Kurun ja Parkanon jokireiteillä. 
 

Todella huomattavan työn Altti on tehnyt 
joulunajan kirkkovaellusten ja kiiras-
torstai-iltojen järjestämisessä Taivalpir-
tille tai lähialueiden kirkkoihin. Talvi-
iltojen tunnelmalliset, lumisilla metsä-
poluilla ja -teillä johdetut lyhtykävelyt se-
kä heräävän kevään myötä aistittu valon 
lisääntyminen pääsiäistapahtumien vas-
tapainona ovat olleet tunne-elämyksiä, 
jotka ovat jääneet hyvin elävästi 
mieleen. Nämäkin ”vaellukset” ovat ol-
leet erittäin toivottuja ja väkeä hyvin 
kokoavia, Alttia parhaimmillaan. 
 

Suurella kiitosmaininnalla on myös to-
dettava hänen hyvin näkyvä panok-
sensa Taivaltajien 50-vuotishistoriikin 
kokoamisessa ja valmistelussa. Histo-
riikkitoimikunta kokoontui seuran kerho-
huoneella kolmen vuoden aikana 66 
kertaa työstämään siihen mennessä 50 
vuoden ajalta kertynyttä valtavaa aineis-
tomäärää. Tässäkin työssä tekstien 
tuottamiseen ja kuvien valintaan Altti pa-
neutui hänelle tyypillisellä huolellisuu-
della ja tietojen paikkansa pitävyyden 
tarkistamisella. Historiikki antaa kyllä 
hyvän kuvan hänen energisyydestään ja 
halustaan vaikuttaa terveysliikunnan ke-
hittämiseen luonnossa tapahtuvan 
toiminnan avulla.   
 

Altti toimi Tampereella muissakin yh-
distyksissä, mutta jotenkin minulle on 

jäänyt sellainen olo ja vaikutelma, että 
se ehkä tärkein ja rakkain hänelle kui-
tenkin oli Taivaltajat. Yhdistyksemme 
täyttäessä 50 vuotta vuonna 2008 hänet 
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Ar-
vonsa mukaisesti hän on saanut toimia 
monien vuosien ajan yhdistyksen vi-
rallisten kokousten puheenjohtajana. 
Aktiivisesta toiminnastaan hänet on 
palkittu miltei kaikilla Suomen Ladun ja 
Tampereen Taivaltajien myöntämillä mi-
taleilla ja huomionosoituksilla. Latu-ansi-
oistaan hänet valittiin vuonna 1984 
Suomen Ladun nimeämänä Vuoden 
Vetäjäksi. 
 

Altin hymyilevät kasvot ja myötäelävä 
kehonkieli ei jättänyt toista osapuolta 
kylmäksi. Hänen sopuisat puheensa ja 
vakuuttava esiintymisensä saivat hel-
posti ihmiset innostumaan ja lähtemään 
mukaan retkille ja yhdistystoimintaan. 
Seurassamme samaan aikaan toimi-
neena olen nähnyt, kuullut ja ollut muka-
na mitä moninaisimmissa tilanteissa ja 
tilaisuuksissa Altin kanssa, mutta ker-
taakaan hän ei ole niissä hermostunut 
eikä suuttunut, saatikka moittinut muita 
ihmisiä. Altti oli aikaansaava johtaja, jo-
ka kuitenkin oli toimistaan jotenkin vaa-
timaton. Hän asettui useimmin kameran 
taakse kuin sen eteen. Altin maallinen 
taivallus päättyi syyskuussa, mutta 
mielessäni edelleenkin elävästi piirtyy 
kuva hänestä seisomassa kädet rinnalla 
puuhkassa ja sanomassa hymyillen 
...hei, hei! 
 

Vielä kerran KIITOS Altti, oli hienoa 
taivaltaa kanssasi.  
 
 
Mattias Puronniemi 
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Polvisen Martti kertoi Altti Luoman muistotilaisuudessa, kuinka he 
Eurovaelluksella 2001 Altin kanssa istuivat Parkanossa Vahonkosken 
rannalla. Altti sanoi: ”Laadi runo Vahonkoskesta.” Ja Marttihan laati. Lausui 
myös runonsa muistotilaisuudessa. Se runo on tämä. 

 

Vahonkosken laulu 
 

Ken kosken kieltä tajuaa, 
saa kuulla monta tarinaa. 
Kun joki virtaa nielusta,  

on otteen saanut sielusta. 
Kuuluu pauhu loputon, 
ihminen on voimaton, 

tempaa meidät mukanaan, 
tuonne Ahdin maailmaan. 

 

Vaahto pyörii virrassa, 
sydän hakkaa rinnassa. 

Hän ken leikkiin uskaltaa, 
arjen harmaan jättää saa. 

Lentää lailla perhosen 
yllä kuohuin leikkien, 

alla karit kavalat 
vaahtoon täysin sulavat. 

 
Kiihkeä on kosken laulu, 

maisemakin on kuin taulu, 
monet kutsuu tanssimaan, 

toiset pitää omanaan. 
Mutta villin lohen tavoin 
ylöspäin tie on avoin. 
Silloin täytyy uskaltaa 
esteen yli ponnistaa. 

 
 

18.7.2001 Martti Polvinen 
 
 
 
 
 

Kuva: Sirkka Kaikkonen 
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Ruskavaelluksen 2017 senioriryhmän matkakertomus 

 
Taivaltajien vuoden 2017 ruskaretki suuntautui Länsi-Lappiin. 
Yhdeksänjäseniselle senioriryhmällemme vetäjämme Reijo Laamanen oli 
suunnitellut noin kuudenkymmenen kilometrin pituisen rengasreitin Pältsan-
tunturin kaakkoispuolella Ruotsissa. Muut ryhmäläisemme olivat Ahti 
Mäkelä, Aninka Lumme, Aulikki Kalliolahti, Helena Korppoo, Jorma 
Leinonen, Oili Huovila, Pirjo Mäkilä ja allekirjoittanut. Matkaan lähdimme 
innokkain mielin perjantai-iltana 1.9. Tampereen rautatieasemalta. Aamulla 
saavuttuamme Kolariin, jossa vielä yksi meidän ryhmämme jäsen liittyi 
mukaan, vaihdoimme linja-autoon. Matkalla kohti pohjoista Taivaltajien 
ryhmät jäivät pois kyydistä omien suunnitelmiensa mukaisesti. 
 

Ryhmämme varsinainen vaellus alkoi iltapäivällä Kilpisjärveltä, jonne 
jätimme siviilikassimme. Ensimmäiseksi matkasimme Malla-laivalla yli 
Kilpisjärven Koltaluoktaan, josta patikoimme polkua kaakkoon. 
Alkumatkasta koivikkorinteessä hyttysistä oli pientä riesaa. Sää oli pilvinen 
ja illansuussa tihkutti taivaalta vähän vettä, mutta tämä jäikin ainoaksi 
sateeksi koko vaelluksellamme. Saana näkyi pitkään reitillämme lännen 
suunnasta. Lauantai-iltana 2.9. pystytimme teltat puron viereen lähellä 
Guolbangohpia. 
 

Herättyämme suoritimme rauhassa aamutoimemme; söimme aamupalan, 
kasasimme telttamme ja pakkasimme rinkkamme. Muutimme hieman 
alkuperäistä reittisuunnitelmaamme ja lähdimme kävelemään lounaan 
suuntaan järvialueen halki avoimelle porovahtien kämpälle, lähelle 
Kummaeno-jokea. Päivän aikana ihailimme maaruskaa ja teimme 
muutamia purojen ylityksiä, joista kaikista selvisimme kuivin jaloin. 
Porovahtien kämpällä osa meistä yöpyi teltoissa sen pihapiirissä ja osa 
sisällä kämpässä. 
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Juoksavátnjunni ja Pältsan 
 

Maanantaina 4.9. teimme porovahtien kämpältä päiväretken Oagguvárri-
tunturin suuntaan auringon paistaessa lähes pilvettömältä taivaalta. 
Matkalla meitä vastaan ajoi mönkijämies koirineen. Hän olikin ainoa 
maastossa kohtaamamme ihminen ennen Pältsästugania. Pidimme 
evästauon uljaalla hiekkaharjulla lähellä Kummaenoa. Tauon jälkeen puolet 
meistä palasi porokämpälle ja puolet kapusi Oagguvárrille. Maisemat 
ylhäällä avautuivat avarina ja rinteessä näimme myös keskellä kellastuvaa 
koivikkoa kodan, joka oli luultavasti mönkijällä ajaneen poromiehen 
asumus. Vietimme vielä toisen yön kämpällä. Yöllä saimme eräältä 
ryhmäläiseltä huuliharppuherätyksen ihastelemaan revontulia, joita näkyi 
useampanakin yönä. 
 

Aamulla matka jatkui taas auringonpaisteessa pitkin moottorikelkkareittiä 
kohti Pältsastugania, jossa isäntäpariskunta koirineen toivotti meidät 
tervetulleeksi. Osa meistä pystytti teltat ja osa valitsi yöpymiseen sängyn 
tuvassa; Suomen Ladun jäsenille telttapaikka maksoi 10 ja tupayö 40 
euroa. Myös telttapaikkaan sisältyivät hyvin varustellun tuvan palvelut. 
Tuvalla kohtasimme Taivaltajia ja muita vaeltajia. Tehtyämme saunapuita ja 
kannettuamme saunavedet, pääsimme neljän hengen ryhmissä vuorotellen 
saunomaan. 
 

Keskiviikkoaamulla 6.9. kävimme taas aurinkoisessa säässä ihailemassa 
Pältsastuganin lähellä 20-metristä, kohisevaa vesiputousta, jossa oli 
erikoisuutena 90-senttinen, jonkun sinne tuoma Vedenneito-patsas. Tämän 
jälkeen osa meistä jatkoi päiväretkelle eväiden kanssa luoteen suuntaan, 
osittain hiekkaharjulla kulkevaa polkua pitkin. Retkellä näimme uudenlaista 
maisemaa ja löysimme maastosta hyvin isot poronsarvetkin. Illalla 
saunoimme taas ja paistoimme lettuja, kun olimme onnistuneet ostamaan 
tuvan isänniltä pari kananmunaa. 
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Seuraavana aamuna teltat olivat paksussa kuurassa, mutta kirkas aurinko 
lämmitti nopeasti sään. Otimme suunnan kohti Käsivarren kärkeä. 
Alkumatkassa olleesta jyrkästä noususta selvisimme hienosti muutaman 
kymmenen metrin välein pidetyillä ”puhkumistauoilla”. Loppuosa päivän 
etapista oli tasaisempaa ja välillä erämaa oli hyvinkin karua sekä kivistä. 
Päivän aikana Pältsän katosi horisontista ja näkyviin tuli uusia tuntureita, 
joista helpoin oli tunnistaa Norjan puolen Bárrás. Viimeiseksi vaellusyöksi 
pystytimme teltat lähelle Baikkasvárri-tunturia. Ilta oli vielä kerran kaunis ja 
vähemmän tuulinen kuin olimme odottaneet. 
 

Perjantaina 8.9. pysähdyimme reittimme varrella sijainneella geokätköllä ja 
palasimme Suomeen Koltajärven sekä Kolmen valtakunnan rajapyykin 
kautta. Kilpisjärven ylitimme taas laivalla ja majoittauduimme mökkeihin 
Kilpisjärven retkeilykeskuksessa, jossa saunoimme kunnolla ja söimme 
maistuvan päivällisen yhdessä. Päivä oli pilvinen, mutta säät maastossa 
vaelluksen aikana todella suosivat meitä ja ruska muuttui koream-maksi 
päivä päivältä. Reittivalinta oli mielestämme erittäin onnistunut. Lauantaina 
lounaan jälkeen lähdim-
me kotimatkalle muiden 
Taivaltajien kanssa. 
Varhain sunnuntai-
aamulla 10.9. saavuim-
me Tampereelle tyyty-
väisinä ja kiitollisina. 
 

 
 
 
 
Teksti ja kuvat: 
Teija Houttu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pältsan putous 
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Asiaa yhdistyksen jäsenmaksuista ja vähän taloudesta 
 

Koska monelle on epäselvää Tampereen Taivaltajat ry:n jäsenmaksu-
käytäntö, haluan tässä esittää asiasta selvityksen. Tampereen Taivaltajat 
ry on mukana Suomen Ladun keskitetyssä jäsenmaksujärjestelmässä, 
joten Suomen Latu ry lähettää vuoden vaihteen jälkeen jäsenmaksulaskun 
ja jäsenkortin jäsenillemme postissa. Suomen Latu maksaa sitten 4 kertaa 
vuodessa yhdistyksellemme meille kuuluvan osuuden jäsenmaksusta ja 
jättää itselleen loppuosan omana jäsenmaksunaan. 
 

Jäsenmaksuluokat ja -maksut vuonna 2018 ovat seuraavat: 
Henkilöjäsen: koko jäsenmaksu 22 euroa, Suomen Ladun osuus 15,50 
euroa, seuralle jää 6,50 euroa 
Perheenjäsen: koko jäsenmaksu 30 euroa, Suomen Ladun osuus 24 
euroa, seuralle jää 6 euroa 
Nuorisojäsen (alle20v) ja opiskelijajäsen (alle 29v): koko jäsenmaksu 11 
euroa, Suomen Ladun osuus 9 euroa, seuralle jää 2 euroa 
Rinnakkaisjäsen (toisen seuran pääjäsen): koko jäsenmaksu 15 euroa, 
Suomen Ladun osuus 9 euroa, seuralle jää 6 euroa 
Yhteisöhenkilöjäsen (yhteisön, työpaikan tms. maksama): koko 
jäsenmaksu 27 euroa, Suomen Ladun osuus 15,50 euroa, seuralle jää 
11,50 euroa 
 

Kun noita lukuja hiukan tutkii, voi todeta, että yhdestä jäsenestä seuralle 
tuleva maksu on vain joitakin euroja. Seurassa on kuitenkin katsottu, ettei 
jäsenmaksua ole tarvetta korottaa vaikkakin se lisäisi seuran osuutta 
jäsenmaksutuloista. 
 

Tampereen Taivaltajat ry:llä on noin 2200 jäsentä. Jäsenmaksutuloja kertyy 
vuodessa n. 12000 euroa. 
 

Suurimpia menoja seuran budjetissa on Tapahtumat-lehti, jonka painatus ja 
postitus on vuodessa noin 9000 euroa eli noin neljä euroa jäsentä kohti. 
 

Raimo Raevaara 

 

ETSINTÄKUULUTUS!! 
Yhdistyksemme etsii jäsenistöstä tai muualta asiansa osaavaa 
tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa. Tehtävänä on tarkastaa 
yhdistyksen kirjanpito ja toiminta kerran vuodessa alkuvuonna 
ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
Lisätietoja antaa Raimo Raevaara tai Matti Rahomäki,  
yhteystiedot lehdessä 
Tampereen Taivaltajat ry / johtokunta 
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Muumien Syysseikkailupäivä 
 

Muumit ja Suomen Latu ovat tehneet yhteistyötä jo 60 vuotta. Juhlan 
kunniaksi Taivaltajien lapsitoimintaryhmä järjesti Taivalpirtillä 15.10.2017 
Muumien Syysseikkailupäivän. Kutsuimme tapahtumaan lapsiperheitä. 
Tapahtuman ajatuksena oli luontoon tutustuminen Muumien tarinoiden 
innoittamana. Tapahtuma oli avoin kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja 
tuttavaperheetkin olivat tervetulleita. 
 

Kaikki tapahtumamme järjestetään säällä kuin säällä. Tällä kertaa 
haasteena oli koko viikon kestänyt sade ja koulujen syysloma. Jännitimme 
turhaan, saammeko tapahtumaan osallistujia ollenkaan. Heti tapahtuman 
alettua iloisia punaposkisia perheitä virtasi Taivalpirtin portista sisään. 
Tapahtumaan osallistui yli 80 henkilöä.  
 

Seikkailureitti kulki Taivalpirtin alueella, jossa oli erilaisia tapahtuma-
rasteja. Ohjaaja Kirsi urakoi kivat kuvalliset rastit. Rasteilla sai kulkea 
omatoimisesti. Rasteilla oli tietoa muumeista ja erilaisia tehtäviä. Ohjattuja 
rasteja oli kaksi, leikkirasti ja ensiapurasti. Leikkirastilla ohjaaja Kirsi leikitti 
lapsia ja ensiapurastilla ihmeteltiin Kuhmula-Kolhosen perheen kommel-
luksia. Ohjaaja Riitan EA-rastilla suositun vinkki oli sormenpään haavan 
laastaroiminen "huppuun". 
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Retkellä tulee nälkäiseksi ja nuotionpaikalla oli ajoittain jopa ruuhkaa. Olipa 
kivaa syödä ne mukaan pakatut eväät ja paistella makkaraa! Ohjaajan 
korvin oli niin mukavaa kuunnella iloista jutustelua. Monet saivat myös 
uusia tuttavia. Retkeilykoira Ruuti Rukanenkin oli mielissään uusista 
rapsuttelijoista. Kotiin viemisiksi lapset saivat tapahtuman kunniakirjan 
muistoksi mukavasta päivästä. 
 

Kunniakirjan olisivat ansainneet myös Rahomäen Matti ja Pirjo. Tällä kertaa 
yhteensattumien vuoksi tapahtumaa vetivät Kirsi ja Riitta (muut ohjaajat 
olivat toki suunnittelussa mukana). Mutta ilman nuotionsytyttäjiä, 
makkaratikkujen ja istuinalusista huolehtijoita "yms." olisi saattanut kiirettä 
pitää tapahtumapäivänä. 
 

Kiitoksia kaikille osallistujille! Osallistujat tekevät tapahtuman. Me järjestäjät 
saamme ilomme osallistujien reippaasta asenteesta ja mukavasta päivästä 
iloisessa seurassa. 
 

Seuraava lapsitoimintatapahtuma on "Ulkona kuin lumiukko" teema. 
Seuratkaa Taivaltajien facebook -sivuja ja kotisivuja. Tapahtumaa aloi-
tamme mainostamaan tammikuussa. Sekin järjestään säällä kuin säällä, oli 
lunta tai ei. 
 

Terveisin 
Tampereen Taivaltajien lapsiryhmä/ Riitta Pauhu-Pohjalainen 
 

Kuva: Riitta Pauhu-Pohjalainen 

 

Pirkan Hölkän tiimoilta 
 
48. hölkkä sujui järjestelyiltään moitteettomasti, tavarat olivat suurin piirtein 
kaikki paikoillaan ja talkooväkeä riittävästi jokaiselle huoltopisteelle sekä 
ensiapuun. Uusia talkoolaisia taisi olla kymmenkunta. 
 

Markkinoinnissa on parantamisen varaa, sillä emme saaneet liikkeelle kuin 
reilut 1200 henkilöä. Osanottajamäärät ovat olleet laskusuunnassa jo 
vuosia, johtuen ehkä suuresta tarjonnasta erilaisia tapahtumia. Suunnalle 
on tehtävä muutos ja nostettava tapahtuman osallistujamäärää.  
 

Paikalliset mediat, kuten Aamulehti, on ollut kovin nihkeä tekemään juttuja 
hölkästä, kuten oli tapana menneinä vuosina.  Joten tiedottamista on uudis-
tettava. 
 

Sähköiset mediat pitää ottaa käyttöön ja jakaa tietoa niiden avulla. Mutta 
mistä löytää ne innokkaat henkilöt, jotka seuraisivat Facebookia, Twitteriä 
ja Instagramia tai muita sähköisen median välineitä. Pitäisi löytää 
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henkilöitä, jotka talkootyönä seuraisivat, tiedottaisivat ja tekisivät uusia 
sivuja tapahtumasta.  
 

Pirkan kierroksella on menossa merkittävä sähköisen median käytön 
uudistustyö. Sivut uusitaan ja niihin liitetään linkkejä jotka voivat jakaa 
tietoa tapahtumista ja joiden avulla voi ilmoittautua tapahtumiin. Tuloksia 
saamme odottaa ensi vuonna. 
 

Aion järjestää seminaarin ensivuoden keväällä, jossa mietitään hölkän 
uudistamista saatujen palautteiden näkökulmasta. Palautteita on tullut 
runsaasti ja osassa on muutosehdotuksia. Näitä on syytä pohtia yhdessä. 
 

Uusia talkoolaisia on tullut mukaan. On hienoa, että tapahtuma ja sen 
tekeminen edelleen kiinnostaa. Onhan yhdessä tekeminen latulaisten juttu. 
Pitäkäämme uusista talkoolaisista hyvää huolta, antakaamme heille 
mielekkäitä tehtäviä, että he tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja kannustaa 
heitä tulemaan uudelleen. 
 

Kiitos hienolle talkooväelle menneestä vuodesta ja valmistautukaa otta-
maan uusi hölkkävuosi vastaan. 
 

Rauhallista Joulua ja Onnellista vuotta 2018. 
 

Martti Mäkelä 
Hölkän puheenjohtaja 
 

Hiihtojaosto 
 

Tervetuloa nauttimaan täysikuusta! 
 

Sunnuntaina 2.2.2018 kello 20. lähdemme Suolijärven ulkoilumajalta 
hiihtämään muutaman tunnin hiihtolenkin täysikuun loisteessa 
lumitilanteesta riippuen järvien jäitä tai latuja pitkin. 
Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on 
rauhallinen. 
 

Lisätietoja: hiihtojaosto Raimo Raevaara 040-8376269. 
 

Pelijaosto 
 

Taivaltajien lentopallo jatkuu sisävuoroina 10.1. alkaen toukokuun 
puolivälin paikkeille.  Paikka on entinen Pirkanmaan Ammattikoulu, 
nykyinen Tredu, Koivistonkylässä. 
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Nyt on parina vuonna ollut sen verran reilusti väkeä mukana, että en kovin 
paljoa uskalla houkutella uutta väkeä mukaan.  Määrä toki vaihtelee, joskus 
joku lisää tekisi ihan hyvääkin, etukäteen ei tiedä.  Silti, jos innostusta olisi, 
kannattaa tulla katsomaan.  Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, kevään kustannus tulee olemaan 50 euroa, siis 
nupeloa kohden.  Jos käy vain muutaman kerran, maksu on 7 euroa/kerta.  
Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan määrää. Maksellaan sitten 
pankin kautta joskus, kertoilen siitä talven aikana. 
 

Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä.  Sähkö-
posti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu. 
 

Seppo Raevaara 
 

Pyöräilyjaosto 
 

Talvikilometrikisa 
 

Talvikilometrikisa 2018 on välillä 1.1.-28.2.2018. Se leikkimielinen kisa ja 
tarkoitettu kaikille talvella pyöräileville. Voit pyöräillä itse milloin haluat ja 
merkitä kilometrisi ja halutessasi myös käyttämäsi ajan. Kilometrikisassa 
aikaisemmin mukana olleet liittyvät vanhoilla tunnuksillaan mukaan olivat 
olleet missä joukkueessa tahansa. Uudet "kisaajat" rekisteröityvät osoit-
teessa http://www.kilometrikisa.fi ja saavat oman tunnuksen sekä netti-
kalenterin, jonne merkitsevät pyöräilytietonsa. 
 

Joukkueemme nimi on Tampereen Taivaltajat ry ja 
tunnus taivaltaja2018t . 
 

Retkeilyjaosto 
 

Päiväretki Taivalpirtillä lauantaina 13.1.2018 kello 11 
 

Teemme parin tunnin patikkaretken Taivalpirtin maastossa, mikäli lunta ei 
vielä tammikuussa ole riittävästi hiihtämistä varten. Makkarat paistamme 
pirtin tulipaikalla retkeltä palattuamme, eväät siis mukaan. Jos ladut ovat 
tuolloin kunnossa, toimii Taivalpirtin päivystys normaalisti. Seuraa tilannetta 
Taivaltajat retkeilyryhmästä (ttretkeily @ googlegroups.com) tai kysele: 
Timo Antila, 0400625748. Latutilanne lienee tiedossa ensi vuonna.  
 

http://www.kilometrikisa.fi/
http://googlegroups.com/
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Talvinen viikonloppuretki Lauhanvuoren 

kansallispuistossa, 2.-4.3.2018 
 

Tampereen Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää maaliskuun alussa talvisen 
viikonloppuretken Lauhanvuoren kansallispuistoon. Länsi-Suomen kor-
keimpiin kuuluva alue on lumivarmaa, luonnoltaan lappimaista seutua, joka 
tarjoaa hyvät hiihtomahdollisuudet. Alueen maisema koostuu avarista 
mäntykankaista ja monipuolisista suoalueista. 
 

Retkellä majoitutaan omissa majoitteissa. Launtaisaunamahdollisuus Lau-
han kämpän saunassa. Omat eväät, ruuanlaittomahdollisuus Metsä-
hallituksen ylläpitämillä laavuilla ja tulistelupaikoilla. 
 

Retki on lähtökohtaisesti perusleirityyppinen, mikä mahdollistaa joustavan 
osallistumisen. Perusleiripaikkana toimii joko Lauhan kämppä tai Spitaali-
järvi. Retkiohjelma täsmentyy lähempänä retkiajankohtaa. 
 

Kulku Tampereelta Lauhanvuorelle omilla autoilla ja kimppakyydeillä. 
Ajoreitti: Tampere – Mouhijärvi – Lavia – Kankaanpää – Honkajoki - 
Lauhanvuori. Matka-aika perille noin 2 tuntia 15 minuuttia. Matkan varrella 
mahdollisuus täydentää eväsvarastojaan esim. Kankaanpäässä. 
Kohteen www-sivut: http://www.luontoon.fi/lauhanvuori 
 

Lisätietoja: Pasi Talvitie, etunimi.sukunimi(at)elisanet.fi tai  
puh: 040 502 6573. Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2jHmeKP  
 

Ruskaretki 2018 Sevettijärvelle 
 

Vuoden 2018 ruskaretki suuntautuu Sevettijärvelle ja ajankohta on viikko 
37. Lähtö yöjunalla perjantai-iltana 7.9. kohti Rovaniemeä ja sieltä 
lauantaina bussilla todennäköisesti Kiilopään kautta Sevettijärvelle. Paluu 
lauantaina 15.9. bussilla samaa reittiä Rovaniemelle, josta edelleen 
yöjunalla Tampereelle, jossa ollaan varhain sunnuntaiaamuna 16.9. 
Taivaltajien nettisivulta  http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-
toimintaa/retkeilyjaosto/ löydät yleisiä ohjeita ruskavaellukselle ja mm. 
varustelistan. Lisätietoja retkestä keväällä 2018 Tapahtumat-lehdessä. 
 

 

 

 

 

 

Retkeilyjaosto kaipaisi edelleen uusia, aktiivisia jäseniä tapahtumia 
järjestämään. Jos olisit valmis vetämään iltamelontoja, päiväretkiä, 
melontaretkiä, lumikenkäretkiä, viikonloppuretkiä, osallistumaan 
hiihtopäivystyksiin tai johonkin muuhun vastaavaan toimintaan yhdessä 
muiden kanssa, otathan yhteyttä:  
Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai puh.040 752 5116. 
 

http://www.luontoon.fi/lauhanvuori
http://bit.ly/2jHmeKP
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('valimaki.johanna@gmail.com');


21 

 

Polkujuoksuviikko Kiilopäällä 1.-8.7.2017 
 

Menneenä kesänä järjestettiin Kiilopäällä ensimmäistä kertaa polku-

juoksuviikko, jota on tarkoitus jatkaa ja kehittää tulevina kesinä. Sain olla 

mukana vetämässä tätä pilottihanketta Helsingin Ladun jäsenen Marjo Ojalan 

kanssa. 
 

Lenkit vaihtelivat kuudesta 24 kilometriin. Suurin osa lenkeistä suuntautui 

tunturimaisemiin ja ainakin maisemat olivat huikeat. Tarkoitus ei ollut juosta 

keltään jalkoja alta, vaan nousuosuudet mentiin kävellen ja maisemia ihail-len. 

Lenkkien jälkeen oli mukava käydä savusaunassa ja Kiilopurossa 

palautumassa. 
 

Viikon ohjelmaan kuului myös polkujuoksutekniikka- ja koordinaatio-harjoituksia 

sekä venyttelytunteja. Musiikit unohtuivat kotiin, mutta onneksi Kiilopään 

jumppatilaan oli joltain jäänyt saamenkielinen pop-cd. Mitään ei ymmärretty, 

mutta hyvältä kuulosti. 
 

Osallistuimme myös Kiilopään omaan viikko-ohjelmaan, rentouttavaan met-

säkylpyretkeen sekä lettujenpaistoiltaan maahisessa (korsu, näin hämeeksi). 
 

Jos haluat lukea, mitä yksi meidän osallistujista kirjoitti viikosta niin kurkkaa  

trailrunning.fi juoksunoviisin tunnelmia Saariselän polkujuoksuviikolta. 

 

Teksti ja kuva: Marika Viinikka 
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Kuva: Sirkka Kaikkonen 

Raunon riimit ruskalla 
 

Tunturin rinne on raskasta nousua, 
vähentään pistää paitaa ja housua. 
 

Norjan huiput taivasta hipoo, 
sulamisvedet rinteitä lipoo. 
 

Raimo se joukkoa johtaa, 
Pirjon katseen usein kohtaa. 
 

Hilkka ja Terttu ominensa liikkuu, 
Malla-laivallakin kiikkuu. 
 

Syynä tähän on polvi kipeä, 
Terttu varoo, ettei jalka lipeä. 
 

Hilkkakin pääsee kämppään yöksi, 
ei tule vaellus rankaksi työksi. 
 

Tietoa ei tarvita niksipirkasta, 
purovesi oli valmiiksi kirkasta. 
 

Pirjolla pinkkejä paitoja piisaa, 
mistä lie niitä tunturissa liisaa. 

Savolaisuus Maijassa osana pysyy, 
myöntää sen, kun Rauno kysyy. 
 

Barraksen huippu on kaunis näky, 
loistaa taivasta vasten kuin kalalle 
täky. 
 

Luontoäiti meitä poudalla hellii, 
aurinkokin osaltaan lämmöllä lellii. 
 

Katsellaan Pältsalla kosken pauhua, 
ilmassa veden höyryä kuin sauhua. 
 

Hetkeks hiljennymme saunan rauhaan, 
erämaan löylyyn lauhaan. 
 

Jäätikköjärvi on päiväretken kohde, 
evästauolla kimaltava luonnon hohde. 
 

Maisema on kovin aavaa, 
komeat värit tällä haavaa. 
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Sirkka kuvaa kukkia ja tupaa, 
vimppona ei pyydä siihen lupaa. 
 

Raimo suunnitelmiaan vanhaan 
vertaa, 
sitten ryhmälle ajatuksensa kertaa. 
 

Pirjolla asioista mielipide aito, 
sekä hyvin opittu ihmissuhdetaito. 
 

Maija mietteissään kulkee, 
kaiken kauniin sisällensä sulkee. 
 

Rauno toisia usein peesaa, 
Sirkalle rinkkaa selkään jeesaa. 
 

Sakissa juttu luistaa, 
jokainen jonkun jutun muistaa. 
 

Tunturissa tuuli pauhaa, 
antamatta yön tai päivän rauhaa. 
 

Kun pakkasyötä ulkona haistaa, 
kuu ja revontulet siellä paistaa. 

Yökylmä saa maahan huuran, 
teltan katon peittävän kuuran. 
 

Ylitämme monta jokiuomaa, 
siltaa kulkiessa sitä tuskin huomaa. 
 

Sitten Kuohkimajärven tienoo, 
nuotiotulet, ompahan hienoo. 
 

Pikku-Mallan laki avara, 
muistoissa kuin lahjatavara. 
 

Syksyn ruska tulee hiljaa, 
värjää maan ja metsän viljaa. 
 

Porotkin viimein lähellä, 
matkaa enää vähän tähellä. 
 

Vaellus on kuin unen satua, 
näitä päiviä ei tarvitse katua. 
 
Rauno Kaikkonen 

 

   Mieleenpainuva opaste. Kuva: Sirkka Kaikkonen 
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Hämeen latualueen toimintaa 
 

 

Suomen Latu täyttää 80 vuotta 28. tammikuuta. Juhlapäivän kunniaksi on 

latualueille annettu tehtäväksi pyöritellä 80 lumiukkoa teemalla ”Ulkona 

kuin lumiukko”.  Hämeen latualueen väki kokoontuu yhdessä Hämeen-

linnaan saadakseen tehtävän suoritettua. Toivoaksemme siellä on lunta, 

mitä pyöritellä… Lumiukkoja rakennetaan Linnan puistossa kello 11-14. 

Kymmenenkin lumiukon rakentajaa per alueen yhdistys on yli kaksisataa 

latulaista. Sillä joukolla 80 lumiukkoa valmistuu hetkessä. Ja yhteisöllisyys 

on voimissaan. Nähdään Hämeenlinnassa. 
 

Maaliskuun 10. päivänä kokoonnutaan Janakkalan Latumajalle koulutus-

tapahtumaan, jonka aiheena on Perheliikunta tutuksi. Koulutuksen kesto 

tulee olemaan kello 10-14.  
 

Vuosi on vaihtumassa ja sen mukana uudet tuulet puhaltavat latu-

alueellamme. Olen jättämässä alueyhdyshenkilön tehtävät. Työtäni 

alueyhdyshenkilönä tulee jatkamaan Juha Rantanen, joka edustaa keväällä 

perustettua kankaanpääläistä latuyhdistystä nimeltään Satojen elämysten 

Pohjois-Satakunta. Juhasta saadaan innovatiivinen ja aktiivinen 

alueyhdyshenkilö, joten otamme ilolla vastaan uuden toimijan. 

 
Ilmoittautumiset ym. tapahtumiin anna-maija.rae@pp.inet.fi tai  

040 583 2733. 
 

Käykää Hämeen latualueen facebook-sivulla. 
 

Lukekaa LIIKUTTAJAA – Suomen Ladun verkkolehteä. Sieltä löytyy Ladun 
ajankohtaisia asioita sekä Hämeen latualueen kuulumisia.  

Osoite on: https://liikuttaja.suomenlatu.fi/  
 
Anna-Maija Rae 

mailto:anna-maija.rae@pp.inet.fi
https://liikuttaja.suomenlatu.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.  
 

Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla. 
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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. 

 

Uusi pankki ja uusi tilinumero 

Yhdistyksen uusi tilinumero on FI64 4108 0010 3668 81 ja 

 pankkina toimii Oma Säästöpankki. 

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

Kotisivu: taivaltajat.sporttisaitti.com,  sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com  
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, 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 
 

Päivi Keskikiikonen-Piché 040 377 6525 

Matti Ketola    040 730 3299 

Markku 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 

Varaj. Paula Marjamäki    040 561 8152 
Varaj. Kaisa Plomp    040 938 6111 

 
Suomen Latu ry 
www.suomenlatu.fi 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
Juha Rantanen 
050 439 8247  
juha ( at ) jamisports.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 

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 

Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien Internet sivulla olevalla 

lomakkeella. Sivun osoite on: 

 https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/ 

 Samassa osoitteessa on myös keskustelupalsta. 
 

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/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/ 
 

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/jaostojen-

toimintaa/lapsiperhetoiminta/ 

mailto:ttmelonta@googlegroups.com
mailto:ttretkeily@googlegroups.com
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com
mailto:taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com

