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Raipen palsta

TAPAHTUMAT
Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
42. vsk. No 5/2014, 1.11.2014

Olemme saaneet nauttia lämpöisestä
ja aurinkoisesta kesästä ja syksystä.
Säät suosivat luonnossa liikkumista ja
retkeilyä.

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

Taivalpirtin kesä on ollut täynnä pieniä, mutta tärkeitä talkoita (puuhuoltoa, kunnostustöitä, yms.) ja muita
tapahtumia, kuten saunailtoja ja nuotiolla istumista, makkaran paistoa yms.
Kiitos Kiinteistötoimikunnalle ja muille
talkoolaisille Pirtin ja sen alueen
pitämisestä kunnossa, jotta me jäsenet voimme viettää aikaa ja vaikka
saunoa siellä toiset paikallaolijat huomioon ottaen.

Ilmoitushinnat vuonna 2014:
1/1 sivua 140 €
1/2 sivua 80 €
1/4 sivua 55 €
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla:
45 mm
44 €
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Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla:
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Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan
neuvotella.
No 1/2015 ilmestyy tammikuun alussa.
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 1.12.2014

Syksyllä ennen Pirkan Hölkkää joku
tai jotkut ovat valitettavasti yrittäneet
Taivalpirtin sisälle ilman avaimia
ikkunan kautta ja hajottaneet kaksi
ikkunaa sekä oven lukon ympärystää.
Sisällä ei säilytetä mitään arvotavaraa,
joten sinne on turha kenenkään murtautua.
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TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys
Toimisto-Kerhohuone
Kortelahdenkatu 10-12
33230 Tampere
puh. 03 214 5231
tampereen.taivaltajat@nic.fi
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.
Muina aikoina viestin voi jättää
vastaajaan.

Ruskavaellus tehtiin syyskuun alkupuolella Kemihaaran maastoon Korvatunturin juurelle. Saimme nauttia
hienoista maisemista ja auringonpaisteesta. Revontuliakin nähtiin muutamana iltayönä. Arille ja Karille kiitokset erinomaisista retkijärjestelyistä.

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2014:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen
yhteisöhenkilöjäsenyys

Pirkan Hölkän talkoissa oli taas mukana kymmeniä Taivaltajia. Heidän ansiostaan 45. Pirkan Hölkkä onnistui
erinomaisesti ja kaikki osallistujat kehuivat järjestelyjä. Hölkän päätöstilaisuus ruokailuineen järjestetään
talkoolaisille tammikuun lopussa.

30 €
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26 €

Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen
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Yhdistyksemme virallinen syyskokous
on pidetty Taivalpirtillä. Siellä päätettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Samoin siellä
valittiin toimihenkilöt seuramme toimielimiin. Kokouksen päätöksistä kerrotaan toisaalla tässä lehdessä.

tervetulleita, koska aina on mukana
myös kokeneita päivystäjiä, jotka
osaavat neuvoa toimintatavat. Pirtin
päivystyksestä kiinnostuneille järjestetään Kerholla 17.11. tilaisuus, jossa
mietitään päivystyksen järjestelyjä, ja
varataan viikonloppuja kalenteriin.

Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella
viikonloppuisin on seuraava talkootyö, johon toivon, että löytyy vapaaehtoisia talkoolaisia. Päivystykseen
voi ilmoittautua Kerholle. Myös
ensikertalaiset voivat osallistua ja ovat

Mukavaa hiihtotalven odotusta kaikille
Taivaltajille toivottaa
pj Raipe

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Sisäkentällä Tredulla Koivistonkylässä. Tästä syksystä alkaen vuoro on kello
19.00–20.30. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 15.
13.11. Kerhoilta: Vuoden retkikuvat
Aloitetaan Kerholla kello 18.00. Illan aikana näytetään kuvia Taivaltajien
järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket, ruskavaellus,
viikonloppuretket) kuluvalta vuodelta. Tervetuloa! Retkeilyjaosto.
17.11. Hiihtopäivystysilta Kerholla
Lue tarkemmin sivulta 14.
20.11. Kerhoilta: Ota niskalenkki hartiavaivoista
Lue tarkemmin sivulta 13.
22.11. Latupohjatalkoot
Lue tarkimmin sivulta 14.
10.12. EA:n suunnitteluilta
Lue tarkemmin sivulta 13.
20.12. Kauneimmat joululaulut Taivalpirtillä
Lue tarkemmin sivulta 6.
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jatkuu
10.-11.1. Hämäläisten pikkujoulut Riihisalossa Lopella
Lue tarkemmin sivulta 15.
30.1.2015 Pirkan Hölkän päätösjuhla talkoolaisille
Lue tarkemmin sivulta 12 ja huomioi, että juhlapaikka on Ravintola Kalax
Kaupin ulkoilumajalla.

Syyskokouksen päätöksiä
Yhdistyksemme syyskokouksessa 19. lokakuuta Taivalpirtillä päätettiin mm.
seuraavaa:
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Mainittakoon, että tulevana
vuonna aloitetaan lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan järjestäminen.
Päätettiin säilyttää jäsenmaksut vuoden 2014 tasolla.
Palkkioista ja kulukorvauksista päätettiin seuraavaa:
- tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan.
- johtokunnan jäsenillä on oikeus nauttia kakku- tai pullakahvit kokouksissa.
- toimihenkilöiden yms. puhelinkulut korvataan laskun mukaan.
- oman auton käytöstä yhdistyksen ajoissa korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 henkiö
autossa, ei peräkärryä) otetaan huomioon kolme neljäsosaa (3/4) kulloinkin
voimassa olevista korvausperusteista. Lisäkorvaukset (esim. lisähenkilö/henkilöt autossa, peräkärry) maksetaan täysimääräisinä.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015.
Johtokunnan jäsenten lukumäärä pidetään nykyisen suuruisena (puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä).
Johtokunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosille 2015 – 2016 valittiin: Matti
Ketola, Reijo Laamanen, Kari Lindberg, Mattias Puronniemi ja Matti Rahomäki.
Johtokunnassa jatkavat (valittu vuosiksi 2014 - 2015) Marja-Liisa Lehto, Paula
Paavilainen, Seppo Raevaara, Riitta Rajala ja Saima Sampakoski.
Johtokunnan varajäseniksi v. 2015 valittiin: Paula Marjamäki ja Heidi Savolainen
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Yhdistyksessä toimii vuonna 2015 seuraavat jaostot: ensiapujaosto, etsintäjaosto, hiihtojaosto, kävelyjaosto, pelijaosto, pyöräilyjaosto ja retkeilyjaosto
Johtokunta hyväksyy jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksen perusteella.
Toimikunniat vuodelle 2015 ovat kiinteistötoimikunta ja Pirkan Hölkän
järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus. Jäsenet toimikuntiin nimeää johtokunta.
Taivalpirtin isännät vuodelle 2015 ovat Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen.
Taivalpirtin emäntäryhmän vuodelle 2015 nimeää johtokunta.
Johtokunnalla on oikeus tarvittaessa nimetä muita työryhmiä.
Johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin.
Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat -lehdessä tai jäsenkirjeessä.

Rauhallista Joulunaikaa
ja
Liikunnallista Tulevaa Vuotta
kaikille taivaltajille läheisineen!
Toivottavat
Taivaltajien johtokunta, jaostot sekä
muut toimihenkilöt
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Kauneimmat joululaulut Taivalpirtillä
lauantaina 20. joulukuuta
Tänä vuonna vietämme joulunodotusta Taivalpirtillä joululauluja laulaen, emäntien
tarjoamista glögeistä ja joulupuurosta nauttien, tarinoiden ja joulun aikoja muistellen.
Mukanamme on pastori Teuvo Suurnäkki.
Mäntylän bussi lähtee Keskustorilta Vanhalta kirkolta kello 16. Savontien ja
Taivalpirtin tien risteyksestä kävelemme kilometrin matkan Pirtille kynttilä- ja
myrskylyhtykulkueena. Bussin paluu Tampereelle tapahtuu noin kello 21 mennessä.
Bussimaksu on 7 € henkilöltä.
Talven tulosta riippuen voi bussi mahdollisesti tulla Pirtille saakka. Voit tulla myös
Koivuviidan kautta, josta myös lyhtykävely klo 16.30.
Rajallisten pysäköintipaikkojen vuoksi suosikaa bussikuljetusta.
Ilmoitathan tulostasi keskiviikkoon 17. joulukuuta mennessä Kerho-huoneelle
keskiviikkopäivystykseen tai puhelinvastaajaan numeroon 03 214 5231 tai seuramme
nettisivulla: taivaltajat.sporttisaitti.com olevalla lomakkeella tai Altti Luomalle
numeroon 0400 801 632.
Huom! Niiltä, jotka eivät ole ennakkoilmoittautuneet, peritään 7 € tarjoiluista.

Taivaltajat tervetuloa aloittamaan joulun aikaa Taivalpirtillä joululauluista ja
iloisesta yhdessäolosta nauttien!
Altti ja kumppanit

6

Teksti ja kuvat: Hilkka Isotalo

Tarinaa ruskavaellukselta
Perinteisesti rautatieasemalle kokoontuminen kello 22.11 Rovaniemelle lähtevälle junalle. Ari Viitanen
tuli saattamaan ja jakamaan menoja paluuliput Karille, jotta kaikilla olisi
paluulippu viikon kuluttua. Tällä kertaa Ari jäi Tampereelle hommiin.
Lauantaiaamuna myös perinteisesti
Möllerin liikenteen tilausbussi nouti
25 innokasta vaeltajaa kohti Itäkairan
erämaata.

paavasti lauantain sää oli aurinkoinen
ja lämmin.
Kello 12.45 lähdettiin mönkijäuraa
pitkin vaeltamaan kohti paliskunnan
omistamaa Vieriharjun autiotupaa.
Kangasmaastoa, soidenylitystä pitkospuita pitkin, poroaitakin ylitettiin. Vieriharjulle leiriydyttiin, saunanlämmitystä,
saunomista ja uimista tai ainakin kastautumista hiekkapohjaisessa joessa.

Sodankylässä aamukahviteltiin, osa
porukasta lähti venekyydillä Luirolle.
Pari ryhmää jäi Tulppioon lounastamaan ennen maastoutumistaan.
Raipen ryhmä päätyi bussilla Kemihaaraan majatalolle, jonne jätettiin
saunakassit odottamaan paluuta. Lu7

Ensimmäisen illan nuotiolla paistettiin
vielä hyvät makkarat. Mökissä oli
majoittumassa polkupyörällä vaeltava
ylöjärveläinen Timo.
Sunnuntaiaamupäivän
puolipilvisessä säässä vaellus jatkui kohti
Karhuojaa. Alkuperäisen suunnitel-

man mukaan tavoitteena oli Naltiotunturin huiputus.
Poroaidan sivua pitkin kohti pitkospuita, joita etsiessä Raipe epäili
jonkun varastaneen ne! Otettiin suunta
uudelle verkkoporoaidalle ja sieltä
sitten kolme kilometriä pitkospuita
eteenpäin.
Pitkospuilta
katseltiin
Korvatunturin kahta huippua; oikean
puoleinen on Venäjän puolella. Hannu
heilutteli ja lähetti joululahjatoiveensa
joulupukille.
Luovuimme Naltiotunturin huiputuksesta, sillä kello kävi ja kilometrejä
kertyi. Kovin olisi ollut kivikkoista
tunturinrinnettä ja rinkat painoivat
yllättäen. Eihän huiputus ole pääasia,
vaikka onkin.

8

Päivämatkasta tuli
yllättäen 20
kilometriä; Raipenkin mielestä aivan
liian paljon. Ensikertalainen Pirjo
suoritti laudaturin päivästä ja viikon
aikana lisää laudatureja.
Taas saunottiin. Karhuojan hyvässä
saunassa, missä oli pukuhuonekin.
Ensimmäiset lätyt paistettiin ja nautittiin vastapoimittujen, sokerihuurrettujen mustikoiden kera. Pikkuisen
kaminassa pidettiin tulta – makkaroiden paistamista varten, vaan tuli
turhan kuuma sauna majastakin.
Aamun ensimmäisen ylösnousijan
tehtävä oli keittää vedet.
Karhuojalta matka jatkui Hirvashaudan autiotuvalle. Nuorttijoen rantaa seuraten edettiin, tarkistaen Metto-

palon autiotupa. Kärekeojan autiotuvan pihapiirissä lounastettiin ennen
Nuorttijoen ylitystä. Ylityspaikalla oli
vaijerissa roikkuvat tukilenkit. Vettä oli
noin polveen ja joen leveys noin 50
metriä. Kukaan ei uinut eikä kastunut
ja vesikin sopivan virkistävää.
Hirvashaudan autiotuvan pihapiiristä
löysimme hyvät telttapaikat. Kalastajia
ja muita turhankulkijoita kokoontui
iltanuotiolle tarinoimaan. Iltanuotiolätyt
lättymestari Hannun paistamina maistuivat erinomaisilta.
Tiistain reitti jatkui Saukkosuvannonvaaran laavulle rajavyöhykkeen
tuntumaan. Päivä jäi mieleen lukuisista rappusista, pitkospuista ja metsäisistä poluista. Vaelluksen ainoa
poro nähtiin raadeltuna. Tulihan poromerkki toimitettua Kemihaaraan?
Iltakävelyllä kävimme Nuorttijoen rinteitä ja jylhiä maisemia ihailemassa.
Samalla taas poimittiin seuraavan
aamun mustikka-annokset.
Tänään oli superkuu. Tämä täysikuu
sattuu hetkelle, jolloin kuu on lähellä
perigeumia eli ratansa sitä pistettä,
joka on lähinnä maapalloa. Kuu on

tällöin aavistuksen verran keskimääräistä lähempänä maata ja siksi suurempi ja kirkkaampi. Itäisellä taivaalla
loistavaa superkuuta ihailimme rajavyöhykkeen reunassa.
Kuusiääninen iltanuotiolaulukuoromme tuuditti laavunjakaja Katjan hyvään
uneen. Aamulla herätessämme Katja
oli jo jatkanut matkaansa toivottaen
kirjeitse lennokkaita kilometrejä.
10. syyskuuta kello 14.00 ruskan pitäisi olla kauneimmillaan. Päivä ei ollut
oikein aurinkoinen.
Tänään vietimme vähän kevyemmän
vaelluspäivän, vain 6,5 kilometriä.
Saukkosuvannon laavulta matka jatkui
Nuorttijoen maisemissa Saihon autiotuvan kautta lähes rajalla olevan
riippusillan kautta. 275 rappusta kivuttiin ylös ja mönkijäuraa pitkin Kolsakoskenojan laavulle hyvissä ajoin.
Hannu ja Jouko pystyttivät telttansa
hieman vastalausein, sillä muut valloittivat laavun. Oliko teltassa vai laavussa enemmän itikoita? Naiset ottivat
palauttavat päiväunet auringon paisteessa. Taas varmistettiin sokerihuurretut mustikat lähimaastosta iltalättyjä varten.
Laavulle saapui Sirkka, Itäkairan
prinsessa. Esittelyjä ei tarvittu. Kyllä
heti järjestyy laavupaikka kuninkaalliselle! totesi Raipe. Sirkka pystytti
oman louevaatteensa kuusikkoon; tulilla hän seurusteli kanssamme jakaen
kokemuksiaan ja muistojaan vuosien
Itäkairan vaelluksistaan sekä Karjalan
reissuistaan. Hän veti meille iltajumpan!
Prinsessa ja pojaat
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Kyllä laavussa oli mukava nukkua.
Yöllä laavunreunalla vieraili pikkuinen
myyrä, olisikohan ollut oikein punakuvemyyrä? Sirkka totesi illalla kuultuaan torstain reittisuunnitelmamme:
”Eipä ole kaksinen reitti!”
Miten oikeassa olikaan. Torstain matkaksi tuli 20 kilometriä; suunnistaen
erämaassa kohti puroa, jota emme
löytäneet. Sinänsä mielenkiintoinen
retriitti; kaikki energia meni keskittymiseen, ettei kompastellut kiviin ja
juuriin. Ylitettiin Korvatunturinmurusta
jo tänään päätyen Rakitsanojan laavulle.
Hyvä leiriytymispaikka kotailtanuotiopaikkoineen, tosin lähin puro oli
sopimaton peseytymispaikaksi. Juomavettä toki saimme. Raipen rakovalkea olikin varsinainen taidonnäyte.
Torstain kulkemisesta johtuen perjantaiksi jäi lyhyt matka Vieriharjun
autiotuvalle saunomaan ja uimaan.

10

Iltasella jatkoimme vaellusta noin
kolme kilometriä kohti Kemihaaraa.
Erikoismiehet Hannu ja Jouko etsivät
edeltä muille sopivan leiriytymispaikan. Tänäkään iltana ei oltu ilman
iltanuotiota. Illan kylmetessä upea
nuotio lämmitti vaan jo ehti kylmä
tulemaan iltanuotiota sammuttaessa.
Lauantaiaamuna - 3 astetta herätessä,
vedet jäässä, ei sentään umpijäässä.
Aamutoimet sujuivat ripeästi ja viimeinen koitos kohti Kemihaaraa.
Naisten rantasauna ja Kemijoessa uiminen oli ainutkertainen kokemus lämpimässä auringonpaisteessa.
Majatalossa meille tarjottiin lounaaksi
isännän valmistamaa herkullista poronkäristystä sekä jäätelöä lakkakastikkeella. Tänne voisi palata uudelleen.
Ruskavaellusviikomme
onnistunut.

oli

erittäin

Reijo Tamminen

Terveisiä Korvatunturilta
Taivaltajien pitkään jatkuneet ruskavaellukset saivat taas yhden merkinnän lisää. Itselleni ruska oli vasta
yhdeksäs.

Pakkasta oli toki parina viimeisenä
yönä hieman viimeisenä tai olla - 7
astetta. Yövyimme laavuissa, mutta
asteet eivät haitanneet.

Tällä kertaa ryhmämme vaellus alkoi Tulppiosta ja päättyi Kemihaaraan. Matkaa kertyi huiputuksineen reilut 90 kilometriä.

Omalta osalta voin vain kertoa olleeni tyytyväinen vaelluksen antiin.
Kiitän ryhmäläisiä sopuisasti sujuneesta retkestä ja erityisesti Karia ja
Aria varmasta ja turvallisesta suunnistamisesta ja hyvien majoituspaikkojen valinnoista.

Reitti kulki osin Nuorttijoen viertä,
joka kuulemma on yksi Lapin hienoimmista kalustusvirroista, osin
polkuja ja poromiesten kulkureittejä.
Koskemattoman erämaavaelluksen
osuus arvioni mukaan oli ainakin 40
prosenttia koko matkasta.

Vaelluksella puheltiin kaikesta maan
ja taivaan väliltä. Ruskavaellukset
eivät ole kenellekään läpihuutojuttuja, ei nuoremmillekaan, puhumattakaan vanhemmista ikäluokista.

Kosteimmat suot ja kivikot kierrettiin, mutta emme täysin välttyneet
näiltäkään ihanuuksilta. Kaikista
selvittiin kuitenkin kunnialla ilman
haavereita.

Puhuimme siitä, että retkeilyjaosto
voisi harkita iäkkäimmille vaelluksia,
jossa majoite olisi pysyvä, tehtäisiin
päivävaelluksia. Perinteinen ruska
saisi toki edelleen jatkua.

Yksi reittimme kohokohdista oli
Korvatunturin huiputus. Jouduimme
tekemään rajavartiostolle ennakkoon lupa-anomukset, koska olimme aivan rajan pinnassa. Laelta oli
hienot näköalat, katsoippa sitten
itään tai länteen.

En tiedä millaisen vastaanoton ehdotus saisi, mutta kannattaisiko
kokeilla? Ymmärrän, että haasteita
varmasti riittää; vetäjät, majoitepaikat (jos kiinteä), yleensä kiinnostus, hinta jne.

Tämän vuotista vaellustamme suosi
myös erinomainen sää, itikat pysyivät minimissään, sade pysyi loitolla.

Terveisin innostunut vaeltaja

Myydään Kiilopään läheltä Outaladun mökistä 1/6.
Lisätietoja Sepolta ja Tainalta puh. 040 744 3405.
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Arvoisa Talkoolainen!
Iso kiitos, että olet mukana tekemässä Pirkan Hölkkää;
työpanoksesi on tapahtumalle korvaamaton! Kiitollisena tästä
kutsumme Sinut Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlaan.
TAKK:n Ravintola Ratamon siirryttyä Juvenes ravintoloiden
hallintaan olemme etsineet juhlallemme uuden juhlapaikan.
Tervetuloa siis nauttimaan Ravintola Kalaxin noutopöydästä
perjantaina 30. tammikuuta 2015 kello 18.00–22.00 Kaupin
ulkoilumajalle, osoitteeseen Kuntokatu 5.
Tilan rajallisuudesta johtuen juhlassamme on tällä kertaa 90
hengen maksimimäärä. Viime vuosien osallistujamääriä silmällä
pitäen tämä riittänee kuitenkin mainiosti.
Ilmoittautumisia otamme vastaan tammikuussa, 1.-14.1.2015,
Pirkan Kierroksen toimistoon (yhteystiedot alla). Huoltopisteen
vetäjät voivat halutessaan kerätä listaa omasta väestään ja
ilmoittaa sitten koko joukon kerralla mukaan.
Pirkan Kierros toimisto: puh. 050 408 5111
sähköposti: toimisto@pirkankierros.fi
paikan päällä: Lindforsinkatu 5, Hervannan Vapaa-aikakeskus
Hölkän järjestelytoimikunta
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ENSIAPUA JA ETSINTÄÄ
Ensiapu- ja etsintäjaostot
Ota niskalenkki hartiavaivoista
Tule saamaan uusinta tietoa miten
selätät niska- ja hartiajumit sekä muut
yläselän ongelmat.
Fysioterapeutti Anne Kojo opastaa
sanoin, kuvin ja harjoituksin, kuinka voit
huolehtia yläselän kunnosta.
Tilaisuuden tarkoituksena on:
- oppia ymmärtämään mistä vaivat
johtuvat
- oppia, miten vaivoja voi ehkäistä
- saada ohjeita omatoimiseen
kuntoutumiseen
Tiedon lisäksi tarjolla kahvia, teetä ja kastettavaa.
Tervetuloa Kerholle torstaina 20.11.2014 kello 18.00.
Toivottaa EA-jaosto.

Ensiapuilta Kerholla
Hei, Sinä, joka olet kiinnostunut auttamaan
tapaturmissa ja sairauskohtauksissa. Tule
mukaan Taivaltajien ensiaputoimintaan!
Kokoonnumme Taivaltajien Kerholle 10.12.
kello 18.00. Aloitamme illan kahvitellen ja
jutustellen. Suunnittelemme vuoden 2015
toimintaa; koulutusta, tutustumisretkiä ja
ensiapupäivystystä.
Mahdolliset yhteydenotot:
Marja-Liisa Lehto puh. 040 779 6505 tai
marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com
Te kaikki aiheesta kiinnostuneet
taivaltajat, olette tervetulleita!

Kuva: Martti Mäkelä
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HIIHTOA
Hiihtojaosto
Taivalpirtin hiihtopäivystysilta Kerholla
Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet, tervetuloa
Kerholle maanantaina 17.11.2014 kello 18.00.
Mietitään ensi talven päivystyksien toteutusta ja varataan viikonloppuja
kalenterista. Kahvitarjoilu.

Latupohjan kunnostustalkoot!
22.11.2014 kello 10.00 kokoonnutaan
Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle.
Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita ja
heiniä. Sopiva varustus on viikate/vesuri (ilmankin voi tulla) ja säänmukainen
vaatetus. Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle.

Huomio kaikki innokkaat laduntekijät!
Teitä kaivataan ensi talven latutalkoisiin
Kaukajärvi-Taivalpirtti- ja Hervanta-Taivalpirtti -laduille
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloiseen yhteistoimintaan
ulkoilemaan ja tuottamaan hyvää mieltä muille hiihtäjille ja itsellesi, anna
yhteystietosi sähköpostilla raimo.raevaara ( at ) gmail.com tai tekstiviestillä
puhelin 040 837 6269.
Järjestämme tarvittaessa myöhemmin palaverin Kerholla, jossa käymme läpi
ladunteon toteuttamista.

Yllämainittuihin tilaisuuksiin Teidät toivottavat tervetulleiksi
Taivaltajien Latumestarit
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PELAILUA
Pelijaosto
Pelailua Koikkarissa
Olemme siirtyneet sisäkauteen. Tästä syksystä alkaen vuoro on kello 19.0020.30, paikkana edelleen Tredu Koivistonkylässä.
Uusia pelaajia olisi ihan kiva saada mukaan, vaatimuksena on vain jonkin
sortin innostus asiaan.
Lisätietoja antaa Seppo Raevaara puh. 040 546 8773 tai
raevaara ( at ) koti.tpo.fi

HÄMEEN LATUALUEEN TOIMINTAA
Hämäläisten pikkujouluja juhlitaan 10.-11. tammikuuta Riihisalossa Lopella,
Lopen Samoojien isännöimänä. Pikkujouluista lisää Taivaltajien nettisivuilla, seuraavassa Tapahtumat-lehdessä sekä Hämeen latualueen
facebookissa. Laita päivämäärä ylös ja lähde mukavaan latutapahtumaan.
Latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri pystytettiin kesäheinäkuun vaihteessa Haukan hiedalle. Mukavan yhdessäolon lisäksi
patikoitiin Helvetinkolulle ja luonnollisesti kisattiin mölkyn herruudesta.
Mölkkykisan kuvitteellinen kultamitali saatiin tänä vuonna Taivaltajille.

Kuva; Merja Järvinen
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KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Taivalpirtin kesäkauden päättäjäisiä
vietettiin 17. syyskuuta upeassa
syyssäässä.
Ilta alkoi Mattiaksen ja Pertin lipunnostolla. Saima ja Markku paistoivat
muurinpohjalettuja urakalla koko
porukalle.
Lettujen ja pullakahvien jälkeen
Margit veti venyttelytuokion, mikä
olikin loistava juttu ennen Antin
johtamaa
sauvakävelylenkkiä
tai
lentopallo-ottelua.
Iltaa jatkettiin saunomalla, uimalla ja
lopuksi iltanuotiolla makkaraa paistaen ja nuotiokahvista nauttien.
Lippukin laskettiin auringon laskiessa ja väki lähti pikkuhiljaa kotiinpäin odottamaan
Taivalpirtin seuraavia tapahtumia.
Teksti Raimo Raevaara, kuvat Pirjo Valkama
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SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Yhdistyksen kotisivut
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä.

Facebook eli naamakirja
Löydät Taivaltajat myös naamakirjasta.

Taivalpirtin avain
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen
vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen jälkeen.
Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa Kerholta
päivystysaikaan keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan.
Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja
30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.

Tarkista jäsentietosi
Hyvin monella Tampereen Taivaltajien jäsenellä on jäsenrekisterissä
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet virheellisiä sitä itse tietämättä.
Moni on vaihtanut lankapuhelimensa gsm-puhelimeen. Työpaikan
vaihdoksissa on muuttunut sekä työpuhelinnumero, että sähköpostiosoite.
Lisäksi työ- ja kotipuhelimet että sähköpostit saattavat olla päinvastoin jne.
Mitä kauemmin olet ollut jäsenenä, sitä varmemmin
edellä mainitut tietosi rekisterissä ovat virheellisiä.
Helpoimmalla tavalla voit päivittää tiedot käymällä netissä sivulla
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenpalvelut/palvelukortti/
Muista katsoa ensin jäsennumerosi jäsenkortista.
Voit tarkistaa tietosi jäsenrekisteristä puhelimitse
Suomen Ladusta puh 044 722 6301
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote

päivitetty 10.6.2014

euroa/viikko/kpl tai pari
nouto ja palautus keskiviikkona

TELTAT JA LAAVUT
Vaude Arco 2h, 2 hlö
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 2 kpl
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl

8,00
6,00
8,00
5,00
2,00
2,00
2,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta, 2 kpl
Ahkio Koivisto
Lumikengät TSL 227, 6 paria
Lumikengät TSL 810, 1 pari
Lumikengät Tubbs. 2 paria
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria

8,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,00

RINKAT JA REPUT
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka
Savotta 906 85L
Savotta 906 85L Tunturisusi
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka
Halti Andi 75 putkirinkka
Haglöfs tight reppu L

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
2,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella, 3 kpl
Primus kaasukeitin, 2 kpl

vko
2,00
2,00

Vuokrattava tuote

vuorokausi viikonloppu viikko

KANOOTIT JA KAJAKIT
Old Town 174 -intiaanikanootti
Old Town 158 -intiaanikanootti
Pyranha Traveller 16 -intiaanikanootti
Prijon Taifun -koskikajakki, 2 kpl
MX-340 -koskikajakki
Corsika -koskikajakki
Piruette -koskikajakki
Hasle Explorer -meri/retkikajakki
Miwok dak -retkikajakki

10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00

20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00

50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan,
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen retkelle lähtöä kuuluko
kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä.
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 2145231.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja
Raimo Raevaara
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapuheenjohtaja
Internetsivut
Koulutusyhdyshenkilö
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Sihteeri
Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi

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

Leikekirjan hoitaja
Heikki Rinnemaa
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi
Kiinteistötoimikunta pj
Mattias Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Matti Ketola .......................................... 040 730 3299
Reijo Laamanen ................................... 050 584 0932
Marja-Liisa Lehto ................................. 040 779 6505
Kari Lindberg ....................................... 040 527 5688
Paula Paavilainen ................................ 040 740 0008
Mattias Puronniemi ............................. 040 577 7099
Seppo Raevaara................................... 040 546 8773
Matti Rahomäki .................................... 050 572 3531
Riitta Rajala .......................................... 050 326 9447
Saima Sampakoski .............................. 0400 831236
Varajäsen Anneli Aulén ....................... 050 446 9016
Varajäsen Paula Marjamäki ................ 040 561 8152

Etsintäjaosto pj
Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj
Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö
Ritva Fonsell
puh 050 356 2462, ritva.fonsell (at) gmail.com
Pelijaosto pj
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Retkeilyjaosto pj
Kari Lindberg
040 527 5688 tai työ 040 648 6551,
kari.lindberg (at ) tpnet.fi
Retkeilyjaosto kalustonhoitaja
Ari Ahonen
044-555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö
Taivalpirtin isäntä
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala at suomi24.fi
Taivalpirtin apuisäntä
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

Tapahtumat –lehti
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

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) pp.inet.fi

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä
www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111
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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
Etsintälista on tarkoitettu kaikille geokätköilystä ja vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa listalla: järjestämistään tapahtumista ja
VaPePa:n Tampereen alueen paikallistoimikuntien ja VaPePa-järjestöjen tapahtumista.
Listalla voi käydä keskustelua yleisellä tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta,
mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa-tehtävistä ei ole sallittua. Geokätköilyn osalta
keskustelu on vapaata kunhan muistaa hyvät tavat. Listan sähköpostiosoite on
ttetsinta@googlegroups.com
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.
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