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Raipen palsta

TAPAHTUMAT
Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
42. vsk. No 4/2014, 1.9.2014

Kun kirjoitan tätä juttua elokuun
alussa, on ulkona 28 astetta lämmintä
(ja sisällä 29). Kesä on ollut
aurinkoinen ja helteinen, yli 30 päivää
hellettä yhtäjaksoisesti tässä vaiheessa.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae
Ilmoitushinnat vuonna 2014:
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.

Taivalpirtti
on
ollut
vilkkaassa
käytössä kesän aikana. Kävijämäärän
kasvaessa myös Pirtin alueen yleinen
siisteys aiheuttaa jatkuvasti töitä
alueen hoidosta vastaaville. Koska
Pirtillä ei ole järjestettyä jätehuoltoa,
on toivottavaa ja voisipa melkein sanoa pakollista, että kaikki alueella
kävijät vievät omat roskansa pois tai
polttavat nuotiossa poltettavat roskat.

No 5/2014 ilmestyy marraskuun alussa.
Aineisto päätoimittajalle viimeistään
1.10.2014

Esitän tässä kaikille niille, jotka kesän
aikana ovat hyödyntäneet Pirtin
alueen mahdollisuuksia, vetoomuksen
ottaa osaa Pirtin ja ympäristön kunnossapitoon osallistumalla Taivalpirtin
syystalkoisiin (kutsu on toisaalla tässä
lehdessä). Myös ne jäsenet, jotka
eivät vielä ole käyneet Pirtillä, ovat
tervetulleita tutustumaan paikkaan ja
osallistumaan talkoisiin. Kaikille löytyy
kyllä sopivaa askaretta.

ISSN 1238.0040

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys
Toimisto-Kerhohuone
Kortelahdenkatu 10-12
33230 Tampere
puh. 03 214 5231
tampereen.taivaltajat@nic.fi
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.
Muina aikoina viestin voi jättää
vastaajaan.

Taivalpirtin alue on kaikkien jäsenten
vapaassa käytössä, mutta toisten paikallaolijoiden huomioonottaminen ei
saa unohtua.

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

30 €
22 €
11 €
15 €
26 €

Yhdistyksen kalenterissa on lokakuussa ainakin 4 tärkeää päivää eli
Pirkan Hölkkä 5.10., Talkoohölkkä
12.10, Taivalpirtin syystalkoot 18.10.
ja virallinen syyskokous 19.10. Pirkan
Hölkkä kaipaa ja tarvitsee järjestelyihin mukaan kymmeniä talkoolaisia.

Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen
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Kutsu Hölkän talkoisiin löytyy tästä
lehdestä.

dessä. Olkaa aktiivisia ja ottakaa osaa
näihin tapahtumiin.

Syyskokouksessa päätetään ensi
vuoden toiminnasta, budjetista ja
valitaan toimihenkilöitä yhdistyksen
toimielimiin. Kutsu ja kokouksen
esityslista on toisaalla tässä leh-

Liikunnallista syksyä kaikille Taivaltajille toivottaa
Raipe

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Pirtillä 17.9. asti, jonka jälkeen siirrytään sisäkentälle Treduun Koivistonkylässä
24.9. alkaen. Tästä syksystä alkaen vuoro on kello 19.00–20.30. Lisätietoja
antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 15.
5.-14.9. Ruskavaellus Itä-Lappiin.
15.-30.9. Yhdistyskyselyn vastausaika
Lue tarkemmin sivulta 12.
17.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä
Lue tarkemmin sivulta 8.
26.-28.9. Syksyn viikonloppuretki Pukalaan
Retki suuntautuu Oriveden Pukalan retkeilyalueelle. Leiriytyminen tapahtuu
Roninmaan laavun lähimaastossa omissa tai vuokratuissa teltoissa. Toki
laavussakin on tilaa n. 5 henkilölle, mutta alueella retkeilee yleensä muitakin,
joten kannattaa varautua omilla majoitteilla. Retki toteutetaan täysin
omatoimisesti, omin varustein, eväin, kulkuneuvoin jne. Autojen parkkipaikalta
on laavulle n.700 metriä. Jos tulee melomalla, niin paras lähtöpaikka on
Isolahden poukamassa sijaitseva pienehkö parkkialue, jossa on myös pieni
laituri. Lauantaina ja sunnuntaina tutustaan alueeseen kuka meloen kuka
patikoiden.
Ilmoittautua ei tarvitse. Tiedustelut sähköpostilla jari.pekka.isotalo@gmail.com
tai puhelimella 040 744 9252, Jari-Pekka Isotalo
4.10. Hämeen Latualueen syystapaaminen ja -kokous Lopella
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Lue lisää yhdistyksen nettisivuilta tai soita Kerholle lähempänä tapahtumaa.
5.10. Pirkan Hölkkä
Lue tarkemmin sivulta 6.
12.10. Talkoohölkkä
Lue tarkemmin sivulta 7.
16.10. Kerhoilta: Talviretkeily
Lue tarkemmin sivulta 16.
18.10. Syystalkoot Taivalpirtillä
Lue tarkemmin sivulta 8.
19.10. Yhdistyksen syyskokous Taivalpirtillä
Kokouskutsu ja esityslista sivulla 5.
30.10. Kerhoilta: Menneet ja tulevat pyöräretket
Lue tarkemmin sivulta 16.
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.
20.11. Kerhoilta: Ota niskalenkki hartiavaivoista
Lue tarkemmin sivulta 15.

Kesälauantain leppoisaa tunnelmaa Taivalpirtillä.
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Kuva: Raimo Raevaara

SYYSKOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 19.10 2014
klo 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu! Ohessa on syyskokouksen esityslista. Tule
päättämään yhteisistä asioistamme! Sauna lämpiää kokouksen jälkeen.
Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan - luvassa on uimapukusauna!

ESITYSLISTA
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Puheenjohtajan valinta
2.2 Sihteerin valinta
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
2.4 Ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Vuoden 2015 toimintasuunnitelma
Vuoden 2015 jäsenmaksut
Vuoden 2015 talousarvio
Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen
8.1 Tilintarkastajien palkkiot
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen
8.4 Oman auton käytön korvaaminen
Johtokunnan jäsenten lukumäärä
Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän
ja emännän valinta
Suomen Ladun kokousedustajien valinta
Kokouskutsujen julkaiseminen
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Tiedotukset
Kokouksen päättäminen

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta
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Kutsu talkoisiin!

45. Pirkan Hölkkä
5.10.2014
Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!
Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 45.
kerran.
Toivomme saavamme tähän Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen
määrän talkoolaisia, joita tarvitaan erilaisiin tehtäviin.
Lauantaina 4.10.2014 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä
ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle.
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 3.10.2014 kello 11.00 alkaen tavaroiden lajittelutöitä.
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset toimet
eri huoltopisteissä - ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua Kerholla.
Alla listatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään
lisää talkootehtävistä.
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen Hölkästä.
Ensi vuoden puolella järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokailuineen.

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset!
Talkooterveisin, Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta

Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin paikkoihin:
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
Kerho
03 214 5231
tai
Rae Anna-Maija
anna-maija.rae(at)pp.inet.fi
Nirva, maalialue Raevaara Seppo
040 546 8773
raevaara(at)koti.tpo.fi
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Kerho

03 214 5231

Tervetuloa Talkoohölkkään
sunnuntaina 12.10.2014!
Sunnuntaina 12.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia
(vanhalla) Lempääläntiellä, entisen Euromarketin (nykyisin Prisma) vieressä
olevalta bussipysäkiltä. Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen
ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä ja toivomme Sinun myös 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:
Jukka Toivonen, Rutajärvi
Raimo Raevaara, Taivalpirtti

puh. 045 120 5009
puh. 040 837 6269

Ilmoittautumiset
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU
Kolean alkukesän jälkeen sää muuttui miltei ennätyshelteelliseksi. Lämpimät
kesäpäivät ovat saaneet ihmiset liikkeelle niin Birgitan Polun laavulle kuin
Pirtillekin. Seuran jäsenet tulevat kukin tietysti omin ajatuksin ja odotuksin
viettämään päiväänsä tuonne yhteiselle keitaallemme, Taivalpirtille. Päivästä
voi tulla myös pettymys, jos emme kaikki noudata yhteisiä pelisääntöjä. Meidän
kaikkien on toimissamme ja käyttäytymisessämme huomioitava muut paikalla
olevat sekä myös Pirtin alue ympäristöineen.
Tilaa kyllä pitäisi löytyä meille kaikille uimiseen, auringonottoon, kahvisteluun tai
johonkin muuhun puuhasteluun, kun jäsenistöstä kuitenkin hyvin pieni osa osuu
paikalle yhtä aikaa. Useimmat meistä tulevat Pirtille nauttimaan luonnon
rauhasta ja paikan kauneudesta. Näin ollen on korrektia kunkin jättää turha
metelöinti ja melskaus pois. Korrektia on myös asettaa tavarat ja välineet niin,
että tilaa riittää muillekin paikalla oleville. Pyritään mieluummin saamaan aikaan
hyvää mieltä ja viihtyisyyttä kuin pettymyksiä ja pahaa oloa. Näin menetellen
ympäristön linnut ja eläimetkin viihtyvät alueella paremmin.

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET TAIVALPIRTILLÄ
keskiviikkona 17.9. alkaen tasan kello 18.00
Aloitetaan ilta perinteisesti lipunnostolla ja kahvilla. Venytellään hieman
yhteisesti ”paikat auki” ennen liikunnallisia suorituksia. Vapaavalintaisesti
tarjolla on ohjattua sauvakävelyä, lentopalloa, mölkkyä tai salkopalloa. Sauvoja
saa lainaksi Pirtiltä. Illan mittaan on uimapukusaunan lisäksi tarjolla makkaran
paistoa, kahvistelua ja tosi maukkaita muurinpohjalettuja. Kahvit, teet, pullat,
letut ja makkaran tarjoaa yhdistys. Huomioi sää ja viilenevä ilta.

PERINTEISET SYYSTALKOOT TAIVALPIRTILLÄ
lauantaina 18.10. alkaen kello 9.00
Monenlaiset puu-, piha- ja siivoustyöt odottavat taas tekijöitään Pirtillä.
Tekemistä riittää kyllä kaikille erilaisissa huoltohommissa.
Ravintopuolesta huolehtivat emännät aamu- ja iltapäiväkahvituksilla ja
keittolounaalla. Talkoot päättyvät kello 14-15 aikaan uimapukusaunaan.
Varustaudu säänmukaisin talkoovaattein ja saunaan uimapuvulla ja pyyhkeellä.

Edellä mainittuihin tapahtumiin Sinut tervetulleeksi toivottaa huolto- ja
kiinteistöväki.
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Johanna tarkkana virrassa

Teksti ja kuvat: Annikki Sangi

Me luumäet!
Me luumäet eli Johanna, Jarmo,
Ismo ja Annikki kokoontuivat melontavajalle 14. heinäkuuta kello
9.00 kajakkeja pakkaamaan. Kari
oli jo matkalla Lahteen pari kajakkia katolla Kimmoa hakemaan.

mään
kulkupelinsä
Tykkimäelle.
Odottavien melojien aika oli pitkä, kun
autojen vienti kestikin yllättävän kauan matkalle sattuneen kolarin johdosta. Sen vuoksi jouduttiin ajamaan
kiertoteitä sinne, mutta taksilla päästiin suoraan takaisin.

Matkalla poikettiin kahville Hollolan
liepeille ja Kari ja Kimmo tavoitettiin
vasta Taavetissa.
Sieltä kävimme
katsomassa Salpalinjan kallioluolaa.

Pikaiset säädöt ja matkaan kohti
Parkinpaskan leiripaikkaa, jonne oli
lyhyt matka. Hyvä uimapaikka viilentävine vesineen löytyi, mutta luvattua
p-paikkaa ei ollut.

Autot purettiin Pärsäniemeen Luumäelle ja sitten autoiljat lähtivät vie9

Vaihtelevin kartoin jatkoimme seuraavaan päivään joko kartasta navigoiden tai kompassista navigoiden
ilman karttaa. Kävimme kartoittamassa muutaman leirikelpoisen saaren matkan varrella ja söimme eväät
loistavalla lounaspaikalla asumattomassa saaressa. Risukeittimet moottorituulettimella näyttivät ”kyntensä”
nopeudessa.
Siltavuoman kapeikko ei säikyttänyt
virtauksellaan aloittelevaakaan kajakkimelojaa. Huopasenvirran laavun
ympäristöön jäimme yöksi huolimatta
lukuisista hyttysistä, äkäisistä paarmoista ja miljoonista muurahaisista.
Kimmon suunnittelema pizzamelonta
Taavettiin jäi suunnitteluasteelle (16
kilometriä). Sen sijaan nuotiolla
valmistettiin gourmet-aterioita kunkin
oman menun mukaan.
Kolmas päivä, keskiviikko 16.7. valkeni jälleen aurinkoisena ja helteisenä. Katsottiin Uitonsaaren leiripaikka matkalla Haukkasaareen. Lounastettiin pienellä kallioluodolla, jossa
oli tiivis, mutta leppoisa tunnelma.
Lounaan aikana pilvet kerääntyivät ja
alkoi jyrähtely ja lähdettyämme saimme kevyet ukkossuihkut niskaamme.
Onneksemme aallot eivät yltyneet,
vaan saimme ihailla kapeikon lummekujaa.
Kalliomaalauksia emme löytäneet
kovasta etsimisestä huolimatta. Haukkasaareen saimme hyvän opastuksen
reitin varren mökkiläisiltä.
Haukkasaaressa oli pieni idyllinen
sauna, jonka makoisista löylyistä
saimme nauttia illan aikana. Nautimme myös lukuisista lintuhavain-

noista ja huonompinäköinenkin näki
västäräkin, jolla oli pesä laavun katon
alla.
Torstai 17.7.
Kannuskosken myllypato oli idyllinen,
kantoväli sen ohi oli lyhyt. Ruokokosken voimalaitoksen ohi kanoottien
kanniskelu kävi riuskasti, joskin reitin
etsiminen ei ollut aivan ongelmatonta
rehevän kasvillisuuden tuoman huonon näkyvyyden vuoksi. Paikalliset
lainattavat kanoottikärryt olivat joko
liian raskaalla käytöllä tai hieman
huonolaatuisia; kaikissa oli jotain
vikaa. Olikin onnenlykky, että meillä
oli yhdet toimivat mukana.
Väliväylän Etapilla söimme maukkaan
grillilounaan. Lisäksi pääsimme täydentämään niin vesi – kuin ruokavarastojamme kauppaan.
Väliväylän varren kesämökit ovat mainitsemisen arvoisia, malli vaihteli 50–
luvulta moderniin 60–70 –lukuun ja
siitä upouusiin pihakatettuihin huviloihin. Silloin tällöin näkyi myös vielä
vanhempia hirsitaloja, jotka olivat
nähneet entisaikojen uitot ja uittoporukat. Tekojoutsenia ja - sorsia
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näkyi laitureiden pielissä, jotka kai
pelotteena toimivat.
Niskakosken nivan ja Kyykosken (I)
jälkeen totesimme, että jatkamme
matkaa
telttapaikkojen
vähyyden
vuoksi Sulunkosken taukopaikalle.
Sulunkosken niva juuri ennen sitä
osoittautui kuitenkin (ilmeisesti veden
vähyyden vuoksi?) melkein retken
ratkaisevaksi kohdaksi virran kääntäessä aluksia ikävästi kiveen päin,
jonka johdosta kaksi alusta oli veden
varassa. Yksi kajakki kulkikin teipattuna loppumatkan, mutta onneksi
pääsimme kaikki jatkamaan matkaa
aamulla. Johanna pääsi kuitenkin
harjoittelemaan kanootilla melomisen
lisäksi kajakilla laskutaitojaan useampaan kertaan aloittelijoiden seuratessa rannalta.
Perjantai 18.7.
Satunnaisia yöllisiä koskikalastajia
lukuunottamatta yö sujui jälleen mukavasti hyttysiltä paossa teltassa, Eikä
taaskaan tullut kylmä – kanttarelleja
löytyi iltapalaksi. Mustikoita olisi ollut
pakastukseen asti, vain pakastin
puuttui.
Päivän saldoon kuului muutama niva,
joissa veden vähyyden vuoksi piti olla
jälleen tarkkana, mutta olivat muuten
aloittelijaystävällisiä. Tirvan voimalan
kanto sujui jo kokemuksella ja omalla
kärryllä.

katsastamassa, mutta emme vielä
sinne malttaneet jäädä yöpymään,
vaan jatkoimme matkaa Kepsun
taukopaikalle.
Jaakonniemen kärjessä olikin taas
hieno yöpymispaikka, hiekkaranta ja
tuulinen keittokatos (hieman vähemmän hyttysiä). Sinä iltana oli Tampere
–aiheinen tietovisa. Tapahtumitta ei
yökään mennyt, sillä salmen toisella
puolella niemen välittömässä läheisyydessä oli ystävällään kylässä urheiluveneellään nuorimies. Vierailun
huomasimme paremmin pikkutunneilla, jolloin nuori sankari yritti saada
koneensa käyntiin – veneen moottorin. Parisen tuntia oli joku seurueemme jäsen kertonut korjausyritysten, yleisen meuhkaamisen ja
äänekkään
voimasanojen
käytön
kestäneen. Ihme kyllä, kone lopulta
käynnistyi, ja me pääsimme nukkumaan.
Vihonviimeisenä aamuna heräilimme
hieman vajavaislta yöuniltamme ja
meloimme Paaskosken ulkoilumajan
ohi edes sitä huomaamatta. Nivat
olivat jälleen miellyttävän leppeitä.
Tykkimäelle saavuimmekin hyvissä
ajoin, josta jatkoimme vielä lähiseudun erinomaiseen ruokapaikkaan
huoltamon yhteydessä.
Jatkoa seuraa Mukana meloskelivat Ismo ja Annikki

Sitten onkin käynyt perinteisesti, eli
matkapäiväkirjan kirjoittaja on unohtanut kirjata kokemuksensa. Kartoista
katsomalla muistuu kuitenkin mieleen,
että Mankin autiotuvan kävimme

11

Yhdistyskysely
Suomen Latu tarjoaa jäsenyhdistyksille palveluna yhdistyskyselyn tekemistä
Lyyti-palvelun avulla. Yhteistyössä Suomen Ladun kassa teimme keväällä
pilottina pienen jäsenkyselyn Taivaltajien jäsenistöstä. Valitsimme jäsenrekisteristä satunnaisella otannalla 20 taivaltajaa mukaan kyselyyn. Edellytyksenä
oli, että heillä oli rekisterissä sähköpostiosoite. Vastausprosentti oli 50, jota
pidämme hyvänä.
Kiitämme kaikkia vastanneita. Sähköpostiosoitteensa antaneet saivat Suomen
Ladun putkihuivin.
Nyt järjestämme koko Taivaltajien jäsenistölle yhdistyskyselyn
15.-30. syyskuuta. Siinä on noin 10 kysymystä, joista osa monivalintaisia.
Linkki kyselyyn tulee kotisivullemme taivaltajat.sporttisaitti.com 15.9.2014.
Mikäli et pääse käyttämään nettiä ja haluat vastata kyselyyn, niin saat
kysymykset Kerholta päivystysaikana (kello 17.00–18.30) keskiviikkona
10.9.2014 tai postitse, jos ilmoitat siitä puhelinvastaajaamme 03 241 5231 ja
ilmoitat silloin selkeästi haluavasi yhdistyskyselyn lomakkeet sekä nimesi ja
osoitteesi 9.9.2014 mennessä. Kirjalliset vastaukset pitää postittaa 26.9.2014
mennessä, jotta vastaukset ehtivät ajoissa yhteenvetoon.
Johtokunta huomioi vastaukset toiminnan kehittämisessä.
Tampereen Taivaltajat ry
Johtokunta

Tapahtunutta toimintaa:
KALASTUSTAPAHTUMA TAIVALPIRTILLÄ 4.6.2014
Kalastustapahtuma pidettiin Taivalpirtillä keskiviikkoiltana 4.6. Onkijoita oli 12.
He saivat 20 ahventa ja 2 särkeä eli yhteensä 22 kalaa. Yleisessä sarjassa
Raimo Raevaara sai suurimman saaliin (10 ahventa). Matti Ketola sai sekä
suurimman kalan (särki) että pienimmän kalan (ahven). Nuorten sarjassa
(alle 16 v.) Lenni Terho sai sekä suurimman saaliin (1 ahven) että myös
suurimman ja pienimmän kalan. Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille
osanottajille!
Ari Viitanen, retkeilyjaosto
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Teksti ja kuvat: Matti Rahomäki

Taivaltajien pyöräretki Pinsiöön lauantaina 9. elokuuta 2014
Tapahtumat -lehdessä olleesta maininnasta viikonlopun pyöräretkestä 9.10.8. soveltaen retki oli vain yksipäiväinen.
Pikailmoittelu kotisivuillamme torstaina ja facebook-ryhmässä sai paikalle
vain kaksi taivaltajaa.
Lähdimme viisi minuuttia yli kymmenen kohti Ylöjärven kirkkoa, jonka
luona poikettiin. Sieltä reitti jatkui
kauppakeskus Elolle, josta toiseen
pyörään hankimme matkamittariin pariston. Mittari heräsi eloon ja pienen
näpyttelyn ja anturin virittelyn jälkeen
matkan mittaus toimi jälleen.

Jatkoimme Vanhaa Vaasan tietä.
Alitettuamme 3-tien Metsäkylässä reittimme jatkui kohti Pinsiötä. Hyvän
alamäen jälkeen oli tienristeys oikealle, jossa on Agnes Denesin maataideteos Puuvuori. Poikkesimme
teoksessa ja kiersimme pyörillä sen
ympäri kulkevaa väylää myöten.
Seuraava käyntikohteemme oli helmikuussa edesmenneen Nancy Holtin
teos Yltä ja Alta. Pidettyämme tauon
laavulla kävimme alhaalla itse teoksessa.
Seuraavaksi poljimme Urkin Piilopirtille, jossa oli parhaillaan puunveis-
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ton SM-kilpailut käynnissä. Ennen
kilpailutöihin tutustumista kävimme
Paviliongin ravintolassa, jossa oli vielä
lounasaika. Tarjolla oli erittäin herkullista lohikeittoa, jota santsasimme.
Jälkiruoaksi oli omenakiisseliä kermavaahdon kera. Ruokailun jälkeen tutustuimme
Paviliongissa
olevaan
taidenäyttelyyn.
Pihalle päästyämme tutustuimme
veistäjien töihin. Nurmikolle oli koottu
taideteos puupalikoista ja klapeista.
Meitä kehotettiin menemään hydrauliseen henkilönostimeen, josta kysei-

seen taideteokseen voi tutustua. Kyllä
kannatti käydä korkeuksissa, sillä
vasta sieltä sai käsityksen teoksesta.
Kello olikin jo 15.30, kun pääsimme
jatkamaan retkeämme. Koska kummallakin meistä oli hyvää aikaa, niin
jatkoimme reitillämme Mahnalan kautta Siuroon, josta Nokian kautta Rajasalmen sillalle ja Pyhäjärven maisemareitille, jota polkien kohti Tamperetta.
Perillä olimme noin kello 18.00. Mittaa
retkelle tuli 80 kilometriä.

Urkki lintuperspektiivistä
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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.

PELAILUA
Pelijaosto

Pelailua Koikkarissa
Tästä syksystä alkaen vuoro on kello 19.00-20.30, paikkana edelleen Tredu
Koivistonkylässä.
Sisävuorot alkavat perinteisesti Pirtin päättäjäisten
(17.09.2014) jälkeen, eli 24.09.2014.
Uusia pelaajia olisi ihan kiva saada mukaan, vaatimuksena on vain jonkin
sortin innostus asiaan.
Lisätietoja antaa Seppo Raevaara puh. 040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
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PYÖRÄILYÄ
Pyöräiyjaosto

Pyöräilyjaoston ilta Kerholla torstaina 30.10. klo 18.00
Katsomme viime kesän pyöräretken kuvasatoa ja kerromme tulevan vuoden
retkistä.
Oletko kiinnostunut maastopyöräilystä? Ensi kesänä teemme polkupyörillä
muutaman helpon maastoretken poluilla ja metsäautoteillä.
Sinä, jolla on mahdollisuus toimia jossakin pyöräilyssämme vetäjänä,
ilmoittauduhan halukkaaksi mahdolliseksi vetäjäksi.
Tervetuloa pyöräretkistä kiinnostuneet mukaan.
Pyöräilyjaosto, Matti Rahomäki puh 050 572 3531 matti.rahomaki@nic.fi

RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto

Talviretkeily-kerhoilta torstaina 16.10.2014 klo 18.00
Tule katsomaan talvisia kuvia sekä kuulemaan talvisiin retkiin valmistautumisesta.
Aiheena ovat pukeutuminen ja lämpimänä pysyminen, yöpyminen retkellä sekä
muut talviretkeilyn varusteet.
Tilaisuus pidetään Taivaltajien kerhohuoneella ja aluksi on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
toivottaa retkeilyjaosto
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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.

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
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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