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Taivalpirtin syystalkoot pidettiin aurinkoisessa säässä ahkerien ja aikaansaavien
jäsenten kesken lokakuussa. Polttopuuta
saatiin pienittyä melkoinen määrä ja
keväällä pilkotut puut saatiin liiteriin
sateensuojaan. Pirtillä kävijät huomaavat
myös, että haravoijat olivat todella aikaansaavia ja alue on nyt siisti. Pudonneet lehdet ja oksat on siirretty kompostikasoihin. Kaikille talkoolaisille riitti
koko päiväksi hommia ja yhdessä
tekemistä. Lisääkin talkoolaisia olisi
sopinut joukkoon.
Mahdollisuus tähän on seuraavan kerran
Taivalpirtin kevättalkoissa. Kaikille kyllä
löytyy mielekästä touhua. Talkoopäivän
aluksi emännät tarjosivat aamukahvin
leipien kera. Iltapäivällä oli keittolounas
kiisselijälkiruokineen ja myöhemmin vielä maistuvat kahvit rusinapullan kanssa.
Kannattaa tulla mukaan.
Yhdistyksemme virallinen syyskokous pidettiin lokakuussa Taivalpirtillä. Siellä
päätettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Samoin siellä valittiin toimihenkilöt seuramme toimielimiin
seuraavalle vuodelle. Kokouksen päätöksistä kerrotaan muualla tässä lehdessä.
Taivalpirtin hiihtopäivystys talven viikonloppuisin on seuraava talkootyö, johon
toivon, että löytyy vapaaehtoisia talkoolaisia. Päivystykseen voi ilmoittautua
Kerholle. Myös ensikertalaiset voivat
osallistua ja ovat tervetulleita, koska aina
on mukana myös kokeneita päivystäjiä,
jotka osaavat neuvoa toimintatavat.
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Pirtin päivystyksestä kiinnostuneille
järjestetään Kerholla 26. marraskuuta tilaisuus, jossa mietitään
päivystyksen järjestelyjä, ja varataan viikonloppuja kalenteriin.

Mukavaa hiihtotalven odotusta kaikille
Taivaltajille toivottaa
Raipe
.

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin Tredulla kello 19.00-20.30. Lisätietoja
antaa Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 17.
12.11. Kerhoilta – Vuoden retkikuvat, sivu 17.
19.11. Kerhoilta – Kalevalainen jäsenkorjaus, sivu 15.
21.11. Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 16.
26.11. Hiihtopäivystysilta Kerholla, sivu 16.
12.12. Joulun odotusta Taivalpirtillä, sivut 4 ja 5.
11.1. Pirkan Hölkän palaveri, sivu 14.
16.-17.1. Hämeen latualueen pikkujoulu Hollolassa, sivu 19.
Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhla 22.1.2016
kello 18.00-22.00 Opetusravintola Eetvartissa
Ruokailu, arpajaiset, musiikkia, yhdessäoloa…
Ilmoittautumiset viimeistään 10. tammikuuta Pirkan Kierroksen toimistoon:
puh. 050 4085 111 tai s-posti toimisto(at)pirkankierros.fi
Ilmoita mahdollisesta erikoisruokavaliosta.
Eetvartti sijaitsee Tullin alueella, osoite Sumeliuksenkatu 16.
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Joulun odotusta Taivalpirtillä
lauantaina 12.12.
Tänä vuonna vietämme joulun odotusta jälleen Taivalpirtillä
kauneimpia joululauluja laulaen, emäntien tarjoamista glögeistä,
joulupuurosta ja kahvista nauttien ja joulun sanomaan hiljentyen.
Mukaamme saamme jälleen pastori Teuvo Suurnäkin.
Mäntylän bussi lähtee Keskustorilta Vanhan kirkon edestä kello 16.
Bussimme vie meidät nyt Koivuviidan talolle, mistä jo pimentyneessä
illassa
kävelemme
lyhtykulkueena
metsäpolkua
puolentoista
kilometrin matkan juhlavalaistulle Taivalpirtille. Bussiin voit tulla
myös Messukylän kirkon ja Hervantakeskuksen pysäkeiltä. Takaisin
kävelemme jälleen lyhtyjen valossa linja-autolle.
Bussin paluu
Tampereelle tapahtuu noin kello 21 ajoissa. Omilla kulkuvälineillä voit
tulla myös Savontien kautta ja lumitilanteen mukaan metsäautotietä
mahdollisesti aina Taivalpirtille saakka ajaen.
Osallistumismaksu on 5 € henkilöltä. Bussimaksu linja-autolla
tulijoilta on lisäksi 5 € henkilöltä. Huoltopalveluiden järjestämiseksi
on tärkeätä tietää osallistujien lukumäärä. Jos kuitenkaan et ole
etukäteen ilmoittautunut, perimme Sinulta lisäksi erillistä
ilmoittautumismaksua 5 €.
Ilmoitathan tulostasi keskiviikkoon 9. joulukuuta mennessä Kerhon
päivystykseen tai puhelinvastaajaan, puh. 03 214 5231 tai seuramme
nettisivulla: taivaltajat.sporttisaitti.com olevalle lomakkeelle, tai
Altti Luomalle puh. 0400 801 632. Samalla toivomme Sinun
mainitsevan, tuletko bussillamme ja miltä pysäkiltä vai muulla tavoin.
Tervetuloa aloittamaan joulun aikaa Taivalpirtillä joulun tulosta ja
iloisesta yhdessäolosta nauttien!
Ota mukaasi kynttilä- tai myrskylyhty ja pukeudu lämpimästi.
Ystäväsikin ovat tervetulleita!
Altti
4

Joulun odotuksen ohjelma Taivalpirtillä
Tervetulotoivotus: Altti
17.15 Yhteislauluissa esilaulajana Teuvo: Me käymme joulun
viettohon
17.20 Raamatun lukua, Jesaja 11, 1-5: Martti Heikkonen
17.25 Joululaulu: En etsi valtaa, loistoa
Raamatun lukua: Jouluevankeliumi, Luukas 2, 1-14:
Mirja Koli
Huilusoolo, Taas kaikki kauniit muistot: Teuvo
17.35 Teuvon joulupuhe
Huilusoolo, Sydämeeni joulun teen: Teuvo
Yksinlaulu, Maria: Oi muistatko vielä sen virren
17.55 Muisteloita Pirtin vanhoista joulujuhlista: Altti ym.
18.00 Joulupuuro ja sekahedelmäkeitto tai maito
18.20 Joululauluja kauneimmat joululaulut kirjasesta ja Maria
Rajakorpi soololauluja
18.50 Käynti kokolla, kokolla myös joululauluja
19.20 Kokolla viimeisenä lauletaan: Maa on niin kaunis
Jouluglögi ja torttu
19.50 Lyhtykävely linja-autolle.
20.10 Jos linja-auto on päässyt ajamaan perille, voi lähtö
tapahtua vähän myöhemmin.
Perillä Tampereella noin 21.00
Aikataulut ovat ohjeellisia. tavoitteena on kuitenkin, että
Tampereella voidaan olla kello 21 ajoissa.
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2016
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 18.10.2015. Paikalla oli 14
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Altti Luoma ja
sihteerinä Paula Paavilainen.
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita 18 henkilöä
Taivalpirtti-aiheisella taululla.
Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita:
Hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Jäsenmaksuista vuodelle 2016 seuraavasti:
perhejäsenmaksu
30 €
yhden jäsenen maksu
22 €
nuorisojäsen (alle 19-vuotias)
11 €
toisen latuyhdistyksen jäsen
15 €
yhteisöhenkilöjäsen
26 €
Hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2016
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 huomioon kolme neljäsosaa (3/4) kulloinkin voimassa olevista
korvausperusteista. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt autossa,
peräkärry) korvataan täysimääräisinä.
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja + 10 varsinaista jäsentä
ja kaksi varajäsentä
Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin jatkamaan Raimo
Raevaara
Johtokunnassa erovuorossa olevista valittiin jatkamaan vuonna 2016-2017
Marja-Liisa Lehto, Paula Paavilainen Seppo Raevaara, uusina valittiin Heidi
Savolainen ja Hilkka Virtanen
Johtokunnassa jatkavat vuonna 2016 Matti Ketola, Kari Lindberg ja Matti
Rahomäki, Mattias Puronniemi ja Reijo Laamanen
Varajäseniksi vuodelle 2016 valittiin Terttu Kinos ja Paula Marjamäki
Jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen
puheenjohtajat); ensiapujaosto, etsintäjaosto, hiihtojaosto, kävelyjaosto,
pelijaosto, pyöräilyjaosto, retkeilyjaosto, lapset/nuoret jaosto
Toimikunniksi valittiin: kiinteistötoimikunta ja Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus
Taivalpirtille valittiin emäntäryhmä, johon johtokunta nimeää jäsenet
Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen
Johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä.
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Kaskavagge

Taivaltajien Kebnekaisen vaellus Ruotsiin 31.7.- 9.8.2015
Perinteinen Taivaltajien ruskaretki järjestettiin tänä vuonna Ruotsin korkeimman vuoren, noin 2100 metrin Kebnekaisen, vuoristoon. Matkalle lähti yli 40
retkeläistä ensin yöjunalla Kolariin ja siitä tilausbussilla Kiirunan kautta
Nikkaluoktan tunturiasemalle Ruotsin vuoristoon. Säätiedotus oli pelotellut
meitä sateisella viikolla, mutta siihenhän oli tänä kesänä jo totuttu.
Meidän nk. Taapon ryhmässä oli 8 innokasta retkeläistä. Suurin osa tuttuja
ennestään, mutta meidän iloksi saimme ryhmään muutaman uudenkin
vaeltajan, Matin ja Kyöstin. Ensimmäisen päivän (lauantai) matka ei ollut
pitkä, koska saimme rinkat selkäämme vasta iltapäivän puolella Nikkaluoktan tunturiasemalla nautitun lounaan jälkeen. Noin 6 km köpöttelyn
jälkeen perustimme leirin Tjeuralakon ylängön puurajan tuntumaan. Pitkähkön nousun jälkeen oli ihana köllötellä teltassa kanervikon päällä.
Sunnuntaipäivä kuljettiin lähes koko päivä pää pilvissä suht tasaista
maastoa. Sopuleita vilisi muutamia jaloissa, mutta tuskin niistä yksikään jäi
meidän retkeläisten vaelluskenkien alle. Näkyvyys oli heikkoa koko päivän.
Yksi muksahduskin sattui alasmenorinteessä liukkailla kivillä ilman suurempia vahinkoja. Viritimme kotimme Cievvrajavrin lähelle kivikkoiselle kentälle
kahta yötä varten. Iltapesullekin pääsi jäiseen veteen ääntä nopeammin,
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vaikka sen aikana taisi kuulua epämääräisiä kiljahduksia. Koko illan satoi ja
muut retkikunnat katosivat telttaan, mutta Ritva ja minä ulkoilimme koko illan
tihkusateessa. Saimme Raipen ryhmän naapureiksi viereiselle kukkulalle.
Maanantaipäivän ohjelmaan kuului päiväretki Kaskavaggen jokilaaksoon,
paitsi Jouko jäi harrastamaan suutarin töitä vaelluskenkiensä kanssa. Tietoni
mukaan taisimme tehdä koko retkiporukasta retken pohjoisimmaksi. Matti
kävi jopa Kaskavaggen jokilaakson sillalla meidän muiden seuratessa Mattia
ja poroja lintuperspektiivistä Va'rdun rinteeltä. Maisemat olivat todella upeat
ja jylhät. Pääsimme kuvaamaan uteliasta kihun poikasta läheltä. Paluumatkaa helpotti reittivalinta lumikenttien ja lumisillan yli. Osa meistä oli kolmatta kertaa reissussa eikä aikaisemmin ollut yhtä paljon lunta kuin nyt.
Koska lunta oli vielä paljon sulamatta, viileästä kesästä johtuen, oli jokien
ylitykset helppoja. Pulkalle olisi kuitenkin ollut käyttöä tällä päiväretkellä.
Vuoriston lyhyestä kesästä huolimatta matkallamme oli paljon kauniita kukkia esim. uuvanoita, sieliköitä, sammalvarpioita, jääleinikkejä, lapinvuokkoja, kurjenkanervia, tunturikohokkeja, kulleroita ja
ruusujuuria. Näitä ikuistivat kameroilla mm. nelinkontin mitä ihmeellisimmissä asennoissa ja paikoissa enimmäkseen kaimani Tuula ja
Pena. (Kuvassa uuvana.)
Tiistaista oli tulossa retkemme rankin päivä, jollei muutaman reippaan
Kebnen huiputusta otettu huomioon. Reittisuunnitelma oli aamupäivällä
rinnettä ylös Tarfalaan lumia pitkin ja iltapäivällä toista puolen rinnettä alas
kohti Tarfalan laaksoa epämääräisessä kivimeressä taistellen. Menomatkalla
jyrkässä rinteessä pysähdyttiin useampaankin kertaan tasoittamaan pumpun
pompotusta ja hengityksen tasaantuessa oli aikaa vilkuilla selän taakse
katsomaan viimeistä kertaa laaksoon. Ylämäessä näimme tuoreet ahman
jäljet ja myöhemmin ylhäällä porotokan. Tarina ei kerro, olivatko nuo
toisensa tavanneet aikaisemmin aamusta aamupalan merkeissä. Ylhäällä oli
kauniita liuskekiviä keltaisilla jäkäläkoristeilla kuvioituna, joita olisi ollut kiva
saada kotipihalle. Säähavaintoaseman vieressä sai jopa puhelinyhteyden
kotijoukkoihin ensimmäisen kerran. Tämä päivä oli matkamme paras kelien
puolesta, lähes helteinen ja taivas kauniin sininen muutaman poutapilven
kera. Reissumme pilviasiantuntija Tuula tietäisi niille oikean nimen, mutta
tyydytään nyt tavisten määrittelyyn. Ylhäällä meille avautui täysin uusi
maailma Tarfalan sinisten jäätiköiden, terävien vuorien, Tarfalan järven ja
Kebnekaisen huipun lumotessa meidät täysin. Jos olisi ollut käytössä vielä
vanhat filmirullakamerat, niin tähän hetkeen ne rullat olisivat loppuneet.
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Kohti Tarfalaa (yllä).

Tarfalan jäätiköt ja korkeimmalla Kebnen huippu (alla).
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Kävin edellisen kerran Tarfalassa vuonna 2000 jokivartta pitkin päiväretkellä
ja silloinkin olin haltioissani maisemista, mutta nyt näkymät vastarinteeltä
olivat vieläkin upeammat ja vaikuttavammat. Jälkeenpäin kuulimme, että
suurin osa Taivaltajista oli käynyt Kebnen huipulla samaisena päivänä ja se
olikin täydellinen ajoitus kelien puolesta, koska näkyvyys jokaiseen ilmansuuntaan oli erinomainen. Ilta-aurinkoa olisi ollut hyvä jäädä nauttimaan ylös
vuorelle, mutta leiripaikka piti etsiä vesien ja tasaisempien maastojen parista
eli matka jatkui kivimerta alas laaksoon. Matka näytti lyhyeltä, mutta siihen
meni todella paljon aikaa, tuotti hikeä ja pelonsekaisiakin tunteita lähes
jokaisen isonkin lohkareen liikkuessa. Alas tullessa ei maisemia katseltu,
vaan silmät olivat tiukasti kiinni kengänkärjissä ja tulevissa askeleissa. Muutaman kerran oli pakko vaihtaa suuntaa, kun ei yksinkertaisesti päässyt
eteenpäin. Yksi kaatuminen ja muutaman metrin liukuminen rinkan kanssakin tuli todistettua onneksi ilman suurempia onnettomuuksia. Alarinteillä
hyödynsimme jälleen lumialueita ja maitohappoiset jalkalihakset huusivat
tutisten apua. Tuota rinnettä minulla ei ole ikävä ja tuskin suostun sitä
toistamiseen alas tulemaan. Telttapaikkamme hajasijoitettiin erikokoisille
ruohoalueille kivien väliin. Iltaruokailut ja -puhteet suoritettiin Kebnen lumihuippua ja ilta-aurinkoa ihaillen. Muutama reipas retkeläinen lähti vielä
tutustumaan Tarfalan tunturiasemaan sekä asemalle helikopterilla yöksi
tuleviin retkeläisiin.
Keskiviikkona lähdimme Tarfalan jokilaaksoa alaspäin pitkästä aikaa polkua
pitkin. Kolme päivää olimmekin kulkeneet omia reittejämme. Polulla olikin
ruuhkaa ja meikäläisiä tuli siellä vastaan turisten omista reittikokemuksistaan
ja Kebnen huiputuksista. Jokivarressa oli ollut muutama vuosi sitten
kivivyöry, mikä oli peittänyt jokivarressa kulkevan polun. Vyörykohdan pääsi

Oikealla Tolpagorni
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kiertämään uusilla rakennetuilla silloilla. Juomavesi oli pitkästä aikaa kortilla,
sillä jäätikkövesistä sulavaa jokivettä ei voinut juoda hienoisen hiekan
vuoksi. Kotimme perustettiin Kebnekaisen tunturihotellin lähellä olevan joen
sillan tuntumaan. Erakkoelämä loppuikin tässä vaiheessa retkeä, sillä telttoja
alueella oli useita kymmeniä ja polulla liikennettä yötä päivää. Emme kaihtaneet ihmisiä, vaan rohkeina uskallauduimme käymään noin kilometrin
päässä tunturihotellilla naisten- ja miestenhuoneessa ihmettelemässä peilistä oudon näköisiä ja värisiä ihmisiä sekä tietysti posliinipytyllä. No, testasimme myös yläkerrassa paikallisen baarin tuotteita. Muitakin Taivaltajia oli
siellä ja jopa majoittuneenakin.

Kebnen tunturiasema.

Aamu valkeni harmaana, mutta tunturihotellin kaupasta ostetut tuoreet sämpylät marmeladilla maistuivat ja saivat kateellisia pyörimään Ritvan ja minun
aamupalamättäiden ympärillä. Torstai oli viimeinen päivä lähteä heittämään
päivälenkki huipulle ja silloin meidän ryhmämme jakaantui kolmeen osaan.
Reippaat (Tuula, Matti ja Pena) lähtivät huiputtamaan sadepilvien peittämää
Kebneä, nautiskelijat (Ritva, Kyösti, Taapo ja minä) aamupäiväretkelle valokuvaamaan Elsasbron kivilohkareita ja paluumatkalla hotelliin lakkajuustokakulle sekä suutarinosaan haluamattaan joutunut Jouko lönkyttelemään
maalikyliä kohti. Kyllä me nautiskelijatkin lähdimme iltapäivällä leirin purkamisen jälkeen kotimatkalle. Hyödynsimme jokilaivan palveluita ja lyhen11

simme kävelymatkaamme noin 6 km. Venematkan päässä laivarannassa oli
persoonalliset tavernat porohampurilaisten ja vohveleiden kera. Uusi kahvila
oli jo rakenteilla, joten taisi olla meidän viimeinen kerta kahvilakodassa
kristallikruunun alla karhuntaljaa ihmettelemässä. Viimeinen yö vietettiin
Cievrrajohkan sillan kupeessa erillään kahdesta muusta pikkuryhmästämme.
Tosin Joukon teltta havaittiin sillan toisella puolella ennen nukkumaan
menoa. Illalla hätistelimme ötököitä ilmasta ja Taapo sai houkuteltua omilla
eväillään uteliaan metsähiiren teltan apsidiin.

Tiesimme, että perjantaiaamuna käynnistyi 110 km pitkä Fjällräven Classic kisa Nikkaluoktasta Abiskoon. Olimme varautuneet väistelemään kilpailijoita
polulla, mutta se oli yllätys, että ensimmäiset juoksivat telttamme ohi aamulla
kello 7 jälkeen Suomen aikaa täysi vauhti päällä ja heidän joukossaan oli
myös suomalaisia. Kisassa oli paljon osallistujia ympäri maailmaa, mutta
aasialaisia erittäin paljon. Lapsia ja koiriakin tuli meitä vastaan. Nikkaluoktaan päästessämme siellä oli varsinainen kisameininki päällä. Musiikki
pauhasi ja satoja kilpailijoita lähti useissa sarjoissa. Hiljainen vuoristoelämä
oli täydellisesti takana. Kyöstiä ja muutamaa muuta Taivaltajaa jäi Kebnen
huippu vielä houkuttelemaan, joten he hyppäsivät helikopterin kyytiin ja
näkivät lumihuipun ja sitä ympäröivät muut jylhät vuoret uudesta erilaisesta
näkökulmasta.
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Seuraavana päivänä sanoimme haikeina Kebnelle näkemiin ja hyppäsimme
tilausbussin kyytiin monia kokemuksia ja verkkokalvolle sekä kameraan
tallennettuja kuvia rikkaampana kohti uusia seikkailuita. Lämpimät kiitokset
retken toteuttaneille organisaattoreille, omalle mukavalle retkiryhmällemme
ja tietenkin ryhmän konkarille, retkikunnan päällikölle Taapolle.
Teksti ja kuvat: Tuula Korkeemaa

Pirkan Hölkän tulevaisuudesta
Arvoisat yhdistyksen jäsenet; meillä on hätä. Tampereen Taivaltajat
järjestää yhden Suomen legendaarisimmista juoksutapahtumista yhdessä Valkeakosken Retkeilijöiden kanssa. Tapahtumalla on pitkän
historiansa ja osaavan tekijäkaartinsa ansiosta maineikas tarina, hyvä
maine ja sen järjestelyt saavat paljon kiitosta. Tulevaisuuteen tuo
kuitenkin uhkakuvia se, kuinka järjestelyihin riittää energiaa ja kuinka
jatkossakin varmistetaan, että väki saapuu viettämään lokakuista
sunnuntaipäivää, joko joukossa kirmaten tai polun varrella talkoisiin
osallistuen.
Haluammekin kutsua nyt kaikki ne, jotka Taivaltajien nimissä kokevat
Pirkan Hölkän jollain tapaa sydämessään tärkeäksi, jakamaan
ajatuksia yhteiseen kokoukseen. Tarkoituksena EI OLE se, että
paikalle saapuneille nakitettaisiin ensi syksyksi valtava määrä erilaisia
tehtäviä, vaan haluaisimme yhdessä tuumin ideoita toimintamallia,
jonka sitten helmikuussa voimme esitellä Pirkan Hölkän 2016
aloituskokouksessa sen omalle järjestelytoimikunnalle. Sanomattakin
lienee selvää, että uudet jäsenet itse järjestelytoimikuntaan ovat toki
enemmän kuin tervetulleita; tilaa on ja uutta näkemystä kaivataan
aina mukaan!
Puheenjohtaja Raimon myötämielisellä suhtautumisella esitän siis
kutsun saapua paikalle tammikuun 11. päivänä Taivaltajien Kerholle.
Entiset aktiivit, nykyiset toimijat ja visionäärit, jotka eivät edes halua
olla mukana järjestelyissä, mutta mielellään jakavat mielipiteensä; nyt
olisi ihana nähdä teitä kaikkia samassa tilassa; tulettehan!
t. Outi, Pirkan Kierroksen toimistolta
p.s. vanha talkoolaki sanoo, että ”Kyllä niitä tulee, kunhan tarjoilu on
kohrallaan”. Kakkua ja kahvia siis tarjolla tietenkin.
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EA
EA-jaosto
19.11. KERHOILTA
KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS
Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoitomuoto, josta on apua
esim. ylä- ja alaraajojen sekä selän kiputiloihin, hartia- ja niskavaivoihin sekä
jännityspäänsärkyyn. Hoito myös rentouttaa ja palauttaa liikunnan jälkeen.
MARI VUORISTO kertoo tästä mielenkiintoisesta hoitomuodosta Kerholla
kello 18.00 alkaen.
Illan aloitamme kahvi/teetarjoilulla.
TERVETULOA! Toivottaa Ea-jaosto
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HIIHTOA, LADUNTEKOA JA
MEHUNMYYNTIÄ
Hiihtojaosto

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
040 837 6269.
Myös omaan tahtiin voi lumettaa ja korjailla latuja. Reitin varressa on kolia ja
työntimiä siellä täällä.
Järjestämme tarvittaessa myöhemmin palaverin Kerholla, jossa käymme läpi
ladunteon toteuttamista.

huomio huomio huomio huomio
Latupohjan kunnostustalkoot 21.11.
Kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle.
Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita ja
heiniä.
Sopiva varustus on viikate/vesuri/saha (ilmankin voi tulla), säänmukainen
vaatetus. Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle.
Tervetuloa tv. Latumestarit

huomio huomio huomio huomio
Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet;
Tervetuloa Kerholle torstaina 26.11. kello 18.30.
Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja
kalenterista.
Kahvitarjoilu
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PELAILUA
Pelijaosto
Talven aikana pelaamme lentopalloa Tredun salissa Koivistonkylässä.
Vuoro on kello 19.00-20.30. Uusia pelaajia toivotaan mukaan, vaatimuksena on vain jonkin sortin innostus asiaan.
Lisätietoja antaa Seppo Raevaara
puh. 040 546 8773 tai raevaara (at) koti.tpo.fi

RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto
12.11. Kerhoilta - Vuoden retkikuvat
Kerhoilta aiheena ”vuoden retkikuvat” Kerholla kello 18.00. Illan aikana
näytetään kuvia Taivaltajien järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat,
pyöräretket, kesävaellus Kebnekaiselle, viikonloppuretket) kuluvalta
vuodelta.
Tervetuloa!
Retkeilyjaosto
Kebneltä, kuva: Tuula Korkeemaa
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Pirtin puutalkoissa
Paljon puuta saatiin pilkottua ja pihasta kaikki kuiva puuliiteriin. Sää
suosi talkoolaisia. Keväällä on seuraava mahdollisuus osallistua mukavaan
toimintapäivään.

Teksti: Raimo Raevaara
Kuvat: Ritva Fonsell
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Hämeen latualueen kuulumisia
Syystapaaminen ja –kokous oli Lempäälässä Merunlahdella 3. lokakuuta.
Aurinkoinen syyssää helli meitä ja mitä kaunein ruska ja kirkkaana
siintävä järvenselkä antoivat silmän levätä.
Aivan aluksi juotiin nokipannukahvit. Aamupäivällä patkoitiin, ammuttiin
jousella, pelattiin sekä freesbee- että metsägolfia – kivaa oli...
Lounaan jälkeen kokoustettiin 41 henkilön ja 10 yhdistyksen voimalla.
Ehdokkaaksemme Suomen Ladun hallitukseen valittiin uudelleen Hannu
Backman Tiirismaan Ladusta. (Myöhemmin Asikkalassa hänet valittiin
Suomen Ladun hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.)
Alueen yhdyshenkilönä jatkaa Anna-Maija Rae ja tulevalle vuodelle hän
saa seurakseen aluetoimikunnan, jonka jäsenet valitaan myöhemmin.
Toimintasuunnitelmassa on Hämäläisten pikkujoulu, Maastopyöräily
tutuksi Lopella 21.5., Nuorten ja entisten nuorten kesäleiri viikko
juhannuksesta sekä syys-lokakuulla syyskokous ja Nukutaan yö yhdessä
ulkona –tapahtuma.
Teksti: Anna-Maija Rae
Kuva: Terhi Holstila
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Hämeen latualueen pikkujoulu
Hollolassa Parinpellon leirikeskuksessa
16.-17.1.2016
Tiirismaan Latu on kutsunut hämäläiset latulaiset pikkujoulun
viettoon Hollolaan, Parinpellon leiri- ja kurssikeskukseen.
Mikäli lumitilanne antaa myöten on meillä mahdollisuus
osallistua tiirismaalaisten perinteiseen Jussin Hiihtoon, jonka
reitti ja matka tulevalle talvelle on vielä mietinnässä.
Backmanin Hannu lupaili myös talviverkoille pääsyä, mikäli jäät
kantavat.
Muutoin ohjelmassa on yhteistä ulkoilua, saunomista ja
mahdollisesti avantouintia, hyvinsyöntiä ja mukavaa yhdessäoloa muiden latulaisten kanssa.
Majoitustiloissa on vuodevaatteet, mutta liinavaatteet tulee
jokaisella olla omasta takaa, samoin saunapyyhkeet.
Ajo-ohjeista, kellonajoista ja muusta ohjelmaan liittyvästä saat
lisätietoja ilmoittautuessasi.
Täysihoitohinta tulee olemaan 35-45 euroa osanottajamäärästä
riippuen. Osanottomaksu kerätään käteisenä paikan päällä.
Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.12.2015 sähköpostilla
osoitteeseen anna-maija.rae(at)pp.inet.fi
tai puh. 040 583 2733.
Olet tervetullut hämäläisten latulaisten joukkoon viettämään
yhteistä laatulatuaikaa!!
www.parinpelto.fi
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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 katsomassa Tuulan upeat Kebnekaise-kuvat värillisenä!!!
Käy tutustumassa facebook-sivuihimme – lue, liity, ota osaa keskusteluun…

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

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.

Huomio!

Johtokunta on päättänyt, että Taivalpirtillä on kyettävä osoittamaan
olevansa yhdistyksen jäsen.
Varaudu siis näyttämään jäsenkorttisi, jos sitä kysytään.
Yhdistyksen toimihenkilöillä on oikeus tarkistaa jäsenyys. Jäsenellä
on oikeus tuoda alueelle vain muutama (korkeintaan 5) vierasta
ilman johtokunnan lupaa. Ilman jäsenkorttia olevat henkilöt voidaan
poistaa alueelta.
Johtokunta
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote
nouto ja palautus keskiviikkona

päivitetty 15.12.2014
euroa/viikko/kpl tai pari

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
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria

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

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

2,00
2,00

vko

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
TAHE –retkikajakki

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

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

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

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla
varmistetaan,
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen retkelle lähtöä kuuluko
kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä.
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 214 5231.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231,
http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti
Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

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

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 Heidi Savolainen ............ 040 774 7194
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
Lapset/nuoret/perheet -vastaava
Heidi Savolainen
040 770 9874, heidi (at ) adventureapes.fi
Pelijaosto pj
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
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
Saima Sampakoski 0400 831236
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala at suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö
Anna-Maija Rae
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) pp.inet.fi

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

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä
www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111
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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 pelastus-palvelusta
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.

Lapset/nuoret/perheet –lista
Taivaltajat aloittaa lapsille ja lapsiperheille suunnatun toimintansa helmikuun 2015 alussa.
Tapahtumat ovat avoimia kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttavaperheetkin ovat
tervetulleita. Voit liittyä postituslistalle ilmoittamalla yhteystietosi https://taivaltajatsporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/

Listoille kirjoittaminen
Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia vain
listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn viestiin
vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi.

Liittyminen
Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia
Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi myös
Reijolle vikunja49@gmail.com ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit
liittyä jättämällä yhteystietosi
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/

Toivotamme jäsenistölle
rauhallista joulunaikaa
ja
liikunnallista tulevaa vuotta!

Johtokunta, jaostot ja toimihenkilöt
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