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Raipen palsta

TAPAHTUMAT

Talvi ei sitten tullutkaan. Lumipula
aiheutti sen, että Taivalpirtillä ei päivystetty kertaakaan tammi-helmikuussa. Pirkan Hiihtokin peruttiin
maaliskuun alussa.

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
48. vsk. No. 2/2020, 20.3.2020
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Taitto: Anna-Maija Rae
Ilmoitushinnat vuonna 2020:
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.

Ilmaston muutos vai normaali lämpötilan vaihtelu tuon aiheutti?
Kesää odotellessa voi alkaa valmistautua kevään ja kesän tapahtumiin.
Kalenterista löytyvät niin Taivalpirtillä
kevättalkoot kuin kesäkauden avajaisetkin, pyöräretkiä, melontaa ja Kerholla kerhoiltoja.

No 3/2020 (kesä-syyskuu) ilmestyy 20.5.2020.
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 20.4.2020
ISSN 1238.0040

Tulkaa mukaan tapahtumiin joko järjestelyihin tai osallistumaan.

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.

Hyvää alkukevättä kaikille Taivaltajille!

Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys

tv. Raimo

Toimisto-Kerhohuone
Kortelahdenkatu 10-12
33230 Tampere
puh. 0500 380 295 tai 03 214 5231
taivaltajat@gmail.com
Avoinna keskiviikkoisin
kello 17.00-18.30.
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai
lähettää sähköpostia osoitteeseen
taivaltajat@gmail.com

Opetus- ja
kulttuuriministeriö on
myöntänyt liikunnan ja
urheilun ansiomitalin
puheenjohtajallemme
Raimo Raevaaralle.

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2020:
Perhejäsenmaksu
Yhden jäsenen maksu
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20
vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle
29 vuotias opiskelija)
Toisen latuyhdistyksen jäsen
Yhteisöhenkilöjäsenyys

33 €
25 €
13 €
19 €
28 €

Kansikuva: Pirtin kesällä 2019 rakennettua
riukuaitaa
Kuva: Markku Ketonen

Onnittelut Raimolle!
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TAPAHTUMAKALENTERI
Näin koronavirusepidemian aikana, myös Tampereen
Taivaltajat ry haluaa omalta osaltaan kantaa kortensa
kekoon ja noudattaa hallituksen antamia ohjeistuksia.
Toistaiseksi huhtikuun loppuun asti perumme kaikki
suunnitellut tapahtumat (myös kevätkokouksen 17.3.) ja
jaostojen viikoittaiset toiminnat. Emme myöskään
päivystystä kerhohuoneella tänä aikana, tämä koskee myös
välinevuokrausta. Jo lainassa olevat välineet voi palauttaa,
kunnes päivystys taas jatkuu.
Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme nettisivuilla ja Facebookissa, koska voimme toimintamme taas
palauttaa normaaliksi.
Tiedusteluja voi tehdä sähköpostitse:
taivaltajat (at) gmail.com ja myös puhelin 0500 380 295
on käytössä poikkeusaikana.
Huolehditaan omasta terveydestämme, muistetaan
hyvä käsihygienia ja nautitaan omaehtoisesta liikkumisesta
ja luonnosta, kunnes tämä epidemia selätetään!
Aamun askeleet
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Ulkokausi aloitetaan Taivalpirtillä kesäkauden avajaisissa 13.5., sivu 13
Toukokuussa Raine Kallion luento; ”Vaellus ja melonta Huippuvuorilla - miten
reissuun?”, sivu 11
3.5. Retkilenkki, sivu 14
4.5. Ensiapukurssin lähikoulutus, sivu 13
5.5. Tiistaimelonta Kaupinojalla, avokanoottimelonnan ohjausta, sivu 17
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9.5. Taivalpirtin kevättalkoot, sivu 5
10.5. Perhepyöräily Sorsapuistosta, sivu 15
12.5. Avokanoottimelonnan ohjausta Kaupinojalla, sivu 17
13.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 13
17.5. Retkilenkki, sivu 14
19.5. Tiistaimelonta Kaupinojalla, sivu 17
20.-24.5. Melontaretki Jongunjoella, sivu 18
21.-24.5. Pyöräretki, sivu 16
26.5. Tiistaimelonta Kaupinojalla, sivu 17
27.5. Eräperinteitä; pettuleivän valmistusta Taivalpirtillä, sivu 18
31.5. Retkilenkki, sivu 14
2.6. Tiistaimelonta Kaupinojalla, sivu 17
3.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 18
9.6. Tiistaimelonta Kaupinojalla, sivu 17
14.6. Retkilenkki, sivu 14
16.6. Tiistaimelonta Kaupinojalla, sivu 17
28.6. Retkilenkki, sivu 14
4.-12.7. Pyöräretki, sivu 16
12.7. Retkilenkki, sivu 14
13.-21.7. Melontaretki Lieksanjoella, sivu 19
26.7. Retkilenkki, sivu 14
1.-2.8. Pyöräretki, sivu 16
9.8. Retkilenkki, sivu 14
10.8. Ruskaretken infopalaveri Kerholla, sivu 19
23.8. Retkilenkki, sivu 14
4.-13.9. Ruskaretki Lemmenjoen ja Hammastunturin maisemiin, sivu 19
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Rankan talven jälkeen tulee kevät!

KEVÄTTALKOOT
LAUANTAINA 9.5.2020
KELLO 9.00–15.00
TAIVALPIRTILLÄ
Askaroidaan taas perinteisesti
puu-, piha-, siistimis- ja
kunnostustöiden parissa.
Aamukahvit tai teet kello 9.00,
päivällä keittolounas ja
iltapäivällä pullakahvit sekä
töiden päätteeksi uimapukusauna.
Sään ja työn mukainen varustus.
Työvälineet löytyvät pirtiltä.

Teretulemas!
T. Kiinteistötoimikunta
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Aino Kaino Tuulikki Ahola
10.8.1926-6.1.2020

Eero Ensio Ahola
10.2.1925-22.10.2019

Aino ja Eero eli Aholat
Kulunut talvi toi meille taivaltajille kaksi suruviestiä; Aholat, Aino ja Eero,
nukkuivat pois parin kuukauden välein, ensin Eero ja sitten vaimo Aino.
Tuoreemmat taivaltajat eivät valitettavasti heitä oppineet tuntemaan, sillä
viimeisinä vuosina he eivät enää paljonkaan toimintaan osallistuneet.
Aino toimi Pirtin emäntänä useita vuosia, samoin huoltojaoston vetäjänä ja
Eero talkoili milloin ladun varressa tai hölkkäpolulla, puhumattakaan
toiminnastaan Taivalpirtin hyväksi. He olivat aikaansaapa, ystävällinen ja
huumorintajuinen pari.
Pätevän emännöinnin lisäksi Aino oli taitava käsityöihminen ja kiinnostunut
erilaisista perinnetöistä. Hän piti meille muun muassa olkihimmelikurssin ja
opetti makrameesolmeilua. Samoin paljon erilaisia asioita kansanperinteestä.
Siihen aikaan, kun retkillä kohdattiin vielä kulkutien veräjiä, loruili Aino: ”Ken
edellä ravaa, se portin avaa. Kuka takana kulkee, se portin sulkee. Keskellä
on hyvä kulkea, ei tarvitse avata, ei sulkea.”
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Eero nähtiin jo silloin Taivaltajien latutalkoissa, kun hän perheensä kanssa
vielä asui Kaukajärvellä. Sittemmin Korkinmäkeen rakennetussa omakotitalossa he viettivät Ainon kanssa pitkän yhteisen elämän. Eeron tavoite oli
aina, että Ainolla ja hänellä olisi hyvät oltavat yhdessä. Tontin kunnossapito,
talon lisäksi, oli Eerolle kunnia asia. Hänen mielilauseensa oli: ”Jos löydätte
tontilta voikukkia, saatte talon heti.”
Taivaltajien puutalkoissa Eero oli näkyvä hahmo, jo pituutensakin ja iloisen
mielensä takia. Sosiaalisen luonteensa vuoksi hän tuli kaikkien kanssa
toimeen. Talvella hiihto ja kesällä kävely olivat hänen liikuntalajejaan.
Hiihtokautena Eero nähtiin ladun kunnostajana ja Pirtillä usein hiihtolenkin
taukoa pitämässä, aamulla yksin ja iltapäivällä Ainon kanssa.
Taivaltajien järjestämiin Aamun askeliin, kuukauden ensimmäisenä tiistaina,
Eero osallistui ahkerasti. Eero osasi kävellä niin, ettei hänelle jalkoihin tullut
koskaan rakkoja. Hämeen kävelyissä Eero oli vakituinen osallistuja, niin
keväisin päiväkävelyssä kuin syksyisin yökävelyssä. Kävelyissä hänen iloinen
elämänkatsomuksensa oli usein muille osallistujille apuna, kun väsymys oli
voittaa kesken matkaa.
Näin Aholoita muistelevat Anna-Maija Rae ja Taavi Seppälä
Mirja Kolin muistoja:
Aino ja Eero Ahola olivat Taivaltajien aktiivisia jäseniä jo 1960-luvulta lähtien.
Tutustuin heihin liittyessäni seuran jäseneksi keväällä 1973.
Lähdin oitis mukaan helluntaivaellukselle, jota nimitettiin PH-vaellukseksi. Nimi
tuli siitä, että vaellettiin kolmen päivän aikana 90 kilometriä pitkä Pirkan Hiihto
-reitti Niinisalosta Tampereelle. Mäntylän Ollin bussilla matkasimme Niinisaloon. Siellä varuskunnan sotilaskodilla joimme munkkikahvit ja lähdimme
patikoimaan. Ensimmäinen yö oltiin Jämin ilmailukoululla ja toinen Rokkakoskella. Reitti on upeaa kangas- ja harjumaisemaa. Jämillä poikkesimme
ihmeitä tekevillä Uhrilähteillä. Kulkiessa oli aikaa jutella Taivaltajien monipuolisesta toiminnasta ja tutustua toisiimme. Koin heti, että Aino ja Eero ovat
tosi ahkeria liikkumaan ja tekemään myös työtä seuran hyväksi.
Aino toimi useana vuonna Taivalpirtin emäntänä ja teki Pirtistä viihtyisän.
Muistan ihailleeni Ainon virkkaamia värikkäitä pitsikappoja Pirtin ikkunoissa.
Kaikki oli tip top. Aino toimi myös huoltojaoston vetäjänä vuosia. Tuo jaostohan on elintärkeä erilaisten tapahtumien onnistumiselle. Kahvia, mehua,
keittoa. ”Kyllä huolto pelaa!”
Eeroa innostivat pitkien matkojen kävelyt ja hiihdot. Hämeenlinna kävely, nimi
myöhemmin Hämeen kävely, Hämeenlinnasta Tampereelle, 70 kilometriä,
suoritettiin keväällä ja syksyllä. Seuran historiikista voidaan nähdä, että Eero
Ahola suoritti tuon kävelyn 40 kertaa vuosien 1968-2003 välisenä aikana.
Mahtavaa!
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Jo ensimmäisestä Pirkan Hölkästä 18.10.1970 Eero sai kunniakirjan. Kuka
tietää montakohan niitä kaikkiaan tuli?
Mutta Pirkan Hiihto oli Eerolle todella sydämen asia. Sehän hiihdetään maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Me monet seuran jäsenet muistamme, kun
Eero hymyillen jutteli, että hänellä on vuodessa kaksi suurta juhlaa. Toinen
niistä on joulu ja toinen on Pirkan Hiihto. Jokainen, joka hiihtää koko Pirkan
vähintään 25 kertaa saa arvonimen ”kunniahiihtäjä”. Eero Ahola oli
kunniahiihtäjä
Muistan Ainoa ja Eeroa iloisina ja myönteisinä ihmisinä sekä rehteinä kävely-,
hiihto- ja vaelluskavereina, jotka olivat aina valmiita auttamaan, jos apua
tarvittiin.
Aino ja Eero Aholaa muistaen
Eero Aholan kuolema tuli niin yllättäen, että se hätkähdytti monet ystävät.
Miehen, jonka kunto oli testattu rautaiseksi lukuisissa liikuntatapahtumissa,
olisi tullut elää lähes ikuiseksi, mutta korkeammat voimat säätelivät tapahtumien kulun. Yli 90 vuoden elinikä olikin normaalia pitempi.
Meille taivaltajille jäi Eero
Aholasta muisto kävelijästä,
joka viihtyi pienen ryhmänsä
kanssa
pitkillä
taipaleilla.
Hänen solakka vartalonsa näkyi yleensä etujoukosta, koska vetävä askel ei sopeutunut
hitaampien rytmiin. Jos joku
ilmaisi kaipaavansa seuraa,
hän kääntyi kohti Eeroa. Aikaa riitti, koska matka taittui
kävelyvauhtia. Vaimo, Aino,
puolestaan viihtyi huoltoryhmissä. Hän kuului siihen
joukkoon, joka mahdollisti
suurtenkin tapahtumien onnistumisen. Silti Ainokin näkyi
usein kävelijöiden seurassa.
Monien ikääntyneiden pariskuntien tavoin puolison
kuolema tavoittaa pian jäljelle
jääneen osapuolen. Näin tapahtui myös Ainolle Eeron
jälkeen.
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Kysymykseeni, miksi Eero ei osallistunut laavuiltoihin tai yöpynyt nuotion
lämmössä, hän vastasi. Sota-aikana hän oli niin monta kertaa yöpynyt ulkona
ja palellut, että hän oli päättänyt jatkossa viettää kaikki yönsä sängyssä. Tämä
oli tietenkin itsenäisen miehen mielipide, mutta kuvaa myös asianomaisen
luonnetta. Minun mielestäni Eero oli oman elämänsä herra ja tiesi mitä tahtoi.
Pitkät retket mahdollistivat monien vaikeittenkin asioiden käsittelyn. Kerrotaan,
että hänellä oli tapana kutsua ystävänsä aamukahville. Silloin käveltiin
Korkinmäestä Lempäälään.
Tampereen Taivaltajat menetti Aino ja Eero Aholassa persoonallisuudet
monien edesmenneiden tavalla. Heitä olivat Mäntykivet, Tuhtoset, Altti Luoma
ym. Yhteistä oli heille kaikille, että liikuntaharrastus kasvatti heistä persoonallisuuksia, jotka kaikki omalla tavallaan toteuttivat aatettaan.
Martti Polvinen
Diakuvistaan skannannut Anna-Maija Rae:
- Kulttuuriretkellä Hangossa 1978
- Helluntaivaelluksella Ruovedellä 1986

Toukokuussa luento:
Vaellus ja melonta
Huippuvuorilla - Miten
reissuun?
Kuvia ja videoita sisältävä informatiivinen luento Huippuvuorille suuntautuvista vaelluksista ja melonnasta.
Luennoitsijana naparetkeilijä Raine
Kallio. Kallio toimii ja asuu osan
vuodesta Huippuvuorilla vaellusoppaana, tutkimusretkikuntien järjestäjä
nä ja Arktisella liikkumisen kouluttajana. Illan aikana käydään niin
omatoimiretkeilijän kuin järjestettyihin
retkiin osallistuvien kannalta oleellisimpia asioita ja Huippuvuoriin
liittyviä erityispiirteitä jotka on huomioitava matkaa suunnitellessa.
Seuraa kotisivuja ja facebookia.
9

Muistatko vielä T-merkit
Polut Taivalpirtille merkittiin joskus
puihin ja kiviin maalatuilla T-kirjaimilla. Milloin tämä tapahtui, sen
tietää vain polkujen merkkaajat.
Ensimmäinen polkuretki Hervannan
takamaille järjestettiin jo vuonna
1959, mutta Pirtti valmistui pari
vuotta myöhemmin.
Tamperelaisille tarkoitettuja polkuretkiä Pirtille järjestettiin 1960-luvun
puolivälistä lähtien. Polkureitit Pirtille
lähtivät Koivistonkylästä ja Kaukajärveltä. Lähtöpaikat ja reittien alkuosat
muuttuivat
esikaupunkialueiden laajenemisen myötä.
Metsätöiden ja –teiden vuoksi
useim-mat polut ja merkit ovat
hävinneet, mutta eräät polut ovat
jopa vah-vistuneet.
Viime vuosina olen kulkenut Veisun ja Hervannan metsissä vähemmän
käytettyjä polkuja pitkin ja yrittänyt muistella menikö Taivalpirtin polku 1970luvulla siitä. Monet maastonkohdat, kallion syrjät ja isot kivet, ovat tuttuja,
mutta T-merkkejä ei ole löytynyt. Merkkipuita on kaadettu ja sammaleet ovat
peittäneet kiviin maalatut merkit.
Yllättäen vakituisen lenkkipolkuni varrelta löytyi oranssinvärinen T-merkki!
Tosin se on ollut siinä pitkään, ehkä jopa 50 vuotta, mutta 35 vuoden jälkeen
vasta pistin sen merkille. Sitten kun silmä harjaantui merkkien etsimiseen,
löytyi jo toinenkin merkki kiven syrjästä.
Merkkipetäjä on Ilokkaankadun varrella Karkuvuorelle menevän polun alussa
ja merkkikivi saman polun varrella vajaan kilometrin eteenpäin.
Ovatko nämä ainoat T-merkit joita on jäljellä ja pitäisikö ne ”suojella arvokkaina kulttuurimuistomerkkeinä”?
Hervannan kivikyläkin on rakennettu osittain Taivalpirtin polkujen päälle, joten
olisi perusteltua anoa jollekin kadun tai kujan pätkälle nimeä ”Taivalpirtin
polku”.
Teksti ja kuvat: Matti Rekola
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Loppiaisen lyhtykävely
Menneitten kuukausien kelit ovat olleet mitä ovat olleet, mutta ainakin kahtena
tärkeänä päivänä meitä ympäröi talven ihmemaa: Lumettoman jouluaaton
jälkeen saimme joulupäivän aamuna herätä ihastelemaan talvista maisemaa
lumisine puineen, ja loppiainen oli liukkaitten kelien välissä päivä, jolloin
metsäpoluillakaan ei tarvinnut liukastella ja juuri satanutta nuoskalunta oli
sopivasti jäänyt puihinkin. Lyhtykävelyn reitti valittiin vasta viime tipassa
kävelykelin mukaan.
Neljätoista aikuista ja kaksi lasta, osa taivaltajia, osa heidän ystäviään, saapui
Hervantaan Suolijärven ulkoilumajalle kynttilälyhtyineen. Oli vielä valoisaa.
Esittelykierroksen jälkeen lauloimme yhdessä “No onkos tullut kesä”
nokkahuilun säestyksellä, leutoa talveakin ihmetellen, sitten lähdimme
matkaan.
Alussa kuljimme Suolijärven ulkoilureittiä pitkin, jolta käännyimme
Hervantajärven suuntaan vievälle metsäpolulle. Taukoa pidimme pian
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Ruskonkehän alitettuamme: jo eläkkeellä oleva hervantalaispappi kertoi meille
lyhyesti joulusta ja loppiaisesta ja tarjolla oli marmeladimakeisia.
Kävely jatkui hiukan matkaa Vanhaa Hervannantietä pitkin. Sitten käännyimme metsätielle ja kuljimme Pirkan Hölkän Vormiston huoltopistealueen
ohi. Kohta olimmekin jo määränpäässämme myllypurolla, joka on Suolijärvestä Koipijärveen laskevassa ojassa. Myllyä ei enää ole. Nyt purossa
virtasi runsaasti vettä. Lumisessa metsässä puro komeine kuohuineen olikin
oikein kaunista katseltavaa ja kuvattavaa. Noin puolet lyhtykävelijöistä eivät
olleet sitä vielä milloinkaan nähneet.
Alkoi jo hämärtää. Siirryimme hiukan pois puron kohinasta, laskimme kynttilälyhdyt kivelle ja lauloimme yhdessä “Maa on niin kaunis”. Ja kaunista
ympärillä olikin.
Paluumatkalla kieppasimme uudehkon Kotkansiiven asuinalueen kautta
takaisin Suolijärven ulkoilureitille ja uimarannan parkkipaikalle. Puolentoista
tunnin ulkoilun päätteeksi saimme vielä nauttia glögiä ja pipareita.
Kiitämme kaikkia lyhtykävelyyn osallistuneita.
teksti: Päivi Keskikiikonen-Piché, kuva: Kaisa Plomp
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Ensiapujaosto
Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä
Kerro kiinnostuksestasi ja jätä yhteystietosi Kerhon keskiviikkopäivystykseen
puhelin 0500 380 295.

Ensiapukoulutusta Taivaltajien jäsenille
Tampereen Taivaltajat järjestää ensiapukoulutusta jäsenilleen toukokuussa
2020. Koulutus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen
ilmoittautuneet saavat sähköpostilla kutsun verkkokoulutukseen, missä
osallistujat oppivat itsenäisesti auttamistoimenpiteet hätä- ja ensiaputilanteissa. Toisessa vaiheessa syvennetään ja harjoitellaan käytännössä
verkkokoulutuksessa opittuja asioita.
Lähikoulutus
Aika:
Maanantai 4.5.2020 kello 18.00-21.00
Paikka:
Taivaltajien kerhohuone, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere
(sisäänkäynti Suokadun puolelta)
Kouluttaja:
Pasi Paananen; sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon
kouluttaja
Hinta:
20 euroa/osallistuja (maksetaan lähikoulutuksessa kouluttajalle)
SOS Ensiapu
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki),
haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset ja palovammat sekä ryhmäkohtaisia
muita aiheita.
Sitovat ilmoittautumiset 19.4.2020 mennessä sähköpostitse Susanna Rantaaholle osoitteeseen susanna.r-a(at) netti.fi.
Koulutukseen mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos et nyt mahdu
mukaan, niin vastaava koulutus järjestetään myös syksyllä 2020 (ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin).

Pelijaosto
Kesäkauden avajaiset ja kesän lentopallo
Teksti saattaa muistuttaa aiempien vuosien vastaavaa, mutta se on puhdasta
sattumaa. Minä katselen Pirtin kesäkeskiviikkoja paljolti lentopalloilun
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kannalta, mutta oikeasti siellä voi tehdä paljon muutakin. Pirtiltä löytyy
mahdollisuus myös onkimiseen, mölkkyyn, kyykkään, tikanheittoon, veneilyyn,
ja tietenkin monenlaiseen muuhunkin ulkoiluun. Myöhemmin kesällä marjastus
ja sienestys ovat myös mahdollisia Pirtin lähimaastoissa. Jos halonhakkuu
tms. kiinnostaa, siihenkin saattaa löytyä mahdollisuus.
Taivalpirtin kesäkauden avajaiset pidetään keskiviikkona 13.05.2020.
Avajaiset alkavat perinteisesti noin kello 18.00, jolloin nostettanee lippu
salkoon. Sen jälkeen on tarjolla vähintään hyvää seuraa, saattaapi olla
kahviakin. Joka tapauksessa sauna lämpiää, järvessä on sulaa vettä, jota
jotkut karaistuneemmat sanovat uimavedeksi, ja sää on ainakin perinteisesti
ollut vähintään siedettävää (varustelukysymys). Nuotiotakin on pidetty, jotta
makkaraa tms. voi paistaa ja tuleen tuijottaa.
Viimekesäisestä poiketen siitä alkaen joka keskiviikko noin kello 18.00
nostetaan lentopalloverkko tolppien väliin ja aloitellaan pelailu. Se tietenkin
edellyttää, että pelaushenkistä väkeä tulee paikalle, viimevuotisesta poiketen
(silloin pelasimme vain 1 kerran). Pelaillaan porukan mielihaluista riippuen
noin puolitoista tuntia, jonka jälkeen saunotaan ja sen jälkeen nautitaan
toistemme (tai omasta?) seurasta nuotion ääressä paistaen makkaraa, tai
sitten ei.
Autottomille tarjoan taas kyytiä monivuotiseen tapaan. Täältä Leinolan koulun
nurkilta se on mahdollista. Asia on tietenkin sovittava ajoissa etukäteen,
tekstiviesti tai sähköposti toiminevat. Yhteystiedot löytyvät lehdestä.
Seppo Raevaara
pelijaosto

Pyöräilyjaosto
Kilometrikisa
Tämä pyöräilyvuosi alkoi vähälumisena. Tampereen Taivaltajilla oli neljän
henkilön joukkue Talvikilometrikisassa (tammi-helmikuu). Pyöräilypäiviä oli
yhteensä 131 ja kilometrejä 3726. Sijoitus runsaan 400 joukkueen kisassa oli
21. Sijoitus määräytyi keskimääräisen km/hlö mukaan ja laskettiin vähintään
viiden jäsenen mukaan 745,4 km/hlö.
Uusi Kilometrikisa 2020 alkaa taas toukokuun alussa jatkuen syyskuun
loppupuolelle.

Retkilenkit
Retkilenkit pyöräillään Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polkupyöräilijöiden ohjaajien vetäminä parillisten viikkojen sunnuntaisin. Kaikille
avoimille retkilenkeille ei tarvita ennakkoilmoittautumista.
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Sarkiamuseo Kiikka 2018, kuva: Matti Rahomäki

Lähtö on Mustanlahden satamasta kello 10.00. Ensimmäinen kerta on viikolla
16 ja viimeinen viikolla 34. Retkilenkkipäivät 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6.,
28.6., 12.7., 26.7., 9.8., ja 23.8. Retkilenkeillä tutustutaan johonkin, luonto- tai
muuhun kohteeseen ja matkavauhti on alle 18 km/h. Reittien pituudet yleensä
50–80 kilometriä. Matkan aikana on taukoja ja poikkeamme jossain baarissa
kahvilla.
Tarkemmat reittiselostukset ja vetäjän voit katsoa kotisivultamme ennen retkilenkkiä. Retkillä noudatetaan liikennesääntöjä ja vetäjän ohjeita. Kypärän
käyttö on selviö. Varaa mukaan sään mukainen vaatetus, juomaa pulloon ja
pientä evästä, sekä varalle sisärengas ja pumppu. Vetäjällä on hieman
työkaluja, joten pienet säädöt onnistuvat retken aikana.

Pyöräilyviikko 9.-17.5.
Pyöräilyviikolla 9.-17.5 on paljon pyöräilyaiheisia tapahtumia. Katso koko
viikon ohjelma http://tampereenpyorailyviikko.net/. Sunnuntaina 10.5. on
avajaistapahtuma eli Suurenmoinen kevätjuhla Sorsapuistossa kello 11.0015.00

Sunnuntaina 10.5. Perhepyöräily
Unelmien liikuntapäivänä on kaikille vapaa perhepyöräily. Pyöräretkelle lähtö
on Sorsapuistosta kello 12.30. Reitti kulkee Näsijärven ja Pyhäjärven
rantareittejä pitkin Hatanpään arboretumiin, jossa on evästauko. Tauon
jälkeen jatketaan Rantaperkiön, Vihiojan puiston, Vuohenojan ja Järvensivun
kautta takaisin. Matkan pituus on vähän yli 20 kilometriä.
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Pyöräretki 21.-24.5.
Tampereen Polkupyöräilijöiden ja Taivaltajien Helatorstain nelipäiväinen
pyöräretki 21.5.–24.5.2020 suuntautuu länteen. Tampereelta ajamme ensin
Kokemäenjoen kaakkoisrantaa seuraillen Sastamalaan. Toisena päivänä
matka jatkuu Suodenniemen ja Lavian kautta Jämijärvelle. Kolmantena
päivänä ajelemme Parkanon kautta Kuruun. Viimeisenä pyöräilypäivänä
sompaillaan Teiskon kautta kotiin.
Päivittäin tutustumme erilaisiin pikku kohteisiin matkan varrella ja pidämme
tempon leppoisana muutenkin. Keskimääräinen päivämatka noin 70
kilometriä. Reitti tarkentuu myöhemmin, mutta on suurimmaksi osaksi
päällystetty. Matkalla ei ole huoltoautoa, joten jokainen kuljettaa omat
varusteensa.
Retken alustava hinta on noin 180 euroa/hlö (tarkentuu myöhemmin) sisältäen
majoitukset (sisämajoitukset yleensä 2h huoneissa saunomisineen), aamiaiset
ja illalliset. Kahvittelut ja päivän pikku syömiset eivät kuulu osallistumismaksuun.
Ilmoittautuminen alkaa 25.3. netissä taivaltajat.sporttisaitti.com ja retkelle
mahtuu maksimissaan 14 henkilöä.
Tiedustelut pekka.lylykorpi (at) gmail.com tai mattirahomaki (at)gmail.com.

Kesän pyöräretkiä
Viikon pyöräretki 4.-12.7. ja Viikonloppupyöräily (31.7.)1.-2.8. Tarkemmin
seuraavassa lehdessä.
Pyöräilyjaosto
Matti Rahomäki

Retkeilyjaosto
Retkeilyjaosto etsii uusia jäseniä.
Retkeilyjaosto järjestää patikka -ja melontaretkiä sekä muita retkeilyyn liittyviä
tapahtumia, mm. Tiistaimelontoja ja kerhoiltoja. Jaosto kokoontuu viisikertaa
vuodessa suunnittelemaan tarkemmin toimintaansa. Olemme avoinna uusille
ihmisille ja ideoille. Ehkä sinulla on jokin hieno retkipaikka, jonne haluaisit
viedä muitakin retkelle?
Toivomme saavamme uusia jäseniä noin kymmenhenkiseen joukkoomme.
Tiedustelut Marika Viinikka
050 550 9072
tiuku_78@hotmail.com
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Tiistaimelontoja kello 18.00
5.5.-16.6.2020
Totuttuun tapaan melomme taas tiistai-iltaisin Taivaltajien vajan edustalla
Kaupinojan uimarannan läheisyydessä. Tarkoitus on tutustua melontaan ja
varusteisiin, joten kovin pitkiä retkiä emme tee, palaamme vajalle viimeistään
kello 20 aikoihin. Säävaraus: jos aallokko on liian suuri pohjoisesta puhaltavan tuulen takia, emme mene vesille. Melonta on maksuton. Avantouimareiden saunassa on mahdollista melonnan jälkeen lämmitellä omalla
kustannuksella.
5.5. on iltamelonnan teemana avokanootilla melonta, jolloin melomme vajan
läheisyydessä ja opettelemme melomaan intiaanikanootilla suoraan, sivulle ja
tekemään erilaisia käännöksiä.
Myös muunlaisia teemailtoja voimme toiveiden mukaan järjestää.
Seuraa
Taivaltajien
ttmelontasähköpostilistaa, siellä ovat ajankohtaiset tiedotukset mm. tiistaimelontojen jatkosta 16.6. jälkeen.
Terveisin
TimoA

Avokanoottimelonnan
ohjausta vajalla
12.5.2020
Tiistaimelonnassa kello 18.00 on
aiheenamme avokanootilla melonta. Jaska ja Timo opastavat vesillä
melojia, aiheena suoraan melonta,
erilaiset käännökset ym. tekniikat.
Taivaltajien
kanootit
ja
melontavarusteet ovat korvauksetta
käytössämme.
Tiedustelut: Timo Antila
0400 625 748.
Kuva: Timo Antila
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Melontaretki Jongunjoelle 20.-24.5.2020
Helatorstaiviikonloppuna suuntautuu keväinen melontaretkemme Lieksaan
Jongunjoelle. Lähtö Taivaltajien vajalta keskiviikkona 20.5. iltapäivällä, paluumatkalle lähdemme sunnuntaina aamupäivällä. Matkat teemme omilla autoilla
tai kimppakyydeillä. Matkustuksesta sovimme tarkemmin lähtijöiden kesken
palaverissa ilmoittautumisajan päätyttyä.
Joessa on keväällä runsaasti vettä ja I-II luokan vauhdikkaita koskia, joten
osallistujilla tuleen olla koskimelontakokemusta, sekä asialliset varusteet,
esim. märkä- tai kuivapuku. Suosittelemme osallistujille myös omaa matka- tai
tapaturmavakuutusta. Suomen Ladun vakuutus on retkellä voimassa, mutta
korvaussummat siinä ovat pienehköt. Kajakin tai kanootin, kelluntaliivin, melan
ja aukkopeitteen voi vuokrata Taivaltajilta.
Pyrimme järjestämään sisämajoituksen ja saunan kohtuuhinnalla. Joelle ja
majoitukseen otamme mukaan omat eväät. Majoitusjärjestelyistä yms. voit
tiedustella tarkemmin huhtikuussa.
Ilmoittautuminen retkelle 5.5. mennessä. Ilmoittautumisen mentyä umpeen
pidämme vielä lähtöpalaverin ilmoittautuneiden kesken, jolloin on mahdollista
sopia matkajärjestelyiden yksityiskohdista.
Tiedustelut:
Timo Antila, puh 0400 625 748 tai
Jari-Pekka Isotalo, puh 040 744 9252.
Ellemme ole heti tavoitettavissa, jätä viesti.

Eräperinteitä
Leivo leipään puolet petäjäistä...
Pettuleivän valmistusta Taivalpirtillä keskiviikkona 27.5.2020 kello 18.00.
Eräperinteiden sarjassa opettelemme tekemään pettuleipää. Kuorimme juuri
kaadetusta männystä nilaa, jonka paahdamme nuotiolla, murskaamme ja
leivomme leipäsiksi, jotka paistamme pannussa nuotion lämmössä. Ota oma
puukko mukaan. Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan
(uimapukusauna) ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset
tiedustelut Johanna Välimäki, valimaki.johanna(at)gmail.com tai
040 752 5116.

Kalastuskilpailu
Taivalpirtillä keskiviikkona 3.6 kello 18.00. Perinteinen mato-onkikilpailu
järjestetään kesäkuun alussa. Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
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Melontaretki Lieksanjoelle 13.-21.7.2020
Ruunaankosket kuohuineen kutsuvat jälleen ensi kesänä. Melomme viikon
aikana satakunta kilometriä rauhallisella tahdilla, mutta saatamme myös
patikoida pieniä päiväretkiä joen ympäristöön tutustuen. Kosket ovat isohkoja,
joten reissuun osallistuminen vaatii koskimelontakurssin käymistä tai vastaavia taitoja. Reitille voi lähteä joko avokanootilla tai retkikajakilla (mielellään
muovikalustoa, omia tai itse vuokrattuja).
Ajomatkat teemme mahdollisuuksien mukaan kimppakyydeillä, ja reitillä
majoittaudumme omavaraisesti ja teemme itse maistuvat ruokamme.
Reittiselostus ja koskikuvaukset löytyvät netistä:
https://www.erastely.fi/userfiles/file/2015%20Lieksanjoki%2090%20km%20SU
OMI(2).pdf. Lisätietoja kesäkuun Tapahtumat-lehdessä ja Johannalta,
valimaki.johanna(at)gmail.com tai 040 752 5116. Retkestä järjestetään myös
infopalaveri osallistujien kesken heinäkuun alkupuolella. Melontaretkiemme
yleisperiaatteita voit tutkia myös edellisvuosien retkien suunnitelmista:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajienmelontaretket/

Ruskaretki 4.-13.9.2020
Ruskaretki Lemmenjoelle tai Hammastunturin erämaa-alueelle 4.-13.9.2020
Vuonna 2020 yhdistyksemme ruskaretki tehdään Lemmenjoen kansallispuiston ja Hammastunturin erämaa-alueen maisemiin. Yöjuna Tampereelta
lähtee perjantaina 4.9. noin kello 22.00, ja Rovaniemeltä jatketaan
Sodankylän, Saariselän ja Inarin kautta Njurgalahteen (tarvittaessa lisäksi 1020 kilometriä Kittilän suuntaan). Paluumatkalla matkustamme lauantaina
samaa reittiä bussilla Rovaniemelle ja sieltä yöjunalla Tampereelle, missä
olemme varhain sunnuntaiaamuna 13.9.
Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa ja infopalaveri järjestetään 10.8.
Retken hinta on omakustannehinta sisältäen vain bussi- ja junamatkat, ja se
riippuu osallistujien määrästä, mutta hinta yhdistyksen jäsenille on korkeintaan
180 euroa.
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) tehtävä
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa. Yöpyminen vaelluksella tapahtuu teltoissa, autiotuvissa, ja/tai laavuissa. Jokainen
pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan, retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta.
Seuraavassa Tapahtumat-lehdessä kesäkuussa kerrotaan ilmoittautumisesta
ja mahdollisesti tarkennetaan yksityiskohtia, mutta voit jo lukea ruskaretken
yleisistä periaatteista ja vuoden 2019 järjestelyistä Taivaltajien nettisivuilta,
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retkeilyjaoston
osioista
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojentoimintaa/retkeilyjaosto/. Sivuilta löytyy myös varusteluettelo.
Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit
myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Lemmenjoen tai Kiilopään/Saariselän
majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä lähiympäristöön. Mikäli
suunnistaminen aiheuttaa päänvaivaa, niin Lemmenjoen Njurgalahdesta
lähtee selkeästi merkattu reitti Joenkieliselle sekä Morgamojan Kultalaan ja
takaisin, ja jälkimmäisen varrella on muutama autiotupakin. Reittiä voi myös
helpottaa ottamalla maksullisen venekuljetuksen Lemmenjoella Njurgalahdesta Kultahaminaan saakka tai takaisin.
Ryhmien vetäjille (vähintään kolmen hengen vaellusryhmä) on luvassa
porkkanana 30 eurolla alennettu hinta. Jos olisit kiinnostunut toimimaan
uutena ryhmän vetäjänä, niin otathan ajoissa yhteyttä. Ensikertalaiselle
ryhmänvetäjälle voidaan esimerkiksi valikoida mukaan kokeneita vaeltajia ja
siten helpottaa ryhtymistä tähän opettavaiseen, mutta antoisaan tehtävään.
Tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040 752 5116 ja sähköposti
valimaki.johanna(at)gmail.com tai Ilkka Sillanpää, puh. 040 726 7022 ja
sähköposti sillanpaa.ilkka(at)gmail.com

Vuokrattavien retkeilyvälineiden valikoimaan on hankittu OAC:n liukulumikengät. Ne
soveltuvat umpihankihiihtoon. Niiden siteen voi kiinnittää lähes kaikkiin kenkämalleihin.
Liukulumikenkien viikkovuokra on 30 euroa Vuokraus Kerhon keskiviikkopäivystyksestä
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50-vuotias Pirkan Hölkkä muisti ansioituneita talkoolaisia
Tilaisuuksia oli kaksi; ensimmäinen marraskuussa UKK Instituutissa talkoolaisten
illanvieton yhteydessä ja toinen Kerholla tammikuussa.
Pirkan
Hölkän
ansioplaketin saivat
Esko Marttila ja
Liisa Varvio sekä
Martti Polvinen, joka ei valitettavasti
ollut paikalla.

Uuden Pirkan Hölkän
mitalin tummalla puulla ja lehvillä saivat
Seppo
Hakamäki,
Marja-Liisa
Lehto,
Mattias Puronniemi ja
Saima
Sampakoski
sekä
Heikki
Rasi
(toisessa kuvassa).

Pirkan Hölkän mitalin
tummalla puulla saivat Anna-Maija Rae,
Matti
Rahomäki,
Onerva Rekola, Pirjo
Sinilehto ja Ritva
Vuorenmaa
sekä Arja Pekkarinen
ja Pirkko Mäkinen
(toisessa kuvassa).
Myös Tarmo Majava,
Hillevi Puisto ja Ari
Viitanen.

21

Arja Pekkarinen, Pirkko Mäkinen ja
Heikki Rasi.

Pirkan
Hölkän
mitalin
vaalealla puulla saivat Ari
Ahonen, Eeva-Liisa Löytämäki, Riitta Piipponen, Pirkko
Ahonen, Marjaana Pirskanen,
Pirjo Saxholm, Antti Soininen
ja Leena Soininen sekä
Helmer Keskiluopa, Veijo
Suuniitty ja Heikki Kokkonen.
Myös Ossi Kuoppala.

22

Pirkan
Hölkän
standaari myönnettiin
seuraaville:

Antti Antikainen, Markku Bergius, Jyrki Eerola, Antti Halla-Seppälä, Juhani Heikkonen,
Margit Helsky, Oili Huovila, Leena Häyry, Raija Höök, Jari-Pekka Isotalo, Britta Jokela,
Helena Julku, Rauno Julku, Sanna Kela, Matti Ketola, Päivi Keskikiikonen-Piche, Reino
Kivimäki, Mirja Koli, Tuula Korkeemaa, Tauno Kulonen, Kaija Kulmala, Eelis Kuusela,
Katariina Kuusela, Reijo Laamanen, Olli Levola, Kari Lindberg, Paula Marjamäki, Antti
Mikkola, Mikko Mustila, Martti Mäkelä, Aapo Nieminen, Paavo Närvänen, Paula
Paavilainen, Anita Pippuri, Niina Raevaara, Niko Raevaara, Raimo Raevaara, Toni
Raevaara, Eeva Rahomäki, Elina Rahomäki, Pirjo Rahomäki, Raija Rantanen, Matti
Rekola, Eija Rapo, Liisa Salonen, Jarkko Setälä, Kati Setälä, Janne Siltanen, Kristiina
Suomalainen, Riitta Takala, Sirkka-Liisa Teivonen, Kari Turppa, Marja-Leena
Wallenstjerna, Leena Veijalainen, Jarmo Virta ja Sirkka-Liisa Vuori,

Lämpimät onnittelut kaikille huomionosoituksen saaneille!
Kuvat: Anna-Maija Rae ja Matti Rekola
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET, HINNASTO 1.4.2020 alkaen
TELTAT JA LAAVUT
kpl/pari
Abisko Shape 3 , tunneli, 2-3 hlö, 4-vuodenajan
1
Vaude Arco 2H, kevyt tunneli, 2 hlö, 3-vuodenajan
1
Halti Alfa 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan
1
Akka Sharpe R/S 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan
1
Halti hike & bike 3, kupoli, 3-vuodenajan
1
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m,
1
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m,
1
Vihe 4-hengen laavu
2

€/viikko
15,00
10,00
8,00
12,00
8,00
4,00
4,00
4,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta,
Ahkio Koivisto
Liukulumikengät OAC KAR 147
Lumikengät TSL 227,
Lumikengät TSL 810,
Lumikengät Tubbs.
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät,
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät,
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla,
Retkiluistimet Oac Clider X,

2
1
1
6
1
2
2
2
3
1

10,00
8,00
30,00
8,00
8,00
8,00
6,00
6,00
5,00
8,00

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

1
1
1
1
1
1

10,00
8,00
8,00
8,00
6,00
4,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella,
Trangia kaasupolttimella
Primus kaasukeitin

2
1
2

5,00
5,00
4,00

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja käteismaksu Kerhohuoneella, Kortelahdenkatu 10-12, keskiviikkoisin kello
17.00-18.00 tai puh. 03 214 5231.

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

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

viikko
60,00
60,00
60,00
32,00
32,00
32,00
32,00
60,00
60,00
60,00

(vkonloppu)
30,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00
30,00

(vrk)
15,00
15,00
15,00
8,00
8,00
8,00
8,00
15,00
15,00
15,00

Melontavarusteet aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit sisältyvät vuokraan. Melontakaluston normaali
vuokra-aika on viikko tiistaista tiistaihin, jollei vuokrattaessa toisin sovita.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla
varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan.
Varmista, kuuluuko kalusto yhdistyksen melontaretken hintaan.
Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa.
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Varusteita vuokrataan vain Taivaltajien jäsenille.
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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:// taivaltajat.sporttisaitti.com löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä.
Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja
ota osaa keskusteluun…

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

Taivalpirtin saunan käyttö
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja
siten varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin.
Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja
samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon.
Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon.

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla
keskiviikkoisin päivystysaikaan.

Ohje toimiston puhelinvastaajaan soitettaessa:
Lausu puhelinvastaajaan hitaasti ja selkeästi
nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen asia.
Kun ym. tiedot ovat selkeästi kuultavissa, voimme soittaa takaisin.
Nykyiseen vastaajaan ei välttämättä jää soittajan puhelinnumeroa.
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Nautitaan keväästä…

Kuvat: Anna-Maija Rae
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 0500 380 295 tai 03 214 5231
https://taivaltajat.sporttisaitti.com, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Raimo Raevaara
Mullintie 14 As. 3, 37800 Akaa
040 837 6269,
raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut,
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki
050 572 3531,
mattirahomaki ( at ) gmail.com
Sihteeri Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa
045 350 5101, hrinne ( at ) elisanet.fi
Kiinteistötoimikunta pj Mattias
Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Marko Drugge
045 128 9112
Matti Ketola
040 730 3299
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505
Paula Paavilainen
040 740 0008
Mattias Puronniemi
040 577 7099
Seppo Raevaara
040 546 8773
Matti Rahomäki
050 572 3531
Susanna Ranta-aho
040 508 6117
Ilkka Sillanpää
040 726 7022
Marika Viinikka
050 550 9072
Varaj. Jussi-Pekka Arkkola 045 189 8489
Jaana Röytiö
050 373 7219

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö
Juha Rantanen, Kankaanpää
050 439 8247, juha ( at ) jamisport.fi

Jaostot
EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com
Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com
Lapset ja nuoret -jaosto vastaava Jaana Röytiö
050 373 7219, jaanajalarvo ( at ) hotmail.com
Pelijaosto pj Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj Matti Rahomäki
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com
Retkeilyjaosto pj Marika Viinikka
050 550 9072, tiuku_78 ( at ) hotmail.com
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmä
Kaisa Plomp, p. 040938 6111
kaisa.plomp ( at ) elisanet.fi
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

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

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä

27 408 5111 www.pirkankierros.fi
050
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs

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.
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.
Etsintäjaoston lista
Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien internet sivulla olevalla lomakkeella.
Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/
Lapset/nuoret/perheet lista
Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. Voit
liittyä listalle ilmoittamalla yhteystietosi Taivaltajien internet sivulla olevalla lomakkeella.
Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
Molemmilla sivuilla (etsintä ja lapset/nuoret/perheet) on keskustelupalsta, jolle voi
kirjoittaa haluamastaan aiheesta. Keskustelupalstoille jätetyistä viesteistä saa sähköpostin,
kun laittaa rastin ”Seuraa tätä keskustelupalstaa” ruutuun. Ruutu näkyy vain sivustolle
kirjautuneille. Kirjautuminen tapahtuu napauttamalla sivun vasemmassa alakulmassa olevaa
merkkiä. Käyttäjätunnus on yhteystiedoissa annettu sähköpostiosoite.
yhteystiedoissa annettu sähköpostiosoite.
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