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TAPAHTUMAT

Raipen palsta

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
41. vsk. No 1/13, 11.1.2013
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae

Hyvää uutta vuotta 2013 kaikille
Taivaltajille.

Ilmoitushinnat vuonna 2013::
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.

Haluan
näin
uuden
vuoden
alkaessa kiittää kaikkia viime
vuonna
seuran
tapahtumissa
talkoissa olleita Taivaltajia. Ilman
talkoolaisia ei seura voi järjestää
tapahtumia. Myös alkavana vuonna
seuramme
järjestää
monia
tapahtumia, joihin tarvitaan uutta
verestä voimaa erilaisiin tehtäviin.
Kaikki Taivaltajat ovat tervetulleita
mukaan
toimintaan.
Ottakaa
yhteyttä lehden sivuilla nimettyihin
toimihenkilöihin ja ilmoittautukaa
talkooporukkaan mukaan.

No 2/2013 ilmestyy huhtikuun alussa.
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle
viimeistään 1.3.2013.
ISSN 1238.0040

Meitä Taivaltajia on yli 2000 vuoden
vaihtuessa uuteen. Toivon, että
uusia aktiivisia toimijoita löytyy
toimintaamme mukaan vuonna
2013.
Johtokunnalle
voi
ja
kannattaa tuoda tiedoksi asioita ja
tapahtumia, mitä haluatte seuralta.
Antakaa
myös
palautetta,
positiivista tai negatiivista. Kaikesta
palautteesta
on
hyötyä,
kun
mietitään
seuramme
tulevaa
toimintaa. Lehden sivuilta löytyvät
yhteystiedot kaikista toimihenkilöistä.

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.
Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2013:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen
yhteisöhenkilöjäsenyys

30 €
22 €
11 €
15 €
26 €

Onnellista ja liikunnallista vuotta
2013 kaikille Taivaltajille toivottaa

pj. Raipe

Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen

2

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina klo 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
keskiviikkoisin klo 20.30-22.00 Pirkanmaan Ammattiopistolla Koivistonkylässä,
Koivistontie 31.
25.1. Hölkän talkoolaisten päätösjuhla
TAKK:n Ravintola Ratamossa kello 18.00 alkaen. Osoite on Tampereen
Valtatie 15. Ilmoittautumiset 1.-14.1.2013 Pirkan Kierroksen toimistoon: puh.
050 408 5111, sähköposti toimisto@pirkankierros.fi tai paikan päällä
Lindforsinkatu 5, Hervannan Vapaa-aikakeskus
2.2.2013 Latutalkoot
Katso ilmoitus sivulta 4.
9.2.2013 Laturetken latutalkoot
Katso ilmoitus sivulta 4.
10.2. Tampereen Laturetki
Katso ilmoitus sivulta 9.
25.2. Tervetuloa nauttimaan täysikuusta!
Maanantaina 25. päivänä helmikuuta kello 20.00 lähdemme Suolijärven
ulkoilumajalta hiihtämään muutaman tunnin hiihtolenkin kuutamon valossa
lumitilanteesta riippuen järvien jäitä tai latuja pitkin. Omat eväät, termospulloon
lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on rauhallinen.
Lisätietoja Raimo Raevaara 040-8376269.
Hiihtojaosto
15. - 17.3.2013 Hiihtely- ja lumikenkäilyretki Seitsemisiin
Katso ilmoitus sivulta 14.
21.3. Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous
Kokouskutsu sivulla 5.
6.-12.(13.)7. Kesän pyöräretki Vaasasta Poriin
Katso ilmoitus sivulta 13.
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jatkuu
6.-15.9. Ruskavaellus 2013 vko 37
Taivaltajien ruskavaellus tehdään Länsi-Lappiin. Mahdollisia retkikohteita ovat
mm. Pallas- ja Ounastuntureiden alue, Hetan pohjoispuolinen alue ja Reisan
kansallispuisto Norjassa Kautokeinon luoteispuolella.
Matkasta kerrotaan lisää seuraavissa Tapahtumat-lehdissä.
Retkeilyjaosto

Kuva: Anna-Maija Rae
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KOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous torstaina
21.3.2012 kello 18.00 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere.
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt
asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Tampereen Taivaltajat ry /Johtokunta
Kevätkokouksen esityslista
1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen järjestäytyminen
2.1
Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2.2
Valitaan kokouksen sihteeri
2.3
Valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4
Valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Päätetään esityslistan hyväksymisestä

5

Esitetään toimintakertomus vuodelta 2012

6

Esitetään tilinpäätös vuodelta 2012

7

Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012

8

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille tilivelvollisille

10

Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

11

Kokouksen päättäminen
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TAIVALPIRTTI HIIHTOMAJANA TALVELLA 2013
Taivalpirtti toimiii hiihtomajana viikonloppuisin hiihtokauden aikana. Pirtti on avoinna
lauantaina klo 10.00-18.00 ja sunnuntaina klo 9.00-15.00.
Lisäksi Pirtti on auvoinna joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla 23.2.-3.3.2012
(viikko 9).
Pirtillä päivystäjien tehtäviä ovat seuraavat:
puiden haku liiteristä ja Pirtin lämmitys
veden kanto kaivosta ja lämmitys
kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille
astioiden tiskaus
ynnä muita puuhia
Päivystäjä saa seuraavia asioita:
hyvän mielen luodessaan hiihtäjille taukopaikan
lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina
ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana
mukavan tunnelman lauantai-iltana, kun Pirtti on rauhoittunut hiihtäjien
lähdettyä
Vielä on vapaita päiviä ja myös vajaita päivystysryhmiä, joten valitse itsellesi sopiva
ajankohta talkoillaksesi yhdistyksen hyväksi. Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen tai pj. Raipeen. Voit varata myös vain joko lauantain tai sunnuntain.
Yksin ei tarvitse olla; aina löytyy seuraksi päivystyskokemusta omaavia Taivaltajia.
Päivystysajat
5.-6.1.
la-su
12.-13.1. la-su
19.-20.1. la-su
26.-27.1 la-su
2.-3.2.
la-su
9.-10.2. la-su
16.-17.2. la-su
23.-24.2. la-su
25.2.
ma
26.2.
ti
27.2.
ke
28.2.
to
1.3.
pe
2.-3.3
la-su
9.-10.3. la-su
16.-17.3. la-su
23.-24.3. la-su
30.-31.3 la-su

johtokunta
retkeilyjaosto

EA-jaosto
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
retkeilyjaosto
EA-jaosto

Raimo Raevaara
Kari Lindberg
Omppu Rekola
Helinä Saarinen
Esko Marttila
Otto Korhonen
Riitta Rajala

040-8376269
040-5275688
040-5783340
040-4110506
0400-621680
050-3708923
050-3269447

Anneli Aulén
Anneli Aulén
Otto Korhonen
Helinä Saarinen
Kari Lindberg
Pekka Purhonen
Riitta Rajala

050-4469016
050-4469016
050-3708923
040-4110506
040-5275688
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050-3269447

Päivystystä
ja
avantokammoa
Päivystyskokemuksia
ryhmällä Omppu ja
ystävät
Talvi oli jo hyvällä mallilla kun ryhmämme saapui Pirtille kuka mitenkin.
Pari tuli kyydillä Koivuviitaan ja toiset
kaksi hiihtäen Hervannasta.

löylyt saatu, kun jo Ranskan tyttö kiirehti väkeä avantoon. Mitä? kiljahti
Omppu, ei ole totta. Siis miten noin
nuori ja vielä ranskalainen tyttö haluaa
avantoon? Epäilykset kohdistuivat
Hiihtoretki oli monivivahteinen. Anjahiihtokaveriin.
Leenan ranskalainen alivuokralaistyttö
Lou oli lähes ensikertaa suksilla. Mah- Pakko oli pitää suomalaisten mainetta
dollisia vastuksia väheksyen survaisi yllä ja marssia jonossa mustana hohopiskelijatyttö suksensa emäntänsä tavalle avannolle. Myrskylyhty valaisi
kanssa ladulle. Aikaa ei otettu eikä kalseaa aukkoa ja rappuja. Miten
pyllähdyksiä laskettu kun kaksikko tuolta muka kankealla polvella pääsee
hämärissä sivakoi kohti viikonlopun pois? Hampaat kalisten sitten piti kistukikohtaa, Taivalpirttiä.
koa itseään ylös. Toista kertaa ei kyllä
tuonne mene. Lou´ta ei pidellyt miOdottajien keittämä tervetuliaisteekään. Hän tykästyi täysin talven uuvesi oli kiehunut ehkä muutaman kerteen riemuun ja kastautui ainakin kakran ennen kuin lumiset ja hikiset hiihsi jos ei kolme eri kertaa jääpalasten
täjät olivat perillä.
keskelle. Onneksi muut huolehtivat
Lou tunsi olevansa erämaassa. paikallisten jään ja sään kestävyyYhtään ihmistä he eivät olleet matkalla destä. Löylyt Pirtillä ovat legentavanneet eikä valon pilkahdusta nä- daariset, joten kelpasi siinä jähmetkynyt missään. Mieliinpainuva elämys tynyttä kehoaan sulatella.
oli ollut nähdä metsän lomasta Pirtin
Autuasta oli saunan jälkeen astella
kynttilänvalot pimeyden keskellä.
Pirjon jo ennakkoon loihtimalle gourSauna oli jo lämpiämässä, ja pikaisen mee iltapalalle tunnelmalliseen pirttiin.
nesteen tankkauksen ja asettumisen Takkatulikin loimusi täydentäen illanjälkeen suunnisti koko päivystyspo- viettoamme.
rukka kylpemään. Tuskin oli kunnon
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Pihalla tulee luonnollisista syistä käytyä illan mittaan. Ympäröivän metsän
hiljaisuus humisee korvissa. Tällä
kertaa hiljaisuus ei ollutkaan täydellinen. Omituinen puputus sai Loun
ryntäämään sisälle silmät renkaina.
No, äänen alkuperähän todettiin usein
ennenkin kuullun helmipöllön huhuiluksi. Sitä olikin kiehtovaa käydä kuulostelemassa pitkin iltaa koko porukalla.

Lintumaailmaa täydensi monet eri tiaiset, punatulkut ja tikkakin välillä. Päivä meni rattoisasti hyväntuulisia hiihtäjiä palvellen ja heidän kanssaan
seurustellen. Tuttuja tapaakin yleensä
paljon ja kuulumisia vaihdetaan ja
saadaan hyödyllisiä tietoja latujen
varsilta.
Juokseva kylmä vesi ja liukuva (ahkio)
puutäydennys rytmittivät päivää keittiöaskareiden lisäksi.

Yö sentään kului rauhallisesti. Aamupala ehdittiin syödä rauhassa ennen
ensimmäisiä hiihtäjiä. Taisivat olla
Pirkan Hiihtoon harjoittelevia. Tuli
Mattikin täydentämään huoltotiimiämme.

Sunnuntaina hiihdettiin kotia kohti vielä valoisaan aikaan ilman kommelluksia, mitä nyt omituisia kuoppia
ladun varrella ihmeteltiin.

Tiimin jäsenet:
Totuttiin taas vaihtorahojen laske- Onerva ja Matti Rekola, Pirjo
miseen ja päässälaskun sääntöjen Sinilehto, Anja-Leena Tyry ja Lou
kertailuun. Päivystys onkin matikkapään mainio harjoituspaikka, eikö lehdissä juuri kirjoitettu miten huonosti Teksti ja kuvat:Onerva Rekola
nykyään päässälasku sujuu koulussa?
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TAMPEREEN LATURETKI
hiihdetään sunnuntaina
10.2.2013
Tule luontoon hiihtämään latuhiihtoa perheen tai kaverin kanssa! Voit tulla myös
yksinkin nauttimaan vaihtelevassa maastossa olevasta laturetkestä.
Lähtöpaikat
 Suolijärven ulkoilumaja Hervannassa, Suolijärvenkatu 7, 33720
Tampere
 Kaukajärven Vapaa-aikatalo, Käätykatu 8, 33710 Tampere
Lähtöajat klo 9-11
Ilmoittautuminen lähtöpaikalla
 Hiihtomatkat vaihtelevat noin 10-60 km
 Latukarttoja on lähtö- ja huoltopaikoilla sekä tärkeissä risteyksissä.
 Lähtö- /maalipaikat suljetaan klo 16
 Laturetken ladut ovat perinteiselle hiihtotyylille.
 Merkittyjä hiihtosuuntia on ehdottomasti noudatettava.
 Huomioi keli ja kuntosi. Älä lähde sairaana hiihtämään.
 Osanottomaksu aikuisilta on 10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 euroa ja
alle 12-vuotiaat vanhemman mukana maksutta.
Osanottomaksuun sisältyy:
 Mehu tai kuntojuoma huoltopisteissä
 Kunniakirja
 Ensiapu huoltopaikoilla
 Taivalpirtillä myös mahdollisuus omatoimiseen suksihuoltoon (on
välineitä)
 Arvontapalkintoja
Huoltopaikat:
 Suolijärven ulkoilumaja
 Kaukajärven vapaa-aikatalo
 Taivalpirtti (suljetaan klo 15)
 Samaan aikaan hiihdetään myös Kangasalan Laturetki Kangasalla ja
Haku-Veikon Hiihto Valkeakoskella
Järjestäjänä on Tampereen Taivaltajat ry
Lisätietoa

www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
tampereen.taivaltajat@nic.fi
tai Raimo Raevaara puh 040 837 6269
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nastimme paikallisessa Pubissa ennen
bussimatkaa Glascow´n kautta Fort
Williamiin. Jo bussimatka lupasi paljon
tulevan viikon maisemista.
Fort Williamissa meitä oli iltamyöhällä
vastaanottamassa ovessa tervetulotoivotus lapulla. Talon asukkaat olivat
kylässä. Ulko-ovi oli auki ja huoneidemme avaimet eteisen pöydällä, ei muuta
kuin asetuttiin taloksi. Tämä oli tavanomaista yöpaikoissamme – ulko-ovea ei
pidetty lukossa.
Aamulla pirteä emäntämme oli valmistanut meille makoisan aamiaisen; puuroa, munakasta, pekonia, makkaraa,
blackbuddingia, paahtoleipää, hilloja,
jogurttia, muroja, teetä, kahvia ja hedelmiä. Näitä kaikkia saimme herkutella
joka aamu majapaikoissamme. Yöt majoituimme Bed&Breakfast –periaatteella
ja niissä huoneet olivat siistejä, hyvätasoisia ja palvelu oli ystävällistä ja
lupsakkaa. Useimmissa taloissa vipelsi
omat kanat pihapiirissä ja niiden tuoreita
munia oli aamupalalla tarjolla.
Perjantaiaamuna hyvästelimme Britannian korkeimman vuoren Ben Nevisin,
joka tosin seurasi meitä vielä pari päivää
eli näkyi aina, kun taakseen katsoi.
Haimme ensimmäisen geokätkömme
”curling-radalta” ja suuntasimme reitin
Great Glen Way lähtöpaalulle.

Iija Auterinen, Tuija Kepsu ja Jaakko Erkkola lähtöpaalulla
Iija Auterinen, Tuija Kepsu ja Jaakko Erkkola lähtöpaalulla

Skotlanti
5.-12.7.2012
Kokoonnuimme kuuden hengen porukalla Tampereen lentokentällä
torstaina aamupäivällä, Reijo oli
hankkinut lentoliput, bussiliput ja
majoitukset valmiiksi. Meidän muiden ei tarvinnut kuin seurata johtajaa.
Lensimme Edinburgiin, johon saimme
pikakatsauksen bussimatkan aikana. Lou10

Matkan aluksi kuljimme asutusalueen
läpi ja tulimme kanaalin rantaan, jossa
oli peräkkäin useita sulkuja ja korkeuseroa useita metrejä. Se oli jotenkin
käsittämätön näky, mietimme miten
kauan yhdeltä veneeltä meneekään
kulkea kaikki ne sulut.
Päivän reitti jatkui kanaalin rantaa
helposti kuljettavassa maastossa, osan
matkaa joen ja kanaalin välissä. Reitillä
tapasimme muitakin kävelijöitä, pyöräilijöitä, veneitä ja melojia. Retkieväiden

lisäksi herkuttelimme metsämansikoilla ja
mustikoilla.

sopiva, ajoittain jopa hiostava. Ilta
vierähti leväten ja syöden pienessä
Lagganin kylässä

Päivällä nähdyt upeat maisemat kruunasi
Spean Bridge kylän Vanhasta Rautatieasemasta tehdyssä ravintolassa nauttimamme herkullinen ateria ja Skotlantilainen viski. Matkalla ravintolaan ylitimme todella vanhan ja kauniin sillan, siitä
kylän nimi?
Lauantaina hyvin nukutun yön jälkeen
saimme isännältämme kyydin takaisin
reitin varteen (5 kilometriä). Reitti kulki
järven metsäistä länsirinnettä. Alkumatkasta sammaleinen vanhan näköinen
metsä toi mieleen elokuvan ”Taru sormusten herrasta”. Metsissä oli tosi isoja ja
vanhoja puita ja polun pientareet olivat
täynnä kauniita sormustinkukkia.
Evästaukoa pidimme järven rannalla
katsellen korkealle kohoavaa vastarantaa.
Uimaan ei tarjennut mennä, tuuli oli sen
verran kovaa, vaikka ilma oli muuten
11

Sunnuntaiaamu oli harmaa ja sateinen,
mutta päivä kirkastui ja sadevaatteet
saatiin riisua. Kuljimme alkumatkan
luonnonsuojelualueella
metsäisessä
tunnelissa kaunista polkua pitkin. Vieressämme kulki vanha rautatie. Sen
rakentaminen sinne rinteeseen on
aikanaan ollut kova urakka.
Ensimmäinen tauko pidettiin, kun tarjoutui mahdollisuus nauttia aamupäiväkakkukahvit kanavan sululla kotipihan
kahvilassa. Matkalla kanavan ja joen
välillä pääsimme taas seuraamaan miten isot ja pienet purjeveneet kulkivat
suluista.
Iltapäivällä saavuimme kauniiseen Fort
Augustuksen kylään. Kylällä oli muista
paikoista poiketen paljon lomailijoita,
purjeveneitä ja varaa valita useammasta
Silta Invermoristonissa

ruokapaikasta. Ruoan jälkeen kävimme
vielä paikallisessa pubissa, jossa Kiltit
miehet soittivat ja laulattivat paikallisia.
Meno oli rentoa ja mieli olisi tehnyt yhtyä
mukaan, mutta laulukirja oli jäänyt kotiin.
Maanantaipäivä alkoi syntymäpäivälaululla
Matille ja illalla juhlat jatkuivat…

mekin ja pyrstönväreitä usein järvenpinnalla näimme.

Päivän reitti kulki ylärinteellä Loch Nessin
luoteisrantaa pitkin. Näkymät olivat ylhäältä katsoen komeat. Kummastelimme
myös paikallisten metsämiesten ammattitaitoa. Miten he kaatavat ja keräävät puut
jyrkillä rinteillä.
Reissumme aikana näimme paljon lampaita, läheltä ja kaukaa, niitä oli nummet
täynnä. Niiden kulun estämiseksi oli rakennettu kilometrikaupalla aitaa ja portteja.
Jo elokuvistakin tuttuja sammaloituneita
vanhoja kivisiltoja oli rakennettu jopa
pienten ojien ylittämiseen. Metsissä kasvoi
valtavia puita, reittimme varrella enimmäkseen lehtikuusia ja tuijia. Kahden
naisen kädet eivät yltäneet halaamaan
näitä vanhuksia.
Neljä pariskuntaa kulki samaa reittiä,
mutta eri tahtiin. Heidän tapaamisensa
silloin tällöin päivän mittaan oli aina mukavaa. Olimme ystäviä eri puolilta Eurooppaa sen viikon, jaoimmehan saman
kokemuksen.
Tiistaipäivä oli retkemme ainoa sadepäivä,
sekin lämmintä kesäsadetta ja meillä oli
tietysti kunnon varusteet päällä eli ei haitannut. Maisemat jatkuivat upeina, välillä
katselimme Loch Nessiä korkealta. Edellisen yön BB-talon emännällemme lupaamaamme kuvaa Nessie-hirviöstä emme
saaneet otettua, vaikka tarkkana olim-
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Perillä majapaikan emäntämme tarjosi
meille kello viiden teetä ja itse tekemiään pieniä herkkuja. Vastaanotto oli
useammissa yöpaikoissamme yhtä ystävällinen ja virkistävä päivän pitkän
kävelyn jälkeen.
Keskiviikkoaamuna kävimme Loch Ness
Centerissä tekemässä matkamuistoostoksia. Sen jälkeen tutustuimme vanhan linnan Urguhard Castlen raunioihin
ja sieltä matkasimme laivalla Invernessiin. Päivä kului samoissa järvimaisemissa kohti pohjoista kuin edellinen, mutta nyt ihailimme jyrkkiä rinteitä
alhaalta ylöspäin.
Laivamatkan jälkeen meillä oli vielä
aikaa tutustua kaupunkiin ja ruokailla.
Illalla bussi vei meidät takaisin Edinburgiin, josta aamulla oli aikainen lento
Tampereelle ja kotiin.
Matka oli hyvin suunniteltu, kiitos Reijo
Laamasen, ja reitti kulki merkittyjä helppokulkuisia polkuja. Repuissa meillä
kulki vain päivän aikana tarvittavat ruoat
ja varusteet, muut tavarat kulkivat omaa
reittiään auton kyydissä yöpaikasta
seuraavaan. Päivämatkat olivat keskimäärin 20 kilometriä. Skotlannissa kulkee useita merkittyjä reittejä ja mieli
palaakin sinne uudelleen.
Näin minä sen koin,
Pirjo Tuomi
Kuvat: Reijo Laamanen

PYÖRÄILYÄ
KESÄN 2013 VIIKKOPYÖRÄRETKI
Kesän viikkopyöräretki suuntautuu Vaasasta rannikkoa pitkin alas Poriin.
Tiedossa on viehättäviä Pohjanmaan ja Ylä-Satakunnan rannikon maisemia
sekä idyllisiä kaupunki- ja kyläraitteja mielenkiintoisine nähtävyyksineen.
Alustavasti on luvassa kaksi venesaaristoristeilyä: Vaasassa ja Merikarvialla. Lisäksi mahdollisesti saarihyppelyjä
Kaskisissa Sälgrundin
luotsiasema- ja majakkasaarelle sekä Porissa Säpin majakkasaarelle.
Retkelle lähtöpäivä on lauantai 6.7.2013 ja paluupäivä lauantai 12.7.2013.
Paluupäivä voi olla myös sunnuntai 13.7.2013, mikäli se johtuu vierailusta
Säpin majakkasaarelle.
Matkalla kulkee huoltoauto, joka kuljettaa polkupyörät ja varusteet
Vaasaan sekä retken jälkeen Tampereelle. Lisäksi retken aikana osallistujat
voivat ajaa kevennetyllä kuormalla.
Meno Vaasaan tapahtuu Länsilinjojen Express-bussilla ja paluu
jollakin vastaavalla bussilla (halvimmat vaihtoehdot).

Porista

Retkellä yövytään sisätiloissa erilaisissa camping-tyylissä leirintämökeissä.
Päivittäiset ajomatkat jäävät enintään 65 kilometriin, joten huonompikuntoinenkin pärjää reissulla etenkin, kun tiedossa ei ole isoja mäkiä.
Ajokilometrejä tulee viikon ajalle yhteensä noin 350.
Retken kustannus lienee maksimissaan noin 300 euroa +/- jotain. Joka
tapauksessa hinta/laatusuhde on ollut aivan huikea näillä pyöräretkillä.
TERVETULOA HUHTIKUULLA 2013 PYÖRÄILYJAOSTON
SAAMAAN TARKEMPAA SELKOA RETKESTÄ!!!
Pyöräilyjaosto
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ILTAAN

RETKEILYÄ
Kuva: Anna-Maija Rae

HIIHTELY- JA LUMIKENKÄILYRETKI SEITSEMISIIN
15. - 17.3.2013
Lähtö kello 18:00 Kerholta, paluu sunnuntaina iltapäivällä. Ota mukaan oma
teltta ja muut retkivarusteet oman tarpeen mukaan, kuten makuupussi ja alusta, keitin, eväät ja juomavettä, sään mukainen vaatetus sekä sukset tai
lumikengät yms.
Leiriydymme Kirkas-Soljonen -järven rantaan nuotiopaikalle, missä on
polttopuuta saatavissa. Valoisaan aikaan hiihtelemme ryhmissä tai omia
latuja tai lumikenkäilemme. Seitsemisissä on latuverkko, ellet halua umpihankea hiihtää.
Ruoka- ja majoitusryhmistä sopimiseen hyvä kanava on Taivaltajien sähköpostiryhmä ttretkeily@googlegroups.com. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ottaa vastaan Timo Antila, puh 0400 625 748
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Tarjolla latutalkoita
2.2.2013 Latutalkoot
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo
9.00, jolloin tehtävien jako. Jalkaan sukset ja mukaan mielellään
oma lumilapio tai -työnnin. Talkoolaisille tarjolla Pirtillä mehua,
kahvia yms.

9.2.2012 Laturetken latutalkoot.
Merkitään latureitti ja annetaan viimeinen silaus ennen laturetkeä.
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo
9.00, jolloin tehtävien jako.
Ota mukaan reppu, johon voit laittaa merkkaustarpeita.
Talkoolaisille tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.

Tervetuloa!
toivottavat latumestarit

Tapahtumat-lehden neljä vuosikymmentä
On alkamassa Tapahtumat–lehden 41. julkai- kaupunginosissa vedettyjen viikkolenkkien
suvuosi, joten on hyvä hetki muistella lehden yhteydessä. Sitten siirryttiin postin palvelujen
neljäkymmenvuotista taivalta.
piirin, mutta silloinkin lehtien osoitetarrat ja
niputus postinumeroittain hoidettiin talkoilla –
Yhdistyksen toiminnan ensimmäiset kymaina pitkälle 2000–luvulle asti. Nykyisin kirjamenen vuotta tiedotus hoitui viikkolenkeillä ja
paino lähettää osoitteelliset lehdet Itellalle, joka
muutenkin suusta suuhun. Osallistuihan
hoitaa postituksen alusta loppuun.
viikkolenkeille lähes koko yhdistyksen silloinen jäsenistö. Jäsenmäärän ja toiminnan 1970-luku
kasvaessa aloitettiin 1968 A4-kokoisen
Vuosikymmen aloitettiin Tapahtumat-motiedotusmonisteen toimittaminen. Monisteen
nisteella. Tosin vuoden 1972 numero 2 tehtiin
nimi oli ensin ”Taivaltajissa tapahtuu”, mutta jo
nykyisen kaltaisena lehtenä, sillä se toimi
vuoden 1969 lopussa se sai nimen
myös Tampereen XIV laturetken käsiohjel”Tapahtumat”. Monistetta, ja alkuun lehteäkin,
jaettiin osin käsipostina muunmuassa eri
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mana, olihan kyseinen laturetki samalla on ollut nelivärikuva. Vuodesta 1986 alkaen
Suomen Ladun valtakunnallinen laturetki.
lehti on painettu mustalla värillä ja joululehden
kansi nelivärisenä.
Vuoden 1975 numero 2 oli ensimmäinen oikea
Tapahtumat-lehti – kirjapainossa viimeistelty. Lehden artikkelit jatkoivat tuttua linjaa:
Se oli A5-kokoinen ja mustavalkoinen, jossa oli tapahtuneiden toimintojen muisteluja ja
valokuva kannessa. Jo tässä ensimmäisessä tulevien tapahtumien mainostamista. Vuolehdessä oli Tapahtumakalenteri ja Silppu- sikymmenen puolen välin aikoihin alkaa lehsäkki.
dessä näkyä lisääntyvässä määrin kertomuksia pitkistä kävelymatkoista – on yhä
Vuosikymmenen lehtiä selatessa kiinnittä
enemmän tarinaa Hämeen kävelyistä, Näsihuomiota se, että jokaisessa numerossa oli
ärven ympärikävelystä, Härkätien kävelystä,
useampi mainos kustannuksia kattamassa.
Nordkapp-marssista, Hollannin neljän päivän
Tekstipuolella oli niin ajankohtaisia asioita kuin
kävelystä. Yhdistyksessämme elettiin Pitkän
muisteluita tapahtumista. Myös piilomainontaa
matkan kävely –boomia.
– urheilu- ja retkeilyvälineliikkeistä oli saatu
pitkiäkin tekstejä neuvomaan suksien valintaa Alusta asti toimituskunnassa mukana ollut
ja hoitoa, luistimien hoitoa ja terotusta, ÄssäÄmmä eli Sirkka Mäntykivi siirtyi
vaellusteltan tai rinkan valintaa. Ja tekstistä ”eläkkeelle” 1985 vuoden lopussa. Jäimme
ilmeni, mistä kaupasta kannattaa käydä osta- kaipaamaan hänen lorujaan.
massa…
Päätoimittajna toimivat Mattias Puronniemi
Pirkan Hölkkä oli – ja on - iso asia ja isot vuoteen 1981, Aaro Salovaara 1982-1984,
talkoot yhdistyksellemme, joten luonnollisesti vuosi 1985 on hoidettu allekirjoittaneen ja Elli
siitä kirjoitettiin omaan lehteen – kuten on Laajalan toimesta, hän toimitti myös vuoden
kirjoitettu kaikkina myöhempinäkin vuosi- 1986. Vuonna 1987 päätoimittajaksi ryhtyi Eila
kymmeninä
Saario, joka taitavana piirtäjänä käytti valokuvien lisäksi paljon omia piirroksiaan lehteä
Koko 70-luvun lehti kirjoitettiin kirjoituskuvittamaan. Kukin päätoimittaja myös taittoi
koneella ja siihen lisättiin joko piirros- tai
lehden itse.
valokuvia. Lehti oli yksivärinen, vuodenaikojen
mukaan koko lehti ruskea, vihreä, sininen tai
1990-luku
punainen – joskus jopa oranssi tai musta.
90-luvun alussa käveltiin vielä innokkasti ja
Lehden päätoimittajana toimi Mattias
kävelystä kirjoitajiakin riitti mukavasti. Samaan
Puronniemi.
aikaan retkeilyjaoston jäsenistön keskuuteen
saatiin kirjoittavia lahjakkuuksia, joten vaellus1980-luku
ja melontajutut lisääntyivät koko vuosikym80-luvulla jatkettiin lehden painamista yksi- menen ajan.
Myös Hämeen latualueen
värisen värillisenä. Lehden eri numerot olivat kuulumisia alkoi lehdestä löytyä useamminkin.
eri jaostojen teemanumeroita.
Eila Saario jatkoi päätoimittajuutta vielä
Valokuvia oli käytössä jo huomattavasti vuoden 1991 loppuun. 1992 päätoimittajana
enemmän, kuin edellisellä vuosikymmenellä. jatkoi allekirjoittanut ja silloin näyttäisi myös
Vuodesta 1984 lähtien joululehden kannessa tietokone tulleen mukaan lehden tekoon – osa
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teksteistä on selkeästi peräisin tietokoneen
tulostimelta. Vuoden 1995 alusta päätoimittajana aloitti Tuomo Koivisto, joka on
ammattitoimittaja – ja lehden ulkonäkökin
näytti ammattilaisen tekemältä. Vuosina 19971999 päätoimittaja oli Martti Polvinen. Sinä aikana Kirsi Lehtinen taittoi lehteä vuosina 19971998 ja Martti itse lopun päätoimittajakaudestaan.

ja huomasin olleeni jollakin tapaa lehden
teossa mukana jo viidellä vuosikymmenellä.
Lehti on sinä aikana kehittynyt ulkoisesti ja se
on kehittynyt teknisesti, mutta sisältö on
seurannut kutakuinkin samaa linjaa kaikkina
vuosina – onhan Tapahtumat–lehti yhdistyksen
jäsenlehti.

Kaikkina vuosina on myös ollut ”ongelmana”
juttujen, tarinoiden puute. Niitä on saanut
lypsää jäsenistöltä. Toivonkin, että jäsenistö
2000 ja 2010 –luvut
nyt uuden Tapahtumat-vuosikymmenen alkaLehden sisällössä näkyivät normaalien ssa avaisi sanaisen arkkunsa ja ryhtyisi
tapahtumailmoitusten ja menneiden muis- lähettelemään kirjoituksia ja kuvia lehden täytteluiden lisäksi enenevässä määrin tarinoita teeksi ja toisille mukaviksi lukutuokioiksi.
yhteisistä retkistä – myös lähiretkistä.
Mainittakoon myös, että Tapahtumat-lehdet on
Yhdistyksemme 50-vuotistaival oli näkyvässä
arkistoitu Kerholle, joten meillä on siellä
osassa jo vuosituhannen ensimmäisen vuokattava kokoelma yhdistyksemme historiaa.
sikymmenen puolesta välistä alkaen – olihan
meillä 2008 järjestettävänämme Suomen
Anna-Maija Rae
Ladun leiripäivät ja yhdisyksen vuosijuhlat.
Yhdistyksemme 50-vuotisjuhlavuoden ajan
kaikkien viiden lehden kansi oli värillinen ja Lähteet:
vuodesta 2011 alkaen jokaisen Tapahtumatlehden kansi on ollut värillinen.
Vuoden 2006 alusta alkoi uusi aikakausi
Tapahtumat-lehden historiassa, sillä lehti on
luettavissa internetistä yhdistyksemme kotisivuilta kokonaan värillisenä versiona.
Vuodesta 2000 alkaen on allekirjoittanut toiminut päätoimittajana ja kyseisenä aikana
taittajina ovat toimineet Katri Jussila 20012005, Taina Puha 2005-2010 ja Markku
Janatuinen 2010-2011. Tapani Jantunen on
taittanut kannen vuodesta 2001 lähtien.
Vuoden 2001 ja taas vuodesta 2011 lähtien
olen taittanut lehden itse. Minulla ei ole
käytössäni taittoohjelmaa, joten käytän MS
Word’ia.
Tätä kirjoittaessani selailin vanhoja vuosikertoja läpi (minulla on kaikki numerot tallella)
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Tapahtumat –lehdet 1972-2012
Puoli vuosisataa taivallusta Taivaltajien historiikki

Retkeilypainotteinen ensiapukurssi taivaltajille

Taivalpirtillä 27.-28.4.2013

Kurssin oppi- ja harjoitustuntien määrä on 20 tuntia
koostuen sekä teoriaopetuksesta että käytännön
harjoituksista Taivalpirtin maastossa.

(kahvit, keittolounaat, illallinen, aamiainen,) sekä
yöpymisen ja saunan. Pyydämme kertomaan mahdollisesta ruokavaliosta.

Kurssille otetaan 26 osanottajaa, jotka sitoutuvat
olemaan läsnä lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään kurssin lopetukseen asti. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen. Kurssin opetussisältö vastaa SPR:n EA1-EA2:ta.

Taivalpirtillä voi majoittua tuvan tai vintin lattialla
siskonpetillä (omat makuualuset ja makuupussit) tai
omassa teltassa pihapiirissä.

Kouluttajana toimii kokenut retkeilijä, lääkintämestari evp. Martti Mäkelä.

Taivalpirtin osoite on Savontie 653, Lempäälä.

Kurssin hinta on 20 euroa sisältäen opetuksen,
kurssimateriaalin ja todistuksen sekä muonituksen
Lauantai 27.4.
Kurssin avaus ja järjestelyt
Ensiavun merkitys ja käsitteitä
Peruselintoiminnat
Äkilliset sairaskohtaukset
Harjoittelua
Ruokatauko
Elottoman ensiavun perusteet
Tajuttomuuden syyt ja potilaan ensiapu
Tajuttoman potilaan käsittely

Tervetuloa toivottaa EA-jaosto
Sunnuntai 28.4.
Vammat ja niiden syntyminen 45´
Shokki ja verenvuodot
Monivammainen potilas
Ruokatauko
Myrkytys
Palovammat ja alilämpöisyys
Loppuharjoitus
2t
Kurssin päättäminen

20´
25´
1 t 30´
1 t 30´
45´
1t
1 t 30´
45´
1 t 30´
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Kevään 2005 kurssilta. Kuva: Anna-Maija Rae

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2013 mennessä Kerholle sähköpostilla: tampereen.taivaltajat(at)nic.fi tai
puh 03 214 5231.

45´
1 t 30´
1t
45´
45´
15´

Luontoon.fi –nettisivuilta poimittua - ajankohtaista kansallispuistoissa
Remontti valmistui ennakoitua nopeammin,
alle kuukaudessa.

Helvetinjärvi
Kansallispuistossa ennallistetaan soita Luomajärven eteläpuolella. Kolukorven alueella
täytetään noin 7,5 km korpeen aikanaan kaivettuja ojia. Työssä on yksi kaivinkone ja urakka kestää noin kuukauden. Ennallistamisen
tavoitteena on palauttaa korpisuoluonto luonnontilaisemmaksi.
Suon ennallistaminen aloitetaan yleensä kevättalvisella puuston poistolla ja sitä jatketaan
syksyllä ojien täyttämisellä. Viime vuosi on
asettanut haasteita ennallistamistöille. Talvella
maasto ei jäätynyt kunnolla ja syksyllä osa
alueista on ollut liian märkiä kaivinkoneelle.
Myös kansallispuistoon suunniteltu nuoren
viljelymännikön ennallistaminen polttamalla jäi
sateisen kevään vuoksi odottamaan ensi
vuotta.
Helvetinjärvellä ennallistetaan 200 hehtaaria
soita, joista nyt työn alla oleva Kolukorven alue
kattaa noin 30 ha.

Heretyn kaivo on toistaiseksi käyttökiellossa.
Vesi ei 1.10.2012 tutkitun vesinäytteen perusteella sovellu talouskäyttöön. Kaivo tyhjennetään ja puhdistetaan keväällä, jonka jälkeen
vesi tutkitaan uudelleen.
Lortikan lähteen vesimäärä on ollut liian
vähäinen juomakelpoisen veden tuottamiseksi.
Näin ollen se on nyt poistettu kokonaan
käytöstä.

Seitseminen
Iso-Kivijärven pohjoispuolella kulkevaa reittiä
kunnostetaan Kivinevan suoalueen osuudelta.
Kunnostustöiden yhteydessä reitiltä puretaan
nykyiset huonokuntoiset, pitkospuut. Talven aikana osa reitistä kestävöidään sorastamalla,
osalle ajetaan uudet pitkospuut, jotka asennetaan ensi kesänä.
Honkaniemessä on polttopuut loppuneet kokonaan. Lähimmät toimivat tulipaikat löytyvät
Haukilammelta ja Kivijärveltä. Muilla tulipaikoilla on puutilanne normaali. Puita on joko
liiterissä tai vähintään liiterin edustalla.

Helvetinjärven kansallispuistossa on sallittua
kiipeillä ja laskeutua Sammakkolammin itäpuolella, Helvetinkolun läheisyydessä, puiston
pohjoisosassa. Kansallispuiston muilla kallioilla
kiipeily on kielletty kallioluonnon suojelemiseksi.

Kirkas-Soljaselta on purettu viime kesän aikaJääkiipeily on sallittua 15.3. saakka. Ainoa na pois vanha keittokatos. Tilalle rakenjääkiipeilyyn soveltuva jääputous löytyy Iso netaan/on rakennettu varattava keittokatos.
Tulipaikat ja telttapaikka ovat normaalisti
Helvetinjärven pohjoispään länsirannalta.
käytettävissä.

Isojärvi
Kansallispuiston opastuspisteenä kesäisin toimiva Heretyn kämppä on saatu kunnostettua.
Kämpän vesikatto painui keväällä välikaton
päälle ja sen korjaustyöt aloitettiin 17.9.2012.
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET

päivitetty 21.11.2011

Vuokrattava tuote

euroa/viikko
nouto ja palautus keskiviikkona

TELTAT JA LAAVUT
Halti Alfa 3 (tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö), 2 kpl
Halti Delta 2 (tunneli, ymp. vuoden, 2 hlö)
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

6,00
5,00
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
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 5 paria

8,00
5,00
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
Halti sininen putkirinkka
Haglöfs tight reppu L

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
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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SILPPUSÄKKI
Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.

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

Sähköpostitiedotus
Yhdistyksemme lähettää tiedotteita tarvittaessa sähköpostin välityksellä niille
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.
Tiedotusrinkiin pääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi
Anna-Maija Rakeelle anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi .
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Oletko kiinnostunut geologiasta, kivistä ja kullasta
Geologian tutkimuskeskus: www.gtk.fi
Tampereen Kivikerho: https://sites.google.com/site/tampereenkivikerho/
Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys: www.jalokiviharrastajat.fi
Lapin Kullankaivajain Liitto: www.kullankaivajat.fi
Lapin Kullan Ystävät: www.lky.fi
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Hei kaikki Tampereen Taivaltajien jäsenet!
Hei sinä aktiivi, kokoa porukka yhteen ja tee kimpassa
lomaosakehankinta Ellivuoren upeista maisemista. Samalla sinulla
on käytettävissä monipuoliset ja tasokkaat ulkoilumahdollisuudet.
Tutustu alustavasti lähellä sijaitsevaan lomakohteeseen
www.suomenlatu.fi/lomaosakkeet. Ota yhteys, niin katsotaan
miten asiassa edetään.
Ystävällisin terveisin
Jukka Jarma/ Suomen Latu ry
myyntineuvottelija/lomaosakkeet
jukka.jarma@suomenlatu.fi
044-7226317

Muumien ohjaajakoulutukset:
2.2.2013 Kangasala
Muumien hiihtokoulun ohjaajakoulutus kasvatusalan henkilöstölle (10h)
16.2.2013 Tampere
Muumien lumikenkäilykoulun ohjaajakoulutus (7h)
Talvisin terveisin
Koulutuskoordinaattorit
koulutus@suomenlatu.fi
Suomen Latu ry
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI86 5732 2620 0778 26 BIC OKOYFIHH, 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

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

Etsintäjaosto pj
Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj
Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto pj
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 ja kalustonhoitaja
Kari Lindberg
040-527 5688, kari.lindberg (at ) dnainternet.net

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö
Taivalpirtin isäntä
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala at suomi24.fi
Taivalpirtin apuisäntä
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
www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111
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Liity retkeilyjaoston listoille
Melontalista
Tampereen Taivaltajien melontalista (sähköpostilista) 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
Tampereen Taivaltajien 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
Molemmat 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, retkeilylistalle tai molempiin, lähetä
sähköpostia Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com
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