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Tämä on noin 100. pääkirjoitukseni
Tapahtumat-lehteen.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Taitto: Anna-Maija Rae

Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian
vuoksi erikoinen. Tapahtumia jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään.

Ilmoitushinnat vuonna 2021:
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.

Pirkan Hölkkä suurimpana peruttiin
kokonaan terveysviranomaisten turvaohjeiden aiheuttamien ongelmien
vuoksi. Turvaetäisyyksien pitämisen
vaikeus ja talkoolaisten ikä olivat suurimmat syyt peruuttamiseen. Vuonna
2021 yritämme uudestaan, jos/kun
tilanne
on
helpottunut
koronarokotteen myötä.

No 2/2021 (huhti-toukokuu) ilmestyy
20.3.2020. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 20.2.2021
ISSN 1238.0040

Vuonna 2021 yhdistyksemme toimintakalenteri on täynnä erilaisia tapahtumia, jotka toivottavasti pystymme
järjestämään. Kaikki tapahtumat vaativat aina vähintään yhden, mutta
useimmiten useita henkilöitä järjestelyihin. Antakaa tukenne järjestäjille
ottamalla osaa tapahtumiin tai tulemalla itse talkoisiin. Tiedot tapahtumista löytyvät Tapahtumat-lehdestä
ja/tai seuran netti- ja Facebooksivuilta.

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys
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
Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2021:
Perhejäsenmaksu
Yhden jäsenen maksu
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20
vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle
29-vuotias opiskelija)
Toisen latuyhdistyksen jäsen
Yhteisöhenkilöjäsenyys

Vuosi 2021 on minulle 22. vuosi puheenjohtajana. Haluan luopua tehtävästä yhdistyksen syyskokouksessa.
Toivottavasti silloin löytyy tilalleni joku,
jolla on uutta virtaa ja intoa toimia
2800 jäsenisen yhdistyksen puheenjohtajana. Minä annan tukea ja opastan kyllä tehtävässä. Toisaalla tässä
lehdessä esittelen puheenjohtajan
vuosikelloa ja erilaisia tehtäviä.

37 €
27 €
15 €
21 €
33 €

Kansikuva: Jos ei meille etelään tule lunta, niin
lähdetään Lapin hangille.
Kuva: Johanna Välimäki

Hyvää ja onnellista vuotta 2021
kaikille Taivaltajille toivottaa pj. Raipe
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TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen
yhdistyksen tarjoamasta toiminnasta. Seuraa kotisivuja ja
facebook-päivityksiä. Myös puhelimesta 0500 380 295 vastataan
kysymyksiisi.
Aamun askeleet
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopallo jatkuu joulutauon jälkeen 13.1.2021 alkaen keskiviikkoisin
kello 19.00 ex-Tredulla Koivistonkylässä (Koivistontie 31). Näillä
näkymin kevään viimeinen vuoro on 5.5.2021 , sivu 21.
6.1. Loppiaisen lyhtykävely, sivu 3
16.1. Päiväretki Taivalpirtiltä, sivu 21
16.1. Rakastu talviuintiin Taivalpirtillä, sivu 21
21.2. Ulkona kuin lumiukko, sivu 20
27.-28.2. Taivalpirtti avoinna, sivu 17
5.-7.3. Kevättalven viikonloppuretki Seitsemisiin, sivu 22
6.-7.3. Taivalpirtti avoinna, sivu 17
18.3. Varsinainen kevätkokous Kerholla, sivu 4

LOPPIAISEN LYHTYKÄVELY
AIKA: Loppiainen, keskiviikko 6.1.2021 kello 15
PAIKKA: Suolijärven uimarannan parkkipaikalta Hervannassa,
Suolijärvenkatu 5.
Lähelle pääsee bussilla 3A ja 3B (pysäkki “Teekkarinkatu“
Teekkarinkadun ja Ahvenisjärventien risteyksessä). Lyhyen
kävelymatkan päähän tulevat bussi 4 (päätepysäkki) ja bussi 5
(Arkkitehdinkatu).
OTA MUKAAN: Kynttilälyhty (ja/tai taskulamppu, otsalamppu…) ja
halutessasi itsellesi sopivaa evästä.
REITTI: Reitti ja reitin pituus valitaan silloisen kelin mukaan (enintään 5
kilometriä, mutta halutessa voi tehdä lyhyemmän kävelyn).
MUUTA: Reitin varrella ainakin laulamme muutaman talvi-/joululaulun
nokkahuilun säestyksellä.
Taivaltajat Kaisa ja Päivi toivottavat sinut tervetulleeksi!
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Tule päättämään yhteisistä asioistamme!
KOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous torstaina
18.3.2021 kello 18.30 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere.
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat
sekä valitaan yksi jäsen johtokuntaan kaudelle 2021-2022 ja tarvittaessa yksi varajäsen vuodelle 2021.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Tampereen Taivaltajat ry., johtokunta

Kevätkokouksen esityslista
1

Kokouksen avaus
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Kokouksen järjestäytyminen
2.1
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2.2
Valitaan kokoukselle sihteeri
2.3
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4
Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
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Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Päätetään esityslistan hyväksymisestä

5

Esitetään toimintakertomus vuodelta 2020

6

Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020
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Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020
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Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
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Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille tilivelvollisille
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Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat
Valitaan yksi johtokunnan jäsen kaudelle 2021-2022 sekä
tarvittaessa yksi varajäsen vuodelle 2021.
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Kokouksen päättäminen
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2021
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 18.10.2020. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Raimo Raevaara ja sihteerinä Matti Ketola.
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita, 16 henkilöä,
Taivalpirtti-aiheisella taululla.
Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita:
- hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2021
- jäsenmaksuista vuodelle 2021 seuraavasti:
- perhejäsenmaksu
37 €
- yhden jäsenen maksu
27 €
- nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 29 v.
opiskelija tai alle 20 v. nuori, joka ei
opiskele)
15 €
- toisen latuyhdistyksen jäsen
21 €
- yhteisöhenkilöjäsen
33 €
- hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2021
- kulujen korvaamisesta:
- tilintarkastajille/toiminnantarkastajille laskun mukaan
- johtokunnan jäsenille kakku- ja/tai pullakahvit
kokouksessa
- puhelinkulut laskun mukaan
- oman auton käyttö korvataan valtion matkustussäännön
mukaisesti. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt
autossa, peräkärry) korvataan täysimääräisinä.
- johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja +10 varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä
- johtokunnassa jatkavat vuonna 2021 Seppo Raevaara, Marja-Liisa
Lehto, Paula Paavilainen, Susanna Ranta-aho ja Marika Viinikka.
- Johtokunnan jäseniksi vuosille 2021-2022 valittiin Matti Ketola, Mattias
Puronniemi, Ilkka Sillanpää ja Kari Väisänen
- varajäseniksi vuodelle 2021 valittiin Jussi-Pekka Arkkola ja Jaana
Röyhiö
- Jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen
puheenjohtajat)
- ensiapujaosto
- etsintäjaosto
- hiihtojaosto
- kävelyjaosto
- pelijaosto
- pyöräilyjaosto
- retkeilyjaosto
- lapset ja nuoret -jaosto
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- toimikunniksi valittiin:
- Kiinteistötoimikunta
- Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus
- Taivalpirtille päätettiin valita emäntäryhmä
- Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen
- johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä
- johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta
edustajat Suomen Ladun virallisiin kokouksiin
- yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä tai
jäsenkirjeessä

Tuttu nainen
Tytön nuoren vielä muistan
ja äänen hellän, soivan.
Taivasta kesti pieni hetki,
niin lyhyt oli saattoretki.
Neito kuiskas sinua rakastan,
paratiisin tunsin saapuvan.
Suudelmat jos unohtaa,
silloin paljon kadottaa.
Näin hänessä kauniin sorjan,
vartalon villin norjan.
Kun neitoa läheltä katseli,
mielessä liiti enkeli.
Kerroin onneni saapuvan,
kun hänet kohta omistan.
Hymyn sain siitä palkaksi,
sitten kaikki varjoon katosi.
Äänen tutun nyt ohitan,
ja muistan menneen unelman.
Kai ero oli minulle onneksi
kun en saanut tyttöä omaksi?
Ei kohtalosta pitäisi valittaa,
sen tarkoitus on vain opettaa.
Silloin hän oli suuri rakkaus,
nyt muisto minulle rikkaus.
Martti 27.5.14 korjattu 15.9.20

Syyskuisessa Entisten nuorten tapaamisessa
Pirtillä Martti Polvinen esitti runonsa Tuttu nainen ja
yleisön pyynnöstä lupasi toimittaa runon lehteen
painettavaksi.
Kuva puolestaan on Martinpäiviltä, missä yhteydessä Martille luovutettiin Pirkan Hölkän ansioplaketti ja Hillevi Puistolle Pirkan Hölkän mitali
tummalla puulla. Hieno kuva Hillevistä ja Martista.
Kuva: Marja-Liisa Lehto
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Viikko Hammastunturin poluttomassa erämaassa
Rovaniemen asemalta matka jatkui bussikyydillä ja katsellessani maisemia
harmaassa sadekelissä ainoa toiveeni oli, että kun jäämme bussista, ei sataisi
vettä. Että saisimme aloittaa reissun kuivina. Lopulta kaikki muut olivat
hypänneet kyydistä matkan varrelle ja jäljellä olimme me; Ilkka, Johanna ja
Seija, Hannu, Pipsa ja Titta ja minä. Tästä reissu alkaisi, hiljaisen lappilaisen
tien varresta. Bussi kääntyi paluumatkalle ja rupatellen valmistauduimme
kulkemaan seuraavan viikon Hammastunturin erämaassa. Alkoi sataa ja pienet
mustat pistiäiset parveilivat kimpussamme, kun kiskoimme sadevehkeitä
niskaan.
Seija ja Pipsa auttavat Tittaa
rinkan säätämisessä.
Reittimme, jota Ilkka ei ollut
suunnitellut kovin tarkkaan
etukäteen, kulki tienvarresta
kohti itää ja Hammastunturia.
Oletus oli, että emme ehtisi
Hammastunturille asti, mutta
tunturista tuli kuin tulikin
reissumme kääntöpiste. Ennen
kuin sinne asti päästäisiin, oli
aloitettava
ja
lähdettävä
liikkeelle. Tarvoimme mäntymetsässä pientä ylämäkeä
poroaidan viertä pitkin. Satoi, ei
satanut, satoi taas ja satoi
kaatamalla, polttiaiset pyörivät
äänettöminä ympärillä. Rinkka
painoi, sauvat sojottivat minne
milloinkin ja tökkivät epätahtiin.
Tuntui, että koko kroppa kaipaa
kävelemiseen sitä rytmiä, joka
vie eteenpäin helposti ja
tasaisesti. Oli pakko uskoa, että se löytyisi matkan jatkuessa. Nyt kuitenkin hiki
nousi pintaan ja silmälasit sumeina kiskoin sauvoja irti aluskasvillisuudesta,
kompuroin eteenpäin mättäikössä ja kirosin hiljaa itsekseni. Harpoimme yli
mahtavan suuren karhunjätöksen ja näimme ensimmäisen kuolleen sopulin.
Kaksi poroa vilkaisi meitä, kun etenimme hiljaisena jonona sateen ropinassa.
Teimme leirin Hirvaspään itäreunalle. Kaatuneesta männystä saatiin hyvät
syttypuut ja paistoimme makkarat. Pimeyden tullen saimme olla pistiäisiltäkin
rauhassa. Satoi.
Ensimmäinen aamu vaelluksella on vielä haparoiva. Pakkaan tavaroita, puran
taas, etsin jotakin ja pakkaan tavarat uuteen järjestykseen, että kaikki sujuisi
jouhevasti, ilman ylimääräistä sähläystä. Mistä seuraa, että varsinkin alkupäivät
ovat täynnä säheltämistä ja unohduksia, kun tavarat etsivät paikkaansa enkä
löydä mitään.
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Aamulla aurinko paistoi hetken ja Ilkka löysi rakkaan puukkonsa purolta
etsittyään sitä koko illan. Ja sitten alkoikin jälleen sataa. Tarvoimme sateessa,
joka taukosi vain alkaakseen uudelleen. Tuuli puhalsi pilvet päällemme, ne
satoivat alas ja tuli tyyntä, tuuli nousi uudestaan ja taas satoi. Kipuaminen ylös
joustavassa sammalessa, mättäiden ja kivikoiden välissä on raskasta.
Kuorivaatteet eivät auttaneet asiaa, hikoilin järkyttäviä määriä. Muutama sopuli
kipitti tiehensä ja riekkoparvi pyrähti lentoon, kun nousimme koivikkorinnettä
ähisten.
Iltapäivällä tuuli tyyntyi, aurinko tuli esiin ja pidimme taukoa lämpimässä
rinteessä. Keltaiset käppyräkoivut ja värikäs maaruska loistivat auringossa.
Rinne oli variksenmarjaa mustanaan, nautimme auringosta ja tunsin, miten
hiljaisuus ympärillämme toivotti meidät tervetulleeksi kulkemaan täällä omaa
polkuamme pitkin.
Ensimmäisen etappimme päämääränä oli Riekkokämppä. Se erottui kartalta
pienenä pisteenä Riekkojoesta länteen, keskellä ei mitään. Polkua ei ollut, Ilkka
suunnisti ja etsi meille reitin. Mitä lähemmäs päästiin, sitä kevyempi oli askel:
kuljimme loivaa alamäkeä ja maasto oli helppokulkuista. Silti oli oltava tarkkana.
Jokaisen tunturin ja kukkulan jälkeen laskeuduttiin suolle tai puronvarteen ja
siellä missä oli vettä, oli lähes varmasti kuin halkeamia maassa, aivan kuin
railoja. Tai muita näkymättömissä olevia koloja tai mättäitä, joissa voisi taittaa
koipensa.
Riekkokämppä olikin yllättävän pieni. Ovesta mahtui vain kaksinkerroin, sisällä
oli kamiina ja kaksi laveria. Koska olimme enemmän tai vähemmän märkiä,
kamiinaan laitettiin tulet ja annoimme kenkien ja sukkien kuivua kämpässä yön
yli. Sitten syötiin, Pipsa ja minä yritimme hieman virittää laulua, mutta emme
saaneet muita mukaan. Nukkumaan mennessä sade ropisi jälleen teltan
kattoon.
Heräsin aamuaurinkoon ja tunsin jo telttaa avatessani, että ulkona oli kuuraa.
Sankka usva oli laskeutunut laaksoon pohjalle ja luulin hetken katselevani
järvelle. Nappasin näkymästä kuvan ja tunsin olevani telttamainoksessa, tässä
oli täydellinen tuokiokuva vaeltamisen ihanuudesta. Kengät ja sukat oli mukava
vetää jalkaan, vatsassa lämmin puuro ja kiisseli ja kahvia – mitä voisi enempää
toivoa? Päivä jatkui aurinkoisena, syksyn värit loistivat, oli tyyntä ja rauhallista.
Matka jatkui ja kaikessa hiljaisuudessa olin kuin olinkin saanut kiinni kulkemisen
rytmistä. Oli nautinnollista osua oikeille mättäille ja harppoa määrätietoisen
rivakasti yli suon. Ja huomata, että kengät pysyvät kuivina, vaikka reitti olisi
märempikin. Tai kulkea tunturin rinnettä loivasti ylös alas, aivan kuin olisi
kävelyllä puistossa, istutetussa koivikossa. Jalan alla varvikkoa, variksenmarjaa
ja kaluttua jäkälää. Ikivanhoja, hopeisia katajankänkkyröitä, siellä täällä
kaatunut kelo.
Ylitimme Riekkojoen ja matka jatkui kohti itää. Noustuamme joelta
laskeuduimme taas järkyttävässä ryteikössä pujotellen ja Ilkan oli tarkistettava
suunta muutaman metrin välein. Kunnioitukseni suunnistajia kohtaan nousi
potenssiin kolme. Tiheän puuston keskeltä emme nähneet mitään. Seija
puikkelehti leveän rinkkansa kanssa sivuttain ja väkisin runkojen välistä. Lopulta
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pääsimme alas suon reunaan, jossa kulki porojen polku. Aurinko paistoi ja hiki
nousi pintaan.
Ruokatauko pidettiin Ylemmän Appislompolon tuvalla eli Lavu67:llä. Nimensä
tupa on saanut rakentajiensa pikaluistelija Jouko Launosen ja valmentaja Pauli
Vuolteen mukaan, rakennusvuosi oli 1967. Latu & Polku –lehden artikkelin
mukaan kämppä oli jo päässyt rytökuntoon, kun paikalliset eränkävijät
kunnostivat sen vuonna 2007.
Sitten eteemme tuli Appisjoen ylitys. Ylimmäisen Appislompolon pohjoispäässä
oli kuulemma hiekkapohja, joten syvästä vedestä huolimatta ylityksen pitäisi olla
helppo. Järvi oli tyyni, virtausta ei ollut nimeksikään ja kaikki näytti sujuvan
mallikkaasti. Keskellä jokisuuta oli pieni kaislikko, ja ykskaks kaislikon jälkeen
pohja ei enää ollutkaan hiekkaa, vaan upottavaa mutaa. Vajosimme sinne
vuorotellen painavat rinkat selässä ja kiskoimme jalkoja irti mudasta.
Seuraavalla askeleella ne upposivat vielä syvemmälle. Hetkittäin tunsin pientä
paniikkia. Opin, että mudasta on nostettava jalka varpaat edellä, muuten
menettää kenkänsä.
Niemenkärkeen oli leiriytynyt yksinäinen kulkija, joka ei kuitenkaan halunnut sen
suuremmin tehdä tuttavuutta kanssamme, vaan vinkkasi, että ylempänä joella
olisi parempi kohta ylitystä varten.
Marssi jatkui itään kohti Kulvakkojärven etelärantaa. Ylittäessämme isohkoa
suota huomasimme suon reunassa komeasarvisen, valkoisen poron ja sen
kaksi vaadinta. Se pysähtyi seuraamaan aikeitamme eikä hievahtanutkaan.
Näky oli upea ja herätti kunnioitusta. Suolla oli aivan hiljaista, viimeiset
tupasvillat loistivat valkoisina. Vasta, kun jatkoimme matkaa, lähti porokin
liikkeelle. Tulimme aukealle rinteelle, jota nousimme loivasti. Ylitimme
Yhtäkkiä alkoi upottaa. Pipsa ja Johanna ohjeistavat Seijaa, Titta odottaa
vuoroaan vakavana.
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nähtävästi jonkinlaisen rinnesuon, jolla kasvoi hauskaa tupsumaista heinää, en
ole aikaisemmin nähnyt samanlaista. Kulkeminen oli mukavaa, maasto oli
tasaista ja helppokulkuista ja loppumatkan laskettelimme leppoisasti alas kohti
Kulvakkojärveä.
Pystytimme teltat ja kävimme järvessä pesulla. Vesi oli kirkasta, jäätävän
kylmää ja matalaa, pohja hienoa hiekkaa. Vettä oli alle polven ja järvessä
saattoi istua kuin kylpyammeessa.
Illalla ilma kylmeni, taivas oli kirkas ja kuu nousi tunturien takaa. Istuimme
nuotiolla ja keitimme teet. Seija ja Johanna katselivat tähtiä, kuten tekivät aina
kirkkaina iltoina. Tässä leirissä oltaisiin kaksi yötä ja seuraavana päivänä
huiputettaisiin Hammastunturi.
Aamuaurinko räkitti suoraan silmiin, kun lähdimme kohti Hammastunturia. Ilman
painavia kantamuksia etenimme rivakasti. Nousimme loivalle ja matalalle
Littiäpäälle ja laskeuduimme alas Kulpukkajoelle. Ylitys sujui yllättävän helposti,
vesi ei ollut korkealla ja jopa minä pääsin yli kengät jalassa. Kipusimme ylös
Hammastunturin loivempaa etelärinnettä. Mitä ylemmäs nousimme, sitä
kovemmaksi tuuli yltyi. Se paukkui hupussa ja peitti kaikki muut äänet alleen.
Huiputimme kaikki kolme huippua, joista itäisin oli korkein, 530 metriä.
Pohjoishuipulta näimme aurinkoa vasten neljä pientä hahmoa etelähuipulla.
Mietimme, olisiko muitakin Taivaltajia tullut paikalle. Etsimme tunturin laelta
suojaisan paikan ruokataukoa varten. Omaksi ällistyksekseni otin jopa pienet
torkut nojaillessani kallioon.
Hammastunturilla teimme ehkä koko reissun hienoimman lintuhavainnon;
Hannu, joka tuttuun tapaansa kulki mielellään vähän edellä, viittoili
merkitsevästi kallion taakse. Ja siellä, hetken tiirailtuamme, erotimme viisi
kiirunaa, emon ja isot poikaset. Linnut eivät pelänneet meitä lainkaan, vaan
hetken meitä tarkkailtuaan jatkoivat omia puuhiaan. Saimme seurata ja
valokuvata niitä kaikessa rauhassa. Kiirunoiden suojaväri on vain niin hyvä, että
linnut tuntuivat katoavan taustaansa heti, kun niistä irrotti hetkeksikään
katseensa.
Laskeuduimme jyrkkää länsirinnettä, pidimme taukoa ja söimme mustikoita ja
variksenmarjoja. Oli leppoisaa talsia takaisin kohti leiriä, keräsimme matkalla
kuivia männynkarahkoita iltanuotiota varten. Olimme kuin intiaaniheimo
kantamuksinemme. Mutta tuuli oli kasannut taivaalle pilviä ja ei aikaakaan, kun
leiriin päästyämme alkoi sataa. Vettä tuli kuin saavista kaatamalla. Sade
tummensi taivaan, Johanna ja Pipsa kokkasivat kaatosateessa ja me muut
seistä törötimme märkinä kuin puut paikoillamme hämärässä, vesi ryöppysi
niskaamme mutta me vain odotimme huppujemme alla ruokaa.
Aamulla sade oli lakannut. Aamutoimien lomassa Johanna kysyi, että kenellä se
onkaan se toinen kahvipaketti, onko se Minnalla? Päässä löi tyhjää ja tuijotin
Johannaa ja mietin, että nyt voisin vajota maan alle – ”ei mulla ole sitä”. Nyt
Johanna puolestaan tuijotti eikä ollut uskoa korviaan. Mietin että tässä sitä
ollaan, keskellä ei-mitään eikä meillä ole kahvia, kiitos minun! Yksi elämäni
tähtihetkistä. En tiennyt, miten päin olisin ollut, mutta korkeintaan kahden
minuutin kuluttua Johanna totesi: ”Nyt tämä on surtu, ei muuta kuin eteenpäin!”
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Kukaan ei palannut asiaan tämän jälkeen, mutta sen verran häpeissäni olin,
että tarjouduin tiskaamaan loppureissun tiskit.
Kulvakkojärveltä palasimme vähän matkaa omia jälkiämme; Ylitimme Appisjoen
uudestaan hieman eri kohdasta ja jatkoimme matkaa Lavu67 luo, jossa
tapasimme ryhmän ikaalislaisia Suomen Ladun vaeltajia. Rupattelimme ja oli
leppoisaa. Söimme ja lähdimme kipuamaan iloisina luoteeseen kohti
Pistoolivaaraa. Aurinko paistoi, oli tyyni, ihana syyspäivä. Oli ilo kulkea vaaran
kuvetta ja katsella ympärillään avautuvaa tyhjää ja avaraa maisemaa ja ihailla
kapeita, kauniita kynttiläkuusia. Laskeuduimme Pistoolivaaralta ja ylitimme
Pikku Kaarreojan ja teimme leirin Appistunturin koillispuolelle, puron varteen.
Kävimme pesulla pikkupurossa, söimme ja istuimme iltaa. Paikka oli iltaauringossa kaunis, mutta heti auringon väistäessä kylmyys laskeutui
päällemme. Palelin joka ilta, vaikka puin päälleni kaiken mahdollisen. Yleensä
minua alkoi aina myös väsyttää ja kömmin nukkumaan jo yhdeksän aikoihin
joka ilta.
Aamulla kylmä usva peitti leirin, kun kaivoin rinkasta kertaalleen käytetyt,
viimeiset kahvinporot ja mietin, mitäköhän tästä tulee – ensimmäinen aamu
ilman kunnon kahvia. Onneksi Hannu, joka oli omissa eväissään, lupasi meille
kahvit omista murukahveistaan ja kahvihetki oli pelastettu; keitimme maistuvaa
sekoitusta vanhoista poroista ja Hannun murukahvista. Jätimme leiripaikan
usvaan ja lähdimme peräkkäin marssimaan edemmäs kohti luodetta ja
Suivakkojärveä, jossa viettäisimme viimeisen yön ulkona. Vaelluksemme alkoi
kallista loppuaan kohti ja tulossa oli upea päivä.
Leirimme Kulvakkojärvellä
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Alkumatkan ryteikköseikkailusta viisastuneena Ilkka johdatti meidät ylös
Rahpesoaivin rinteille, joita kiertäen etenimme helposti ja maisemista
nautiskellen. Muut näkivät korkealla maakotkan, minä en. Matalalla koivujen
välissä pyrähtelivät lapintiaiset pieninä parvina. Muut näkivät myös
ampuhaukan, minä en. Jokunen korppi lensi raakkuen ylitsemme. Nousimme
Rahpesoaivin kylkeä kiertäen sen huipulle saakka ja kuljimme pitkän tunturin
laella ihastellen maisemaa oikealla ja vasemmalla. Kulkeminen oli helppoa
tasaisessa maastossa. Pidimme vielä ruokatauon tunturin suojissa, aurinko
lämmitti kesäisesti ja siristelin silmiäni. Alhaalla siintivät tummat metsät ja
loistivat siniset, pienet järvet. Sade peitti jo osan maisemasta ja näytti tulevan
hiljaa lähemmäs. Lähdimme laskeutumaan alas.
Olimme kulkeneet lähes koko ajan avarassa maisemassa, mutta nyt siirryimme
vanhaan mäntymetsään. Metsänpohja oli pehmeää ja joustavaa, oli ilo harppoa
eteenpäin ja odotin malttamattomana perille pääsyä. Ja sitten Suivakkojärvi jo
kimmelsikin ilta-auringossa puiden välistä. Suivakkojärven kämppä on siisti ja
hieno, sisällä on kamiina ja laveri. Kämpän edessä on lähde, pieni ja kirkas
lampi. Kämpän takana kohoaa jyrkkä mäki, jonka päällä on tasaisia
telttapaikkoja. Me kuitenkin pystytimme teltat notkelmaan mäen taakse. Pystytin
teltan ja huomasin sen vieressä kuolleen sopulin.
Illalla kävimme kävelemässä ja kiersimme Suivakkojärven pohjoispuolella
olevan pikkujärven. Pikkujärven ja suon välissä olevalla kapealla
metsäsaarekkeella näkyi neljä ikivanhaa, vierekkäin olevaa pyyntikuoppaa.
Muinaiset saamelaiset pyytivät niiden avulla peuroja. (Pyyntikuoppia käytettiin
pääasiassa kivikauden lopulta rautakaudelle noin 3900 eaa–900jaa ja nykyään
ne ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä.) Kuvittelin, millaista
elämä luonnon armoilla mahtoi olla niin kauan sitten. Oli hienoa ja ihmeellistä
yöpyä paikassa, jonne jo muinaiset saamelaiset olivat leiriytyneet ja
kokoontuneet ajamaan peuroja ja hankkimaan lihaa perheilleen.
Yö Suivakkojärvellä oli kylmä. Heräilin vähän väliä ja lopulta oli pakko könytä
ulos pissalle. Kuu loisti kirkkaana ja tajusin, etten ikinä uskaltaisi lähteä
vaeltamaan yksin. Hiljaisuus tuntui nyt uhkaavalta ja kuka tietää, jos minua
vaikka tarkkailtaisiin pimeästä puiden välistä? Jos olisin yksin, muita ihmisiä ei
olisi mailla halmeilla. Suojanani olisi vain naurettavan ohut telttakangas ja
vetoketju. Kömmin nopeasti takaisin telttaan ja makuupussiini ja yritin saada
unenpäästä kiinni.
Kun aamulla heräsin, oli pakkasta ja himmeä auringonvalo osui telttaan puiden
lomasta. Kuura peitti maata ja kylmä aamu-usva ympäröi leiriä. Vilutti. Aamun
kuluessa usva hälvenisi ja päivällä paistaisi aurinko. Kaikki puuhailivat
teltoillansa, Ilkka ja Johanna sekoittelivat puuroa ja kiisseliä, valmistauduttiin
viimeiseen vaelluspäivään.
Yksinäinen kuukkeli lensi männyn oksalle ja huomasin telttani lähellä olleen
kuolleen sopulin kadonneen. Rinteessä leirimme vieressä kasvoi jykeviä
paksuja mäntyjä. Kuljin pehmeässä sammalessa ja punaiset telttamme jäivät
kauemmas aamu-usvaan ja aurinkoon. Jostain sain ajatuksen halata puuta,
melkein hartioiden levyistä mäntyä. Kun kiedoin käsivarteni puun ympärille,
tuntui kuin se oksineen olisikin pidellyt minua. Liikutuin niin että vedet nousivat
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silmiin. Seisoin pehmeässä sammaleessa poski männyn kaarnaa vasten ja
siristelin auringon valoa. Olin ihmeissäni, miten hyvältä puun halaaminen tuntui,
en ollut tehnyt sitä aiemmin.
Alkoi viimeinen vaelluspäivämme ja kuljimme peräkkäin Suivakkojärven
länsireunaa kulkevaa polkua pitkin, kaarsimme Outa-Suivakon juurelta oikealle
länteen, kuljimme pätkän metsätietä, ylitimme Ahvenjoen ja pidimme sen
penkereellä leppoisan ruokatauon, käänsimme nokan luoteeseen ja painelimme
kohtisuoraan poikki viimeisen metsätaipaleen, läpi pienen ja märän suon ja
tulimme metsätielle, jota talsimme kunnes tultiin asfalttitielle. Jalkamme
kaipasivat metsänpohjaa ja niinpä me kuljimme tienvieren moottorikelkkauralla.
Kunnes tulimme Valkeaan Poroon ja otimme rinkat pois selästä, vähän
hölmistyneinä – olimme perillä.
Teksti ja kuvat: Minna Saikkonen

Puheenjohtajan vuosikello/Raimo Raevaara
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
-

huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
-

johtokunnan kokous
johtokunnan kokous
Tapahtumat-lehteen aineisto (huhtikuu-toukokuu)
johtokunnan kokous
tilikirjojen vienti/nouto
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
tilintarkastusta varten
yhdistyksen kevätkokous
johtokunnan kokous
Tapahtumat-lehteen aineisto (kesäkuu-syyskuu)
Suomen Ladun kevätpäivät ja kevätkokous
johtokunnan kokous
johtokunnan kokous Taivalpirtillä
kesäloma
johtokunnan kokous
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syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
-

Tapahtumat-lehteen aineisto (lokakuu-joulukuu)
johtokunnan kokous
johtokunnan kokous
yhdistyksen syyskokous
Suomen Ladun syyspäivät ja syyskokous
johtokunnan kokous
Tapahtumat-lehteen aineisto (tammikuu-maaliskuu)
johtokunnan kokous

Yleistä puheenjohtajan tehtävistä:
puheenjohtaja johtaa johtokunnan kokouksia
jos valitaan, niin puheenjohtaja johtaa yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksia
puheenjohtaja varmistaa, että tilintarkastus tulee
tehtyä ennen kevätkokousta
Suomen Ladun kokouksiin osallistuminen (viime vuosina
en ole ollut kokouksissa)
joitakin edustustapaamisia vuosittain Tampereen
kaupungin tai muiden yhteistyötahojen kanssa
Tapahtumat-lehteen aineisto eli yleiskokousten
esityslistat, kokouskutsut ja päätökset
viran puolesta Pirkan Hölkän toimikunta (n. 5
kokousta/vuosi)
Kiitos kaikille mukavista jutuista ja kuvista, joita olen vuoden/vuosien aikana
saanut Tapahtumat-lehteä varten. Aina en kuitenkaan pysty käyttämään
kaikkia kuvia ja joskus joudun niitä leikkaamaan. Myös pystykuvat, kansikuvaa lukuun ottamatta, ovat haasteellisia näin pienessä (A5) koossa
ilmestyvässä lehdessä, mutta niistäkin on useimmiten selvitty kunnialla.
Älkää kuitenkaan lannistuko, vaan jatkakaa juttujen ja kuvien lähettämistä
meidän kaikkien lehteä lukevien iloksi. Haastan lähettämään kuvia myös
tapahtumailmoituksien mukana – kiitos jo etukäteen.
Vuosi 2022 tulee olemaan 50. ilmestymisvuosi – sitä kohti yhdessä!
Terveisin päätoimittaja Anna-Maija Rae
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Hämärän hommia
Lokakuun hämärässä seikkailtiin tänäkin vuonna Niihaman Majan
lähimetsässä heijastinpolulla 28.10.
Tapahtumaan osallistui 56 seikkailijaa etsien Heijastinbingon rasteja
polun varrelta, pysähtyen polun Pimeälle rastille kuulostelemaan
metsää ilman valoja, kuunnellen Satutädin tarinoita ja tietysti nauttien
eväistä.
Heijastinpolkua voi edelleen omatoimisesti seurailla Niihaman majan
Hyvän mielen polun mukaisesti.
Seuraavan kerran Heijastintapahtuma Niihaman majalla lokakuussa
2021.

Teksti: Paula Yli-Urpo ja Jaana Röyhiö
Kuva: Suvi Björk
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Hiihtojaosto
Latutalkoot!
HUOMIO KAIKKI INNOKKAAT LADUNTEKIJÄT!
Teitä kaivataan talven latutalkoisiin Taivalpirtin laduille.
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan ulkoilemaan ja
tuottamaan hyvää mieltä muille hiihtäjille ja myös 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.

TAIVALPIRTIN HIIHTOPÄIVYSTYS
TALVELLA 2021
Lumien sataessa maahan alkaa Taivalpirtin hiihtopäivystyksen
suunnittelu. Päivystys on palvelua kaikille Taivalpirtille hiihtäville
jäsenille ja ei-jäsenille.
Vuonna 2021 päivystys toimii Taivalpirtillä helmikuussa viikonloppuisin
lauantaina kello 10.00-18.00 ja sunnuntaina kello 9.00-15.00. Lisäksi
Pirtti on auki joka päivä koululaisten talvilomaviikolla 1.3.-5.3.2021.
Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen
tehtäviä ovat seuraavat:
Pirtin lämmitys kamiinan ja takan avulla
kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille
veden kanto kaivosta ja lämmitys
puiden haku liiteristä
astioiden tiskaus
ja paljon muuta lisäksi
Päivystäjä saa seuraavia asioita:
hyvän mielen auttaessaan kiitollisia hiihtäjiä
ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana
lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina
mukavan tunnelman lauantai-iltana saunan jälkeen, kun
hiihtoväki on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut
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Ota yhteyttä kerholle keskiviikkopäivystykseen ja varaa itsellesi sopiva
päivystysaika tai ilmoittaudu varahenkilöksi, jos et vielä tiedä sopivaa
aikaa. Voit tulla myös vain joko lauantaina tai sunnuntaina. Yksin ei
tarvitse olla; aina on mukana joku, jolla on kokemusta päivystyksestä.
Pirtillä tarvitaan joka viikonloppu vähintään 3 päivystäjää ja kiireiseen
aikaan 5 on sopiva määrä.
tv. Taivalpirtin vastuuhenkilöt

Taivalpirtin talvi 2021 kävelijöille,
pyöräilijöille, retkeilijöille…
Taivalpirtti on auki, on lunta tai ei, kahtena
viikonloppuna talven aikana 27.-28.2. ja 6.-7.3.
Aukioloajat ovat lauantaina kello 10.00-17.00
ja sunnuntaina kello 9.00-15.00.
Myytävänä on mehua, kahvia, mahdollisesti
pullaa ja korppua, makkaraa nuotiolla paistettavaksi. Käteismaksu.
Tarjoilut hoidetaan ulkona turvallisuus huomioiden. (Koronatilanne saattaa muuttaa suunnitelmia.)
Terveisin Taivalpirtin päivystäjät
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Lapset ja nuoret -jaosto
Lapset ja nuoret -jaosto etsii
Seikkailevia perheitä
Jaoston Seikkailukummien tukema Seikkailevat perheet -toiminta on
käynnistynyt ja laajenee vuoden 2021 puolella. Lisätietoa:
Suomenlatu.fi/seikkailevat-perheet ja tiedustelut Jaana Röytiöltä, lapset
ja nuoret -jaoston vastaavalta.
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Kuva: Jaana Röytiö

Ulkona kuin lumiukko 21.2.2021
Ulkona kuin lumiukko -tapahtuman järjestää perhe- ja retkeilyjaosto
sunnuntaina 21.2. kello 12.00-15.00 Pitkäniemen päiväkodin takapihan
peltoalueella, kodan vieressä.
Tule ulkoilemaan ja rakentamaan yhdessä koko perheellä kaikkien
rakastamia lumiukkoja, lumiakkoja, lumiotuksia jne. Lumitilanteen
salliessa mukana myös retkeilyjaosto iglumuotteineen.
Tapahtumaan pääsee helposti myös julkisella liikenteellä, osoite on
Pitkäniementie 6, 37100 Nokia.
(Huomioithan tapahtumassa turvavälit/ Pirkanmaan "koronanyrkin"
rajoitukset ja suositukset 21.2.2021.)

Lapsellisten lauantai Taivalpirtillä
Kevätkaudella jaosto järjestää Taivalpirtillä Taivaltajien lapsiperheellisille jäsenille tutustumis- ja verkostoitumispäivän. Lisätietoa
kevään Tapahtumat -lehdessä.

Yhdessä Retkeilyjaoston kanssa
Lapset ja nuoret -jaosto pyrkii 2021 mahdollisuuksien mukaan
osallistumaan Retkeilyjaoston lähialueretkien suunnitteluun niin, että
myös lapsiperhejäsenien olisi helppo lähteä mukaan yhdistyksen
retkille.
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Pelijaosto
Kevätkauden lentopallo
Lentopallo jatkuu joulutauon jälkeen 13.1.2021 alkaen keskiviikkoisin
kello 19.00 ex-Tredulla Koivistonkylässä (Koivistontie 31). Näillä
näkymin kevään viimeinen vuoro on 5.5.2021.
Tervetuloa kaikki mukana olleet. Sen verran reilusti väkeä on syksyn
ajan ollut, että varsinaisesti en houkuttele uusia mukaan. Sitkeästi
mukaan haluavalle se ei ole mikään este.
Seppo Raevaara

Retkeilyjaosto
Päiväretki Taivalpirtillä 16.1.2021
Lauantaina 16.1. teemme päiväretken Taivalpirtiltä. Retkelle lähdetään
kello 11.00, ja kulkuvälineet ovat kelin mukaiset. Jos on lunta, teemme
lumikenkäretken. Taivalpirtillä on lumikenkiä, joita voi lainata, jos et
omista omia. Jos maa ei ole valkoinen, teemme kävelyretken.
Parituntisen retken jälkeen nautimme eväät Taivalpirtin lämmössä, ja
voit jäädä saunomaan ja talviuimaan.
Huomaathan, että kelitilanteen mukaan Taivalpirtille ei välttämättä
pääse autolla. Varaudu kävelemään Savontieltä, tai tule metsäpolkujen
kautta Hervannan suunnasta.

Rakastu Talviuintiin Taivalpirtillä 16.1.2021
Talviuinti on yksi ulkoilulajeista, joka koukuttaa koko ajan lisää
harrastajia. Tule kuulemaan perusasioita talviuinnista Taivalpirtille kello
14.00 alkaen, ja sen jälkeen harjoittelemaan kylmään veteen
pulahtamista käytännössä.
Sauna on lämmin, eikä saunamaksua peritä. Varaudu mielellään
avantouintitossuilla, mutta ainakin uimapuvulla.
Jos sinulla on kysyttävää päiväretken tai talviuintitapahtuman suhteen,
ota yhteyttä: Johanna Välimäki, valimaki.johanna@gmail.com tai puh.
040 752 5116.
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5.-7.3.2021 Kevättalven viikonloppuretki
Seitsemisiin
Kevättalvisena viikonloppuna retkeilemme Seitsemisen kansallispuistossa, lumitilanteesta riippuen joko poluilla kävellen, tai laduilla
hiihdellen ja hangilla lumikenkäillen. Leiri pystytetään Haukilammen
tulipaikan maastoon, jonne Koveron pysäköintialueelta on matkaa 1,2
kilometriä, lähemmäksi ei autolla pääse.
Mukaan voi tulla myös lauantaina, ja viipyä joko yön yli, tai päiväretkelle. Lauantaina teemme lenkin, noin 10-15 kilometriä, ja sunnuntainakin teemme pienen lenkin poluilla/laduilla. Lenkeille lähdemme
kello 10.00 Hyvillä reiteillä on helppoa omatoimisestikin retkeillä, kartan
voi tulostaa retkikartta.fi -sivustolta, lisätietoja luontoon.fi/seitseminen.
Leiriytyminen omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat eväät,
juomavettä, keitin tai nuotiokattila, makuupussi ja -alusta, otsalamppu ja
riittävästi vallitsevaan säähän sopivaa vaatetta. Lenkeillä pidetään
juoma/ruokatauko, joten reppuun eväät ja termospullo. Tällä tietoa
opastuskeskuksen kahvio on auki kello 10.00-16.00.
Mahdollisista kimppakyydeistä kannattaa kysellä ttretkeily -sähköpostilistalla.
Toivon, että ilmoitat osallistumisestasi 26.2. mennessä. Lisätietoa laitan
em. sähköpostilistalle helmikuun lopulla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Timo Antila, timo.o.antila@gmail.com;
0400 625 748.
Koveron kruununmetsätorppa, kuva: Anna-Maija Rae
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Ruskaretki 2021
Vuoden 2021 ruskaretki suuntautuu Urho Kekkosen Kansallispuistoon
viikolla 37. Linja-auto ajaa Rovaniemeltä Kiilopään kautta RajaJooseppiin, eli voit kulkea haluamaasi ympyräreittiä tai puiston halki
viikon aikana, tai nauttia omatoimisesti Kiilopään palveluista ja tehdä
päiväretkiä. Lisätietoja retkestä ensi kevään aikana, mutta voit tutustua
Taivaltajien ruskaretken periaatteisiin ja mm. varusteluetteloon
Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista.

Kulvakkojärvi ja kahvipannu ruskalla 2020
Kuva: Minna Saikkonen
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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 17.00-18.30 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.
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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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

Jaostot
EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com
Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen
050 584 0932, vikunja49 ( at ) gmail.com

Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut,
koulutusyhdyshenkilö

Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com

Sihteeri Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com

Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com

Jäsensihteeri Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa
045 175 0451, hrinne ( at ) elisanet.fi
Kiinteistötoimikunta pj Mattias
Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta

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

Matti Ketola
040 730 3299
Aamusumua
Appistunturin
tienoilla ruskalla 2020
Marja-Liisa Lehto
040 779
6505
Taivalpirtti
Paula Paavilainen
040
740
0008
Aamusumua Appistunturin
tienoilla ruskalla 2020
Emäntäryhmä
Mattias Puronniemi
040 577 7099
Seppo Raevaara
040 546 8773
Taivalpirtin isännät
Susanna Ranta-aho
040 508 6117
Ossi Kuoppala 050 588 3084
Ilkka Sillanpää
040 726 7022
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Marika Viinikka
050 550 9072
Pertti Hämäläinen 050 464 7549
Kari Väisänen
1 jäsen valitaan 2021 kevätkokouksessa
Varaj. Jussi-Pekka Arkkola 045 189 8489
Jaana Röytiö
050 373 7219

Tapahtumat –lehti

Suomen Latu ry.
www.suomenlatu.fi
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1,
00250 Helsinki
Jäsenpalvelu 044 7226 301

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

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

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä
050 408 5111 www.pirkankierros.fi

26 Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs

Aamusumua Appistunturin liepeillä ruskalla 2020

Kuvat: Johanna Välimäki
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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.
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

sähköpostiosoite.
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