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Kuluva/kulunut talvi on/oli säiden
puolesta vaihteleva. Aluksi lunta
tuli runsaasti, paikoitellen jopa
liikaakin. Pakkaslumi oli höttöä ja
ensimmäinen suoja sai aikaan
lumikerroksen madaltumisen ja
esimerkiksi ladut muuttuivat jäisiksi
ja hyvin roskaisiksi.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Taitto: Anna-Maija Rae
Ilmoitushinnat vuonna 2019:
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.

Taivalpirtillä päivystettiin helmikuussa viikonloppuisin, ja kävijöitä
oli joitakin kymmeniä per viikonloppu. Lindbergin Kari teki taas
suuren työn latujen ajossa lumikelkalla. Kiitos hänelle ja muille
latujen kunnossapitäjille.

No 3/2019 (kesä-syyskuu) ilmestyy 20.5.2019.
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 20.4.2019
ISSN 1238.0040

Minä sain tilaisuuden kokeilla
ylöjärveläisen firman eräänlaista
prototyyppiä retkiluistimista. Terä
on leveämpi kuin muissa luistimissa. Luistelujäät eivät olleet parhaat
mahdolliset, mutta kokeilu kuitenkin osoitti luistimien toimivuuden.

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

Tässä lehdessä ilmoitetut tapahtumat ovat ajalle huhtikuu-toukokuu
2019. Taivalpirtin kevättalkoot ja
kesäkauden avajaiset osuvat tuolle
ajanjaksolle.

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2019:
Perhejäsenmaksu
Yhden jäsenen maksu
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 20
vuotias nuori, joka ei opiskele tai alle
29 vuotias opiskelija)
Toisen latuyhdistyksen jäsen
Yhteisöhenkilöjäsenyys

Tulkaa mukaan tapahtumiin; niitä
järjestetään jäsenistöä varten talkoolaisten toimesta.

33 €
25 €

Aurinkoista kevään odotusta kaikille Taivaltajille toivottaa

13 €
19 €
28 €

pj. Raimo

Kansikuva ja kannen taitto:
Anna-Maija Rae
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TAPAHTUMAKALENTERI
Aamun askeleet
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopallon sisävuoro kello 19.00 alkaen joka keskiviikko toukokuun
alkupuolelle Pirkanmaan Ammattikoululla, nykyinen Tredu, Koivistonkylässä. 15.5. siirrytään pelaamaan Taivalpirtin ulkokentälle, joka keskiviikko noin kello 18.00 alkaen aina syyskuun puoleen väliin asti, sivu 12
Taivalpirtin jäsenillat
Keskiviikoisin 15.5. alkaen omaehtoista toimintaa ja saunomista, sivu 12
Tiistaimelonnat
Tiistaisin 7.5.-4.6. kello 18.00 Kaupinojan kanoottivajalta kaikentasoisille
melojille. Taivaltajien kanootit ja kajakit käytössä korvauksetta, sivu 15
Pyöräilyn retkilenkit
Lähtö parillisen viikon sunnuntaina kello 10.00 Mustalahden satamasta.
Matka yleensä 50–80 kilometriä. Ensimmäinen kerta viikko 16 (21.4.) ja
viimeinen viikko 34 (25.8.). Poikkeus sääntöön viikko 14 lauantai 15.6.
Jukolan maisemiin Kangasalle, sivu 13
18.4. Taivaltajat hiljentyvät pääsiäisen sanoman äärellä, sivu 22
27.4. Keväinen lintu- ja luontoretki Isojärven kansallispuistoon, sivu 14
6.5. Sauvakävelyn uudet tuulet, sivu 23
9.5. Ensiapujaosto suunnittelee tulevaa toimintaa Kerholla, sivu 11
11.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 4
15.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 4
17.-19.5. Viikonloppuretki meloen Saarijärven koskireitillä, sivu 15
22.5. Retkeilyn ABC, Miten pakataan rinkka kesä-/ruskavaellukselle,
sivu 18
26.5. Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi, sivu 8
30.5.-2.6. Pyöräretki, sivu 13
5.6. Perinteinen mato-onkikilpailu Taivalpirtillä, sivu 4
7.-9.6. Kesän viikonloppuretki Kelventeelle, sivu 16
12.6. Retkeilyn ABC: Lasten kanssa taivaltaminen, sivu 19
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6.-13.7. Pyöräretki, sivu 14
15.-22.7 Melontavaellus Käkkälöjoelle ja Ounasjoelle, sivu 17
27.-28.7. Pyöräretki, sivu 14
12.8. Ruskaretken infopalaveri, sivu 20
6.-15.9. Ruskaretki Länsi-Lappiin tai Reisan kansallispuistoon, sivu 19

TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU
11.5. lauantaina Kevättalkoot
kello 9.00-15.00
Taivalpirtillä tehdään puu-, piha-, siistimis- ja kunnostustöitä.
Talo tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit sekä keittolounaan. Talkoiden
päätyttyä uimapukusauna.
Tervetuloa!
Kevätterveisin Kiinteistötoimikunta.

15.5. keskiviikkonaTaivalpirtin kesäkauden avajaiset
kello 18.00 alkaen
Lipun nosto ja kahvit. Sauna lämpiää (uimapukusauna), uimavesi on
sulaa, ja sään toivotaan olevan vähintään siedettävää. Nuotiotakin
on pidetty, jotta makkaraa tms. voi paistaa ja tuleen tuijottaa.

5.6. keskiviikkona perinteinen mato-onkikilpailu
kello 18. 00 alkaen.
Tarkemmin seuraavassa Tapahtumat-lehdessä.
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Tapani ”Taapo” Jantunen
1945 – 2019
Olen tuntenut Taapon jo 90-luvun alkuvuosista lähtien jolloin hän ensi kerran liittyi mukaan samaan Taivaltajien ruskaryhmään, jota Purhosen Pekka
veti.
Ja lukuisilla retkillä sen jälkeen olen saanut nauttia hänen seurastaan. On
ollut ruskavaelluksia Lapissa, talvivaelluksia eri puolella Suomen ja Ruotsin
Lappia sekä viikonloppureissuja, melonta- ja pyöräilyretkiä ja vaikka mitä.
Usein hän veti myös omaa ryhmäänsä näillä matkoilla, Siru-vaimon ollessa
vakioryhmäläinen. Yksi monista Taapon junailemista ”privaatti” reissuista
olivat kesävaellukset Ruotsin tuntureille. Niitä tehtiin vuodesta 2000 lähtien
ja mukana oli aina bussilastillinen innokkaita vaeltajia.
Minulle on jäänyt mieleen se kuinka hyvin Taapo, oli hän sitten ryhmän vetäjänä tai jäsenenä, piti huolen muista matkaajista tukemalla ja kannustamalla jokaista. Ja hänen huumorinsa sai meidät muut monesti unohtamaan matkan rasitukset. Jään kaipaamaan hänen hyväntahtoista tilannehuumoriaan. Aina löytyi jokin hauska sanonta tai lohkaisu, ja sitten hersyvä
nauru päälle!
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Taapo oli tunnetusti iltauninen ja aamuvirkku. Harvoin hän viipyi pitkään
iltanuotiolla, vaan pian päivällisen jälkeen saattoi todeta menevänsä ”nukkumaan heti pikkukakkosen jälkeen”, ja että sitten ”pannaan diisselit käyntiin”. Siinä saattoi jäädä kuutamot, revontulet tai suden ulvomiset kokematta, mutta sen sijaan hän oli aamulla jo käynyt kuvailemassa maisemia ja
nauttinut aamupuuron ennen kuin me muut pääsimme ylös makuupusseistamme.
Yksi asia, josta Taapon kaikki muistamme, on valokuvaus ja myöhemmin
myös videokuvaus. Kamera oli aina mukana - tai ainakin melkein aina. Nimittäin kerran melontamatkalla Itä-Suomessa hän sattui kohtaamaan karhun ihan läheltä, mutta juuri silloin kameraa ei ollut matkassa. Mahtoiko se
olla syynä, että hänellä oli kantamuksissaan usein kaksi tai kolmekin kameraa. Monet pysyvät muistot matkoiltamme olen saanut Taapon kuvausinnon ansiosta. Niitä saan kerrata hänen tekemistään kuvakansioista ja
videoista. Taapon kuvien pysyvä näyttely löytyy kodistani, eteisen ja wc:n
seinät kun ovat täynnä hänen kuviaan.
Muistan, kuinka Taapo valitsi varusteensa tarkkaan ja piti niistä hyvää
huolta. Hän oli myös kekseliäs ja kätevä tekemään omia retkeilyvälineitä.
Kävelysauvan hän muokkasi Fiskarsin haravan varresta, joka samalla toimi
myös kameran jalustana. Samalaisia haravan varsia ilmaantui sitten muillekin taivaltajille. Ompelukaan ei ollut hänelle vierasta, ainakaan retkivarusteita valmistettaessa. Riippumattoa hän keksi käyttää retkillä ennen
muita. Tosin hän ei siinä tainnut nukkua, vaan käytti tauoilla ja muuhun
lepäilyyn. Kaiken kaikkiaan niitä varusteita Taapolla sitten olikin aina
riittävästi mukana, harvoin rinkka painoi alle 30 kiloa.
Saariselkä oli Taapon mielipaikka, jossa hän tapasi käydä kesäisin ja
talvisin. Jos porukkaa ei aina löytynyt, lähti hän matkaan yksin. Sinne oli
Taapon tarkoitus viedä ryhmä myös viime syksyn ruskaretkelle, mutta
hänen viimeiseksi retkekseen jäi Karhunkierros touko-kesäkuun vaihteessa. Hänen sairastumisensa tuli meille kaikille ikävänä yllätyksenä, varsinkin, kun hän sitä ennen oli ollut niin hyvässä kunnossa. Minullekin hän
kertoi ettei ollut koskaan hiihtänyt sellaisia kilometrimääriä kuin edellisenä
talvena, jopa 30 km lenkit olivat tavallisia.
Sairauden edetessä pidin yhteyttä Taapoon käymällä usein hänen luonaan
kotona, myöhemmin sairaalassa ja lopuksi Pirkanmaan hoitokodissa. Ystävyytemme säilyi vahvana loppuun asti ja se merkitsi minulle paljon.
Taapoa muistaen,
Ritva Vuorenmaa
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Tästä Antin Sarmin alueella 2008 ottamasta kuvasta välittyy meille muisto
positiivisesta, hersyvän huumorin omaavasta Taaposta parhaimmillaan.

Taapo ja Tapahtumat -lehti
Taapo oli vuosia mukana Tapahtumat-lehden toimittamisessa. Kirjoitteli
mukavia, huumorilla sävytettyjä juttuja lisäten niihin valokuviaan. Hän myös
usein pyynnöstäni täydensi muiden juttuja kuvillaan.
Tärkein tehtävä ja suurin apu oli kannen taitto. Hän aikoinaan lupasi tehdä
kannet sen vuoden loppuun asti. Se vuoden loppu venyi lähes 15 vuodeksi,
jonka aikana olemme saaneet nauttia hänen upeista kansikuvistaan.
Taapo oli meille taivaltaja-ystäville tärkeä ja taivaltaja-yhteisö oli Taapolle
tärkeä. Jäämme kaipaamaan.
päätoimittaja Anna-Maija Rae
Kuvat: Antti Sirén
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26.5.2019
Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi
Suomen Ladun Tampereen Taivaltajille 60-vuotislahjaksi antama ja valitsemamme kurssi on Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssi. Se on sunnuntaina 26.5.2019 kello 9.00–15.00 Taivalpirtillä. Kurssille mahtuu 20
osallistujaa. Kouluttajana on Tiia Eskelinen Suomen Ladusta.
Ilmoittautuminen on pakollinen kurssille haluavalle ja tapahtuu 15.5.2019
mennessä seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/35374256265319-91961958
Linkki
löytyy
myös
kotisivultamme
taivaltajat.sporttisaitti.com.
Kurssilla saadaan perustiedot Metsävaeltajatoiminnasta ja opitaan, kuinka retkeilytaitoja harjoitellaan 7-12 vuotiaiden lasten kanssa. Käytännönläheinen kurssi toteutetaan pääosin
ulkona. Kurssin kesto on 8 x 45 min.
Kurssi on kaikille avoin eli ei edellytä
Metsämörriohjaajan
peruskurssin
suorittamista. Osallistujalta vaaditaan
kokemusta päiväretkeilystä ja retkeilyn perustaidot. Kurssi on ilmainen
Tampereen Taivaltajien jäsenille, jotka sitoutuvat olemaan ohjaajana Taivaltajien toiminnassa. Muuten hinta
on 95 euroa Suomen Ladun jäseneltä ja muilta 130 euroa.
Ohjeet osallistujalle
Pukeutuminen: Kurssilla ollaan paljon ulkona. Pukeudu aina sään ja toiminnan mukaisesti ja varaa riittävästi varavaatetta mukaan.
Eväät: Ota mukaasi maastossa syötävät, tukevat lounaseväät.
Muut varusteet: Osallistujalla tulee olla oma reppu, juomapullo ja istuinalusta mukana.
Ilmoitus sairauksista ja rajoitteista: Osallistujan tulee ilmoittaa etukäteen
kirjallisesti tai suullisesti kouluttajalle mahdollisista sairauksista, allergioista
ttai muista rajoitteista.
Päihtyneenä osallistuminen: Kurssille ei voi osallistua päihtyneenä.
Pääsyvaatimukset: Osallistujalla tulee olla normaali kunto
Matti Rahomäki
koulutusyhdyshenkilö, Tampereen Taivaltajat ry
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Myöhäissyksyn retki Puurijärven
ja Isosuon kansallispuistoon
Pyhäinpäivänä 3.11.2018
Lähtö tapahtui aamusella Tampereelta yhteiskuljetuksin. Sateen uhka
oli olemassa, mutta meitä lykästi ja
aurinko paistoi.
Kokoonnuimme Multialahden parkkipaikalle, mistä lähti kahden kilometrin pituinen, kuvitettu luontopolku, joka kertoi suon salatusta elämästä.
Pitkospuut olivat liukkaita ja paikoin
aika surkeassa jamassa. Tulimme
vanhalle turvesuulille, mistä löysimme karpaloita.
Matka jatkui neljä metriä korkean
Multialahden lintutornin kautta AlaKauvatsanjoen tulistelupaikalle, missä nautimme valmiiden tulien lomassa eväät.
Kävelimme takaisin autoille ja ajoimme vielä Kärjenkallion parkkipaikalle,
josta suunnistimme yhdelle pohjoismaiden korkeimmalle lintutornille (18 m). Näky oli vaikuttava yli koko suon,
missä käyskenteli muun muassa kotka, joutsenia sekä korppeja.
Teksti ja kuva: Marika Viinikka

Päiväretki Taivalpirtillä 13.1.2019
Aurinko paistoi, kun joukko Taivaltajia pisti lumikengät jalkaan ja lähti
raikkaaseen talvipäivään tallustelemaan. Kahdella meistä tosin oli
menopelinä eräsukset sekä niin kutsutut retkisuksien/liukulumikenkien
välimaasto.
Suuntasimme kohti Koukkurahkaa ja vastaan tuli noin kymmenkunta
läskipyöräilijää (leveärangaspyörä, ei kuski). Ihailimme Evertin kiveä ja
ihmettelimme miten mahtaa ladun teko onnistua nyt reitille, minkä
maastopyöräilijät ovat valloittaneet.
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Kuljimme ympäri Koukkurahkaa nauttien ihanista, jopa Lapin kaltaisista
maisemista, auringosta, mikä lämmitti jo sekä tiaisten iloisesta
viserryksestä.
Takaisin Pirtille, jossa nautimme eväät takan lämmössä sekä ihanasta
avantosaunasta.
Teksti ja kuva: MarikaViinikka

Talvirieha Taivalpirtillä 10.2.2019
Helmikuun alussa vietettiin koko perheen talviriehaa Taivalpirtillä. Teemana
oli iglun rakennus sekä lumiukkojen teko.
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Lentopallokentälle kohosikin kaksi IceBox-muoteilla tehtyä lumi-iglua.
Lapset rakensivat iglumestari-Ilkan kanssa toisen, ja siinä vauhdissa
aikuiset jäivät kakkoseksi, vaikka mekin teimme urakalla töitä. Kahdessa
tunnissa olivat molemmat iglut valmiita. Tekemisen vauhdissa auttoi
suojakeli, kun iglun kovettumista ei tarvinnut yhtään odotella. Sen verran
iglun tekemisessä oiottiin, että niitä ei rakennettu rinteen päälle, eikä
oviaukon eteen tehty tunnelia. Oikeaoppisessa lumiluolassa ja iglussa

oviaukon yläreuna on nukkumatason alapuolella, jolloin iglussa on lämmin
nukkua kovassakin pakkasessa.
Taivalpirtin pihamaalle rakentui myös kymmenkunta lumiukkoa, -akkaa ja eläintä. Ne tervehtivät hiihtäjiä hauskasti. Toivottavasti rakennelmat
kestivät rakentamisen jälkeen jatkuneen tihkusateen ja seuraavan
viikonlopun keväiset ilmamassat jollakin tavalla, ja säilyivät ilahduttamassa
kulkijoita.
Uskaltaisin silti luvata, että lentopallokenttä on sula Taivalpirtin kesäkauden
avajaisiin mennessä…
Teksti ja kuvat:Johanna Välimäki

Ensiapujaosto
Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä
9.5. Ensiapuväki kehittää tulevaa toimintaa. Vanhat konkarit ja uudet
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Aloitamme Kerholla kahvilla kello
18.00. TERVETULOA !
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Pelijaosto
Kesäkauden avajaiset,
Pirtin kesä ja kesän lentopallo
Taivalpirtin kesäkauden avajaiset pidetään keskiviikkona 15.05.2019.
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 (uimapukusauna aina keskiviikkoisin),
uimavesi on sulaa (on yleensä avajaisissa jo ollut), ja sään toivotaan
olevan vähintään siedettävää (varustelukysymys). Nuotiotakin on pidetty,
jotta makkaraa tms. voi paistaa ja tuleen tuijottaa.
Joka tapauksessa siitä alkaen joka keskiviikko noin kello 18.00 nostetaan
lentopalloverkko tolppien väliin ja aloitellaan pelailu. Pelaillaan porukan
mielihaluista (ja joskus säästäkin) riippuen noin puolitoista tuntia, jonka
jälkeen saunotaan ja sen jälkeen paistellaan omia nuotiomakkaroita (tähän
mennessä aina joku on paistanut).
Viime kesinä pelailemaan olisi mahtunut useampikin lisää, porukan vähyys
on selvästi haitannut. Kannattaa tulla kokeilemaan, josko siitä löytyisi oma
kiinnostava, liikkeelle saava sosiaalinen harrastus.
Pirtiltä löytyy mahdollisuus myös onkimiseen, mölkkyyn, kyykkään, tikanheittoon, ja tietenkin monenlaiseen muuhunkin ulkoiluun. Myöhemmin
kesällä marjastus ja sienestys ovat myös mahdollisia Pirtin lähimaastoissa.
Jos halonhakkuu tms. kiinnostaa, siihenkin saattaa löytyä mahdollisuus.
Parina vuotena sää (oikeastaan useinkin turha pelko, että sää olisi huono)
on haitannut pelaamista enemmän kuin tunnetussa historiassa keskimäärin. Mutta näinhän se ei voi jatkua, joten nyt tulee hieno kesä.
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
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Pyöräilyjaosto
Retkilenkit
Lähtö parillisen viikon sunnuntaina kello 10.00 Mustalahden satamasta.
Matka yleensä 50–80 kilometriä. Ensimmäinen kerta viikko 16 (21.4.) ja
viimeinen viikko 34 (25.8.). Poikkeus sääntöön viikko 14 lauantai 15.6.
Jukolan maisemiin Kangasalle.
Tutustumme retkien aikana johonkin luonto- tai kulttuurikohteeseen.
Retkien vetäjinä Tampereen Polkupyöräilijoiden ja Taivaltajien pyöräilynohjaajia. Retkivauhti sovitetaan ryhmän mukaan keskinopeus 17-20
kilometriä tunnissa
Matkalla pidetään taukoja ja lisäksi on mahdollinen kahvilakäynti. Omat
eväät ja juomat sekä sisärengas varalla on hyvä olla mukana.

Pyöräretki 30.5.-2.6.2019
Perinteinen Tampereen Taivaltajien ja Tampereen Polkupyöräilijöiden
helatorstaina alkava nelipäiväinen pyöräretki 30.5.–2.6.2019 suuntautuu
itään kohti Päijännettä.
Helatorstaina ajamme Tampereelta ensin Kuhmoisiin ja majoitumme
Lehdesmäen lomakotiin (päivämatka noin 75 kilometriä).
Perjantaina piipahdamme Päijänteen kansallispuistossa Virmailan saarella,
joka on Päijänteen suurin saari. Jatkamme yöpymään Lomakeskus
Telarantaan Padasjoelle (70 kilometriä).
Lauantaina ajelemme hiljaisia teitä Luopioisten ja Pälkäneen kautta
Valkeakoskelle Apialahti Campingiin (70 kilometriä).
Viimeisenä pyöräilypäivänä sunnuntaina on tarjolla joko pidempi vaihtoehto
Vesilahden-Tottijärven-Nokian kautta Tampereelle (noin 90 kilometriä) tai
lyhyt versio Lempäälä-Tampere (noin 45 kilometriä).
Päivittäin tutustumme erilaisiin pikku kohteisiin matkan varrella ja pidämme
tempon leppoisana muutenkin. Reitti on kokonaan päällystetty lukuun
ottamatta piipahdusta Virmailan saarelle.
Matkalla ei ole huoltoautoa, joten jokainen kuljettaa omat varusteensa.
Retken hinta on 180 €/henkilö sisältäen majoitukset (sisämajoitukset
yleensä 2 hengen huoneissa saunomisineen), aamiaiset ja illalliset.
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Kahvittelut ja päivän pikku syömiset eivät kuulu osallistumismaksuun.
Tarkempi informaatio retkestä lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.
Ilmoittautuminen 19.5.2019 mennessä https://taivaltajat.sporttisaitti.com/.
Retkelle mahtuu enintään 14 henkilöä. Tiedustelut pekka.lylykorpi ( at )
gmail.com tai mattirahomaki ( at ) gmail.com.

Heinäkuussa perinteiset retket
8 päivän pyöräretkeä varten on varattu ajankohta 6.-13.7. ja viikonlopun
pyöräretkeä varten ajankohta 27.-28.7. Näistä lisää seuraavassa
Tapahtumat -lehdessä.

Retkeilyjaosto
27.4. Keväinen lintu- ja
luontoretki Kuhmoisten
Isojärven kansallispuistoon
Keväinen lintu- ja luontoretki Kuhmoisten
Isojärven kansallispuistoon Kuljemme 10
kilometrin mittaisen rengasreitin Heretystä
Latokuusikon aarniometsälehdon kautta Vahterjärven laavulle ja
tulipaikalle, missä evästelemme. Matkalla poikkeamme katsomassa
jalustalla jököttävää noin 100 000 kiloa painavaa hiidenkiveä Heretyn
luontopolulla. Vahterjärveltä matka jatkuu Lortikanvuoren vanhaan
metsään. Paluumatka Lortikanvuorelta kohti Heretyn museokämppää ja ppaikkaa taittuu jätkien tekemää vanhaa polkupyörätietä pitkin.
Keskitymme reitin varrella siivekkäiden kuuntelemiseen sekä ympäröivän
luonnon tarkkailuun, joten etenemme leppoisalla vauhdilla. Reitti on
korkeuserojen vuoksi keskivaativa. Paluumatkalla poikkeamme autokyydeillä tutustumassa kansallispuistoon kuuluvaan, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan Huhtalan torpan pihapiiriin Kalalahden tien varressa.
Lähdemme Kerholta kimppakyydeillä kohti Kuhmoisten Kylämäntietä kello
10.00 Ekologiset syyt huomioiden sekä sen vuoksi, että Isojärvellä on
keväisinä viikonloppuina varsinkin sään suosiessa paljon muitakin
luonnonystäviä ja retkeilijöitä, lähdemme matkaan minimiautomäärällä.
Käännymme kohti Heretyn p-paikkaa Tampere-Jyväskylä -tieltä Länkipohjasta, missä hyvät opasteet.
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Mukaan eväät, riitävästi juotavaa sekä sään mukainen patikointivarustus.
Kiikarit - ei huano.
Ilmoittautumiset retken vetäjä Elina Pallakselle viimeistään Palmusunnuntaina 14.4. Sähköposti: ….………………, p. ……………………….
Itä-Tampereella tai Oriveden suunnalla matkan varrella asuvien kannattaa
kysellä kimppakyydeistä retkeilyn sähköpostilistalla, niin ei tarvitse tulla
keskustaan.
Lisätietoa puistosta: www.luontoon.fi/isojarvi

Tiistaimelontoja 7.5.-4.6.2019 kello 18.00
Melomme taas tiistaisin Kaupinojanlahdelta sään ja tuulten sallimaan
suuntaan.
Tiistaimelonnat on tarkoitettu kaikentasoisille melojille, pyrin antamaan
opastusta ja neuvoja mahdollisuuksien mukaan. Tyynellä säällä teemme
pikku retkiä lähisaarille tai kaupungin edustalle. Taivaltajien kanootit ja
kajakit ovat käytössämme korvauksetta.
Varaudu vaihtovaatteilla ja -kengillä, kanoottiin noustessa ja siinä istuessa
tuppaa aina jokin paikka kastumaan ja melasta valuu vettä hihoihin.
Tavaroita voi jättää vajaan melonnan ajaksi, jolloin vaja on lukittuna.
Seuraa Taivaltajien melontalistaa ttmelonta, mistä saat ajankohtaista tietoa
melonnoista. Listan liittymistiedot Tapahtumien takasivulla.
Ei ilmoittautumista, ei varauksia. Tiedustelut Timo Antila, 0400 625 748.

17.-19.5.2019 Viikonloppuretki
meloen Saarijärven koskireitille
Koska melonta alkaa kevättulvan jälkeen pitkän kosken niskalta (kosket
luokkaa I-II+) pitää osallistujilla olla koskimelontakokemusta. Reitillä on
useita koskia, joista osa on liian hankalia maitse ohitettaviksi. Reitillä on
myös ylitettäviä järvenselkiä. Kanootin tai kajakin voit vuokrata mm.
Taivaltajilta (hoidan vuokrauksen), säähän ja kylmään veteen sopivat
melontavaatteet pitää olla omasta takaa.
Matkaan lähdemme perjantai-iltana, mutta voit tulla mukaan myös vasta
lauantaina, ja vaikka vain päiväretkellekin. Matkan (noin 194 km, 2,5 h)
teemme omilla autoilla/kimppakyydeillä, kyytiä voit tarjota/kysyä retkeilyn
sähköpostilistalla. Autokyydeistä maksetaan yleensä kuljettajan määrittämä
bensaraha.
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Majoituksen pyrin järjestämään sisätiloihin, jolloin meillä on käytössämme
keittiö ja sauna. Jos sisämajoitus järjestyy, on se maksullinen omakustannushintaan. Telttailla voi maksuttomasti melonnan lähtöpaikassa
Heijoistenkosken telttailualueella, missä on nuotiokatos ja puucee, ei muita
palveluja. Sisämajoituksen saatavuus on vielä (20.1.) epävarma, joten
mahdollisesti
koko
seurueen
majoitus
on
omissa
teltoissa
Heijoistenkosella, jolloin mukaan tarvitaan omat teltta, makuupussi ja alusta, keitin, eväät ja vettä.
Lisätietoja laitan ttmelonta@googlegroups.com -sähköpostilistalle heti, kun
saan tilanteesta tarkempaa tietoa.
Perjantai-iltana majoitumme, ei melontaa. Lauantaina melonnan
lähtöpaikka on Heijoistenkosken telttailualue, lopetus Lehtolan koulun
uimaranta. Sunnuntaina melomme Lehtolan koululta Riekonkoskelle, mistä
lähdemme kotimatkalle. Retket lähtevät noin kello 10.00, retkellä evästauko.
Lisätietoja laitan ilmoittautuneille sekä ttmelonta@googlegroups.com sähköpostilistalla.
Ilmoittautumiset viimeistään 5.5. sekä tiedustelut Timo Antila 0400 625 748,
sähköposti timo.o.antila ( at ) gmail.com.

Kesän viikonloppuretki
Kelventeelle
7.-9.6.2019
Retkemme suuntautuu Päijänteen kansallispuistoon. Matkan teemme omilla autoilla/
kimppakyydeillä.
Perjantaina lähdemme Padasjoen laivarannasta kello 19.00 melojat meloen
Kelventeen Isohiedalle ja patikoijat moottorivenekuljetuksella Likolahteen,
josta patikoivat Isohiedalle.
Lauantaina melomme kansallispuistossa noin 15-20 kilometrin lenkin Kelventeen Hinttolanhiekalle ja patikoijat tutkivat Kelvennettä päätyen samalle
leiripaikalle.
Sunnuntaina aamupäivällä siirrymme meloen ja patikoiden lounastamaan
Nimettömälle. Sieltä melojat suunnistavat iltapäivällä takaisin Padasjoen
laivarantaan. Patikoijat siirtyvät Nimettömältä moottorivenekuljetuksen
noutopisteelle.
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Patikoijat maksavat venekyytinsä (vene 100 € per suunta, max 8 hlö).
Venekyyditykset vaativat patikoijien aikataulujen yhteensovittelun. Siksi
sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä ajoissa.
Kelvenne on 9 kilometriä pitkä saari. Lisätietoa Päijänteen kansallispuistosta saa sivustolta https://www.luontoon.fi/paijanne/
Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat
eväät, keitin, yöpymisvälineet ja sään mukainen retkeilyvarustus. Kelventeellä on hyvä olla omat vedet mukana, ellei halua järvivettä käyttää.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.5.2019 mennessä:
Pia Närvänen 050 3451 164 tai pia.narvanen(at) gmail.com.

Isohieta. Kuva Anna-Maija Rae

15.-22.7 Melontavaellus
Käkkälöjoelle ja Ounasjoelle
Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu jälleen pohjoiseen. Matkaan kohti Kalmankaltiota ja ensimmäisen yön telttamajoitusta tai mahdollisesti sisämajoitusta esim. Hetassa lähdetään omin autoin ja
melontavälinein varhain maanantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon
kuluttua. Autot siirretään tiistaiaamuna taksin avulla ajatellun lopetuspaikan tienoille tai muuhun sopivaan paikkaan.
Matka Käkkälöjoella alkaa Pöyrisjärven erämaa-alueelta Kalmankaltiosta ja
ensimmäinen yö vietetään Nallatuvan autiotuvan kohdalla. Seuraava yö
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vietetään todennäköisesti Siltakosken laavun tienoilla. Ketomellassa on
alustavana ajatuksena pitää luppopäivä ja vaikkapa patikoida Tappurin
kierros Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Ounasjokea melotaan jonnekin Raattaman tai Tepaston tienoille saakka.
Retkellä majoitus on omissa teltoissa ja ruoka tehdään itse. Lisäksi retki
vaatii kykyä sietää sääskiä ja muita tuttavallisia pikkuötököitä.
Reitillä on jonkin verran nivoja ja koskia, ja ne ovat kivisiä, joten reitti
soveltuukin muoviselle melontakalustolle sekä melojille, joilla on jo
melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi hankkia etukäteen lisää
esim. Lempäälän koskireitiltä ja Muroleenkoskesta.
Kuvaus
Ounasjoen
koskista
Hetasta
Kittilään
löytyy
täältä:
http://vaaril.mbnet.fi/juhlamelonta.htm. Myös täältä näkee tietoa joista:
http://www.ounasjoki.fi/joet/ounasjoki/ (valitse oikeasta reunasta info, kun
olet valinnut vasemmalta oikean joen). Käkkälöjoesta sanotaan seuraavaa:
Käkkälöjoen kosket ovat helppoja ja sopivat myös kokemattomammalle
melojalle. Matalalla vedellä venettä (kanoottia, toimituksen huomautus) voi
tosin joutua kantamaan kivisimpien koskien ohi."
Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin infopalaverin muodossa, mutta
melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia edellisvuosien retkien
suunnitelmista:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojentoimintaa/retkeilyjaosto/taivaltajien-melontaretket/
Ilmoittautumiset (1.7. mennessä) ja tiedustelut:
Johanna Välimäki, 040 7525 116, sähköposti valimaki.johanna@gmail.com

Miten pakataan rinkka kesä/ruskavaellukselle
22.5. kello 18.00 Taivalpirtillä
Sarjamme retkeilyaiheisista tietoiskuista alkaa toukokuussa Taivalpirtillä.
Käydään läpi rinkka ja sen sisältö kesävaellusta tai ruskaretkeä ajatellen.
Tule mukaan oppimaan uutta tai keskustelemaan siitä, mitä itse teet
yleensä toisin. Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan
(uimapukusauna) ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset
tiedustelut Johanna Välimäki, valimaki.johanna (at) gmail.com
tai 040 7525 116.
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Lasten kanssa taivaltaminen
12.6 kello 18.00 Taivalpirtillä
Vaellusaiheiset tietoiskut jatkuvat kesäkuussa Taivalpirtillä. Kerron
kokemuksia ja käytäntöjä lasten kanssa taivaltamisesta. Tule mukaan
oppimaan, keskustelemaan tahi kertomaan omia kokemuksiasi ja
käytäntöjäsi. Paikalla on myös nokikokki kokkailemassa lasten kanssa.
Tapahtuman jälkeen kannattaa jäädä Pirtille saunomaan (uimapukusauna)
ja nauttimaan omista eväistä nuotiolla. Mahdolliset tiedustelut Pia
Närvänen, pia.narvanen (at) gmail.com tai 050 345 1164.

Ruskaretki 6.-15.9.
Länsi-Lappiin tai Reisan kansallispuistoon

Reisan laakso. Kuvat: Matti Rekola

Vuoden 2019 ruskaretki suuntautuu Länsi-Lappiin (Pallas, Hetta,
Pöyrisjärvi) tai Norjan puolelle Reisadaleniin. Ajankohta on syyskuun viikko
37.
Matkat tehdään Tampereelta junalla makuupaikoilla ja tilausbussilla. Yöjuna lähtee Tampereelta perjantai-iltana 6.9 noin kello 22 ja
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todennäköisesti menemme Rovaniemelle. Bussi ajanee lauantaina
reittiä
Rovaniemi-Kittilä-JerisjärviRaattama-Peltovuoma-Hetta-Kautokeino, poiketen matkalla tarvittaessa ainakin hotelli Pallaksella ja
Vuontispirtillä. Bussireitti päättyy
Reisan kansallispuiston lähistölle.
Reisan kansallispuistoon johtavan
tien kuntoa selvitetään, mutta ainakin taksilla pääsee lähelle.
Paluumatkalla ensin matkustamme
lauantaina 14.9. bussilla samaa
reittiä takaisin juna-asemalle ja sitten
siirrymme
etelään
lähtevään
yöjunaan.
Tampereen
rautatieasemalla olemme takaisin varhain
sunnuntai-aamuna 15.9.
Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa ja infopalaveri järjestetään
Reisan putouksia
12.8. Retken hinta on omakustannehinta sisältäen bussi- ja junamatkat, ja se riippuu osallistujien määrästä, mutta hinta yhdistyksen
jäsenille on korkeintaan 190 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 2018 järjestelyistä Taivaltajien
nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/retkeilyjaosto/.
Sivuilta löytyy myös varusteluettelo.
Voit alkaa suunnittelemaan omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit
myös omatoimisesti käyttää vaikkapa Pallaksen tai Hetan majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä päiväretkiä lähiympäristöön. Mikäli
suunnistaminen aiheuttaa päänvaivaa, niin Pallas-Hetta on selkeästi
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merkattu ja kaunis reitti, jonka varrella on monta autiotupaa. Norjan
alueesta puolestaan löytyy kartta osoitteesta www.norgeskart.no
Ryhmien vetäjille (vähintään kolmen hengen vaellusryhmä) on luvassa
porkkanana 30 eurolla alenettu 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.

Retkeilyjaosto on aloittanut "suurhankkeen", retkeilyaiheisen koulutuksen
muodossa. Ei tämä sinällään mitään uutta ole, jo vuosikymmeniä on
retkeilyjaosto järjestänyt erilaisia kerhoiltoja ja muita koulutuspainotteisia
retkeilyn ja melonnan tapahtumia. Vuonna 2019 näitä tapahtumia vain on
enemmän kuin ennen. Toivottavasti tapahtumat myös löytävät yleisönsä ja
osallistujansa. Lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia ja opettavaisia muita
retkiä, kerhoiltoja ja valokuvailtoja.
Joinain kesäkeskiviikkoina Taivalpirtillä järjestetään tunnin-parin mittaisia
retkeilyaiheisia kokonaisuuksia. Pelijaoston järjestämää lentopalloa ei ole
unohdettu, sitä pelataan samaan aikaan, ja tietysti sauna lämpiää Pirtillä
myös. Näissä on monta hyvää syytä tulla nauttimaan Taivalpirtin
tunnelmasta ja kesäkaudesta.
Käytännön retkeilyä harjoitellaan ja harrastetaan kesäkuussa 7.-9.6.
Kelventeellä, Päijänteen kansallispuistossa Retkeilyn ohessa voidaan
esimerkiksi käydä läpi osallistujien majoitteita ja muita varusteita.
Koulutuspainotteista tiistaimelontaa järjestetään touko-kesäkuussa. Enemmänkin niitä voisi järjestää, jos tulisi sitovia ilmoittautumisia ihmisiltä, jotka
voisivat avustaa melontojen järjestämisissä (ottakaa yhteyttä retkeilyjaostoon). Suurin työ tehdään rannalla, jotta kaikille saadaan sopivat
välineet valittua ja sovitettua.
Muistathan, että Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osioista löytyy
paljon retkeilyaiheista tekstiä, varusteluetteloita ja retkiruokavinkkejä.
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Tämän teksin on tuottanut Johanna Välimäki, vaellusohjaaja, melontaohjaaja ja retkeilyjaoston sihteeri. Jaostostamme löytyy sekä koulutuksen
että kokemuksen myötä saavutettuja taitoja, joita olemme valmiit jakamaan
eteenpäin, kukin omalla persoonallisella tavallamme.

TAIVALTAJAT HILJENTYVÄT
PÄÄSIÄISEN SANOMAN ÄÄRELLÄ
Kiirastorstaina 18.4.2019 kello 17.30 Hervannassa Venlantuvalla.
Tilaisuuden lopuksi kahvittelemme ja teemme kävelylenkin.
Tarjoilun takia ilmoittaudu viimeistään torstaina 11.4. Päiville
tekstiviestillä tai puhelulla, mutta EI viestillä vastaajaan; puhelut
arki-iltaisin kello 18.00-20.00, puh. 040 3776 525.
Venlantupa on osoitteessa Teekkarinkatu 5B (yksi Seitsemän
veljeksen valkoisista kerrostaloista Insinöörinkadun kulmassa).
Venlantuvan kohdalle tulevat bussit 3A ja 3B, pysäkki “Sähkökatu".
Omalla autolla tulevat pysäköivät kadun varrella (ei pihassa).
Polkupyöräteline on oven vieressä.

Onnittelemme Mattiasta!
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
Mattias Puronniemelle
liikunnan ja urheilun ansioristin.
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”Sauvakävelyn uudet tuulet” 2019
Maailman johtavat sauvakävelynasiantuntijat
• kertovat uusista sauvakävelyn terveystutkimustuloksista
•

esittelevät hyviä sauvaharjoitteita

•

ohjaavat oikeisiin kävelytapoihin ja

•

kävelevät kaikkien osanottajien kanssa 1-6 kilometriä.

Tervetuloa sauvakävelyiltaan 6.5. kello 18.00 Tampereella
Kaupin urheilupuistossa. Tapahtuma kestää kaksi tuntia.
Niin nuoret kuin vanhat, hyvä- ja huonokuntoiset, aloittelijat ja
ammattilaiset… kaikki olette lämpimästi tervetulleita! Omat
sauvat mukaan. Myös lainasauvoja saatavilla. Ei pääsymaksua.
Sään mukainen ulkoiluvarustus päälle.
Järjestäjät: Tahko Pihkala -seura, ICNW, Amazing Finland, Suomen Latu /
Tampereen
Taivaltajat
ry,
Sydänliitto,
Hengitysliitto,
Reumaliitto,
Diabetesliitto, ”Voimaa vanhuuteen” -ohjelma, Tampereen kaupunki
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KIIREHDI!
Saimme pienen erän lisää Taivaltajat-liivejä.
Kaikkia kokoja vielä on saatavilla.
Liivi Taivaltajien
jäsenille,
hinta 20 €.
Väri tummansininen,
sisäosa vaalean harmaa.
Kokoja naisille ja
miehille.
Saatavana toimistolta
päivystysaikaan
keskiviikkoisin kello
17.00-18.30.
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET (päivitetty 20.3.2017)
Vuokrattava tuote (nouto ja palautus keskiviikkona)

euroa/viikko/kpl tai pari

TELTAT JA LAAVUT
Abisko Shape 3 (sopiva kahdelle aikuiselle), 1 kpl
Vaude Arco 2h, 2 hlö, 1 kpl
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan, 1 kpl
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl

12,00
8,00
6,00
8,00
5,00
2,00
2,00
2,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta, 2 kpl
Ahkio Koivisto
Lumikengät TSL 227, 6 paria
Lumikengät TSL 810, 1 pari
Lumikengät Tubbs. 2 paria
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria

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

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

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
2,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella, 3 kpl
Primus kaasukeitin, 2 kpl

2,00
2,00

Vuokrattava tuote
KANOOTIT JA KAJAKIT
Old Town 174 -intiaanikanootti
Old Town 158 -intiaanikanootti
Pyranha Traveller 16 -intiaanikanootti
Prijon Taifun -koskikajakki, 2 kpl
MX-340 -koskikajakki
Corsika -koskikajakki
Piruette -koskikajakki
Hasle Explorer -meri/retkikajakki
Miwok dak -retkikajakki
TAHE –retkikajakki

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

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

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

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. Melontakaluston
vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei
vuokraa peritä.
Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla.
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Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille
aiheutuneesta vahingosta. Varusteita ei vuokrata seuran ulkopuolisille. Vuokra käteisellä
noudettaessa Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin kello 17.00-18.30 tai puh
03 214 5231.

SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus

Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Yhdistyksen kotisivut ja facebook
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä.
Käy 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.

Uusi pankki ja uusi tilinumero
Yhdistyksen uusi tilinumero on FI 6441 0800 1036 6881 ja
pankkina toimii Oma Säästöpankki.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 0500 380 295 tai 03 214 5231
http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
Muroleenkatu 8 C 61, 33720 Tampere.
040 837 6269,
raimo.raevaara ( at ) gmail.com

EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( 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
Päivi Keskikiikonen-Piché 040 377 6525
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
Heidi Savolainen
040 770 9874
Ilkka Sillanpää
040 726 7022
Varaj. Susanna Ranta-aho 040 508 6117
Varaj. Kaisa Plomp
040 938 6111

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

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

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 Elina
Rahomäki
050 491 0483, elina.rahomaki (at) gmail.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
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549
pertti.hamalainen81( at) gmail.com

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
050 408 5111 www.pirkankierros.fi
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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
lomakkeella. Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/

olevalla

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 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
on yhteystiedoissa annettu sähköpostiosoite.
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