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Raipen palsta

TAPAHTUMAT

Tältä talvelta hiihtopäivystys Taivalpirtillä jäi kokonaan väliin lumen puutteen vuoksi. Talvi oli voisiko sanoa lumeton ja lämmin. Tätä kirjoittaessani
helmikuun lopulla ei lumesta ole tietoakaan ja lämpötila seilaa +5 ja -5
välissä.
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Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen
Etelässä mennään kohti kesää, mutta Lapin
retkeilijöille talvea riittää pitkälle toukokuuhun.

Hiihtämään on päässyt vain teko- ja
säilölumilla.
Minulle
pilkkimisestä
oman rannan läheisyydessä on tullut
hiihtoa osittain korvaavaa toimintaa.
Kun saalistakin on tullut (kuhaa ja
ahventa), on tuo harrastus mukavaa
ajanvietettä ja samalla tietenkin ulkona oloa.
Toukokuussa alkaa Taivalpirtillä kesäkausi. Kausi aloitetaan kevättalkoilla,
joissa löytyy hommia kaikille polttopuutouhun, haravoinnin ja paikkojen
siivouksen merkeissä. Tulkaa Pirtille
tutustumaan toimintaan ja muihin jäseniin.
Taivalpirtti on seuramme omistama
ulkoilumaja Hervannan eteläpuolella.
Taivalpirtin alue on kaikkien jäsenten
käytettävissä. Pirtin avain on lunastettavissa kahden vuoden jäsenyyden
jälkeen.
Keskiviikkoilta on perinteinen toimintailta. Silloin pelataan lentopalloa, saunotaan ja uidaan, istutaan nuotiolla ja
paistetaan makkaraa. Ja jutellaan
muiden jäsenten kanssa niitä näitä ja
aina vähän asiaakin.
Kevättä ja kesää odotellen toivotan
kaikille Taivaltajille aurinkoista vuoden
jatkoa. pj. Raimo
2

TAPAHTUMAKALENTERI
Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopalloa Tredulla Koivistonkylässä ja 10.5. alkaen ulkokentällä Taivalpirtillä. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. Katso sivu 10.
Pyöräilyä
Sunnuntaisin Mustalahden satamasta kello 10.00. Pyöräilytapahtumat
alkavat 23.4., sivu 11.
1.4. Retkeilyvälineiden kirpputori Kerholla, sivu 8.
23.4. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
29.-30.4. Melontaretki Haukkajoelle, sivu 15.
6.5. Kevättalkoot Taivalpirtillä, sivu 5.
7.5. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
9.5. Melontaretki lähiseudulla, sivu 16.
9.5. Aasiassa ja Euroopassa pyöräillyt Lotta Eriksson pyörämatkailuillassa
Metsossa, sivu 11.
10.5. Kesäkauden avajaiset Taivalpirtillä, sivu 10.
6.-14.5. Valtakunnallinen pyöräilyviikko, sivu 11.
16.5. Melontaretki Kaupinojan vajalta Näsijärvelle, sivu
20.5. Villiinny keväästä Taivalpirtillä, sivu 10.
20.5. Villiinny keväästä, pyöräretki Taivalpirtille, sivu 12.
21.5. Suunnistusharjoitus Niihamassa, sivu 9.
21.5. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
23.5. Melontaretki Kaupinojan vajalta Näsijärvelle, sivu
25.-28.5. Saariston rengasreitti, sivu 13.
27.5. Tunturikerho Kolbman 50-vuotisjuhla Taivalpirtillä, sivu 8.
4.6. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
7.6. Kalastuskilpailu Taivalpirtillä, sivu 16.
3

16.-18.6. Hämeen latualueen Rakastu kesäyöhön -tapahtuma Evolla,
sivu 20.
17.-18.6. Nuku yö ulkona –tapahtuma Taivalpirtillä, sivu 17.
18.6. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
2.7. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
8.-15.7. Itäisen Kuninkaantien pyöräretki Lappeenrannasta Helsinkiin,
sivu 13.
16.7. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
17-24.7. Melontavaellus Kemijoen latvoille, sivu 17.
29.-30.7. Viikonlopun pyöräretki Orivedelle, sivu 15.
30.7. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
13.8. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
27.8. Pyöräilyä Mustalahden satamasta retkivauhtia, sivu 11.
1.-10.9. Ruskaretki Länsi-Lappiin, sivu 18.

Pj. Raimo
uuden harrastuksensa
parissa.

Kuva: Raevaaran kotiarkisto
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6. toukokuuta
Perinteiset kevättalkoot Taivalpirtillä
kello 9.00 alkaen.

Talo tarjoaa kahvit ja keittoruuan sekä
uimapukusaunan talkoiden jälkeen.
Tervetuloa!

Muistelua Pirtin talviriehasta
Helmikuun 5. päivänä vietettiin Taivaltajien touhukasta talviriehaa Taivalpirtillä. Luontoäiti piti järjestäjiä viimeiseen asti jännityksessä sään ja
lumitilanteen puolesta. Onneksemme hän päätti kuitenkin suoda meille
hieman pakkasta ja lisää lunta juuri ennen tapahtumaa.
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Innokkaita ja iloisia osallistujia saapui paikalle yhteensä lähes
viisikymmentä. Mukana menossa oli monta jo aikaisemmista tapahtumista
tuttua sekä muutama ihan ensimmäistä kertaa Taivaltajien touhuihin
tutustuvaa osallistujaa.

Pirtiltä löytyi puuhaa moneen makuun, niin isoille kuin pienillekin.
Järjestäjät olivat puskeneet järven jäältä hurjat määrät lunta pulkkamäeksi,
muuten lähes lumettomaan metsäiseen rinteeseen. Järven jäälle oli
nikkaroitu napakelkka, lanattu pieni luistelurata ja tuunattu tarkkuusheittopiste. Tasapainoa testailtiin hernepussien avulla ja lumikengillä pääsi
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myös löntystelemään. Pirtin ympäristöön oli lisäksi ripoteltu talviaiheisia
runoja ja loruja. Taivalluskoira Ruuti Rukanen oli myös paikalla ilahduttamassa aurinkoisella olemuksellaan. Tarkkasilmäisimmät näkivät myös
Metsämörrin istuskelemassa Pirtin kuistin kaiteella.
Nuotiopaikalla, sekä sisällä pirtissä oli välillä jopa pulaa istumapaikoista,
sillä lähes kaikilla osallistujilla nälkä kurnaisi vatsaa samanaikaisesti.
Sopuisasti saatiin kuitenkin makkarat ja nakit paistettua ja eväät syötyä.

Teksti: Elina Rahomäki
Kuvat: Riitta Pauhu-Pohjalainen
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Retkeilyvälineiden Kirpputori
Lauantaina 1.4.2017 kello 13.00-15.00
Tampereen Taivaltajien Kerholla.
Tervetuloa myymään/ostamaan/kahvittelemaan/vaihtamaan
ajatuksia retkihenkisten ihmisten kanssa.
Osoite on Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, mutta
sisäänkäynti Suokadun puoleisesta päädystä katutasossa. Google
Mapsin haulla Suokatu 4, Tampere löytää helposti perille.
Pöytävuokra 2 euroa. Pöytävaraukset keskiviikkoon 29.3. kello 18
mennessä:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/retkeilyvalineiden-kirpputori/
Matti Rahomäki puh: 050 572 3531
Merja Rintakoski puh: 0400 630 514
Kirpputorin järjestävät Tampereen Taivaltajat ja Tunturikerho
Kolbma.

Tunturikerho Kolbma 50-vuotta!
Tunturikerho Kolbma juhlii 50-vuotistaivaltaan Taivalpirtillä
lauantaina 27.5.2017 kello 12.00-16.00.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan, kahvia ja kakkua tarjolla.
Taivalpirtin alueelle voi myös jäädä yöpymään omissa majoitteissa ja omin eväin.
Tarjoilun takia ilmoittautumiset 21.5. mennessä:
merja.rintakoski@gmail.com tai tekstiviestillä 0400 630 514.
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Etsintäjaosto
Suunnistusharjoitus
Aika: 21.5.2017 kello 15.00-18.00
Paikka: Niihaman ulkoilumajan grillipaikka
Tule oppimaan ja harjoittelemaan suunnistusta etsintäjaoston järjestämään
harjoitukseen. Tilaisuus sopii kaikille, jotka haluavat oppia suunnistuksen
alkeet, virkistää ”uinuvaa” taitoaan tai pitää sitä yllä. Iltapäivän aikana on
tarjolla erilaisia ja -tasoisia suunnistukseen liittyviä tehtäviä vasta-alkajista
lajin harrastajiin saakka. Saat tarpeen mukaan opastusta kompassin ja
kartan käytössä. Voit suorittaa tehtävät myös GPS-laitteen tai älypuhelimen
karttasovelluksen avulla, mutta toiveena on, että kaikilla osallistujilla on
oma kompassi mukana.
Harjoituksen vähimmäistavoite on, että tilaisuuden jälkeen kaikki osallistujat
osaavat määritellä kulkusuunnan kartalta kompassin avulla ja kulkea
maastossa kompassia käyttäen.
Varusteiksi tarvitset metsässä liikkumiseen soveltuvat jalkineet, sään
mukaisen vaatetuksen, kompassin ja lyijykynän. Juotavaa ja pientä
välipalaa voit myös ottaa mukaan tai ostaa niitä Niihaman majalta.
Grillipaikka on käytössämme. Tarvittavat kartat ja tehtävät saat
tapahtumapaikalta.
Voit ilmoittautua tilaisuuteen Taivaltajien kotisivulla osoitteessa:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/etsintajaosto/tapahtumakalenteri/
olevalla lomakkeella.
Tervetuloa: Etsintäjaosto
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Lapset, nuoret ja perheet
Villiinny keväästä 20.5.
Tervetuloa viettämään Suomen luonnonpäivää koko perheen voimin
Taivalpirtille lauantaina 20.5 kello 10.00-14.00. (Taivalpirtin osoite: Savontie 653, 37550 Lempäälä)
Tällä kertaa nautimme keväästä Taivalpirtin pihapiirissä. Lapsille on
ohjattuja leikkejä ja vanhempi väki voi vaikka pelata mölkkyä tai heittää
tikkaa.
Meillä on myös herkullista kala- ja kasviskeittoa, jotka nautimme nuotion
ääressä. Jälkiruoaksi paistamme tikkupullaa ja nautimme nokipannukahvit,
-teet tai -kaakaot. Annoksen hinta on 8 euroa aikuisilta ja 4 euroa lapsilta
(alle 12v). Kuuma juoma ja tikkupulla erikseen ostettuna 3 euroa. Kaikki
annokset ovat saatavissa laktoosittomina ja gluteenittomina.
Tähän tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen, jotta osaamme varautua
riittävällä määrällä keittoaineksia. Ilmoittauduthan siis keskiviikkoon 17.5.
mennessä Heidi Savolaiselle osoitteeseen heidi@adventureapes.fi tai
puh.040 770 9874.

Pelijaosto
Keväällä pelailemme lentopalloa edelleen keskiviikkoisin kello 19:00 –
20:30 Tredussa Koivistonkylässä. Aktiivista porukkaa on nyt ollut sen
verran runsaasti mukana, että uusia en mukaan keväälle enää houkuttele.
Kesällä Taivalpirtille sitten mahtuu mukaan todennäköisesti paremminkin.
Kesäkauden avajaiset Pirtillä pidetään 10.5.2017 noin kello 18.00 alkaen.
Siitä lähtien varmasti joka keskiviikko Pirtillä on noin kello 18.00 ns.
vakioväkeä pitämässä huolta siitä, että ovet avataan, sauna lämpiää,
lentopalloverkko nousee, nuotio syttyy, yms. pientä. Lentopalloa pelaillaan
yleensä pari tuntia (säästä, pelaajista, yms. riippuen). Lentopallo tarjoaa
hyvän mahdollisuuden liikkua hyvässä seurassa, ja kuntoilun tason voi
päättää aivan itse. Mahdollisuus on myös mölkkyyn, kyykkään, salkopalloon, puun pilkkomiseen(?), souteluun(?), melomiseen(?), uimiseen,
yms. Mahtaapi geokätköjäkin olla kohtuu etäisyydellä etsittäväksi.
Monenlaista voi tehdä.
Tämäkin hienous loppuu kesäkauden päättäjäisiin 13.09.2017.
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Kuten ennenkin olen lupaillut, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä takaisin.
Kuljen yleensä täältä Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, esimerkiksi
Leinolan koulun vieressä olevan kioskin pihassa noin kello 17.00-17.30
saattaa olla onnistuva aika ja paikka kohtaamiselle. Asiasta on sovittava
tietenkin etukäteen. Aina ei minulle sovi, saatan olla poissa tai Kerholla
päivystämässä. Pirtillä voi onnistua sopimaan paluusta jonkun lähemmäksi
kulkevan kanssa, minäkin saatan sovittaessa palauttaa vähän muuallekin
kuin lähtöpaikkaan. Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni löytyvät
lehdestä. En päivystä puhelimen ääressä, tekstiviesti tavoittaa varmemmin
kuin soitto.
Seppo Raevaara

Pyöräilyjaosto
Pyöräillään sunnuntaisin
23.4. alkaen elokuun loppuun sunnuntaisin kello 10.00 lähtevät Mustalahden satamasta seurojen Tampereen Taivaltajat, Tampereen Polkupyöräilijät ja Kaupin Kanuunat pyörälenkit. Joka toinen viikko on myös
ohjaajan suunnittelema ja vetämä retkivauhtinen lenkki, jossa on myös
jokin luonto- tai muu käyntikohde. Näitä retkilenkkejä on 23.4., 7.5., 21.5.,
4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. ja 27.8. Muina kertoina on kokeneiden
pyöräilijöiden lenkit, jotka polkaistaan liikkeelle spontaanimmin vailla sen
kummempaa vetäjää.

Pyöräilyviikolla 2017 "Pyörällä kulkee kaikki"!
Valtakunnallinen pyöräilyviikko järjestetään 6.-14.5.2017. Viikon tapahtumista tiedotetaan monessa mediassa, myös Taivaltajien kotisivulle tulee
linkki viikon tapahtumiin.

Lotta Eriksson pyörämatkailuillassa Metsossa
tiistaina 9.5. kello 18.00
Tamperelainen maailmanmatkaaja Lotta Eriksson kertoo pyörämatkailuillassa tiistaina 9.5. kello 18.00 pääkirjasto Metson Lehmus-salissa sanoin
ja kuvin puolentoista vuoden matkastaan pyörän selässä Euroopassa ja
Aasiassa.
Lotta aloitti pitkän pyörätaipaleensa Suomesta kesäkuussa 2015, teki välillä
asiointipiipahduksen Suomeen, jatkoi uudelleen matkaansa ja palasi
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Thaimaasta takaisin kymmenien Aasian ja Euroopan maiden kautta. Matka
tarjosi kaikkea trooppisista helteistä lumisateisiin, tasangoista vuoristoihin
ja teki sunnuntaipyöräilijästä kertaheitolla "ääripyöräilijän".
Pyörämatkailuillan järjestävät Tampereen Polkupyöräilijät, Tampereen Taivaltajien pyöräilyjaosto, Kaupin Kanuunat sekä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen retkiryhmä. Paikan päällä voit tutustua myös näiden
järjestöjen toimintaan. Ilta on osa Tampereen pyöräilyviikon 6.-14.5.
(http://tampereenpyorailyviikko.net/) tapahtumakimaraa.
Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Kuva: Lotta Erikssonin kokoelmat

Suomen luonnonpäivän pyöräily
Lauantaina 20.5. Suomen luonnonpäivänä pyöräilemme pop-up -ravintolaan Taivalpirtille. Lähtöpaikkana on Hervannan vapaa-aikakeskuksen ja
kirjaston välissä oleva aukio kello 10.00.
Huomioi! Ilmoittautumiset ruokailuun 17.5. mennessä; katso: "Villiinny
keväästä" -ilmoituksesta sivulta 11. Ohjattu retki Taivalpirtille, matka noin 8
kilometriä. Paluu joko oman aikataulun mukaan tai ohjatusti kello 13.00
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Varsamäentien suuntaan Ahulin vierestä ja Saarenmaantietä kohti Hervantaa. Paluureitti on noin 20 kilometriä. Lisätiedot Matti puh. 050 572 3531

Saariston rengasreitti
25.-28.5. Saariston rengasreitti. Lisätietoa ja
tiedustella Pekka Lylykorvelta puh. 050 466 7817.

peruutuspaikkoja

voi

Kuva: Timo Antila

Tampereen Taivaltajien pyöräretki
Lappeenrannasta Helsinkiin 8.-15.7.2017
Tämän vuoden heinäkuussa Taivaltajien 8 päivän pyöräretki kulkee Itäistä
Kuninkaantietä Lappeenrannasta Helsinkiin. Pyöräilymatka on noin 380
kilometriä ja päivämatkat 30-77 kilometriä. Retkellä ei ole mukana huoltoautoa, joten kaikki varustus pitää kuljettaa itse pyörän mukana.
Retkelle mahtuu 12 henkilöä. Hinta on 300-350 euron suuruusluokkaa
riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Retken hinta sisältää majoitukset,
matkat Tampereelta Lappeenrantaan ja Helsingistä Tampereelle. Retki
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järjestetään, jos vähintään 8 osallistuu siihen. Ilmoittautumiset tehdään
nettisivulla taivaltajat.sporttisaitti.com olevan linkin kautta 15.5. mennessä.
Ilmoittautuneet maksavat 31.5. mennessä ennakkomaksun 100 euroa tilille
FI71 3636 3010 7143 43, jolla sitoutuu retken kustannuksiin. Mikäli 31.5.
jälkeen peruneen osallistujan tilalle ei saada toista, voidaan todelliset
kustannukset periä peruuttaneelta. Retken aikana voidaan yhteisesti sopia
kaikkia koskevista kuluista, jotka laskutetaan loppulaskun yhteydessä
osallistujilta. Luettelo tarvittavista varusteita jaetaan ilmoittautuneille
kesäkuussa. Lisätietoa antaa Matti Rahomäki 050 572 3531.
Alustava majoitus- ja reittiselostus
Lauantai 8.7.
Lähtöpaikka ja aika ilmoitetaan kesäkuun alussa. Lähtöön kokoonnutaan
aamulla ennen kello 8.00. Lounastaukoon Lappeenrannassa on varattu
noin tunti kello 13.00. Ennen Lappeenrantaan tutustumista jätämme majapaikkaan ylimääräiset varusteet ja vierailemme mm. Saimaan Ladun
Karhusjärven majalla. Oppaanamme meillä on Saimaan Ladun edustaja.
Iltapäivän retken pituus on noin 35 kilometriä.
Majoittuminen Citihotel, Kanneltie 1, Lappeenranta: 1 kpl 4 hh, 1 kpl 2 hh, 1
kpl 3 hh ja 3 mh huoneisto.
Sunnuntai 9.7. Reitti: Citihotel - Pulsan asema 21,9 km - Ylämaan jalokivimuseo 19,3 km - Miehikkälän keskusta 30,5 km - Miehikkälän Salpalinjamuseo 3,7 km - Säästöpirtti 1,3 km (76,7 km)
Aamulla omatoiminen aamiainen Citihotellin tarpeista.
Majoittuminen: Säästöpirtti, Säästöpirtintie 46 B, 49700 Miehikkälä.
Miehikkälän kehittämissäätiö omistaa loma-asuntorakennus Säästöpirtin.
Yöpyminen on mahdollista kevyillä tilapäisvuoteilla (7 kpl) ja lattialla. Siis
osalla majoittujista on oltava omat retkipatjat mukana. Säästöpirtti on
varustettu nykyaikaisella keittiöllä ja sähkölämmitteisellä saunalla.
Maanantai 10.7. Reitti: Säästöpirtti - Virojoki 13,9 km - Kesäkahvila Kiessi
13,7 km - Klamila 6,3 km - Hamina Camping 13,5 km (46,8 km)
Majoittuminen: Hamina Camping, Vilniementie 375, 49400 Hamina. Yhden
mh talo (6 hlö) ja kolmen mh talo (8 hlö).
Tiistai 11.7. Reitti: Hamina Camping - Haminan vanha keskusta 6,4 km Korkeakoski 19,1 km - Langinkosken keisarillinen kalamaja 6,3 km Kesähotelli Katarina 6,4 km (38,3 km)
Majoittuminen: Kesähotelli Katarina, Lehmustie 4, 48100 Kotka. 2 h
huoneet. Kylpyhuone, oleskelualue, keittiö, jääkaappi, mikroaaltouuni,
kahvinkeitin, keittiövälineet, ruokailutila, liinavaatteet, pyyhkeet.
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Keskiviikko 12.7. Reitti: Kesähotelli Katarina - Siltakylä 18,0 km - Pyhtää
kk 9,7 km - Villa Skitunäs 7,5 km (35,2 km)
Majoittuminen: Villa Skitunäs, Skitunäsintie 272, 49270 Pyhtää. Kolmen
makuuhuoneen Villa, yhteen makuuhuoneeseen pääse vain tikkaita pitkin,
oma sauna.
Torstai 13.7. Reitti: Villa Skitunäs - Ruotsinpyhtään Ruukki 14,9 km Loviisan kirkko 18,9 km - Pernajan kk 11,5 km - Koskenkylä 10,2 km Sannäsin Kartano 17,3 km (72,9 km)
Majoittuminen: Sannäsin Kartano, Sannaistentie 540, 07310 Porvoo. 2 h
huoneet. Kartanoaamiainen ja aamu-uinti kuuluvat huoneen hintaan.
Perjantai 14.7. Reitti: Sannäsin Kartano - Porvoon tuomiokirkko 11,1 km Haikon Kartano 8,2 km - Juhlamenot Cottages 25,0 km (44,4 km)
Majoittuminen: Juhlamenot Cottages, Vesterängintie 64, 01120 Sipoo. 2 kpl
kahden makuuhuoneen huoneistoa ja 1 kpl kolmen makuuhuoneen
huoneisto.
Lauantai 15.7. Reitti: Sannäsin Kartano - Helsinki 30 km
Helsingin nähtävyyksiin tutustumiseen on varattu aikaa ennen junan lähtöä.

Viikonlopun pyöräretki Orivedelle
29.-30.7 Viikonlopun pyöräretki Orivedelle. Yöpyminen Heidin majatalossa.
Sisämajoituspaikkoja on 12. Tarkemmin Tapahtumat 3/2017.

Retkeilyjaosto
29.-30.4. Melontaretki Haukkajoelle
Kevään melontaretki tehdään Haukkajoelle edellyttäen, että joessa on vettä
vähälumisen talven jäljiltä.
Leirin perustamme lauantaina Haukanhiedalle, Haukkajärven rantaan.
Retki toteutetaan omatoimi-periaatteella, matkat, majoitteet, eväät, kanootit
ym. jokainen huolehtii itse. Melomaan lähdemme noin kello 11.00-12.00.
Kevään vedet ovat kylmiä, joten kannattaa varata myös vaihtovaatteet
mukaan, tietysti vesitiivisti pakattuina.
Tarvittaessa Taivaltajilta voi vuokrata kanootin varusteineen.
Koska vesitilannetta emme tässä vaiheessa vielä tiedä, niin kannattaa
seurata tilannetta sähköpostilistalta tai ottamalla yhteyttä minuun ennen
retkeä. Jaska Isotalo puh. 040 744 9252.
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Kevään iltamelontaretket
Tiistaina 9.5. kello 18.00 melontaretki jollakin lähiseudun järvellä tai joella
omin tai vuokratuin kanootein ja varustein. Kesto noin 2 tuntia. Lisätietoja
melonnan sähköpostilistalla. Ilmoittautuminen: 040 752 5116/Johanna
Välimäki, samalla saat lisätietoa retkestä.
16.5. ja 23.5. Keväinen melontaretki vajalta Näsijärvelle. Tiistaina kello
18.00 Taivaltajien vajalta Kaupinojanlahdelta melomme Tapatoran saareen
tai johonkin muuhun kohteeseen nauttimaan iltakahvit tai -makkarat. Omat
eväät mukaan ja vaihtovaatteet vesitiiviisti pakattuina (vesi on vielä
kylmää). Melomme retkikajakeilla, joten paikkoja on rajoitetusti. Kesto noin
2 tuntia. Kajakkien käytöstä ei peritä vuokraa. Ilmoittautuminen: 0400 625
748/Timo Antila, samalla saat lisätietoa retkestä.

Johannan kuivaharjoittelua Tapatoran saaressa.

Kalastuskilpailu keskiviikkona 7.6 Taivalpirtillä
Vuosittainen mato-onkitapahtuma pidetään kesäkuun alussa Taivalpirtillä.
Tapahtumassa palkitaan suurin saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja
pienin kala (pituus ratkaisee). Sarjat ovat nuoret (alle 16 v.) ja yleinen.
16

Onginta alkaa kello 18.00 ja päättyy kello 19.00. Omat mato-onget ja syötit
mukaan. Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin, ja tässä on mainio tilaisuus tulla
tutustumaan Taivalpirttiin ja muihin taivaltajiin.
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto!

17.-18.6 Nuku yö ulkona –tapahtuma Taivalpirtillä
Kansallinen Suomen Ladun ideoima Nuku yö ulkona –tapahtuma
järjestetään Taivalpirtillä 17.-18.6. Olet tervetullut majoittumaan omin
majoittein ja eväin Taivalpirtin lähimaastoon. Sauna lämpiää illalla,
varustaudu uimapuvulla. Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto!

17-24.7 Melontavaellus Kemijoen latvoille
Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu tänä vuonna Kemijoen
latvoille. Matkaan kohti Kemihaaran Lomaa lähdetään omin autoin ja
melontavälinein varhain maanantaiaamuna ja takaisin tullaan noin viikon
kuluttua. Aluksi melotaan, uitetaan ja sauvotaan vastavirtaan ja
mahdollisesti päiväretkeillään patikoidenkin. Melonta loppunee viimeistään
Marttiin.
Käytämme paikallisia palveluita sopivasti hyväksemme retken alussa ja
lopussa, mutta muuten majoitus on omissa teltoissa ja ruoka tehdään itse.
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Lisäksi retki vaatii kykyä sietää sääskiä ja muita tuttavallisia pikkuötököitä.
Reitillä on jonkin verran koskia ja se soveltuu muoviselle melontakalustolle
sekä melojille, joilla on jo melontakokemusta. Koskimelontakokemusta voi
hankkia etukäteen esim. Lempäälän koskireitiltä.
Reittiselostuksen karttoineen löydät netistä:
http://matkailu.savukoski.fi/index.php?option=com_content&view=article&id
=64&Itemid=33
Lisätietoja retkestä tulee myöhemmin tarvittaessa myös infopalaverin
muodossa, mutta melontaretkiemme yleisperiaatteita voit tutkia viime
vuoden retken suunnitelmasta:
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/retkeilyjaosto/taivaltajienmelontaretket/
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Johanna Välimäki, 040 752 5116, sähköposti
valimaki.johanna(at)gmail.com

Ruskaretki Länsi-Lappiin 1.-10.9.2017
Vuoden 2017 ruskaretki tehdään Kilpisjärven seudulle. Ajankohta on
syyskuun ensimmäinen viikko, 36. Matkat tehdään Tampereelta junalla
makuupaikoilla ja tilausbussilla.
Yöjuna lähtee Tampereelta perjantai-iltana noin kello 22.00. Bussi ajaa
lauantaina Kilpisjärvelle ja tarvittaessa hieman Norjan puolelle. Paluumatka
tapahtuu siten, että ensin matkustamme lauantaina 9.9. bussilla rautatie18

asemalle ja bussimatkan jälkeen siirrymme etelään lähtevään yöjunaan.
Tampereella olemme varhain sunnuntaiaamuna 10.9.
Ilmoittautuminen retkelle alkaa toukokuussa ja infopalaveri järjestetään
elokuun alussa. Retken omakustannehinta sisältää bussi- ja junamatkat.
Hinta riippuu osallistujien määrästä, mutta on korkeintaan 220 euroa.
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 3-8 henkilöä) tehtävä
patikkaretki, jonka aikana tarvittavat varusteet kannetaan rinkassa.
Yöpyminen vaelluksella tapahtuu autiotuvissa, laavuissa ja/tai teltoissa.
Jokainen pienryhmä huolehtii itsenäisesti omasta muonituksestaan,
retkeilyvarustuksestaan sekä vaellusreittinsä suunnittelusta.
Matkan yksityiskohdat tarkentuvat seuraavassa Tapahtumat-lehdessä,
mutta voit lukea ruskaretken yleisistä periaatteista, vuoden 2016 järjestelyistä sekä palautekyselyn tuloksista Taivaltajien nettisivuilta, retkeilyjaoston osiosta http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/retkeilyjaosto/.
Voit alkaa suunnitteleen omaa retkeäsi, ja maastovaelluksen sijaan voit
myös käyttää vaikkapa Kilpisjärven majoituspalveluita hyväksesi ja tehdä
päiväretkiä lähiympäristöön, kuten Saanalle (kuva alla). Myös Ruotsin ja
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Norjan lähialueet ovat vaeltajien tavoitettavissa, esim. Pältsan alue.
Tiedustelut: Johanna Välimäki, puh. 040 752 5116 ja sähköposti
valimaki.johanna(at)gmail.com
Retkeilyosion kuvat: Timo Antila

Hämeen latualueen toimintaa
Rakastu kesäyöhön – nuku yö ulkona
Hämeen latualueen seuraava yhteinen kokoontuminen on 100 vuotiaan
Suomen kunniaksi järjestettävä Rakastu kesäyöhön -tapahtuma. Kokoonnumme silloin, 17.6., Iso-Tarusjärven pohjoispään leiripaikkaan Evon
retkeilyalueelle ja nukumme yön ulkona.
Taruksella voimme pystyttää telttamme mäntykankaalle, nauttia kauniista
luonnosta ja istuskella nuotiolla. Järvi sopii hyvin muutaman kilometrin
melontaretkelle, ympäristöstä löytyy maastoa sekä patikalle että pyöräilylle.
Parkkipaikka on aivan leiripaikan läheisyydessä, joten sekä leirintävarusteiden että kanoottien siirtely tulee olemaan vaivatonta. Luonnollisesti
varustaudumme omin majoittein, keittimin, eväin, kanootein, polkupyörin...
Tapahtumasta ja järjestetystä ohjelmasta luet tarkemmin seuraavasta
lehdestä sekä Hämeen latualueen facebook-sivulta.

Ennakkotietoa
Latualueen syystapaaminen ja kokous järjestetään 7.-8.10. Kangasalla
Vahderpään leirikeskuksessa. Samalla suoritetaan talviuintikauden avaus.
Järjestäjinä toimivat Kangasalan Uintiseura ja Kangasalan Latu.
Syksyllä, marraskuulla, järjestetään latualueen koulutustapahtuma aiheena
Viestintä.
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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.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 03 214 5231
http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.
040 837 6269,
raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut,
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki
050 572 3531,
mattirahomaki ( at ) gmail.com
Sihteeri Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa
045 350 5101, hrinne ( at ) elisanet.fi
Kiinteistötoimikunta pj Mattias
Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Matti Ketola
Markku Ketonen
Marja-Liisa Lehto
Paula Paavilainen
Mattias Puronniemi
Seppo Raevaara
Matti Rahomäki
Heidi Savolainen
Ilkka Sillanpää
Hilkka Virtanen
Varaj. Terttu Kinos
Varaj. Paula Marjamäki

040 730 3299
0400 637 345
040 779 6505
040 740 0008
040 577 7099
040 546 8773
050 572 3531
040 770 9874
040 726 7022
050 329 4063
0400 228 327
040 561 8152

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

EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com
Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com
Lapset/nuoret/perheet -vastaava Heidi
Savolainen
040 770 9874, heidi (at ) adventureapes.fi
Pelijaosto pj Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj Matti Rahomäki
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com
Retkeilyjaosto pj Jarkko Setälä
0400 860 427, jakesetala50 ( at ) gmail.com
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö Hilkka Virtanen
050 329 4063 hilkkasini ( at ) gmail.com
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä

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

050 408 5111 www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille
Melontalista
Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on tarkoitus
tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. Tapahtumat -lehti ilmestyy sen
verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi
esimerkiksi
hakea
melontaseuraa
omille
retkille.
Listan
sähköpostiosoite
on:
ttmelonta@googlegroups.com.

Retkeilylista
Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. Retkeilyjaosto tiedottaa
listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös
muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea
retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun,
lintubongailuun tms. Listan sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com.

Etsintäjaoston lista
Etsintäjaostolla ei ole enää sähköpostilistaa, vaan Reijo Laamasen kautta voi liittyä siihen viestintään,
mitä etsintäjaostolla on. Reijon puhelin on 050 584 0932 ja sähköposti, reijo_laamanen ( at )
kolumbus.fi

Lapset/nuoret/perheet –lista
Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. Listalla voi
myös keskustella aiheesta sekä ehdottaa sellaista toimintaa, jota kaipaisi ohjelmaan, tai jota olisi
valmis järjestämään.
Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteys-tietosi: https://taivaltajatsporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/

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

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