1

TAPAHTUMAT

Raipen palsta

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
42. vsk. No 1/2014, 10.1.2014
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae

Hyvää uutta
Taivaltajille.

Ilmoitushinnat vuonna 2014:
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.

Näin uuden vuoden alkaessa kiitän
kaikkia viime vuoden talkoissa olleita
Taivaltajia tapahtumista, joita seura
(lue talkoolaiset) järjesti jäsenistölle.
Talkootyö on se voima, joka pitää
seuran toimintaa yllä. Lisäksi kiitän
seuran toimihenkilöitä, jotka työtunteja
laskematta ovat hoitaneet seuralle
kuuluvia tehtäviä menestyksekkäästi.

2014

kaikille

Alkanut vuosi tuo jälleen mukanaan
kymmeniä tapahtumia, joissa seuramme jäseniä tarvitaan talkoisiin. Kaikki
tapahtumatiedot löytyvät aina Tapahtumat lehden Tapahtumakalenteripalstalta. Ilmoittautukaa talkoisiin, niin
kenenkään tapahtuman talkoista vastaavan henkilön ei tarvitse erikseen
kysellä ja ”rukoilla” väkeä mukaan.
Tapahtumat saadaan järjestettyä vain,
jos löytyy tekijöitä eli talkoolaisia, jotka
haluavat antaa panoksensa seuran
toimintaan.

No 2/2014 ilmestyy huhtikuun alussa.
Aineisto päätoimittajalle viimeistään
1.3.2014
ISSN 1238.0040

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys
Toimisto-Kerhohuone
Kortelahdenkatu 10-12
33230 Tampere
puh. 03 214 5231
tampereen.taivaltajat@nic.fi
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.
Muina aikoina viestin voi jättää
vastaajaan.

Yhdistykseemme liittyy joka kuukausi
uusia jäseniä. Jäsenmäärä oli vuoden
vaihteessa noin 2200. Toivotan kaikki
uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistykseemme. Olkaa aktiivisia ja tulkaa
rohkeasti mukaan toimintaan.

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2014:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen
yhteisöhenkilöjäsenyys

vuotta

30 €
22 €
11 €
15 €
26 €

Tämänkin lehden tapahtuma-kalenterista löytyy varmasti jokaiselle jokin
tapahtuma, johon voi ottaa osaa, joko
järjestäjäna tai osallistujana.

Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen
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Tässä yhteydessä pyydän anteeksi
yhdistyksen puolesta niiltä jäseniltä,
jotka ilmoittautuivat yhdistyksemme
jäseneksi vuoden 2013 aikana
Suomen Ladun nettisivun kautta,
mutta eivät saaneet jäsenlehtiä vielä
vuonna 2013. Meillä on ollut ongelmia jäsenrekisterin kanssa noissa tapauksissa.

päivystys toimisi koko hiihtokauden
ajan.

Yhdistyksen yleiskokoukset keväällä
ja syksyllä ovat tilaisuuksia, missä
päätetään kaikkien jäsenten yhteisistä asioista. Vuoden 2013 syyskokouksen päätökset ovat esillä
tässä lehdessä. Vuoden 2014
kevätkokouksen kutsu ja esityslista
ovat toisaalla tässä lehdessä.

Toivotan kaikille tämän vuoden talkoolaisille, uusille ja vanhoille, voimia ja
intoa suorittaa talkootyönsä, jotta
meille Taivaltajille olisi tarjolla mukavia
ja mieleenpainuvia tapahtumia, joihin
ottaa osaa.

Tässä on myös hyvä mainita, että
Taivalpirtin ladulle on tehty huomattavia muutoksia eli hiihtosuuntia on
muutettu. Lehdessä ja ladun varressa
monessa paikassa on uusittu latukartta.

Onnellista ja menestyksellistä vuotta
2014 kaikille Taivaltajille toivottaa

Ajankohtainen asia on talven hiihtopäivystys Taivalpirtillä. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua
siihen. Toisaalla tässä lehdessä on
juttu päivystyksestä ja toimintaohjeita. Lukekaa se ja toimikaa, jotta

pj. Raipe

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Keskiviikkoisin Koivistonkyllässä paikassa nimeltä Tredu (Koivistontie 31).
Vuoro on perinteinen, kello 20.30 – 22.00. Ja perinteisesti toivotaan paikalletuloa jo noin 20.20, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää, vaan jokainen
voisi vaihtaa varusteet ja lämmitellä. Oven oikealla puolella on ovikello, jota
soittamalla saanee jonkun avaamaan ovea.
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11.-12.1. Hämäläisten pikkujoulu Tammelan Oksjärvellä
Ota pikaisesti yhteyttä Anna-Maija Rae puh. 040 583 2733.
23.1. Latuilta Partiovarusteen myymälässä
Tervetuloa, Taivaltaja, torstaina 23. tammikuuta Partivaruste Oy:n myymälään
Pyhäjärvenkatu 5, 33200 Tampere, kello 18.00 alkaen. Katso ilmoitus takakannesta.
2.2. Lumikenkäretki Nokian Taivalkunnassa
sunnuntaina 2. helmikuuta omin varustein ja eväin. Yhteislähtö Kerholta kello
10.00. Ilmoittaudu kimppakyytien järjestämistä varten viimeistään 27.1
puh. 040 75 25116 / Johanna Välimäki tai valimaki.johanna (at) gmail.com.
Ilmoittaudu myös, jos olet kiinnostunut kuulemaan muista mahdollisista talven
lumikenkäretkistä, etkä kuulu retkeilyn sähköpostilistoille.
8.2. Latutalkoot Hervantajärven uimarannan parkkipaikalta
Lue kutsu sivulta 16.
15.2. Laturetken latutalkoot Hervantajärven uimarannan parkkipaikalta
Lue kutsu sivulta 16.
16.2. Tampereen Laturetki
Lue kutsu sivulta 11.
14.3. Kuutamohiihto
Perjantaina 14. maaliskuuta kello 20.00 lähdemme Suolijärven ulkoilumajalta
hiihtämään muutaman tunnin hiihtolenkin täysikuun loisteessa lumitilanteesta
riippuen järvien jäitä tai latuja pitkin.
Omat eväät, termospulloon lämmintä juotavaa. Hiihtonopeus on rauhallinen.
Tervetuloa nauttimaan täysikuusta!
Lisätietoja Raimo Raevaara 040-8376269.
Hiihtojaosto
20.3. Yhdistyksen kevätkokous
Lue kutsu sivulta 5.
29.5. Helatorstaipyöräily
5.-13.7. Kesän pyöräilyviikko Pori – Naantali
Lue tarkemmin sivulta 17.
5.-14.9. (vko 37) Taivaltajien ruskavaellus Itä-Lappiin.
Yhteiskuljetuksen etäisin piste on Kemihaara. Matkasta kerrotaan lisää
seuraavissa Tapahtumat-lehdissä.
Retkeilyjaosto
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KOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous torstaina 20.3.2014
kello 18.00 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere.
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Tampereen Taivaltajat ry / Johtokunta

Kevätkokouksen esityslista
1

Kokouksen avaus

2

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

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Päätetään esityslistan hyväksymisestä

5

Esitetään toimintakertomus vuodelta 2013

6

Esitetään tilinpäätös vuodelta 2013

7

Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013

8

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille tilivelvollisille

10

Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

11

Kokouksen päättäminen
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Syyskokouksen päätöksiä vuodelle 2014
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 27.10.2013. Paikalla oli 19
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Altti Luoma ja
sihteerinä Matti Ketola.
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita 17 henkilöä Taivalpirttiaiheisella taululla.
Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita:
Hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Jäsenmaksuista vuodelle päätettiin 2014 seuraavasti:
perhejäsenmaksu
30 €
yhden jäsenen maksu
22 €
nuorisojäsen (alle 19-vuotias)
11 €
toisen latuyhdistyksen jäsen
15 €
yhteisöhenkilöjäsen
26 €
Hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2014 sekä
kulujen korvaamisesta:
- tilintarkastajille laskun mukaan, johtokunnan jäsenille kakku- tai
pullakahvit kokouksessa, puhelinkulut laskun mukaan.
- oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti
siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö autossa, ei peräkärryä) otetaan huomioon kolme neljäsosaa (3/4) kulloinkin voimassa
olevista korvausperusteista. Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt
autossa, peräkärry) korvataan täysimääräisinä.
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi 10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
Johtokunnassa erovuorossa olevista valittiin jatkamaan vuonna 2014-2015
Marja-Liisa Lehto, Paula Paavilainen Seppo Raevaara, Riitta Rajala ja Saima
Sampakoski
Johtokunnassa jatkavat vuonna 2014 Matti Ketola, Kari Lindberg , Matti
Rahomäki, Mattias Puronniemi ja Reijo Laamanen
Varajäseniksi vuodelle 2014 valittiin Anneli Aulén ja Paula Marjamäki
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Jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen
puheenjohtajat) ensiapujaosto, etsintäjaosto, hiihtojaosto, kävelyjaosto,
pelijaosto, pyöräilyjaosto, retkeilyjaosto
Toimikunniksi valittiin: kiinteistötoimikunta sekä Pirkan Hölkän
järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus
Taivalpirtin isännäksi valittiin Ossi Kuoppala ja apuisännäksi Pertti Hämäläinen
sekä Taivalpirtin emäntäryhmä
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

Otto Korhonen on poissa
Otto kuoli pitkällisen sairauden jälkeen
marraskuun kolmantena päivänä, 79vuotiaana. Siunaustilaisuus oli hänen
kotiseurakuntansa Messukylän kirkossa 16.11.
Muistamme Oton Taivaltajien ansiokkaana ja paljon tehneenä jäsenenä. Hän
ehti olla sitä neljän vuosikymme-nen
ajan.
Pian Taivaltajiin liityttyään Otto valittiin
seuramme hiihtojaosten vetäjäksi. Siinä
hän luonteensa mukaisesti oli lähes
kaikessa mukana, latupohjien raivaajana,
latujen
avaajana,
merk-kaajana,
tiedottajana ja hiihtäjien huoltajana.
Silloin saatiin laturetkelle parhaimpina
vuosina toista tuhatta osallistujaa.
Oton hoitamana laturetki hiihdettiin
kerran myös Suomen Ladun valitsemana valtakunnallisena laturetkenä. Oton
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aikana hankittiin Taivaltajille seuran ensimmäinen ladunteko-moottorikelkka,
Eevertti.
Oton kunnia-asiana oli jokaisena talvena päivystää Taivalpirtillä ainakin yksi,
monesti useampikin viikonvaihde ja pitää siellä kanttiinia Pirtille tuleville hiihtäjille. Hän aloitti myös vuosittaiset hiihtäjien kanttiinipalvelut Pirtillä hiihtolomaviikon aikana.
Otto toimi usean vuoden ajan Taivaltajien varapuheenjohtajana. Pirkan
Hölkässä hän oli mukana Hölkän huoltopäällikkönä kymmenen vuoden ajan ja
vastasi palveluista Hölkän kahdeksassa huoltopisteessä. Yksi hölkkääjistä,
itse Juha Mieto, kävi kädestä pitäen kiittämässä. Pirkan Soudussa Otto vastasi
vuosikaudet maalialueen huoltopisteestä.
Otto toimi seuramme huoltojaoston puheenjohtajana. Yhdessä huoltojaoston
jäsenten kanssa hän järjesti huoltopalveluja lukuisissa vuosittaisissa jäsentilaisuuksissamme. Otto itse oli taitava kokki. Hänen oma bravuurinumeronsa
oli muurinpohjalätyt. Hänellä oli myös taito valmistaa maukas liha- ja hernekeitto suurellekin joukolle.
Otto oli mukana monilla Taivaltajien Lapin retkillä. Usein hänen valmistamansa
lämmin aamiainen odotti retkeläisiä jo heidän herätessään. Kerran kuitenkin
Ottokaan ei ollut herännyt. Silloin kuului:” Kokki perkele, pilasit päivämme”.
Niin oli Otto tärkeä Lapin retkilläkin.
Taivaltajat oli pastori Eero Veneskosken ideoimana alkanut järjestää kiirastorstai-iltaisin kokoontumisia Taivalpirtille. Niitä on pidetty välillä myös
kaupungin kirkoissa. Otto oli usein näiden suunnittelijana ja luki monet kerrat
raamatusta kohtia pääsiäisajan tapahtumista.
Otto oli monesti mukana järjestämässä ”Vaelluksia jouluun”- tapahtumia. Kahtena joulun seutuna olimme sunnuntaiaamuvarhaisella kävelemässä hänen
suunnittelemaansa reittiä Hakametsän alueelta Messukylän Vanhaan kirkkoon.
Otto oli hankkinut liikkeiltä lahjaksi satoja kynttilöitä, joilla reitti oli valaistu.
Lämmityslaitteita vailla olevassa kirkossa oli lämmin tunnelma silloinkin, kun
ulkona oli parikymmentä pakkasastetta.
Otto oli seurassamme pidetty, kuin reilu veli, joka oli aina valmis auttamaan.
Hänellä oli verraton huumorintaju ja hän osasi hoitaa taitavasti vaikeitakin
tehtäviä. Oli luonnollista, että hän oli mukana toimikunnassa, joka kokosi ja
kirjoitti seuramme 50-vuotishistoriikin. Otto oli meille tärkeä, mutta niin oli
myös Taivaltajat hänelle.
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Otto oli sairauden tuttava. Jo 80-luvulla hän sairastui vakavasti. Lääkärit
totesivat hänellä olevan keuhkosyöpä. Elinaikaa luvattiin vain kolme kuukautta.
Lääkäreiden suureksi hämmästykseksi Otto parantui. Hän sai kolme vuosikymmentä jatkoaikaa. Viimeisellä pitkällisellä sairausjaksolla hänelle ei sitä
enää annettu.
Oton kuolinilmoituksessa oli lastenlasten toivotuksena: ”Kun loistat tähtenä
iltataivaan, näethän meidät täällä päällä maan”. Oton tytär Marja oli
Yhdysvalloissa hankkinut virallisesti rekisteröidyn ”Otto Korhonen”-nimen tiettyyn taivaalla näkyvään tähteen. Ehkä Otto nyt katselee meitä sieltä.
Me taivaltajat jäimme Ottoa ja hänen valoisaa olemustaan kaipaamaan.
Altti Luoma

Otto elementissään
kesällä 2003.

Kuvat: Anna-Maija Rae ja Tapani Jantunen
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Tampereen Laturetki hiihdetään
sunnuntaina 16.2.2014
Tule luontoon hiihtämään perinteistä
latuhiihtoa perheen tai kaverin kanssa! Voit
tulla myös yksinkin nauttimaan vaihtelevassa
maastossa järjestettävästä laturetkestä.
Lähtöpaikat
 Suolijärven ulkoilumaja Hervannassa,
Suolijärvenkatu 7, 33720 Tampere
 Kaukajärven Vapaa-aikatalo,
Käätykatu 8, 33710 Tampere
Lähtöajat kello 9.00-11.00
Ilmoittautuminen lähtöpaikalla
 Hiihtomatkat vaihtelevat noin 10-60 km
 Latukarttoja on lähtö- ja huoltopaikoilla sekä tärkeissä risteyksissä.
 Lähtö- /maalipaikat suljetaan klo 16
 Laturetken ladut ovat perinteiselle hiihtotyylille.
 Merkittyjä hiihtosuuntia on ehdottomasti noudatettava.
 Huomioi keli ja kuntosi. Älä lähde sairaana hiihtämään.
 Osanottomaksu aikuisilta on 10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 euroa ja alle
12-vuotiaat vanhemman mukana maksutta.
 HUOM. Hiihtosuuntia muutettu
Osanottomaksuun sisältyy:
 Mehu tai kuntojuoma huoltopisteissä
 Kunniakirja
 Ensiapu huoltopaikoilla
 Taivalpirtillä myös mahdollisuus omatoimiseen suksihuoltoon
 Arvontapalkintoja
Huoltopaikat:
 Suolijärven ulkoilumaja
 Kaukajärven vapaa-aikatalo
 Taivalpirtti (suljetaan klo 15)
 Samaan aikaan hiihdetään myös Kangasalan Laturetki Kangasalla
Järjestäjänä on Tampereen Taivaltajat ry
Lisätietoa

www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
tampereen.taivaltajat@nic.fi
tai Raimo Raevaara puh 040 837 6269
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Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella 2014
Taivalpirtti on auki hiihtokautena viikonloppuisin lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina
kello 9-15. Lisäksi Pirtti on auki joka päivä koululaisten hiihtolomaviikolla 24.-28.2.2014
(vko 9).
Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen tehtäviä ovat
seuraavat:
Pirtin lämmitys
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 väsyneitä 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
Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen tai halutun ajan vastuuhenkilöön ja
varaa itsellesi mukava talkooaika 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.
Päivystysajat

päivät

jaosto

vastuuhenkilö

puhelin

4.-5.1.
11.-12.1.
18.-19.1.
25.-26.1
1.-2.2.
8.-9.2.
15.-16.2.
22.-23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.-2.3.
8.-9.3.
15.-16.3.
22.-23.3.
29.-30.3

la-su
la-su
la-su
la-su
la-su
la-su
la-su
la-su
ma
ti
ke
to
pe
la-su
la-su
la-su
la-su
la-su

johtokunta
retkeilyjaosto

Raimo Raevaara
Kari Lindberg
Omppu Rekola
Helinä Saarinen
Seppo Raevaara
Reijo Laamanen
Saima Sampakoski
Riitta Rajala
Anneli Aulén
Anneli Aulén

040-8376269
040-5275688
040-5783340
040-4110506
040-5468773
050-5840932
040-0831236
050-3269447
050-4469016
050-4469016

Ritva Vuorenmaa
Kari Lindberg
Riitta Rajala
Raimo Raevaara
Helinä Saarinen

040-7422495
040-5275688
050-3269447
040-8376269
040-4110506

pelijaosto
etsintäjaosto
EA-jaosto
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
hiihtoloma
retkeilyjaosto
EA-jaosto
johtokunta
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Pahoitteluni uusien jäsenten
vastaanottamattomuudesta!
Suomen Latu ry. hoitaa jäsenrekisteriämme, niin kuin kai
suurimman osan jäsenjärjestöjensä rekistereistä. Me
haemme tarvitsemamme tiedot Ladun rekisteristä noin
kuukausittain.
Tarvittaessa
tarkistamme
rekisteristä muutenkin.

joitakin

tietoja

Ladun

Taivaltajien johtokunta "ottaa vastaan" uudet jäsenet
kokouksissaan, joten jäsenyys alkaa ko. hetkellä. Taustalla
on lain vaatimus, että yhdistyksen hallitus (meillä
johtokunta)
hyväksyy uudet
jäsenet.
Käytännössä
toimintamalli on todettu hyväksi.
Nyt eräiden tiedonkulun katkosten vuoksi noin 100 uutta
jäsentä on jäänyt huomaamatta, aikaisimmat vuoden 2012
lopulla jäsenyyttä hakeneita. Tämä joukko on saanut
jäsenyytensä joulukuun 2013 alussa olleessa kokouksessa.
Tässä on syy, miksi suuri joukko uusia jäseniä ei ole saanut
yhdistyksemme lähettämää Tapahtumat-lehteä.
Olen pahoillani tapahtuneesta, ja olen aika varma, että se ei
toistu tämän porukan kohdalla (eikä samassa muodossa
muidenkaan kohdalla).
Tampereen Taivaltajat ry
Seppo Raevaara
jäsensihteeri
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Topin töitä Arktikumiin
Taitava kuksanveistäjä ja puukkomaakari, yhdistyksemme jäsen Toivo ”Topi” Haavisto
on lahjoittanut kättensä töitä Arktikumin kokoelmiin Rovaniemelle. Museo asettaa Topin
työt esille, kunhan niille saadaan arvoisensa paikka museon näyttelytiloihin.
Topi lahjoitti museon kokoelmiin 6 puukkoa, 44 kuksaa, 10 riipuskuksaa, 10 kuksakorvakorut rasioineen, neitolusikan rasioineen ja 2 peskivyötä.
Valmistamansa
noitarummun Topi lahjoitti museolle jo muutama vuosi sitten.
Topin on lahjoittanut töitään myös yhdistyksellemme. Niitä on nähtävissä niin Kerholla
kuin Taivalpirtilläkin.

Topi kaivertaa
ornamenttia ja
tämä kaiverrusjälki
värjätään
Sarmikuusikon
korpinoella.

Teksti:
Anna-Maija Rae
Kuvat:
Matti Rekola
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HIIHTOA
Hiihtojaosto

Latutalkoita
8.2.2014 kello 9.00
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, jolloin
tehtävien jako. Jalkaan sukset ja mukaan mielellään oma lumilapio tai -työnnin.
Talkoolaisille tarjolla Pirtillä mehua, kahvia yms.
Tervetuloa! Toivottavat latumestarit

15.2.2014 kello 9.00
Merkitään latureitti ja annetaan viimeinen silaus ennen laturetkeä.
Kokoontuminen Hervantajärven uimarannan parkkipaikalla klo 9.00, jolloin
tehtävien jako.
Ota mukaan reppu, johon voit laittaa merkkaustarpeita. Talkoolaisille tarjolla
Pirtillä mehua, kahvia yms.
Tervetuloa! Toivottavat latumestarit

Tampereen Laturetki 16.2.2014
Lue lisää sivulta 11 ja lähde nauttimaan perinteisestä hiihdosta luontoladuilla.

PELAILUA KOIKKARISSA
Pelijaosto
Pelaajamme ovat monen tasoisia, vaatimuksia on oikeastaan vain kaksi: tietty
innostus lajiin eli halu olla mukana ja halu toimia yhdessä. Lentopallo on
joukkuelaji.
Kevään arvioitu pelaajahinta on 57 euroa. Jos käy vain muutaman kerran, voi
maksaa myös kertamaksua 10 euroa kerta. Maksuista ja maksamisista
tarkemmin sitten kevätkauden alkupuolella, älköön etukäteen maksettako
mitään mihinkään.
Seppo Raevaara
pelijaoston pj ja jäsensihteeri
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PYÖRÄILYÄ
Pyöräiyjaosto

Ennakkotietoa ensi kesän pyöräilyistä
Helatorstaipyöräily 29.5.2014
(yhdessä Kangasalan Ladun kanssa)

Pori-Naantali pyöräretki 5.-13.7.
Matkalle vuokrataan pakettiauto huoltoautoksi, johon pyörät pakataan jo
perjantaina 4.7. Kerhon luona.
Ennakkoilmoittautumiset alkavat 1.2.2014, jolloin kotisivuillemme tulee linkki
ilmoittautumiseen, jossa käytämme hyväsi Suomen Ladun ”Ketjua”.
Ne,
joilla ei ole sähköpostiosoitetta, voivat ilmoittautua kirjeitse, johon
merkitset: Jäsennumerosi, nimi-, ja osoitetiedot sekä puhelinnumeron.
Kustannukset ovat noin 300 euroa/hlö. Ennakkomaksu on 50 euroa.
Loppulasku tulee retken jälkeen, kun tiedetään kustannukset. Ilmoittautumisen
jälkeen saat tilinumeron, viitenumeron, eräpäivän, johon mennessä
suoritettuasi ennakkomaksun olet sitovasti ilmoittautunut. Ellei ennakkomaksua
ole suoritettu eräpäivään mennessä, raukeaa ilmoittautuminen ja varalle
päässyt saa mahdollisuuden ilmoittautua. Matka on varattu 18 hengelle.
Ilmoittautumisessa on lisäksi 4 varapaikkaa, jotka ilmoittautumisjärjestyksessä
saavat peruutuspaikat.
Majoitukset ovat seuraavissa paikoissa:
1. yö: Eurajoen kristillinen opisto (ei aamiaista), 2. yö: Poroholman
lomakeskus, Rauma (ei aamiaista), 3. yö: Kuuskajaskarin linnakesaari, Rauma
(aamiaismahdollisuus), 4. yö: Pyhäranta Camping (ei aamiaista), 5. yö:
Hotelli/motelli Lännentie, Uusikaupunki (aamiaismahdollisuus), 6. yö:
Ketarsaaren kievari, Taivassalo (aamiaismahdollisuus, 7. yö: Taattisten tila,
Maeimasku (aamiaismahdollisuus), 8. yö: Naantali Camping (ei aamiaista).
Lisätietoa: Pyöräilyjaosto: Matti Rahomäki puh 050 572 3531 tai
matti.rahomaki@nic.fi

Mahdollisesti voidaan järjestää myös viikonloppupyöräily kesän aikana.
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RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto

Viikonloppuretki Seitsemisen kansallispuistoon
Viikonloppuretkelle lähdemme Seitsemisen kansallispuistoon lauantaina 15.3.
kello 10.00 Kerholta.
Mukaan voi tulla päiväretkelle tai jäädä yön yli vielä sunnuntaiksi. Saattaa joku
innokas lähteä jo perjantai-iltana metsään yöpymään, joten pidennetty retki voi
olla mahdollinen. Kysele lisää, jos tahdot jo perjantaina metsään.
Kansallispuistossa ja sen ympäristössä on hyvä latuverkko hiihtelijöille, lisäksi
harrastamme lumikenkäilyä ja umpihankihiihtoa.
Mukaan tarvitset hyvän vaatetuksen ja eväiden lisäksi sukset, lumikengät tai
jotkin muut mieltymystesi mukaiset harrastusvälineet. Yöpyjät tarvitsevat lisäksi
teltan ja hyvän makuupussin. Leirin perustamme Kirkas-Soljasen rantaan,
missä on nuotiopaikka ja autoille parkkipaikka.
Soita ja kysele
lisätietoja.
Kimppakyytejä pyrin
järjestelemään
autottomille
mahdollisuuksien
mukaan. Lumikenkiä
(myös lasten kokoja)
ja telttoja ym. voi
vuokrata Kerholta.

Tervetuloa!
Retkeilyjaosto
Timo Antila,
puh 0400-625 748
Kirkas-Soljasen nuotiopiiri
Kuva: Anna-Maija Rae
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Hyvä Hölkkätalkoolainen,
Olethan muistanut ilmoittautua Talkoolaisten päätösjuhlaan… Muussa
tapauksessa otahan yhteyttä Kierroksen toimistoon pikaisesti – viimeistään
14.1.2014.

Arvoisa Talkoolainen!
Lämmin kiitos, että olet mukana
tekemässä legendaarista Pirkan
Hölkkää;
työpanoksesi
on
tapahtumalle korvaamaton!
Kiitollisena
työpanoksestasi
kutsumme
Sinut
nauttimaan Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlasta ja
ennen kaikkea vuosien mittaan äärimmäisen maittaviksi
havaituista noutopöydän antimista perjantaina 24.
tammikuuta 2014 klo 18 alkaen.
Paikaksi olemme jälleen varanneet TAKK:n Ravintola
Ratamon osoitteessa Tampereen Valtatie 15.
Ilmoittautumisia otamme vastaan tammikuussa, 1.-14.1.2014
Pirkan Kierroksen toimistoon (yhteystiedot alla).
Huoltopisteen vetäjät voivat halutessaan kerätä listaa
omasta väestään ja ilmoittaa sitten koko joukon kerralla mukaan.
Juhlakutsu julkaistaan vielä Tapahtumat-lehdessä, mikäli tämä sopii
ilmestymisaikataulun kanssa yksiin. Laitathan kuitenkin kutsun talteen ja
merkitset päivämäärän kalenteriisi; olisi mukava nähdä tapahtuman
todelliset tekijät tammikuussa saman pöydän ääressä.
Taivaltajien puolesta Pirkan Kierroksen
Pirkan Kierros toimisto: puh. 050 408 5111
sähköposti toimisto@pirkankierros.fi
paikan päällä Lindforsinkatu 5, Hervannan Vapaa-aikakeskus
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SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
nettin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Tämä uusi lista korvaa vanhan listan, mikä oli Anna-Maijan ylläpitämä.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

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

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

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.

Kuvia tapahtumista
Jos otat digikuvia Taivaltajien tapahtumissa, lähetä niitä lehden
täytteeksi – aina ei tarvita pitkää juttua, muutaman kertova sana riittää.
Toki oikeita juttujakin kaivataan lukijoiden iloksi.
Myös tapahtumailmoitusten mukana olisi mukava saada kuvia, saataisiin
lehteen elävyyttä ja eri kuvaajien näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta.

Uusi yhteyshenkilö kävelyjaostolle
Kävelyjaostolle on valittu uusi yhteyshenkiö. Hän on Ritva Fonsell.
Ritvan yhteystidot löytyvät yhdistyksemme osoitetiedoista sivulta 22.
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote

päivitetty 29.9.2013

euroa/viikko/kpl tai pari
nouto ja palautus keskiviikkona

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

uusi, kysy hintaa Kerholta
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
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria

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

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

vko
2,00
2,00

Vuokrattava tuote

vuorokausi viikonloppu viikko

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

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

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

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

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan,
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen retkelle lähtöä kuuluko
kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä.
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 2145231.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja
Raimo Raevaara
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapuheenjohtaja
Internetsivut
Koulutusyhdyshenkilö
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Sihteeri
Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi

EA-jaosto pj
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com

Leikekirjan hoitaja
Heikki Rinnemaa
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi
Kiinteistötoimikunta pj
Mattias Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Matti Ketola...........................................040 730 3299
Marja-Liisa Lehto .................................040 779 6505
Kari Lindberg........................................040 527 5688
Paula Paavilainen .................................040 740 0008
Mattias Puronniemi ..............................040 577 7099
Seppo Raevaara ...................................040 546 8773
Matti Rahomäki ....................................050 572 3531
Riitta Rajala ..........................................050 326 9447
Saima Sampakoski ..............................0400 831236
Varajäsen Anneli Aulén .......................050 446 9016
Varajäsen Paula Marjamäki .................040 561 8152

Etsintäjaosto pj
Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj
Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö
Ritva Fonsell
puh 050 356 2462, ritva.fonsell (at) gmail.com
Pelijaosto pj
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Retkeilyjaosto pj
Kari Lindberg
040 527 5688 tai työ 040 648 6551,
kari.lindberg (at ) dnainternet.net
Retkeilyjaosto kalustonhoitaja
Ari Ahonen
044-555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö
Taivalpirtin isäntä
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala at suomi24.fi
Taivalpirtin apuisäntä
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

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

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

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

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä
www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111
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Liity 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
Etsintälista on tarkoitettu kaikille geokätköilystä ja vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa listalla: järjestämistään tapahtumista ja
VaPePa:n Tampereen alueen paikallistoimikuntien ja VaPePa-järjestöjen tapahtumista.
Listalla voi käydä keskustelua yleisellä tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta,
mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa-tehtävistä ei ole sallittua. Geokätköilyn osalta
keskustelu on vapaata kunhan muistaa hyvät tavat. Listan sähköpostiosoite on
ttetsinta@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. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi
myös Reijolle vikunja49@gmail.com.
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