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Kesän aikana Taivalpirtin käyttö on ollut
vilkasta. Sauna on lämmennyt vähintään
jokaisena keskiviikkona, mutta myös
muulloin ovat jäsenet käyttäneet mahdollisuutta saunomiseen Pirtin erinomaisessa saunassa. Lauantaisin on ollut
kaikenlaisia kunnostustalkoita Pirtillä ja
sauna on silloin lämmennyt talkoolaisille. Lentopallon peluu on myös sujunut
hyvin kesän aikana.
Lokakuussa on yhdistyksen kalenterissa
ainakin kolme tärkeää päivää eli Pirkan
Hölkkä 6.10., Taivalpirtin syystalkoot
12.10. ja virallinen syyskokous 27.10.
Pirkan Hölkän järjestelyihin tarvitaan
paljon väkeä. Ennen Hölkkää huoltotavaroiden järjestelyyn Kerholla perjantaina ja maalipaikan valmistamiseen Nirvassa lauantaina. Sunnuntaina Hölkän
aikana tarvitaan huoltoon talkoolaisia ja
Hölkän jälkeen maalialueen purkuun ja
Kerholla huoltotavaroiden selvittämiseen. Monia muitakin hommia on
tarjolla. Ilmoittautukaa talkoisiin etukäteen tässä lehdessä olevan ilmoituksen
yhteyshenkilöille. Säästätte siten heitä
stressiltä. Saatte vaivan palkaksi hyvän
mielen lisäksi osallistua ilmaiseksi talkooväen hölkkään seuraavana sunnuntaina ja illanvieton ja ruokailun ensi
vuoden alkupuolella.
Syystalkoista
on
toisaalla
tässä
lehdessä juttua. Esitän tässä kaikille
niille jäsenille, jotka kesän aikana ovat
hyödyntäneet Pirtin alueen mahdollisuuksia, vetoomuksen ottaa osaa Pirtin
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ja ympäristön kunnossapitoon
osallistumalla Taivalpirtin syystalkoisiin (kutsu on toisaalla tässä
lehdessä). Myös ne jäsenet, jotka
eivät vielä ole käyneet Pirtillä,
ovat tervetulleita tutustumaan
paikkaan ja osallistumaan talkoisiin. Kaikille löytyy kyllä sopivaa askaretta.
Syyskokouksessa päätetään ensi
vuoden toiminnasta, budjetista ja
valitaan toimihenkilöitä yhdistyksen toimielimiin. Yhdistykselle
valitaan myös puheenjohtaja
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tulkaa Pirtille päättämään yhteisistä
asioista. Kokouksen esityslista ja kutsu
ovat tässä lehdessä.
Värikästä syksyä kaikille jäsenille
toivottaa
pj. Raipe
Ps. Jos jostakin ihmeellisestä syystä
päätätte erota yhdistyksestä, johtokunta
haluaa tehdä tiettäväksi, että maksamatta jättäminen ei yhdistyslain mukaan
ole eroilmoitus, vaan erikseen on ilmoitettava erosta seuran jäsensihteerille tai
Suomen Latuun.

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
keskiviikkoisin Taivalpirtillä, jossa pelaaminen aloitetaan noin kello 18.00. 25.9.
siirrytään sisätiloihin Koivistonkylään. Lue lisää sivulta 16.
Jäsenillat
keskiviikkoisin Taivalpirtillä, saunanlämmitystä ja kahvinkeittoa - yhdessä,
uimapukusauna 18. syyskuuta asti.
18.9. Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä
Kutsu sivulla 8.
27 - 29.9.2013 Melonta- ja retkeilyviikonloppu Helvetinjärven kansallispuistossa
Lue lisää sivulta 17.
28.9. Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous
Lue kutsu sivulta 15.
4.10 Pirkan Hölkän talkoot Kerholla kello 11 alkaen
Lue lisää sivulta 6.
5.10. Pirkan Hölkän talkoot Taivalpirtillä ja Nirvassa kello 10 alkaen
Lue sivulta lisää sivulta 6.
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6.10. 44. Pirkan Hölkkä
Katso talkookutsu sivulta 6.
10.10. Tampereen lähiseudun retkeilyalueet, kerhoilta
Kello 18.00 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12. Retkeilyjaosto esittelee mm.
Pukalan, Siikanevan ja Kintulammen sekä Pirkanmaan kansallispuistot.
Eläydymme retkeilytunnelmiin myös runsaan kuvaesityksen muodossa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Retkeilyjaosto
13.10. Talkoohölkkä
Katso kutsu sivulta 7.
27.10. Yhdistyksen syyskokous
Katso kokouskutsu ja esityslista sivulta 5.
14.11. Vuoden retkikuvat, kerhoilta
Kerholla klo 18.00 alkaen. Illan aikana näytetään kuvia Taivaltajien
järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket, ruskavaellus,
viikonloppuretket) kuluvalta vuodelta. Tervetuloa!
Retkeilyjaosto

Ajankohtaista retkikohteissa
Helvetinjärven kansallispuisto
Helvetinjärven kansallispuiston pääopastuspaikssa, Kankimäen alueella, on entinen kioskirakennus on laajentunut kesäravintolaksi ja kansallispuiston infopisteeksi,
Myös Kankimäen alueen muita palveluita on parannettu, ja lisäksi reittejä ja taukopaikkoja
kunnostetaan eri puolilla kansallispuistoa.

Isojärven kansallispuisto
Heretyn kaivon vesi ei kesäkuussa 2013 tutkitun vesinäytteen perusteella sovellu talouskäyttöön. Vedestä löytyi yhä kolibakteereja, kuten myös vuonna 2012. Isojärvellä retkeilevien
on tuotava juomavesi mukanaan, sillä tällä hetkellä puistossa ei ole vesipistettä, josta saisi
juomakelpoista vettä.
Lortikan lähteen vesimäärä on ollut liian vähäinen juomakelpoisen veden tuottamiseksi. Lähden
on edelleen poissa käytöstä veden vähyyden vuoksi. Lortikan kämpälle on tästä eteenpäin
tuotava vesi mukana.

Siikanevan soidensuojelualue
Siikanevan itäosan nuotiopaikalle on rakennettu kuivakäymälä.
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SYYSKOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä
sunnuntaina 27.10.2013 kello 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu! Ohessa on
syyskokouksen esityslista. Tule päättämään yhteisistä asioistamme!
Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Omat pyyhkeet ja uimapuvut
mukaan - luvassa on kokouksen jälkeen uimapukusauna!
ESITYSLISTA
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Puheenjohtajan valinta
2.2 Sihteerin valinta
2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
2.4 Aäntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Vuoden 2014 toimintasuunnitelma
Vuoden 2014 jäsenmaksut
Vuoden 2014 talousarvio
Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen
8.1 Tilintarkastajien palkkiot
8.2 Johtokunnan jäsenten palkkiot
8.3 Puhelinkulujen korvaaminen
8.4 Oman auton käytön korvaaminen
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2014-2015
Johtokunnan jäsenten lukumäärä
Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän
ja emännän valinta
Suomen Ladun kokousedustajien valinta
Kokouskutsujen julkaiseminen
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Tiedotukset
Kokouksen päättäminen

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta
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44. Pirkan Hölkkä 6.10.2013
Kutsu talkoisiin,
sillä ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!
Perinteinen lokakuinen tapahtuma Pirkan Hölkkä järjestetään nyt jo 44.
kerran. Toivomme saavamme Hölkkä-tapahtumaan mukaan runsaslukuisen määrän talkoolaisia erilaisiin tehtäviin.
Perjantaina 4.10. tehdään Kerholla kello 11.00 alkaen tavaroiden lajittelutöitä.
Lauantaina 5.10. kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä
ja rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle.
Sunnuntaina 6.10. on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset toimet eri huoltopisteissä ja illalla vielä tavaroiden pesua ja
purkua Kerholla.
Seuraavalla sivulla puolestaan on ilmoitus Talkooväelle järjestettävästä
Hölkästä ja ensi vuoden puolella kaikki talkoolaiset kokoontuvat illanviettoon ruokailuineen.
Allalistatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään lisää talkootehtävistä.

Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkätalkoolaiset!
Talkooterveisin,
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraavasti:
EA-toiminta, Marja-Liisa Lehto, 040 779 6505
Vähä-Kausjärvi, Pirkko Mäkinen, 050 403 4441
Taivalpirtti, Raimo Raevaara, 040 837 6269, raimo.raevaara(at)gmail.com
Vormisto, Esko Marttila, 0400 621 680
Hervanta, Riitta Piipponen, 040 836 2536
Nirva, mehuhuolto Anna-Maija Rae, 040 583 2733, anna-maija.rae(at)pp.inet.fi
Nirva, maalialue, Seppo Raevaara, 040 546 8773, raevaara(at)koti.tpo.fi
tai Taivaltajien Kerholle, 03 214 5231
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Tervetuloa Talkoohölkkään
sunnuntaina 13.10.2013!
Sunnuntaina 13. lokakuuta lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin
lisää osanottajia vanhalla Lempääläntiellä, Prisman (entisen Euromarketin) kohdalla olevalta bussipysäkiltä. Bussissa on mukana lista
kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä ja toivomme Sinun myös kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla kuljetuksella vai tällä
yhteisellä bussilla. Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta 5
euroa bussissa. Matkaan kannattaa varata mukaan oma juomapullo,
johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä.
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello
9.45. Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli
bussi sattuu tulemaan etuajassa paikalle - näin et myöhästy muiden
lähdöstä. Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo tietoa
reitistä niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin
nauhoin. Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen
Taivalpirtillä.
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä.
Talkoohölkän vastaavat:
Jukka Toivonen, Rutajärvi
Raimo Raevaara, Taivalpirtti

045 120 5009
040 837 6269

Ilmoittautumiset:
Pirkan Kierros 050 408 5111 tai toimisto (at)
pirkankierros.fi
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU
Hellekesä on päätöksessään. Talvesta hypättiin miltei suoraan kesään.
Luonnossa kaikki on tapahtunut tosi vauhdikkaasti. Kasvien kukinta ja
marjojen kypsyminen on ollut normaalia aikaisemmassa, samoin kuin
lintujen pesin-nätkin. Kaakkurit ja pöllöt ovat saaneet poikasensa hyvissä
ajoin lento-kykyiseksi. Kesän kauniiden kukkien soisi saavan olla repimättä
niin Pirtin alueella kuin muuallakin luonnossa. Lakan ja lumpeen kukat ovat
kuitenkin parhaimmillaan omassa kasvualustassaan.
Pirtillä on kesän kuluessa rempattu uusiksi vintin portaan kaiteet. Edelliset
käsijohteet ja tolpat alkoivat olla tiensä päässä. Nyt on kulku vintille taas
turvallista.
Liiteristä on toinen puoli tyhjänä, joten puut ovat saaneet ”kyytiä” kesän
aikana.
Jäsenistöstä
on
ehdotettu
erillistä
nuotiopuumaksua.
Johtokunnassa asiaa käsiteltiin, mutta todettiin maksun keräämisen olevan
hankalaa. Johtokunta toivookin ainakin heidän, jotka sauna- ja nuotiopuita
enemmälti (useammin) käyttävät, osallistuvan työpanoksellaan Pirtillä
syystalkoisiin.

Syystalkoot Taivalpirtillä
lauantaina 12.10. alkaen kello 9.00
Talkoot aloitetaan aamukahvilla, jonka jälkeen väki jakautuu puu-, piha- ja
huoltotöihin toiveidensa mukaan. Emännät tarjoavat puoliltapäivin keittolounaan ja iltapäivällä pulla- tai piirakkakahvit. Lopuksi on mahdollisuus
kunnon virkistäytymiseen sään ja työn mukaisesti.

Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä
keskiviikkona 18.9. alkaen tasan kello 18.00
Päätetään kulunut kesä muistoihin perinteisesti lettujen ja makkaran
paiston merkeissä. Aloitetaan ilta lipun tai viirin nostolla ja alkuverryttelyllä.
Ennen uimapukusaunaa on mahdollisuus pelata, heittää tikkaa tai
sauvakävellä tai vaan olla ja nauttia syysillasta. Yhdistys tarjoaa kahvit,
letut ja makkaran.
Viime kevään talkoissa ja avajaisissa oli väkeä mukavasti, toivottavasti
pääsette mukaan syksylläkin.
Tervetuloa osallistumaan!
t. huolto- ja kiinteistöväki
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Kohokohtia
pyöräilyretkekeltä
Vaasasta Poriin
Taivaltajien pyöräilyjaoston viikkopyöräilyretki suuntautui tänä
vuonna Pohjanmaan ja Satakunnan rannikolle.
Matkaan lähdettiin lauantaina 6.
päivä heinäkuuta siten, että Kari,
Kai ja Matti ajoivat edeltä huoltoautona toimivan, autovuokraamosta vuokratun pakettiauton Vaasan
matkakeskuksen eteen muiden
viidentoista retkeläisen matkatessa
Pendolinolla Vaasaan. Pyörät ja
varusteet oli pakattu huoltoautoon
jo edeltävänä iltana.
1. päivä, lauantai
Pendolino saapui Vaasaan aikataulun mukaisesti kello kolmentoista jälkeen. Tämän jälkeen oli
ensimmäisenä tehtävänä ottaa tulevan yön majoituspaikka haltuun.
Majoituimme Top Camping Vaasaan neljän hengen leirintämökkeihin.
Koska aikaa oli, niin teimme kierroksen Vanhaan Vaasaan eli alueelle, jossa
kaupunki oli ennen kuin se paloi v. 1852. Näimme mm. Vanhan kirkon rauniot,
vanhat linnoituksen rauniot ja entisen Vaasan hovioikeuden talon, joka
nykyään toimii Mustasaaren seurakunnan kirkkona.
2. päivä, sunnuntai
Meille oli varattu kello 12.00 opastettu kierros Merenkurkun luontokeskukseen
Terranovaan. Kuulimme hyvin mielenkiintoisen selostuksen Pohjanmaan
rannikon maankohoamisilmiöstä. Merenkurkun saaristo on valittu ilmiön johdosta ensimmäisenä Suomen luontokohteena Unescon maailmanperintökohteeksi yhdessä Ruotsin Höga Kustenin kanssa. Luontokeskus toimii
Pohjanmaan maakuntamuseon yhteydessä, jonka kokoelmiin myös oli
mahdollista tutustua.
Tämän jälkeen pyörien suunta oli kohti etelää Kain ajaessa huoltoautoa.
Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Vaasaan kuuluvan Sundomin kirkko.
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Valitettavasti sitä seuraava pysähdyspaikka eli Stundarsin kotiseutumuseo oli
sulkeutumassa siltä päivältä, mutta kahvit toki ehdimme juoda. Kotiseutumuseo
on Suomen huomattavimpia ja siellä järjestetään kesäisin lähes päivittäin
erilaisia työnäytöksiä.
Eväsostoksien jälkeen majoituimme Åminne Stugbyhyn leirintämökkeihin.
3. päivä, maanantai
Aamupäivän ajomatkan jälkeen pysähdyimme lounaalle Cafe-Restaurang
Stenbrytareen Korsnäsin keskustassa. Korsnäs on maailman ruotsinkielisin
kunta: kunnan asukkaista 98 % on ruotsinkielisiä. Edes Ruotsista ei löydy näin
ruotsinkielistä kuntaa runsaasta maahanmuutosta johtuen. Maanantai on
Suomessa huono päivä matkailijan kannalta, koska useat museot ovat silloin
kiinni. Niinpä paikkakunnan pappilamuseokin oli kiinni, samoin kirkko.
Harrströmin kylällä tutustuimme Kvarnbackenin tuulimyllyihin sekä kalastusmuseoon.
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Kahvitauon pidimme Närpiön Rangsbyssä kesäravintola Sea Sidessä ja yöksi
majoituimme Kesähotelli Yrkesakademiin Närpiössä.
4. päivä, tiistai
Ensiksi tutustuimme Närpiön keskiaikaiseen kivikirkkoon ja kirkon vieressä
oleviin kirkkotalleihin, joita on vieläkin noin 150. Kirkon lähistöllä on Öjskogin
museo- ja puistoalue. Paikalla ollut opas kertoi lähinnä alueella olevan
kesäteatterin toiminnasta.
Kaskinen on Suomen pienin kaupunki: asukkaita on noin 1 400. Kaupungin
vanha puutalokeskusta on viehättävä. Kaupungissa on mahdollista lounastaa
mm. entisen huippuhiihtäjän Arto Koiviston ja hänen vaimonsa pitämässä
Sininen Helmi –ravintolassa. Matti oli järjestänyt venekuljetuksen läheiselle
Sälgrundin luotsi- ja majakkasaarelle. Suurin osa meistä kävikin saarella.
Illalla majoituimme Pukinsaaren leirintäalueelle leirintämökkeihin.
5. päivä, keskiviikko
Päivästä huomattavan osan käytimme Kristiinankaupungin viehättävään
vanhaan puutalokeskustaan tutustumiseen. Merimuseossa museon kokoelmia
esitteli meille ranskalaissyntyinen miesopas erittäin värikkäällä ja vilkkaalla
tavalla. Kauppiaan talon eli ns. Lebellin talon pihapiirissä on vanha
suolamakasiini, jonka hirsiseinäpinnat olivat aivan sametin pehmeitä aikanaan
makasiiniin varastoidun suolan vaikutuksesta.
Kristiinankaupunkiin aikoinaan liitetyn Lappväärtin kirkko on Suomen toiseksi
suurin maaseutukirkko. Noin kolmellatuhannella istumapaikallaan ja massiivisella korkeudellaan kirkko teki mykistävän vaikutuksen.
Illalla majoituimme Kristtinkaupungin Siipyyssä sijaitsevan Kiilin kotimuseon
yhteydessä olevaan Kiilinranta –retkeilymajaan.
6. päivä, torstai
Aamulla tutustuimme Kiilin ulkomuseoon. Päivä oli ajomatkaltaan retken
lyhimpiä. Merikarvialle päästyämme kävimme ensin Krookan kalasatamassa
savukalaa ostamassa, minkä jälkeen ajoimme suoraan lähistöllä olevalle
Mericampingille, jossa majoituimme leirintämökkeihin.
7. päivä, perjantai
Luoman Altti, jolla vaimoineen on kesäasunto Siikaisissa, oli järjestänyt
perjantaipäivän ohjelman. Altti polkupyörineen oli kello kymmeneltä meitä
vastassa Merikarvian ja Siikaisten rajalla. Aluksi tutustuimme Siikaisten
kauniiseen kirkkoon. Kirkkoa esitteli suntio Keijo Silvola. Kirkon jälkeen
tutustuimme
Siikaisten kotiseutumuseoon, joka on sijoitettu Siikaisten
ensimmäiseen koulurakennukseen, ns. kuistikouluun. Oppaana toimi Matti
Vaajasaari. Lopuksi kävimme syömässä Eteläpään ulkoilu- ja
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matkailukeskuksessa, jonka ravintolaan Altti oli meille järjestänyt lounaan. Altti
saattoi meitä Merikarvialle Lankosken Myllykahvioon, missä pidimme
kahvitauon.
Kiitos vielä kerran Altille mukavasta ja mielenkiintoisesta päivästä.
Kello 17.00 olimme odottamassa Mericampingin vierasvenelaiturilla, josta
venekuljetusyrittäjä Tapio Ristimäki haki meidät Ouran saaristoristeilylle. Ourat
ovat erittäin kivikkoinen ja rikkonainen saaristo Merikarvian edustalla. Eräällä
Ouran saarella sijaitsevan vanhan luotsiaseman toisessa kerroksessa
viivähdimme hetken kuunnellen Tapio Ristimäen selostusta Ouran saaristosta
ja sen ympäristöstä. Lopuksi paistoimme makkaraa ja söimme eväitämme
saarella olevassa grillituvassa.
Yövyimme vielä toisenkin yön Mericampingilla.
8. päivä, lauantai
Ajopäivän aluksi pidimme tauon Merikarvian keskustan eteläpuolella, rantatien
varressa sijaitsevalla Maatilamatkailutila Koivuniemen Herralla. Kahvitauon
pidimme Ahlaisten torilla ja lounaan söimme Reposaaren Ravintolassa
vierassataman läheisyydessä.
Päivän päätteeksi oli tutustuminen Reposaaren hienoon pienkaupunkiyhteisöön.
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Viimeiseksi yöksi majoitumme Top Campingin Yyteriin leirintämökkeihin.
Pyörät pakkasimme jo illalla huoltoautoon.
9. päivä, sunnuntai
Varusteiden huoltoautoon pakkaamisen ja mökkien luovutuksen jälkeen Kari,
Kai ja Matti lähtivät edeltä autoineen ajamaan kohti Tamperetta, missä oltiin
Taivaltajien kerholla puolenpäivän jälkeen. Muut tulivat Onnibussin linja-autolla
Tampereelle.
Kiitos kaikille mukana olleille. Reissulla vallitsi koko ajan hyvä ja rento henki.
Koska varusteet kulkivat huoltoautossa, niin matkanteko sujui hyvään ja
juohevaan tahtiin. Keskivauhti pyöräillessä oli pikemminkin päälle 20 km/t kuin
alle.
Ensi vuonna retki suuntautuu mahdollisesti Porista Rauman ja
Uudenkaupungin kautta Naantaliin. Retken päivistä kaksi tullee olemaan
lähestulkoon luppopäiviä: Raumalla on mahdollisuus tutustua rauhassa sen
nähtävyyksiin. mm. Vanhaan Raumaan, joka on Unescon maailmanperintökohde ja Pohjoismaiden laajin vanha puutaloalue. Naantalissa on
samoin mahdollisuus tutustua sen viehättävään puutalokaupunginosaan ja
nauttia kesäkaupungin tunnelmasta, vaikka jossakin sen monista
rantaravintoloista illastaen. Taikka voi vaikka matkustaa Höyrylaiva Ukko
Pekalla Naantalista Turkuun maisemasta ihaillen ja laivan saaristolaislounaspöydän herkkuja nauttien. Raumalla on tarkoitus majoittua toinen yö
Kuuskajaskarin entisellä varuskunta- ja linnakesaarella.
Teksti ja kuvat: Kai Ristimäki

Rahomäen Matin lisäykset:
Kiitokset Kaille retken suunnittelusta ja huoltoauton kuljettajan tehtävistä,
Karille vetotehtävistä, Päiville matkalippuvastaavana juna- ja bussimatkoilla
sekä kaikille osallistujille hyvästä retkestä.
Jälkipään valvojana tein havaintoja matkalla:
Ohitimme Lindbergsvägenin tienhaaran Maalahdessa ja kuljimme Matinpolkua
Siikaisissa. Ryhmässämme oli muutama geokätköjen etsijä onnistuen myös
löytämään lukuisan määrän kätköjä. Ryhmä pysyi hyvin koossa, jos ei lasketa
etukäteen sovittuja Petterin lähtöä perjantaiaamuna viikonlopun rippijuhliin
sekä Margitin ja Sainin kahden päivän omaretkeä.
Matkalla oli pari rengasrikkoa, mutta ne eivät matkaa viivyttäneet. Yksi rengas
vaihdettiin ja yhtä pumpattiin liki päivittäin. Vaihdettu rengas ja vuotava rengas
paikattiin Kerhon pihassa ennen retkeläisten saapumista.
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Hämeen latualueen nuoret ja entiset nuoret
kesäleirillä Kelventeellä
Nuorten ja entisten nuoreten retki Kelventeelle oli onnistunut, vaikkakin väkeä
oli kyllä vähemmän kuin odotin. Peruimme Elbataren kyydin, koska suurin osa
leiriläisitä siirtyi saareen melomalla – mikäpä sen hienompaa…
Veijo kuskasi veneellään "jalkapatikassa" olleet leiriläiset. Meitä oli muistaakseni kaikkiaan 24 latulaista ja kahdeksasta yhdistyksestä. Osa meloi
saaren ympäri, osa kävi kalassa ja osa patikoi porukalla tai omia aikojaan.
Kisattiin mölkyn herruudesta ja uitiin yötä myöten uskomattoman lämpimissä
Päijänteen vesissä. Valmun Pekka oli taas tehnyt niin pekkamaisen
luontopolun, että oikeat vastaukset olivat vähissä itse kullakin.
Sunnuntaiaamuna satoi ja aallokkokin nosti korkeuttaan, joten viimeistään
puolelta päivin olivat kaikki poistuneet leiristä. Nuoriakin oli mukana ainakin neljä leiriläistä ilmoitti syntyneensä 60- luvulla…
Anna-Maija Rae
Kuva: Tapani Jantunen - Luontopolun vastauksia sulatellaan
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Pekkamaisen luontopolun kysymykset
1 Mitä muuta Päijännetunnelista saadaan, kuin vettä pääkaupunkiseudulle?
2 Mikä on Suomen pitkäikäisin eläin?
3 Mikä oli Päijänteen laskujoki ennen Kymijokea?
4 Mikä on Päijänteen keskisyvyys?
5 Mihin päättyy Päijännetunneli?
6 Mikä kasvi suojeltiin ensimmäisenä Suomessa?
7 Mikä nokkosessa polttaa?
8 Jos melot 5 km/tunnissa, kauanko Päijänteen kiertäminen rantoja pitkin
kestää?
9 Mikä lintu pesii keväällä ensimmäisenä?
10 Kuka omisti Kelventeen saaren ennen kuin kansallispuisto perustettiin?
Olisitko osannut? Vastaukset löytyvät sivulta 20.

Tervetuloa Hämeen Latualueen Syyskokoukseen
lauantaina 28.9 Saaren Kansanpuistoon Tammelaan
Kello 10.00 kokoontuminen Saaren kansanpuiston P-alueella, josta kävellään
Raanpään laavulle. Siellä osallistujia odottaa nokipannukahvit sämpylän kera.
Kahvittelun jälkeen / lomassa esittäytyminen, jonka jälkeen lähdemme kiertelemään läheiseen maastoon polkuja pitkin.
Kello 12.30 Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
Kello 13.30 Syyskokous, kokouksessa mukana edustaja Suomen Ladusta.
Kokouksen lomassa / jälkeen Ladun tarjoamat kahvit.
Osallistumismaksu 15.00 henkilö sisältäen nokipannukahvit, sämpylän ja
keittolounaan reiluin lisukkein.
Kokouspaikka ja osoite: Lounais-Hämeen Pirtti, Portaantie 480,
31300 TAMMELA
Reipasta mieltä matkaan ja säänmukainen pukeutuminen!
Petri Ahola/Lounais-Hämeen Retki

nemaa

Ilmoittautumiset 21. syyskuuta mennessä Kerholle puh. , 03 214 5231 tai
taivaltajat@nic.fi.
Ilmoittautuessasi ilmoitathan kyydin tarpeesta sekä mahdollisen erikoisruokavalion.
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PELAILUA PIRTILLÄ
JA KOIKKARISSA
PELIJAOSTO

KESÄN KESKIVIIKKOILLOISTA JA
TULEVAN TALVEN PELAILUISTA

Kuva: Tapani Jantunen

Jaa-a,
taas
pitäisi
keksiä
jotakin
kiinnostavaa, innostavaa, yms. lukemisen
arvoista lentopallojaoston toiminnasta ja
samalla
vähän
yleistäkin
kesäja
syysasioista. Väkisin tämä menee vähän
vanhan kertaamiseksi, kun asiat kuitenkin
ovat joka vuosi aika lailla samoin. Jos edes
joku uusi henkilö sattuisi tämän lukemaan...

Tänä vuonna Taivalpirtin kesäkauden päättäjäiset ovat keskiviikkona
18.09.2013. Siihen asti joka keskiviikko pelataan lentopalloa, saunotaan,
nautitaan hyvästä seurasta sekä nuotion valosta ja lämmöstä, paistetaan
makkaraa, yms.
Toiveikkaasti toivon, kuten aina ennenkin, että keskiviikkona 25.09.2013
siirrymme sisäkauteen, paikkaan nimeltä Tredu (suomeksi kai "kolme sinä",
mitä se sitten tarkoittaakin) Koivistonkylään (Koivistontie 31). Vuoro on
perinteinen, kello 20:30 - 22:00, jonka saamisesta ei vielä ole mitään tietoa
(mutta haettu on). Ja perinteisesti toivon 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.
Pelaajamme ovat monen tasoisia, vaatimuksia on oikeastaan vain kaksi: tietty
innostus lajiin eli halu olla mukana ja halu toimia yhdessä. Lentopallo on
joukkuelaji. Oikeastaan siis se pallo on ns. sosiaalinen media.
Syksyn arvioitu pelaajahinta on 47 euroa ja kevään 57 euroa (keväällä on
enemmän vuoroja). Jos käy vain muutaman kerran, voi maksaa myös
kertamaksua 10 euroa kerta. Maksuista ja maksamisista tarkemmin sitten
kauden alkupuolella, älköön etukäteen maksettako mitään mihinkään.
Lehden loppupäässä ovat yhteystietoni, saapi kysellä lisää.
Seppo Raevaara
jäsensihteeri
pelijaoston vetäjä
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RETKEILYÄ JA MELONTAA
RETKEILYJAOSTO

27 - 29.9.2013
MELONTA- JA RETKEILYVIIKONLOPPU
HELVETINJÄRVEN
KANSALLISPUISTOSSA

Tosiretkeilijät lähtevät jo perjantai-iltana, mutta voit tulla mukaan myös vasta
lauantaina, ja vaikka vain päiväretkellekin. Matkan teemme omilla
autoilla/kimppakyydeillä.
Leiriytyminen ja kanoottien vesille lasku Haukanhiedalla, missä tilaa leiriytyä
riittää hyvin ja nuotiopaikkojakin on useita. Matkaa parkkipaikalta on
Haukanhiedalle muutama sata metriä. www.luontoon.fi-sivustolta netistä saat
lisätietoja paikasta.
Leiriytyminen omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat eväät ja keitin,
yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen retkeilyvarustus.
Mikäli tarvitset yhdistyksen kanoottia tai kuljetusta, kerro siitä ilmoittautumisen
yhteydessä. Muut välineet voit vuokrata omatoimisesti keskiviikkopäivystyksestä Kerholta. Kanootista ja muista välineistä peritään normaali
vuokra, kuljetusten ja kyytien kustannukset sovitaan kuljettajien kanssa.
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen ja patikoiden tai
marjoja poimien, illat vietämme leiripaikalla nuotion loimussa. Ohjatut melontaja patikkaretket lähtevät liikkeelle Haukanhiedalta lauantaina noin kello 10.30.
Sunnuntain retkistä sovitaan paikan päällä.
Paluu sunnuntaina iltapäivällä, kello 17 mennessä Tampereelle.
Ilmoittautumiset 15.9 mennessä sähköpostilla valimaki.johanna@gmail.com tai
puhelimella 040 752 5116, Johanna Välimäki. Ilmoita viestissäsi, jos
tarvitset/tarjoat kyytiä, niin järjestelen kimppakyytejä.
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Kalastustapahtuma Taivalpirtillä 5.6.2013
Kalastustapahtuma pidettiin Taivalpirtillä keskiviikkoiltana 5.6. Onkijoita
oli 13. He saivat 69 ahventa ja 4 särkeä eli yhteensä 63 kalaa. Yleisessä
sarjassa suurimman saaliin (18 ahventa) sai Kari Lindberg, suurimman kalan
(ahven) Mikko Mustila ja pienimmän kalan (ahven) Kari Lindberg. Nuorten
sarjassa (alle 16 v.) Oskari Kallio sai sekä suurimman saaliin (2 ahventa)
että myös suurimman ja pienimmän kalan.
Onnittelut parhaille ja kiitokset kaikille osanottajille!
Retkeilyjaoston Ari Viitanen

Kalojen mittaus on illan
tärkein ja sosiaalisin tapahtuma…

Kuvat: Tapani
Jantunen
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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.

Etsintäjaoston lista
Huomioikaa, että takakannen sähköpostilistojen joukkoon
on lisätty etsintäjaoston lista.

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.
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Pekkamaisen luontopolun vastaukset,
kysymykset sivulla 15 :
1 Sähköä
2 Jokihelmisimpukka eli raakku
3 Kalajoki
4 17 metriä
5 Silvolan tekoallas
6 Kangasvuokko
7 Muurahaishappo
8 500 tuntia
9 Käpylintu
10 Hämeenlinnan kaupunki

Pirtillä pysyi pallo ilmassa…

Kuvat: Tapani Jantunen
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Metsähallituksen tiedotteista poimittua
Ivalojoen kultarakennusten korjaus loppusuoralla
Inarin Ivalojoen kultahistoriallisia rakennuksia on kunnostettu kaksi vuotta ja työ
on loppusuoralla. Kesällä Kultalan komeat rakennukset saivat ylleen uudet katot, viime vuonna korjattiin Pahaojaa, Ritakoskea ja Raahenpirttiä.
Työhön tarvittiin yli 100 000 pärettä, satoja metriä lautaa ja lankkua, metritolkulla hirsiä, neliömetreittäin lyijylevyä, tuhansia nauloja ja 600 litraa tervaa,
mutta ennen kaikkea osaamista.
Pitempää ikää arvokkaille rakennuksille Urho Kekkosen
kansallispuistossa
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Suomunruoktun museokämpän ja kolttakenttien rakennusten kattoja kunnostetaan Urho Kekkosen kansallispuistossa
osana laajaa ABCGheritage-hanketta. Työ aloitettiin kuluuneena kesänä ja sitä
jatketaan ensi vuonna.
Suomunruoktu rakennettiin Suomujoen latvoille 1930-luvulla kullanetsijöiden
saunaksi ja kämppä palveli toisen maailmansodan aikana saksalaissotilaiden
tukikohtana sekä myöhemmin retkeilijöiden levähdyspaikkana.
Kansallispuiston kolme kolttasaamelaisten asuinkenttää Suomujoella, Oskarinkoskella ja -järvellä ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä.
Semenoffien ja Fofanoffien perheet asettuivat näille paikoille, kun Suomi
menetti jatkosodassa Petsamon Neuvostoliitolle.
Kunnostaminen on osa ENPI Kolarctic -ohjelman rahoittamaa ABCGheritage-hanketta.
Metsähallituksen vetämässä hankkeessa on mukana yhteensä kymmenen kumppania
Suomesta, Norjasta ja Venäjältä. Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 on Pohjoiskalotin ja
Luoteis-Venäjän välinen rajat ylittävä yhteistyöohjelma. Ohjelmassa on kolme keskeistä
panostusaluetta: taloudellinen ja sosiaalinen kehitys; yhteiset haasteet ja rajayhteistyö
sekä ihmisten välinen yhteistyö ja identiteetin rakentaminen. Yhteistä näille alueille on
rajat ylittävä toiminta sekä naisten ja nuorten priorisointi.
ABCGheritage Pohjoinen perintömme - Fennoskandian pohjoisosan eli Norjan, Suomen ja Venäjän luonnossa ja kulttuurihistoriassa on paljon yhteisiä piirteitä, joista
ABCGheritage -hanke viestii pohjoisena perintönämme. Hankkeen nimen salamyhkäinen kirjainlyhenne kertoo auki kirjoitettuna kaiken: Arctic Biological, Cultural and
Geological Heritage eli pohjoinen biologinen, kulttuurihistoriallinen ja geologinen perintömme.
Hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa
lisätä erityisesti koululaisten mutta myös matkailijoiden, paikallisten ihmisten
sekä luontomatkailuyrittäjien aluetietämystä
lisätä luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kestävää käyttöä ja
luoda uusia toimivia yhteistyöverkkoja, jotka tekevät pitkäjänteistä
luonnonsuojelutyötä ja toteuttavat kestävää luontomatkailua
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote

päivitetty 10.3.2013
euroa/viikko/kpl tai pari
nouto ja palautus keskiviikkona

TELTAT JA LAAVUT
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

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 FI86 5732 2620 0778 26 BIC OKOYFIHH, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

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

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

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

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

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

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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