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Raipen palsta

TAPAHTUMAT
Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
42. vsk. No 3/2014, 1.6.2014

Morjens Taivaltajat!
Kevät oli etuajassa ja muuttolinnut palasivat viikkoja ennen aikojaan. Kaakkuritkin
ilmestyivät Taivalpirtin lähilampiin jo huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae
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.

Kesäaikaan Taivalpirtillä on vilkasta. Varsinkin keskiviikkoillat ovat täynnä toimintaa. Pelailemme noin kello 18.00 alkaen
lentopalloa. Mölkkypalikatkin löytyvät innokkaille pelaajille. Tikkaakin voi heittää ja
myös salkopalloa voi pelata. Tietysti voit
vain nauttia luonnosta ja muiden taivaltajien seurasta.
Illalla sytytetään nuotio, jossa voi paistaa
makkaraa ja keittää yhteiset nokipannukahvit.

No 4/2014 ilmestyy syyskuun alussa.
Aineisto päätoimittajalle viimeistään
1.8.2014

Vene ja kanoottikin ovat käytettävissäsi,
kunhan vain muistat jättää kaakkurien
pesälautan rauhaan järven eteläpäässä.

ISSN 1238.0040

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.

Sauna on aina uimapukusauna, eikä sitä
voi varata vain omaan käyttöön. Mutta voit
tietysti sopia muiden saunojien kanssa
saunavuoroista.

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.

Taivalpirtin toimintaohjeet/säännöt ovat
nähtävillä Pirtin seinällä ja saunan pukuhuoneessa. Noudattakaa niitä, jotta Taivalpirtti pysyy kunnossa ja alue siistinä kaikkien jäsenten käyttöön.
Saunamaksu (5 euroa/henkilö) maksetaan
pukuhuoneen kassalippaaseen ja koko
nimi kirjoitetaan selvästi vierasvihkoon.
Sauna jätetään siihen kuntoon, kuin ohjeessa neuvotaan.

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

30 €
22 €
11 €
15 €
26 €

Lämmintä ja aurinkoista kesää kaikille
Taivaltajille.
Raipe

Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen
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Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopallo-, jäsen- ja saunailta
keskiviikkoisin Taivalpirtillä. Lentopallon peluu aloitetaan ulkokentällä noin kello
18.00. Lue tarkemmin sivulta 9.
Tiistaimelonnat
Kaupinojan kanoottivajalla 24.6. saakka. Lue tarkemmin sivulta 10.
4.6. Kalastustapahtuma Taivalpirtillä
Perinteinen mato-onkitapahtuma pidetään Taivalpirtillä keskiviikkona 4.6. Siinä
palkitaan suurin saalis (lukumäärä ratkaisee) sekä suurin ja pienin kala (pituus
ratkaisee). Sarjat ovat nuoret (alle 16 v.) ja yleinen. Onginta alkaa kello 18.00
ja päättyy kello 19.30. Omat syötit! Tapahtuma sopii hyvin lapsillekin!
Retkeilyjaosto
27.-29.6. Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri
Helvetinjärven kansallispuistossa Haukan Hiedalla
Lue tarkemmin sivulta 16.
5.-13.7. Kesän pyöräilyviikko Pori – Naantali
Pyöräretki on täyteen varattu.
14.-20.7. Kesämelonta Väliväylällä
Lue tarkemmin sivulta 11.
19.7. Pirkan Hölkän reittitalkoot
Lue tarkemmin sivulta 5.
9.-10.8. Varaus viikonloppupyöräilylle
Seuraa yhdistyksen nettisivuja tai ota kesän aikana yhteyttä pyöräilyjaostoon.
14.8. Ruskaretken suunnitteluilta Kerholla
Lue tarkemmin sivuilta 11-13.
23.8. Etsintää ja ensiapua –tapahtuma Taivalpirtillä
Lue tarkemmin sivulta 8.
5.-14.9. Ruskavaellus Itä-Lappiin
Lue tarkemmin sivuilta 11-13.
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen

Patikkaretki Laipanmaalle 4.5.2014
Lindbergin Karin junailema patikkaretki suuntautui tällä kertaa Laipanmaan poluille. Rajalan kämpän pihasta oli lähdössä peräti 16 taivaltajaa.

maastoa sisältävä järviä kiertävä
polkureitti. Hyvin merkitty. Nousuja ja
laskeutumisiakin oli ihan riittävästi.
Geokätkökin löytyi.

Päivälle oli luvassa hyvinkin vaihtelevaa säätilaa. sateesta auringon
paisteeseen. Onneksemme ilma kuitenkin pysyi hyvinkin suotuisana lähes
loppuun asti. Pientä ripsimistä sentään sattui.

Parhaita nähtävyyksiä maisemiltaan
oli(siv)at olleet niin sanottu Tulivuori ja
Korppivuoren rinteet Ison Hirvijärven
rannalla. Näkyvyys näissä paikoissa
kuten monesti muuallakin on yleensä
valitettavasti alkanut peittyä ja on
rinnepuuston kasvettua varsin huono.
Tulivuori on saanut nimensä 1930luvulla
poltetuista
helavalkeista.
Pahoja henkiä niilläkin on karkotettu.

Reitiksi oli valittu niin sanottu Hirvijärven kierros, joka on noin 12 kilometrin mittainen hyvin vaihtelevaa
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Nimikin oli aikoinaan Kokkovuori. Ei
siis mitään tuliperäistä maastoa.

Vauhtimme päivän aikana oli varsin
reipasta. Välillä tuntui että rikoin kansallisia kävelykilpailusääntöjä. Molemmat jalat eivät käyneet yhtä aikaa
maassa.
Taukopaikat Pihtilammella ja Ruokojärvellä olivat hyvässä kunnossa. Kelpasi kahvitella ja kärventää makkaraa.
Kohtuullisesta vaikkakin vähän koleasta ilmasta huolimatta vastaantulijoita oli vähän, vain kaksi nuorta ja
hirviressukka, joka päiväuniltaan säikytettynä lähti välistämme melkoista
ravia karkuun. Kaikkien kuvauslaitteet
olivat silloin luonnollisesti muualla kuin
käsillä.
Muistot jäivät kyllä verkkokalvoille.
terv. Taapo

Geokätkö löytyi.

Pirkan Hölkän reittitalkoot
lauantaina 19.7.2014
Pirkan Hölkän suosio perustuu suurelta osin vaihtelevaan sekä kauniiseen
maastoon ja polkuosuuksien hyvään kuntoon. Polun parantaminen on
välttämätöntä, että hölkkääjät pääsevät nauttimaan sujuvasta ja turvallisesta
reitistä.
Lauantaina 19. heinäkuuta kokoonnumme kello 10.00 Savon tiellä Taivalpirtin tien
puomilla. Siitä siirrymme joko kävellen tai autoilla Haapalammintien päähän,
jossa kunnostamme polkua molempiin suuntiin. Työvälineet järjestetään paikalle.
Loppukesästä järjestetään vielä lisää reittitalkoita.
sähköpostilistalla ja henkilökohtaisin kutsuin.
Kahvi, leipä, makkara ja mehuhuollon vuoksi ilmoittaudu:
Matti Rekola 040-8651624 tai rekomatti@gmail.com
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Nämä

ilmoitetaan

LÄHIRETKEILYÄ
Kurikkakallio ja Pirunkivi
Karttoja tutkimalla ja nettiä selaamalla

noin 10 metrin korkuinen. Kivellä on
arvoa myös tieteelliseltä ja geologisen
monimuotoisuuden kannalta. Kiveen
liittyy useita tarinoita, ja siten sillä on
tärkeä asema ihmisten paikka- ja
perinnetietoisuudessa.

löytyy mukavia päiväretkikohteita lähiseudulta. Muun muassa Pirkkalan
eteläpuolella on polku- ja latuverkosto,
joka on muille kuin paikkakuntalaisille
melko tuntematon. Kuitenkin nämä
reitit antavat paljon. Ne ovat helppokulkuisia ja niiden varsilla on hienoja
luontokohteita.

Pirunkiveltä vie latupohjat ja polut
Taaporinvuorelle,
mistä
avautuu
näköala Tampereelle.

Eräs mukava reitti on Pirkkalan Takamaalta Peltolammille. Pirkkalaan pääsee bussilla ja Peltolammilta pois.
Alussa kuljetaan ulkoilureittejä ja maakaasulinjaa pitkin. Kaasulinjalta noustaan Kurikkakalliolle, joka on kaunista
jäkäläpeitteistä maastoa. Kalliolla on
useita isoja siirtolohkareita ja sieltä
avautuu esteetön näköala länteen.

Polkuja kulkien tullaan mielenkiintoiselle Pärrinkoskelle, joka on Peltolammista laskevan Myllyojan kaksiosainen, yhteensä noin 19 metriä korkea putous.
Peltolammin luonnonsuojelualueella
on paljonkin tutustumisen arvoista
nähtävää. Alue kuuluu samaan lehtovyöhykkeeseen kuin Viikinsaari. Tällä
hetkellä alueella kasvaa metsälehmusta ja vaahteraa, jotka ovat keskeisiä lehdon puulajeja, sekä haapaa,
raitaa, pihlajaa, tuomea, koivua,
harmaa- ja tervaleppää, kuusta sekä
ulkolaisista
puulajeista
siperianlehtikuusta ja siperianpihtaa.

Sieltä jatketaan siistiä metsämaastoa
pitkin itään metsäautotielle, josta löytyy polkuviitat Iso-Naistenjärven laavulle. Pirkkalaseuran suunnitelmissa
on viitoittaa reitti Kurikkakalliolta IsoNaistenjärvelle.

Iso-Naistenjärvi on Pirkkalan korkeimmalla oleva järvi. Laavulla on Päiväretken
voi
päättää
Lemtulipaikka, polttopuita sekä pöytä ja pääläntien varteen, mistä pääsee buspenkit.
silla keskustaan, mutta hienoa metsäLaavulta jatketaan järven itäkulmasta retkeä voi vielä jatkaa Särkijärven
Keskisentien takaisille latupohjille, rantapolkuja pitkin Veisuun tai Herjoita pitkin pääsee mukavasti Pirun- vantaan.
kivelle. Rauhoitettu Pirunkivi on jääkauden aikana syntynyt Pirkkalan Matti
suurin siirtolohkare. Se on siirtolohkareeksi poikkeuksellisen suuri,
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Lähiretkien tuttavuuksia

Teksti ja kuvat: Matti Rekola
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ETSINTÄÄ JA ENSIAPUA -TAPAHTUMA
TAIVALPIRTILLÄ
23.8.2014
Ensiapu- ja etsintäjaosto järjestävät retkeilyturvallisuuteen keskittyvän tapahtuman,
jonka tarkoitus on virkistää osaamista ja vaihtaa tietoja ja taitoja osallistujien kesken.
Päivän ohjelma koostuu seuraavista aiheista
1
GPS:n ja paperikarttojen yhteiskäyttö
2
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
3
Ensiapu ja turvallisuus
Päivän aloitus on kello 10 ja saunominen kello 15 alkaen. Aiheisiin tutustuminen ja
harjoittelu tapahtuvat Pirtissä ja sen lähimaastossa. Ulkona kierretään tehtävärata
pienryhmissä.
Ota mukaan:

säänmukainen maastovarustus
oma GPS, jos on
omat eväät
uimapuku

Talo tarjoaa:

kahvit ja pullan
uimapukusaunan

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Marja-Liisa Lehto 040-7796505
Reijo Laamanen 050-5840932
Tiedot tapahtumasta löytyvät myös Taivaltajien nettisivulta ja voit ilmoittautua myös
sivulla olevalla lomakkeella.
Kuva: Reijo Laamanen
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PELAILUA TAIVALPIRTILLÄ
Pelijaosto

Kesän 2014 lentopallosta
Pirtillä on lähes varman taatusti joka keskiviikko viimeistään noin kello 18.00
“perusväkeä” paikalla avaamassa ovia, lämmittämässä saunaa, sytyttämässä
nuotiota, nostamassa lentopalloverkkoa paikalleen, yms. Jos pikkuisenkaan
tuntee vetoa lentopallon suuntaan, porukkamme tarjoaa mahdollisuuden
rennossa hengessä pallotteluun. Lentopallo tarjoaa hyvän mahdollisuuden
liikkua hyvässä seurassa, ja kuntoilun tason voi päättää aivan itse. Joko hoitaa
sen neliömetrin, jolla seisoo, tai vähän laajemmankin alueen.
Kuten Facebookissa viime keväänä lupailin, kyytiäkin olisi tarjolla Pirtille ynnä
takaisin. Siihen oma laiskuuteni sanelee tietyt ehdot: Koska kuljen yleensä
täältä Leinolasta Kangasalan kautta Pirtille, niin 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, enkä taatusti
varmuuden vuoksi kertaakaan kierrä minkään kautta. Pirtillä voi onnistua
sopimaan paluusta jonkun lähemmäksi kulkevan kanssa, minäkin saatan
palauttaa vähän muuallekin kuin lähtöpaikkaan (enkä tarkoita mitään pimeää
kujaa itse valitsemassani paikassa). Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni
löytyvät lehdestä. En päivystä puhelimen ääressä, tekstiviesti voi tavoittaa
varmemmin kuin soitto.
Seppo Raevaara

PYÖRÄILYÄ
Pyöräiyjaosto

5.-13.7. Pyöräretki Pori-Naantali.
Jo helmikuun alussa pyöräretki tuli täyteen varatuksi.
9.-10.8. Varaus viikonloppupyöräilylle.
Seuraa mahdollista toteutusta yhdistyksen nettisivuilta.
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RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto

Taivaltajien tiistaimelonnat, kesä 2014
Tiistaimelontoja järjestetään 20.5 - 24.6. Mahdollisesta jatkosta elokuussa
ilmoitetaan melonnan sähköpostilistalla.
Melontaillat Kaupinojan vajalla alkavat aina kello 18 ja kestävät kelistä ja
ohjelmasta riippuen 1,5 - 2 tuntia. Melontatiistai -tapahtumiin ei ole pakko
ilmoittautua, mutta osallistujien määrän hahmottamiseksi vapaaehtoinen
ilmoittautumismenettely netissä http://doodle.com/quq8iyxxt6sztxuc - asiasta
lisää melonnan sähköpostilistalla. Mukaan mahtuu silti aina, tarvittaessa
myöhemmin tulleet odottavat vuoroaan, että joku tulee vesiltä pois.
Kanoottivajan löytää, kun kääntyy Kaupinojan saunan kylttien mukaan Kaupinkadulta vasemmalle, ja heti sen jälkeen vasemmalle soratietä alas rantaan.
Rannanpuoleisin osuus kanoottivajasta on Taivaltajilla vuokralla. Pumppulaitoksen remontti muuttaa kulkujärjestelyjä, joten pysäköinti ja kulku vajalle
tilanteen mukaan.
Myös nuoriso ja lapsiperheet ovat tervetulleita melomaan! Alaikäiset lapset
ovat vanhempiensa vastuulla, ja tarvitsevat omat melonta-/pelastusliivinsä, sillä
Taivaltajien melontaliivit ovat aikuisten kokoa.
Taivaltajien kanootit eivät ole kiikkeriä, mutta kaatumiset kuuluvat melonnan
opetteluun, joten varustaudu melontaan kuivalla vaihtovaatekerralla ja vaikkapa kuumalla juotavalla.
Lisätietoja tarvittaessa
Johanna Välimäki,
puh. 040-7525116 tai valimaki.johanna@gmail.com.

Tervetuloa!
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Kesän 2014 pitkä melontaretki Väliväylällä 14.-20.7.
Taivaltajien pitkä kesämelontareissu suuntautuu tänä vuonna meille uuteen
kohteeseen Väliväylälle, eli vanhalle uittoreitille Saimaalta Kymijoelle
(Lappeenranta - Kouvola). Matkaan lähdetään maanantaiaamuna ja takaisin
tullaan viimeistään sunnuntai-iltana. Reitti on enimmäkseen jokea ja pieniä järviä. Vaativuudeltaan reitti on helppo – keskivaikea, perhereitiksikin mainostettu. Reitti on hiljattain kunnostettu, ja leiripaikkoja tulipaikkoineen löytyy runsaasti.
Matka tehdään omin autoin, mielellään kimppakyydeillä. Kalusto on joko omaa
tai omatoimisesti Taivaltajilta tai paikallisilta yrittäjiltä vuokrattua. Retkelle voi
lähteä intiaanikanootilla tai retkikajakilla. Koskiosuudet ovat melko kivisiä ja
niiden melominen vähällä vedellä edellyttää kestävää kalustoa.
Retkellä yövytään omissa teltoissa ja ruuat laitellaan omatoimisesti. Paikallisten yrittäjien palveluja käytetään sopivasti hyväksi (sauna, kahvilat, kaupat
yms.). Retken aloitus- ja lopetuspaikat sovitaan myöhemmin. Päivämatkat ovat
15-30 km pituisia ja melontatahti leppoisaa. Lähde rohkeasti mukaan!
Ilmoittautumiset (30.6 mennessä) ja tiedustelut: Johanna Välimäki,
puh. 040 7525 116 tai valimaki.johanna(at)gmail.com.

5.-14.9.2014 Ruskavaellus Itä-Lappiin
Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää ruskavaelluksen tänä vuonna Itä-Lappiin.
Matkan ajankohta on 5.-14.9. Matkustaminen tehdään junalla makuupaikoilla ja
tilausbussilla. Juna lähtee Tampereelta perjantaina 5.9. kello 22.11. Junalla
menemme Rovaniemelle ja sieltä jatkamme matkaa lauantaiaamuna 6.9.
tilausbussilla. Sen reitin etäisin piste on Kemihaara.
Bussin ajoreitti on seuraava: Rovaniemi-Sodankylä-Tanhua-Martti-Tulppio
(tarvittaessa) -Kemihaara. Paluumatka tapahtuu siten, että ensin matkustamme lauantaina 13.9. bussilla em. reittiä päinvastaiseen suuntaan
Rovaniemelle. Bussimatkan jälkeen siirrymme kello 20.55 etelään lähtevään
junaan. Tampereella olemme sunnuntaiaamuna 14.9. kello 5.50. Junien
aikatauluihin saattaa syyskuuhun mennessä tulla pieniä muutoksia.
Ruskavaellus on pienryhmissä (ryhmien koko yleensä 4-8 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.
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Kuva: Matti Rekola

Ryhmät muodostetaan Kerholla torstaina 14.8. kello 18.30 alkavassa suunnitteluillassa. Toivottavasti mahdollisimman moni matkalle osallistuva on silloin
paikalla. Tavoitteena on että jokaisessa ryhmässä on riittävästi retkeily- ja
suunnistustaitoa. Jos tulet ruskavaelluksellemme ensimmäistä kertaa, niin
ilmoita yhteystietosi heinäkuun loppuun mennessä joko Ari Viitaselle
(sähköposti ari.j.viitanen@elisanet.fi) tai Kari Lindbergille (sähköposti
kari.lindberg@dnainternet.net) yhteydenottoamme varten.
Ruskavaellukselle
ilmoittautuminen
tapahtuu
Taivaltajien
nettisivulla
taivaltajat.sporttisaitti.com olevasta linkistä. Saat samalla ilmoittautumiskoodin,
mikä on samalla henkilökohtainen viitenumero. Maksamalla ennakkomaksun
40,- euroa (jota ei palauteta) Tampereen Taivaltajien tilille FI71 3636 3010
7143 43 viimeistään keskiviikkona 30.7. varmistat paikan retkelle. Jälkiilmoittautumisia ruskavaellukselle ei oteta vastaan.
Makuupaikat junamatkoilla taataan 38 ensimmäiselle em. määräaikaan
mennessä
ilmoittautuneelle.
Ruskavaellukseen
liittyvät
matkustuskustannukset (omakustannushinta sisältäen junamatkat makuupaikoilla ja
bussimatkat molempiin suuntiin) ovat maksimissaan 220 euroa/henkilö. Jos
ruskavaellukselle ilmoittautunut henkilö peruuttaa matkansa myöhemmin kuin
14.8., niin hänen on VR:n peruutusehtojen mukaisesti maksettava
junamatkojen hinta. Matka on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille.
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Suosittelemme, että osanottajat ottavat riittäväksi katsomansa oman
matkavakuutuksen matkan peruuttamisen, sairauden tai tapaturman ym.
varalta koska Suomen Ladun vakuutukset korvaavat vain minimisummat.
Ruskavaellukseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöt ovat:
Ari Viitanen, puh. 03 261 3186, sähköposti ari.j.viitanen@elisanet.fi, puhelimitse parhaiten tavoitettavissa maanantaisin ja tiistaisin noin kello 19.30-21.30
ja
Kari Lindberg, puh. 040 527 5688, sähköposti kari.lindberg@dnainternet.net.

SORTAVALAN SEUDULLE JA LAATOKALLE 9.-11.8.2014
Ohjelmassa mm linnavuoria, vanha marmorilouhos luontopolkuineen, Sortavalan
kaupunkikohteita ja Vanhan Valamon luostari, jonne teemme vesibussiristeilyn.
Matka tehdään bussilla, mutta paikan päällä liikumme reippaasti jalkaisin.
Hinta 390-440 €/hlö lähtijöiden määrästä riippuen. Mukaan mahtuu 36 ensimmäistä ilmoittautujaa.
Bussireitti: Tampere-Lahti-Kouvola-Lappeenranta-Värtsilä-Sortavala.
Pikaiset yhteydenotot Tiirismaan Latuun Terhille: terhi.koivisto(at)proagria.fi,
tai 0400 939 690
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OHJEITA TAIVALPIRTILLÄ KESÄAIKAAN KÄVIJÖILLE
Pirtti alueineen on kesäaikaan vain seuran omien jäsenten käytössä. Jäsen voi tuoda
mukanaan perheensä tai muutaman vieraan siellä käymään, mutta sitä suurempien
ryhmien käyttöön tai juhla- yms. tilaisuuksien järjestämiseen Pirtillä on aina
hankittava ennakkoon yhdistyksen johtokunnan lupa. Pirttiä, saunaa ja Taivalpirtin
aluetta ei vuokrata.
Ei ole korrektia ”valloittaa” paikkaa isolla ryhmällä omaan käyttöön, jolloin
yksittäisten jäsenten olo Pirtillä voi tuntua epämukavalta.
Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkia koskevana takaa meille yhdessä
viihtyisän olon Pirtillä.
Kesäaikana toivotaan yöpymistä joko vintissä tai omassa teltassa merkityllä
telttapaikalla. Keittäminen ja ruoan laitto tulee tehdä joko keittokatoksella tai sen
vieressä olevalla nuotiopaikalla. Keittiön hellaa ei käytetä kesällä.
Avotulen teko on sallittu metsäpalovaroituksen asettamia rajoituksia noudattaen ja
vain kivetyllä nuotiopaikalla. Tulen käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Pidä nuotiota poltettaessa aina vesiämpäri täytettynä nuotiopaikalla.
Kovalla tuulella tulenteko on sallittua vain keittokatoksen hellaan. Nuotion on oltava
aina valvonnassa ja tuli tai hiillos on aina sammutettava paikalta poistuttaessa.
Puita tulee käyttää kohtuudella, puut eivät ole ilmaisia Pirtilläkään.
Tulisijoista poistetaan tuhka ennen tulen sytyttämistä. Poistettu tuhka viedään
tuhka-astiaan, joka sijaitsee jäteaitauksessa puuceetä vastapäätä. Kuumaa tuhkaa
ei saa poistaa ja viedä tuhka-astiaan.
Ennen Pirtiltä poistumista sammutetaan kynttilät, öljylamput ja nuotiotulet.
Tulipesistä tarkistetaan, että pesäluukut ovat kiinni ja vetopellit jäävät auki.
Ruoantähteet viedään kompostiin, palamattomat jätteet kukin vie mennessään pois
ja palavat jätteet hävitetään polttamalla. Komposti sijaitsee varastorakennuksen
päädyn läheisyydessä.
Hyvä tapa on viedä tuottamansa jätteet oman kodin jäteastioihin, jolloin toiset
eivät joudu hävittämään sinun roskiasi. Pirtillä ei ole talonmiestä.
Pidetään Pirtti ja sen ympäristö siistinä. Käsitellään kalustoa huolella ja säilytetään
esineet niille varatuilla paikoilla.
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Alueella kasvavia puita, pensaita ja kasveja sekä muuta luontoa käsitellään
suojelevasti eikä oteta tarveaineita ilman kiinteistöstä vastaavien lupaa.
Pirtillä autot pysäköidään tien laitaan aidan ulkopuolelle. Savontien puomin eteen ei
saa jättää autoja (pelastustie). Puomia ei saa jättää auki.
Koivuviidan parkkipaikalla autot tulee pysäköidä ohjekilven mukaisesti vinopysäköintinä.
Alkoholin ja muiden päihdeaineiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen Pirtin alueella
on ehdottomasti kielletty.
Pidetään koti- ja muutkin eläimet poissa sisätiloista. Piha-alueella koirien on oltava
kytkettynä.
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.
Vähintäänkin päivämäärät ja nimet tulee kirjoittaa myös Pirtin vieraskirjaan ennen
alueelta poistumista.
Poistuttaessa ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan huolellisesti. Jokainen Pirtillä käyvä
huolehtii omalta osaltaan siitä, että Pirtti ja sen alue jäävät käytön jälkeen
siisteiksi. Siisti ja kodikas Pirtti alueineen luo viihtyisyyttä jäsenistölle ja ne ovat
silloin myös yhteisenä ilonamme.
Mahdollisista vahingonteoista, rikkoutuneista esineistä tai muista puutteista voi
tehdä huomautuksen vieraskirjaan tai soittaa Pirtin isännälle Ossi Kuoppalalle puh.
050 588 3084 tai apuisännälle Pertti Hämäläiselle puh. 050 464 7549.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on kielletty myös
tulentekopaikalla. Tarkista tilanne metsäpalovaroituksen suhteen
esimerkiksi nettisivulta www.ilmatieteenlaitos.fi.
Taivalpirtti ei ole vanhojen ja/tai tarpeettomien tavaroidesi kierrätyspiste. Jos
sinulla on mielestäsi tarpeellista tavaraa, jonka haluat lahjoittaa, keskustele
asiasta ensin kiinteistötoimikunnan puheenjohtajan tai Pirtin isännän kanssa.
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Hämeen latualueen nuorten ja
entisten nuorten kesäleiri
Haukan Hiedalla
27.-29.6.2014
Viikko
juhannuksesta
kokoonnumme
viime vuoden tapaan kansallispuistoon
Hämeen latualueen nuorten ja entisten
nuorten kesäleirille. Kohteeksi valikoitui
Helvetinjärven kansallispuisto Kurussa
ja siellä Haukkajärven upea hiekkaranta, Haukan Hieta.
Hiedan alueella sopii mainiosti leiriytymään isompikin joukko ja
asuntovaunupaikkoja noin 600 metrin päässä on toistakymmentä. Sieltä
voidaan patikoida Helvetinkolulle tai Rontonhorhaan, meloa kauniin
Haukkajärven aalloilla ja seurailla sen karuja rantoja. Ja eiköhän siitä
mölkyn herruudestakin päästä kisaamaan…
Hiedalla on nuotiopaikkoja sekä kaivo, jonka vesi on juomakelpoista. Kaivon
kelpoisuuden tilannetta voi seurata kansallispuiston nettisivuilta.
Kuljetaan omin autoin (kerää autokunta), otetaan mukaan omat varusteet ja
ruuat. Kantolaitteena mieluusti rinkka tms. Parkkipaikalta on telttailualueelle noin 500 metriä soratietä, mutta puomi estää perille ajon. Myös
kanootit kuljetetaan tietä myöden joko omalla kanoottikärryllä tai kantamalla.
Kesäleirille lähtevien tulisi ilmoittautua viimeistään 25.6. Anna-Maijalle,
joko 040 583 2733 tai anna-maija.rae@pp.inet.fi.
Lisäksi tulevia aluetapahtumia:
Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous järjestetään 4.10.2014
Lopen Samoojien toimesta.
Alueen koulutus aiheenaan Latutapahtumien turvallisuus järjestetään
18.10.2014 Valkeakoskella.
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SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
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.

Kerhon keskiviikkopäivystys
Kerhon keskiviikkopäivystys on suljettuna 9.7.2014.
Muina keskiviikkoina heinäkuussa päivystys on avoinna normaalisti.

Taivalpirtin saunamaksu
Huomioithan, että johtokunta on korottanut saunamaksun 1.5.2014 alkaen
5 euroon hengeltä. Alle 12-vuotiaat vanhempien mukana ilman maksua.

Lehden ilmestyminen myöhästyy
Päätoimittaja-taittaja pyytää anteeksi lehden ilmestymisen myöhästymistä.
Tällä kertaa kyse ei ole aineiston myöhästymisestä (kiitos aineistojen
toimittajille) vaan päätoimittajan kodin kaikkiin tietokoneisiin pesiytyneestä,
sitkeästä pöpöstä, jonka tappamiseen kului kohtuuttoman pitkä aika.
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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 klo 18 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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