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Pirkan Hölkän kuulumisia!

TAPAHTUMAT

Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
päätti kokouksessaan 1.9.2020 siirtää
51. Pirkan Hölkän tapahtuvaksi vuonna 2021.
Elokuun neljäntenä kokouksessaan
Rutajärvellä toimikunta oli toiveikas
Hölkän järjestämisen suhteen, mutta
päätti katsoa tauti ja kokoontumisrajoitusten tilanteen muuttumista ja
tehdä syyskuun kokouksessa päätös
järjestämisestä.
Ennakkoilmoittautuneita Hölkkään oli
noin 300, kun normaalisti niitä on ollut
yli 800. Osallistujatkin ovat olleet
varovaisia, koska ei tämän enempää
ilmoittautuneita ole ollut.
Tilanteen muuttuessa on koronatartuntojen määrä lisääntynyt ja kokoontumisrajoitukset astuneet voimaan, joten emme uskalla järjestää tapahtumaa. Emme olisi kyenneet huolehtimaan osallistujien turvaetäisyyksistä
emmekä toimitsijoiden suojasta riittävästi. Lähtöä olisi voinut porrastaa,
mutta osallistujat olisivat ruuhkautuneet poluille ja huoltopisteille aiheuttaen näin vaaran tartuttaa toisiansa ja
toimitsijoita. Lähdön porrastus olisi
aiheuttanut tapahtuman venymisen
suhteettoman pitkäksi. Normaalissakin tilanteessa on Nirvan maalialueen
purkaminen venynyt jopa iltayhdeksään, jolloin vasta on saatu kaikki
tarvikkeet varastoihin.
Moni talkoolainen varmaan ymmärtää
tilanteen, johon olemme joutuneet.
Talkoileminen Hölkässä on ollut vuoden tapahtuma, jolloin tavataan muita
Taivaltajia ja keskustellaan mitä vuoden aikana on tapahtunut ja mitä on
edessä. Se on ollut tapahtuma, jolloin
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saa viettää aikaa ulkona muiden
kanssa. Nyt se olisi ollut erilaista suusuojineen, plekseineen ja käsidesineen. Päivän päätyttyä pää olisi ollut
sekaisin käsidesin höyrystä ja maskin
aiheuttamasta kohonneesta hiilidioksidista.

Toimikunta jatkaa ensi vuoden Hölkän
järjestelyä ja kiittää kaikkia nyt tapahtumaa järjestämässä olleita aktiivisuudesta. Perinteistä Pirkan Hölkän päätöstilaisuutta ei järjestetä.
Martti Mäkelä

TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen
yhdistyksen tarjoamasta toiminnasta. Seuraa kotisivuja ja
facebook-päivityksiä. Myös puhelimesta 0500 380 295 vastataan
kysymyksiisi.
Aamun askeleet
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopallo jatkuu sisävuoroina 23.9. alkaen joka keskiviikko lähelle joulua. Paikka on entinen Tredu Koivistonkylässä, Koivistontie 31, sivu 12.
22.9. tiistaina kello 12.00 kokoontuvat Entiset nuoret Taivalpirtille muistelemaan menneitä hetkiä ja retkiä. Tutustutaan myös Pirtin nykyiseen
ympäristöön. Omat nuotioeväät mukaan.
28.9. Hätäensiapukoulutus, sivu 10
4.10. 51. Pirkan Hölkkä on siirretty syksylle 2021.
15.10. Ruskaretken kuvailta, sivu 13
24.-25.10. Myöhäissyksyn viikonloppuretki Pukalaan, sivu 13
28.10. Heijastuksia metsässä ja koko perheen Hämärähommia
-tapahtuma Niihamassa, sivu 11
16.11. Retkikuvailta, sivu 13
21.11. Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 10
23.11. Hiihtopäivystysilta, sivu 10
12.12. Päiväretki Kirskaanniemeen, sivu 13
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SYYSKOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina
18.10.2020 kello 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu!
Tule päättämään yhteisistä asioistamme!
ESITYSLISTA
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
2.1
Puheenjohtajan valinta
2.2
Sihteerin valinta
2.3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
2.4
Ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Vuoden 2021 jäsenmaksut
Vuoden 2021 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
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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Jossu, Kimmo, Jape, Timo, Pipsa, Pia, Ella ja Janne

Lieksanjoen retki 13.-19.7.2020
Osallistujat:
Timo – inkkari
Jossu ja Jape – inkkarikaksikko
Ella, Janne, Kimmo, Pia ja Pipsa – kajakit
Matkareitti - Ruunanjärven Itkinpohja - Pankajärven pohjoispää.
Melontamatka – noin 90 kilometriä jaettuna kuudelle melontapäivälle.
Koskia reitillä oli 9, joista ennakkotarkastettavia 3 (isovirtaisia), lisäksi
jokunen virtapaikka
Olen liittynyt Taivaltajiin vasta muutama vuosi sitten, enkä ole päässyt
vielä retkille, mutta nyt oli niin hienon kuuloinen melontaretki tiedossa,
että varasin paikan heti, kun näin ilmoituksen lehdessä.
Olen ollut Ruunaan koskilla polkuja patikoiden ja laskenut koskipätkän
järjestetyllä veneretkellä, mistä jäi mielikuva kerrostalon kokoisista
aalloista. Pidin siis silkkana hulluutena lähteä sinne retkikajakilla,
saatikka sitten inkkarilla. Eli huikea reissu tiedossa!
Maanantai meni matkustamiseen ja jäimme Ruunaanjärvelle Itkinpohjan
vesillelaskupaikalle yöksi. Tiistaiaamuna hoidettiin autot lopetuspaikkaan ja lähdettiin vesille. Ensimmäinen melontapäivä meni
Ruunanjärvellä kauniista mäntykankaista nauttien ja hiekkarantoja
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ihaillen. Ukkosrintaman nostattama tuuli katkaisi menon hetkeksi, kun
inkkareihin tarttunut tuuli vei paatteja saman verran taakse, kun eteen
meloi. Tuuli laantui puolessa tunnissa ja matka jatkui liukkaasti
puolipilvisessä kelissä. Teimme lyhyen patikkaretken Ruunaanvaaralle,
josta maisemia ei pystynyt ihailemaan, kun laki oli puiden peittämä,
mutta löytyipähän sieniä maasta ja puusta. Yöpaikan, Hiekkaniemen
nuotiopaikan, läheltä löytyi myös mittaamattomia määriä hillaa ja vähän
mustikkaa, mitä syötiin iltapalaksi kaksin käsin pakuriteen kanssa.
Keskiviikkona jätimme teltat pystyyn Hiekkaniemeen ja teimme
päiväretken Tuulijoelle. Meloimme Ruunaanjärveltä jokea pitkin
rajavyöhykkeelle asti ja samaa reittiä takaisin ihaillen hienoa
jokimaisemaa. Maasto on tällä seudulla hiekkapohjaista mäntykangasta, minkä katkaisee siellä täällä suoalueet. Muutaman kalastajan
näimme matkalla, mutta muuten olimme ainoita vesillä. Palasimme
toiseksi illaksi leiriin nauttimaan lisää hillaa ja pakuria sekä perinneruokaa, täytekakkua.
Aamulla pakuriteen jälkeen alkoi koskien jännittäminen. Heti
Lieksanjoen alkukilometreillä on pari koskea, joista ensimmäinen oli
helppo I-luokan koski, mutta sen jälkeinen, Haapavitja, vaatii
ennakkotarkastuksen isohkojen aaltojen takia. Päävirta menee suoraan
eikä kiviä ole laskulinjalla, joten ainoa väisteltävä oli aallot. Kosken yli
menevältä riippusillalta oli hyvä ihailla polvet vellinä muiden hienoja
suorituksia ja ottaa kuvia. Minuun teki suurimman vaikutuksen avokanoottien meno. Kajakillahan voi halutessaan paahtaa suoraan läpi
isoimmasta aallokosta, mutta inkkarilla pitää oikeasti pystyä ohjaamaan
aaltojen ohi, ettei homma mene sukeltamiseksi. Kaikki hoitivat homman
tyylikkäästi ja kaikki, jotka halusivat pysyä kuivina, pysyivät. Ne, jotka
halusivat nauttia ison aallokon tarjoamasta kyydistä kastuivat väistämättä, mutta olivat myös valinneet varustuksen sen mukaan
(kuivapuku). Yöpaikaksi oli valittu Neitisaari, mikä on juuri ennen
reissun ehkä maineikkainta koskea, Neitikoskea. Neitikosken

6
Ella ja Kimmo

isovetisessä stopparissa (aalto, jossa pystyy melomaan paikallaan)
järjestetään mm. freestylemelonnan SM-kisat ja siellä käy koskimelojia
kaukaakin harjoittelemassa temppuja minun mittapuuni mukaan
hurjassa aallossa. Janne ja Ella ottivat illalla retkikajakeilla varaslähtöä
Neitikosken kuohuissa, muiden sosiaalisoidessa leirissä. Tuli todettua,
että stopparin (eli sen isoimman aallon) pystyi kiertämään vasemmalta,
mutta siitä pääsi myös kajakilla suoraan läpi.
Perjantaille oli tarjolla hellettä ja lisää Neitikoskessa pelkäämistä, kun
lähdettiin sinne retkilastissa. Laskulinjan valintoja oli varsin erilaisia,
mutta ainakin kirjoittajan tulkinnan mukaan kaikki reittivalinnat menivät
ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaisesti. Turha kai edes mainita,
että kaikki suoriutuivat Neitikosken tarjoamasta haasteesta loistavasti.
Ella sai lainattua itselleen paikalla olleilta koskimelojilta hetkeksi koskikajakin sillä aikaa, kun muut nauttivat lounasta Ruunaan retkeilykeskuksessa ja sai melko hyvän kuvan veden valtavasta voimasta
stoppariaallossa pyöriessään. Neitikoskea seurasi vielä kolme
kakkosluokan koskea. Retken kolmas ja viimeinen isoaaltoinen koski,
Murroo, ennakkotarkastettiin. Koskessa oli isoa aaltoa, stoppareita ja
kiviä, mutta ne olivat ohitettavissa. Oli taas hienoa seurata kokeneiden
melojien menoa. Eipä avokanootteihinkaan montaa litraa vettä
lurahtanut. Koskipätkän jälkeen hermot saivat lepoa järviosuudella.
Useimmat tankkasivat Ruunaan matkailun kahvilassa suklaakakulla,
jonka voimalla jaksoimme raahautua vielä muutaman kilometrin
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matkailuautoparkkiin yöksi. Emme olleet järin innoissamme yöpymisestä tien varressa, mutta paikka sopi sijaintinsa puolesta parhaiten
yöpaikaksi.
Matka jatkui lauantaina Naarajokea alas, missä meitä odotteli kolmen
kosken kuohut. Nämä olivat astetta rauhallisempia eivätkä vaatineet
ennakkotarkastusta ja edellisten päivien koskien tuoma itseluottamus
siivitti meidät niistä rallatellen läpi. Ne olivat kivoja virtapaikkoja, joissa
kuitenkin paikoitellen oli isojakin aaltoja. Omasta kaula-aukosta ainakin
hulahti yksi aalto sisään. Reissun loppupäivät olivat helteisiä, niin
vilakka vesi iholla teki kuitenkin varsin hyvää.
Pieniä sydämentykytyksiä tarjosi Saarikosken stopparissa kikkaillut
yksinäinen koskimeloja, joka ei volttien tekemiseltään selvästikään
hahmottanut, että meitä tulee retkipeleillä useampikin laskija. Stoppari
oli kuitenkin melko helposti kierrettävissä, joten varsinaisia vaaratilanteita ei syntynyt. Paarmat olivat täällä vähän turhan kiinnostuneita
melojista ja niitä tuli melonnan oheislajina päästettyä päiviltään pienen
kasan verran. Viimeisen yön vietimme Kokkoniemen nuotiopaikalla,
joka oli poistettu käytöstä, mutta tarjosi kuitenkin sopivasti varvutonta
tilaa risukeittimille, joita osa porukasta suosi.
Sunnuntaille jäi 10 kilometriä rauhallista melontaa leveäksi muuttunutta
jokea pitkin. Romppeet autoihin ja kokka kotia kohti.
Mielestäni retken rikkaus oli melko heterogeeninen porukka ja varustus:
Oli kokemusta ja uutta verta, avokanootteja ja kajakkeja, kaikenlaisia
telttoja, risukeittimiä ja kaasuvehkeitä, pussimuonaa ja keskisuuren
kaupan hevi-osasto (salaatit menee kivasti takakannella). Reitti sisälsi
mielestäni sopivassa suhteessa järvimaisemien ihailua, leirissä
hengailua ja koskissa pelkäämistä. Kiitos kaikille osallistuneille
huikeasta retkestä!
Teksti: Ella Pasola
Kuvat: Johanna Välimäki

Mustikkaretki
Elokuun ensimmäinen viikonloppu suuntautui mustikkaan Riuttaskorven
virkistysmetsään.
Tätä retkeä olin suunnitellut jo pitkään, koska kerran, vuosia sitten satuimme mieheni kanssa retkelle kyseiseen paikkaan ja huomasin
Matkamiehen näky -laattaa etsiessä, että joka paikassa kasvoi pään
kokoista mustikkaa, eikä ämpäreitä mukana tietenkään.
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Eikä koko muistomerkkiä silloin edes löytynyt, mutta nyt
tällä retkellä se löytyi komean
kukkulan laelta. Tämä Matkamiehen näky -muistomerkki
juontaa juurensa kansallisrunoilijamme Johannes Ludvig
Runebergin "Vänrikki Stoolin
tarinoihin"
Pään kokoiset mustikat olivat
vain vuosien saatossa pienentyneet, mutta onneksi löytyi
kangastatteja, yksi parhaan
makuinen sieni mielestäni.
Katsoimme karttaa ja jatkoimme hieman eteenpäin ja jo rupesi mustikoita löytymään.
Saalis taisi kaiken kaikkiaan olla lähes 100 litraa mustikkaa,
noh, perattuna hieman vähemmän.
Olin myös vuokrannut Metsähallitukselta saunan käyttöömme (à 5 h/37 €) oikein mukavat
löylyt saatiin ja uimme Haukijärvessä tampuriinin tahdissa,
sillä vastakkaiselle rannalle oli
leiriytynyt mitä erikoisempaa
sakkia. Puolialastomia intiaanipoikia käveli vastaan, oikein
iloista porukkaa, mutta kun
rummutus jatkui koko yön,
alkoi meidän telttakunnissa olla vähemmän iloista porukkaa.
Summa summarum, saimme
mukavasti mustikkaa, saunomista sekä kulttuuripläjäyksen.
Niin se vain on, että retkille
luonnonrauhaankin kannattaa
muistaa korvatulpat…
Teksti ja kuva: Marika Viinikka
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Ensiapujaosto
Hätäensiapukoulutus
Aika: maanantaina 28.9.2020 kello 18.00-20.45 Paikka: Taivaltajien
kerhohuone Kortelahdenkatu 10-12 (käynti Suokadun puolelta)
Kouluttaja: Pasi Paananen sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon
opettaja SOS - ENSIAPU - auttamistoiminta onnettomuudessa tai
sairaskohtauksessa - tajuttoman ensiapu - peruselvytys - vierasesine
hengitysteissä - verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon
tyrehdyttäminen - ryhmäkohtaisia painotuksia Koulutus tapahtuu
Tampereen
Taivaltajien
kerhohuoneella
lähikoulutuksena
tai
mahdollisten
koronarajoituksien
voimassa
ollessa
Teamsetäkoulutuksena. Osallistumismaksu 10 € (maksetaan paikalla
kouluttajalle käteisenä tai Mobile paylla) ILMOITTAUTUMISET
24.9.2020 mennessä: susanna.r-a@netti.fi Koulutukseen otetaan max
15 osallistujaa (voit kysellä myös mahdollisia peruutuspaikkoja)

Hiihtojaosto
Latupohjan kunnostustalkoot!
21.11.2020 kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan
parkkipaikalle.
Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin varrelta pensaita
ja heiniä. Sopiva varustus on viikate/vesuri/saha (ilmankin voi tulla),
säänmukainen vaatetus.
Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle.
Tervetuloa tv. Latumestarit

Hiihtopäivystysilta Kerholla
Runsaslumisen talven odotuksessa tervetuloa kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet Kerholle maanantaina
23.11.2020 kello18.00.
Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja
kalenterista.
Kahvitarjoilu
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Lapsiperhetoiminta
Heijastuksia metsässä ja koko perheen Hämärähommia - tapahtuma
Niihamassa keskiviikkona 28.10.2020 kello 18.00-20.00.
Tervetuloa tutkimaan heijastuksia ja hakemaan hyvänmielen voimaa
pimenevään syksyyn! Kokoonnumme Niihaman Majan parkkipaikalle
osoitteeseen Pikku-Niihamantie 80, 33560 Tampere.
Niihaman Majan pihapiirissä on Taivaltajien lapsi/perhetoiminnan
vetäjiä, jotka opastavat teitä heijastinpolulla ja pihapiirissä. Tapahtuma
on suunnattu koko perheelle/perheettömille iästä riippumatta. Tapahtuma sisältää heijastimiin ja taskulamppuihin liittyvää iloista tekemistä.
Tulkaa siis leikkimielin keräämään iloa ja jakamaan hyvää mieltä
meidän, teidän kuin muidenkin syksyyn niin pienten kuin suurtenkin
sydämiin.
Tapahtuman aikana on oman mielen mukaan mahdollisuus lämmitellä
nuotiolla, syödä eväitään tai vaihtoehtoisesti ostaa omakustanteisesti
Niihaman Majalta jo ennen tapahtumaa, kello 17.00 alkaen kello 20.00
asti, pientä purtavaa tai juotavaa kyseisen tapahtuman sisältämin
erikoishinnoin.
Jokaisella
osallistujalla
tulee
olla
mukanaan oma otsa- tai taskulamppu.
Myös
heijastinliivit
ovat
erittäin
suositeltavat.
Pyydämme
teitä
ilmoittautumaan
ennakkoon viimeistään sunnuntai-iltaan
25.10. mennessä, toki myöhemmätkin
ilmoittautumiset huomioidaan.
Lisätietoa tarvittaessa Jaanalta
sähköpostilla j a a n a j a l a r v o @ h o t m a i l .c o m
Tervetuloa!
Lapset ja nuoret jaosto, Tampereen Taivaltajat ry
Aino ja Eero Aholan tytär Minna kiittää Tapahtumat-lehdessä
olleista muisteluista. Hän haluaa myös kiittää koko taivaltajayhteisöä siitä, kuinka tärkeää osaa Taivaltajat toiminnallaan ja
arvoillaan edustivat Ainon ja Eeron elämässä kymmeniä vuosia.
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Pelijaosto
Talvikauden lentopallo
Korona on haitannut pelailuammekin, kuten paljon muutakin. Kevään
kausi katkesi kesken kaupungin suljettua salit, ja myös Taivalpirtillä
oltiin alkukesä "hissuksiin". Siitä huolimatta kesän aikana on pelattu, ei
isoilla porukoilla, mutta kuitenkin.
Lentopallo jatkuu (koronan niin salliessa) sisävuoroina keskiviikkona
23.9.2020 kello 19:00 alkaen joka keskiviikko lähelle joulua, ja sitten
taas tammikuusta toukokuun puolivälin paikkeille. Paikka on entinen
Tredu Koivistonkylässä, Koivistontie 31. Poikkeuksellisesti (pysyvästi?)
kaupunki antoi saman tien vuorot 2 vuotta eteenpäin, joten vuoro on
varma pitkän aikaa.
Viimekeväisen kävijämäärän perusteella mukaan mahtuisi muutama
uusikin. Meitä oli vaihdelleen 10–15 henkeä, mutta 16:lla vielä homma
menee hyvin, kun pidetään 2 henkeä kummallakin puolella vaihdossa,
vaihto aina syötönvaihdossa.
Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. Ikähaitari on melko suuri,
mikään ikä ei ole este mukaan tulolle. Aina kannattaa ainakin käydä
katsomassa, jos vähänkin tuntee kiinnostusta aiheeseen. Ihan ilmaista
tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan noin 40 euron hujakoilla,
siis nupeloa kohden. Jos käy vain muutaman kerran, maksu on 7
euroa/kerta. Kausimaksu tarkentuu, kun vähän näen porukan määrää.
Maksellaan sitten pankin kautta joskus, kertoilen siitä syksyn aikana.
Koska kevätkausi katkesi kesken, täyden kauden maksaneiden
maksuista osa siirtyi syksylle.
Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä.
Sähköposti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu.
Seppo Raevaara

Retkeilyjaosto
Retkeilyjaosto etsii uusia jäseniä.
Retkeilyjaosto järjestää patikka- ja melontaretkiä sekä muita retkeilyyn
liittyviä tapahtumia, mm. Tiistaimelontoja ja kerhoiltoja. Jaosto kokoontuu viisi kertaa vuodessa suunnittelemaan tarkemmin toimintaansa.
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Olemme avoinna uusille ihmisille ja ideoille. Ehkä sinulla on jokin hieno
retkipaikka, jonne haluaisit viedä muitakin retkelle?
Toivomme saavamme uusia jäseniä noin kymmenhenkiseen joukkoomme.
Tiedustelut Marika Viinikka, 050 550 9072, tiuku_78@hotmail.com

Ruskaretken kuvailta 15.10.
Kello 17.30 alkaen Kerhohuoneella. Tervetuloa ihailemaan ruskakuvia,
Tekin, jotka ette olleet mukana.

Myöhäissyksyn viikonloppuretki Pukalaan
24.-25.10.2020
Retki suuntautuu Pukalan virkistysmetsään Orivedellä. Matka tehdään
omilla autoilla / kimppakyydeillä.
Kokoonnumme Pukalan laavulla lauantaina 24.10. kello 10.00. Laavulle
on Majalahden pysäköintipaikalta noin 700 metriä.
Pukalan laavulta teemme 14 kilometrin kävelyretken polkureittejä pitkin
kiertäen Valkeajärven laavun kautta. Laavulla pidämme päivätauon.
Autolla Pukalaan pääsee Orivedeltä tietä 3381 6,8 kilometriä josta viitta
Pukala.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 18.10.2020 mennessä:
Ilkka Sillanpää 040 7267 022 tai sillanpaa.ilkka (at) gmail.com

Retkikuvailta 16.11.
Kello17.30 alkaen Taivaltajien kerhohuoneella. Illassa näytetään kuvia
taivaltajien pyöräretkiltä, melontaretkeltä, ruskaretkeltä ja mahdollisesti
muista retkistä.
Kahvitarjoilu

12.12. Päiväretki Kirskaanniemeen
Kello 10.00-16.00. Kokoontuminen ja lähtö Suolijärven uimarannan
parkkipaikalla. Omat eväät, sään mukainen varustus.
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Lauttamestareina Bergiuksen Markku ja Rekolan Matti.

Johanna ja Pipsa

Yksi kesän Retkeilyn
ABC -aiheista oli
rinkkalautta.
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”Tuo melominen rinkkalautalla oli turhauttavaa hommaa, koska lautassa
ei ollut suuntavakautta ollenkaan. Köli olisi voinut auttaa tai kaksipäinen
mela.
Kokeilimme myös lautalla vatsallaan makaamista ja käsillä uimaliikkeitä
ja jaloilla polskuttelua, se vei paremmin eteenpäin.
Erittäin kiva ja opettavainen kokemus, eikä käsitys siitä, että järvet on
helpompi kiertää, muuttunut mihinkään.”
Näin kommentoi Johanna Välimäki.
Kuvat: Marika Kyrölä

SYYSTALKOOT PERUTTU
VALITETTAVASTI KORONASTA AIHEUTUVAN
RISKIN VUOKSI JOUDUMME PERUMAAN
PERINTEISET TAIVALPIRTIN SYYSTALKOOT
TÄMÄN VUODEN OSALTA.
Kiinteistötoimikunta
15

VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET, HINNASTO 1.4.2020
alkaen
TELTAT JA LAAVUT
kpl/pari
Abisko Shape 3 , tunneli, 2-3 hlö, 4-vuodenajan
1
Vaude Arco 2H, kevyt tunneli, 2 hlö, 3-vuodenajan
1
Halti Alfa 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan
1
Akka Sharpe R/S 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan
1
Halti hike & bike 3, kupoli, 3-vuodenajan
1
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m,
1
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m,
1
Vihe 4-hengen laavu
2

€/viikko
15,00
10,00
8,00
12,00
8,00
4,00
4,00
4,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta,
Ahkio Koivisto
Liukulumikengät OAC KAR 147
Lumikengät TSL 227,
Lumikengät TSL 810,
Lumikengät Tubbs.
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät,
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät,
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla,
Retkiluistimet Oac Clider X,

2
1
1
6
1
2
2
2
3
1

10,00
8,00
30,00
8,00
8,00
8,00
6,00
6,00
5,00
8,00

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

1
1
1
1
1
1

10,00
8,00
8,00
8,00
6,00
4,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella,
Trangia kaasupolttimella
Primus kaasukeitin

2
1
2

5,00
5,00
4,00

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja käteismaksu Kerhohuoneella, Kortelahdenkatu 10-12,
keskiviikkoisin kello 17.00-18.00 tai puh. 03 214 5231.

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

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

viikko
60,00
60,00
60,00
32,00
32,00
32,00
32,00
60,00
60,00
60,00

(vkonloppu)
30,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00
30,00

(vrk)
15,00
15,00
15,00
8,00
8,00
8,00
8,00
15,00
15,00
15,00

Melontavarusteet aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit sisältyvät vuokraan. Melontakaluston
normaali vuokra-aika on viikko tiistaista tiistaihin, jollei vuokrattaessa toisin sovita.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla
varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan.
Varmista, kuuluuko kalusto yhdistyksen melontaretken hintaan.
Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa.
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Varusteita vuokrataan vain Taivaltajien jäsenille.

16

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

Yhdistyksen kotisivut ja facebook
Osoitteesta http:// taivaltajat.sporttisaitti.com löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä.
Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja
ota osaa keskusteluun…

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

Taivalpirtin saunan käyttö
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan
”saunaohjesääntöä” ja siten varmistetaan saunomisnautinnon
jatkuminen tulevaisuudessakin. Saunamaksu 5 euroa/henkilö
maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen ja samalla tehdään
merkintä saunomisesta kassavihkoon.
Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon.

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla
keskiviikkoisin päivystysaikaan.

Ohje toimiston puhelinvastaajaan soitettaessa:
Lausu puhelinvastaajaan hitaasti ja selkeästi
nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen asia.
Kun ym. tiedot ovat selkeästi kuultavissa, voimme soittaa takaisin.
Nykyiseen vastaajaan ei välttämättä jää soittajan puhelinnumeroa.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 0500 380 295 tai 03 214 5231
https://taivaltajat.sporttisaitti.com, sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Raimo Raevaara
Mullintie 14 As. 3, 37800 Akaa
040 837 6269,
raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut,
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki
050 572 3531,
mattirahomaki ( at ) gmail.com
Sihteeri Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa
045 350 5101, hrinne ( at ) elisanet.fi
Kiinteistötoimikunta pj Mattias
Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Marko Drugge
045 128 9112
Matti Ketola
040 730 3299
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505
Paula Paavilainen
040 740 0008
Mattias Puronniemi
040 577 7099
Seppo Raevaara
040 546 8773
Matti Rahomäki
050 572 3531
Susanna Ranta-aho
040 508 6117
Ilkka Sillanpää
040 726 7022
Marika Viinikka
050 550 9072
Varaj. Jussi-Pekka Arkkola 045 189 8489
Jaana Röytiö
050 373 7219

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

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

Jaostot
EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com
Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com
Lapset ja nuoret -jaosto vastaava Jaana Röytiö
050 373 7219, jaanajalarvo ( at ) hotmail.com
Pelijaosto pj Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj Matti Rahomäki
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com
Retkeilyjaosto pj Marika Viinikka
050 550 9072, tiuku_78 ( at ) hotmail.com
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmä
Kaisa Plomp, p. 040938 6111
kaisa.plomp ( at ) elisanet.fi
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

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

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä
050 408 5111 www.pirkankierros.fi

18 Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs

Ruunaan reissun upeaa kuvasatoa. Kuvat: Johanna Välimäki
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille
Melontalista
Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on
tarkoitus tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista.
Tapahtumat -lehti ilmestyy sen verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava
melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea melontaseuraa omille
retkille. Listan sähköpostiosoite on: ttmelonta@googlegroups.com.
Retkeilylista
Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille.
Retkeilyjaosto tiedottaa listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen
lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja
keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea retkiseuraa muillekin kuin
taivaltajien virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, lintubongailuun
tms. Listan sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com.
Listoille kirjoittaminen
Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia
vain listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn
viestiin vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda
toiseksi.
Liittyminen
Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä
sähköpostia Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com.
Etsintäjaoston lista
Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien internet sivulla olevalla
lomakkeella. Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/
Lapset/nuoret/perheet lista
Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta
toiminnasta. Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteystietosi Taivaltajien internet
sivulla olevalla lomakkeella. Sivun osoite on:
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/lapsiperhetoiminta/
Molemmilla sivuilla (etsintä ja lapset/nuoret/perheet) on keskustelupalsta, jolle voi
kirjoittaa haluamastaan aiheesta. Keskustelupalstoille jätetyistä viesteistä saa
sähköpostin, kun laittaa rastin ”Seuraa tätä keskustelupalstaa” ruutuun. Ruutu näkyy
vain sivustolle kirjautuneille. Kirjautuminen tapahtuu napauttamalla sivun vasemmassa
alakulmassa

olevaa

©

merkkiä.

Käyttäjätunnus

sähköpostiosoite.
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