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Raipen palsta

TAPAHTUMAT
Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
44. vsk. No 4/2016, 1.9.2016

Kesän aikana Taivalpirtin käyttö on
ollut vilkasta. Sauna on lämmennyt vähintään jokaisena keskiviikkona, mutta
myös muulloin ovat jäsenet käyttäneet
mahdollisuutta saunomiseen Pirtin
erinomaisessa saunassa. Myös lentopallon peluu on sujunut hyvin kesän
aikana.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae
Ilmoitushinnat vuonna 2016:
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.

Kävijämäärän kasvaessa Pirtin alueen
yleinen siisteys aiheuttaa jatkuvasti töitä alueen hoidosta vastaaville. Koska
Pirtillä ei ole järjestettyä jätehuoltoa, on
kaikkien velvollisuus viedä omat roskansa pois tai polttaa nuotiossa poltettavaksi kelpaavat roskat. Esitän samalla vetoomuksen osallistua Taivalpirtin syystalkoisiin (kutsu on toisaalla
tässä lehdessä) kaikille niille, jotka ovat
kesän aikana käyttäneet Pirtin alueen
mahdollisuuksia. Myös ne jäsenet, jotka eivät vielä ole käyneet Pirtillä, ovat
tervetulleita tutustumaan paikkaan ja
osallistumaan talkoisiin. Kaikille löytyy
kyllä sopivaa askaretta. Varsinkin polttopuiden halkomisessa ja pinoamisessa tarvitaan väkeä.

No 5/2016 ilmestyy marraskuun alussa.
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 1.10.2016
ISSN 1238.0040

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

Lokakuun alussa järjestettävä Pirkan
Hölkkä vaatii yhdistykseltä paljon talkoolaisia moniin eri tehtäviin. Ottakaa
päivämäärät muistiin ja osallistukaa.
Yhdistyksemme syyskokous on tulossa
lokakuussa. Kokouksessa valitaan toimihenkilöitä yhdistyksemme erilaisiin
tehtäviin. Toivon, että yhdistyksemme
jäsenistöstä löytyy aktiivisia, uusia ja
vanhoja jäseniä yhdistyksemme toimintaan vuodelle 2017.

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2016:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen
yhteisöhenkilöjäsenyys 26 €

30 €
22 €
11 €
15 €

Värikästä syksyä jäsenille toivottaa
Raipe

Kevolta
Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen

.

2

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Lentopalloa
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin ulkokentällä Taivalpirtillä noin kello
18.00 alkaen 21.9. saakka. 28.9. aloitetaan lentopallonpeluu Tredulla
Koivistonkylässä. Lisätietoja antaa Seppo Raevaara. Katso sivu 16.
9.-18.9. Taivaltajat Lapin ruskassa vaelluksella.
15.9.

”Lääkärin kyselytunti”, sivu 15.

17.9.

Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous Kurussa sekä
Suomen Ladun tempaus ”Nuku yö ulkona”, sivu 20.

21.9.

Kesäkauden päättäjäiset Taivalpirtillä, sivu 7.

22.9.

Kilometrikisa päättyy, sivu 16.

25.9.

Metsämörri Taivalpirtillä, sivu 14.

28.9.

Lentopallonpeluu Tredulla alkaa, sivu 16.

2.10.

Pirkan Hölkkä, sivu 5.

9.10.

Talkoohölkkä, sivu 6.

10.10.

Ruskaretken kuvailta Kerholla, sivu 19.

15.10.

Syystalkoot Taivalpirtillä, sivu 7.

21.- 23.10. Melonta- ja retkeilyviikonloppu Teiskossa, sivu 18.
23.10.

Yhdistyksen syyskokous, sivu 4.

10.11.

Vuoden retkikuvat, sivu 19.

14.11.

Hiihtopäivystysilta, sivu 15.
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SYYSKOKOUSKUTSU
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina
23.10 2016 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

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
2.1 puheenjohtajan valinta
2.2 sihteerin valinta
2.3 pöytäkirjan tarkastajien valinta
2.4 ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta
Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksuista
Päätetään vuoden 2017 talousarviosta
Päätetään palkkioista ja kulujen korvaamisesta
8.1 tilintarkastajien palkkiot
8.2 johtokunnan jäsenten palkkiot
8.3 puhelinkulujen korvaaminen
8.4 oman auton käytön korvaaminen
Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä
Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Päätetään jaostoista, toimikunnista ja työryhmistä sekä valitaan
Taivalpirtin emäntä ja isäntä
Valitaan edustajat Suomen Ladun kokouksiin
Päätetään kokouskutsujen julkaisemisesta
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Tiedotukset
Kokouksen päättäminen

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta
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47. Pirkan Hölkkä
2.10.2016
Kutsu talkoisiin!
Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!
Perinteinen lokakuinen tapahtuma Pirkan Hölkkä järjestetään nyt jo 47. kerran.
Toivomme saavamme tähän Hölkkätapahtumaan mukaan runsas-lukuisen
määrän talkoolaisia, joita tarvitaan erilaisiin tehtäviin.
Lauantaina 1.10. kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä ja
rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle.
Lisäksi Kerholla tehdään jo perjantaina 30.9. kello 11.00 alkaen tavaroiden
lajittelutöitä.
Sunnuntaina on sitten vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset toimet
eri huoltopisteissä, ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua Kerholla.
Alla listatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielel-lään
lisää talkootehtävistä.
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen hölkästä, joka
hyväksytään Pirkan Hölkän suoritukseksi.
Kaikille talkoolaisille järjestetään myöhemmin illanvietto ruokailuineen.
Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkä-talkoolaiset!
Talkooterveisin
Hölkän järjestelytoimikunta
Ilmoittaudu Hölkän talkoisiin seuraaviin tehtäviin ja/tai huoltopisteisiin:
EA-toiminta
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505
Vähä-Kausjärvi
Antti Sirén
040 820 4605
Taivalpirtti Raimo Raevaara
040 837 6269
Vormisto
Esko Marttila
0400 621 680
Hervanta
Riitta Piipponen
040 836 2536
Nirva, huolto
Anna-Maija Rae
anna-maija.rae@pp.inet.fi
Nirva, maalialue
Seppo Raevaara
040 546 8773
Voit myös soittaa Taivaltajien toimistoon 03 214 5231
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Tervetuloa Talkoohölkkään
sunnuntaina 9.10.2016!
Sunnuntaina 9.10.2016 lähtee linja-auto Tampereen linjaautoasemalta kohti Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa
kyytiin lisää osanottajia Koivistonkylässä (vanhalla) Lempääläntiellä,
Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. Bussissa on mukana
lista
kaikista
etukäteen
ilmoittautuneista
talkoohölkkääjistä.
Ilmoittautuessasi kerro 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
tehtaan 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 paikalla.
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:
Heikki Toivainen, Rutajärvi
Raimo Raevaara, Taivalpirtti

040 582 0474
040 837 6269

Ilmoittautumiset:
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai
toimisto (at) pirkankierros.fi

Tervetuloa!
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU
Kesäkauden päättäjäiset ja ”Pirtin Venetsialaiset”
Taivalpirtillä keskiviikkona 21.9. alkaen kello 17.30
Päätellään kesäajan toiminta Pirtillä Venetsialaisten merkeissä. Ole
hyvä ja tuo mukanasi öljylamppu tai kynttilälyhty luomaan tunnelmaa
hämärtyvään syysiltaan.
Aloitetaan ilta jo tavanomaista aiemmin kello 17.30, jotta valoisaa
aikaa olisi tavanomaista enemmän.
Toimitaan muuten perinteen mukaisesti kahvitusten, venyttelyiden,
pelien ja kävelyiden sekä saunomisten suhteen. Saima ja Markku
ovat lupautuneet paistamaan muurinpohjalättyjä ja Margit ohjaamaan
venyttelyä. Antit vievät sauvakävelylle. Yhdistys tarjoaa kahvit, teet,
pullat, lätyt ja makkarat sekä uimapukusaunan ja iltanuotion.

Perinteiset, ehkä jopa odotetutkin
syystalkoot Taivalpirtillä
lauantaina 15.10. alkaen kello 9.00
Syksyllä Hölkän jälkeen on yhdistyksellä vielä kaksi voimainponnistusta, nimittäin syystalkoot ja syyskokous. Talkoot aloitamme
aamukahvilla, teellä ja voileivillä kello 9.00. Päivään on tarjolla
monenmoista askaretta; puu- ja pihahuoltoa, saunan ja pirtin
siivousta sekä erilaisia järjestely- ja talven tuloon valmistautumistöitä.
Päivällä nälkä voitetaan maittavalla keittolounaalla. Iltapäivällä
juodaan vielä kunnon pullakahvit ja päätetään hommat noin kello 15
vaiheissa, minkä jälkeen nautitaan pitäjän parhaasta saunasta ja
Riutan puhtaasta ja raikkaasta vedestä. Veden puhtaudesta kertoo
hyvin lumpeiden lisääntyminen järvessä.
Lintumaailmasta mukavia kuulumisia; kaakkuripesinnät onnistuivat
nyt ensi kertaa kummallakin järvellä. Pikku Riutalla poikastuotto oli
kaksi uutta ”kaakottajaa” ja Isolla Riutalla kuoriutui laajennetulle ja
uudelleen sijoitetulle pesälautalle ”Jennille ja Saulille” esikoispoikanen.
Miljoona linnunpönttöä -kampanjan myötä talkoiltiin Pirtillekin 30
uutta pönttöä, osin korvaamaan vanhoja, mutta pääosin tarjoamaan
kodin uusille siivekkäille.
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Huomioita Taivalpirtin kesästä sekä
ohjeita Pirtin käyttäjille
Taivalpirtillä on kuluneen kesän aikana ollut kävijöitä viikonloppujen ja
keskiviikkojen lisäksi kaikkina muinakin arkipäivinä. Lisääntynyt käyttö
edelliseen vuoteen verrattuna selittyy osin viime kesän saunaremontilla.
Kävijämäärän lisäys näkyy selvästi lapsiperheiden osalta, vaikuttajana
varmaankin ollut Metsämörreily.
Pirtillä on yritetty välttää joka paikkaan ripustettujen kielto- ja ohjetaulujen
käyttöä, mutta nopeasti kasvanut uusien jäsenten määrä antaa aiheen
muistuttaa säännöistä ja toimintatavoista. Taivalpirtillä on vuosien
saatossa vakiintunut tietyt käytännöt esineiden, tarve- ja työkalujen
paikoista sekä tilojen käytöstä, joten noudatetaan niitä, eikä luoda omia
käytäntöjä.
Käytetään nyt esimerkkinä vaikkapa saunomista, jossa kaikilla on omat
totutut tapansa. Pirtin saunalla tulee toimia seuraavan ohjeen mukaisesti
- poistetaan vanhat tuhkat tulisijoista tuhkaämpäriin ja viedään ne
kannelliseen tuhka-astiaan jäteaitaukseen
- täytetään pata kokonaan järvivedellä ennen tulen tekoa
- valitaan liiteristä tulisijoihin sopivat, hyvät lämpöarvot omaavat
puut ja tehdään pesien sytytys mielellään päältäpäin, jolloin
syntyy vä-hemmän haitallisia hiukkasia
- tulisijoissa ei saa polttaa mitään keinoainetta kuten trukkilavojen
puristejalkoja tai muovijätettä, mitkä rikkovat tulipesien rostit
- tulipesää ei saa täyttää kokonaan puilla vaan pitää jättää
palotilaa
myös
savukaasuille,
jolloin
tulisija
lämpiää
tehokkaammin ja pie-nemmällä puumäärällä
- kiukaan ja löylyhuoneen tulee lämmitä kunnolla ennen
saunomista ja löylynheittoa, jotta saunan hygieenisyys säilyy ja
rakenteet pysy-vät kunnossa
- saunomisen päätyttyä tulee polttaa vielä kuivaamispesällinen,
jolloin paikat kuivuvat eikä kiuas jää ruostumaan
- pesuhuoneen lattiarallit huuhdotaan kuumalla vedellä ja
nostetaan lauteille kuivumaan
- ämpärit, kiulut ja pesuvadit nostetaan seinähyllylle
- avataan tuuletusluukut pukuhuoneesta ja siistitään lattiat
- saunomisen
päätyttyä
on
varattava
aikaa
riittävälle
tuulettamiselle ja saunan kuivamiselle
- lopuksi kirjataan saunominen koko nimellä saunavihkoon
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Lapsilla on oltava aikuinen mukana niin saunomisessa kuin muutenkin
Taivalpirtin tiloja ja välineitä käytettäessä.
Rakennusten ja pihapiirin siisteydestä voisivat kaikkikin huolehtia, harjoja
ja haravoita löytyy kyllä varastosta. Samoin puiden pilkkomista voisi
tehdä vaikkapa saunan lämpiämistä odotellessa. Puuhuollon ei tarvitse
olla vain talkoopäivien tai kiinteistöporukan asia.
Mattias Puronniemi
kiinteistötoimikunnan pj.

Yrttipäivä
Taivalpirtillä
Mukavan
kokoinen,
innostunut
porukka
kokoontui
Taivalpirtillä
aurinkoisena
toukokuun
sunnuntaina.
Yrttineuvoja
Eila
Smolander opasti meitä syö-tävien
villikasvien
tunnistami-seen,
keruuseen, käsittelyyn ja ruuan
valmistukseen.
Eila Smolander

Rantapolkua pitkin porukka eteni
yrttimaille Eilan antamien ohjelappusten mukaan. Yksi ryhmä keräsi kuivattavia ja
toinen fermentoitavia teeaineksia. Ihoöljyyn napattiin ratamoa, vadelmaa,
mesiangervoa ja männynkerkkää. Ja Eila vastaili kysymyksiin: pisteleekö
nokkonen suussa, minkä kokoinen horsma on hyvä, mistä tunnistaa varmasti
vuohenputken? Mikä tämä on? Ja sehän oli lillukka, suloisen tuoksuinen
vadelman sukulainen! Tärkeä periaate villiyrttien keruussa on sama kuin sienissä:
tunnista kasvi ja sen kelpoisuus syötäväksi.
Pihassa sitten tehtiin suolaiset letut
(horsmaa & tonnikalaa täytteenä) ja
makeat letut, joiden taikinan makeutti
alku-kesän
mustikanlehdet
ja
vadelmannuput ja fariinisokeri sekä
kuusenkerkkäsiirappi. Palan painikkeena
yrttiteetä lipposista, jotka askartelimme.
Kiva oli päivä!
Ensi keväänä uusiksi?
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Yrttipäivän teksti ja kuvat: Ulla Karhapää

Omenapuun kukkia keräämässä.

Keruuta paperipusseihin.
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Hoi kolikok!
Muisteluita kesäkuun
Metsämörri tapahtumasta
”Hoi kolikok!” -huutoja kuului Savon-tien
varresta kesäkuun 11. päivänä. Mitäs
kumman huutelua tämä oli?
Noin 50 reipasta Metsämörrin polkuun osallistujaa tervehtivät
Metsämörriä iloisella Hoi kolikok tervehdyksellä. Reppuihin oli pakattu
eväät, vessa-paperirullan hylsyt ja iloista mieltä. Asukoodina
retkikutsussa oli sään-mukainen vaatetus. Metsämörri oli varmaankin
jutellut kaverinsa avaruus Novan kanssa, kun saimme kauniin kesäkuun
päivän tapahtumaan. Muu-taman pisaran pilviäiti tipautti, mutta se ei
ehtinyt ketään haitata.
Metsämörri oli kuiskuttanut Taivaltajien lapsitoimintaan, että olisi
mukavaa, jos lapset pääsisivät tutkimaan luontoa yhdessä läheisten
aikuisten kanssa. Metsämörrin polku kulki Savontieltä Taivalpirtille.
Ajatuksenamme oli antaa kiireetöntä aikaa ja yhdessä koettuja hetkiä
lapsille ja vanhemmille, sekä vinkkejä luonnossa liikkumiseen lasten
kanssa. Päätimme paikaksi Taival-pirtille vievän tien, sillä sitä on
turvallinen ja helppo pientenkin kulkea ja myös rattaiden kanssa pääsi
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liikkeelle. Tapahtumaan sai osallistua
oman aikataulun mukaan kello 10.0013.00 välillä. Matkanvarrella oli omatoimirasteja, joissa oli tunnustelu-,
tutkimus- ja liikuntapyrähdystehtäviä.
“Rasteista ehkä kivoin oli se, jossa
pussista otettiin värimalli, ja piti etsiä
samanvärinen asia luonnosta.” Löydöt
tuotiin
pienissä
pääsiäismunakennoissa Mörriohjaajille
Taivalpirtille, ja ne lai-teltiiin yhdessä
Metsämörrin tilkkutäkkiin. Pikkuisia
löytöjä tuotiin huolellisesti nyr-kissä
perille. Hyppelyrasti miellytti myös-kin,
kun ”Katsos kuinka korkealle hyppäsin”
Kiikareiden rakentamista
–näytöksistä ohjaajat saivat nauttia
vielä Taivalpirtilläkin. ”Ihan kaikki oli
kivoja” –kommentteja tuli eniten. Kaikilla rasteilla ei ollut pakko käydä,
kun tavoitteenamme oli kiireettömyys. Vä-hemmän voi olla enemmän.
Perillä Taivalpirtillä odottivat Mörriohjaajat ja eväsnuotio. Vinkkaamme,
että lasten kanssa ei retkillä tarvita nuotiota, mutta pieni eväshetki
kannattaa pitää. Vessapaperihylsyistä rakennettiin kiikarit tai kaukoputki.
Niillä oli mukava tiirailla taivaan värejä ja muutakin. Kiikareihin väritettiin
vielä retkellä nähtyjä ja koettuja asioita. Luupeilla sai tutkia pieniä
yksityiskohtia.
Uutena juttuna meillä oli matkassa Metsämörri -nukke. Nukke olikin yllättävän suosittu, sitä vietiin päiväunille ja välillä se matkusti Taivalluskoira
Ruuti Rukasen kyydissä. Ruuti oli hyvin tyytyväinen saamaansa
huomioon ja niin moniin rapsutteleviin käsiin.
Oli aivan ihana nähdä, kuinka lapset nauttivat retkestä. Nuotiopaikalla
eväät nautittiin kiireettömästi, ja lapset keskittyivät kiikareiden
rakenteluun ja tuunaukseen. Metsämörrin kotia, eli metsää osallistujat
kunnioittivat kii-tettävästi. Roskia ei jäänyt luontoon, tai en ainakaan
huomannut. Metsä on ihan paras huvipuisto!
”Ryömin yli mättäiden,
kallioille kiipeillen,
sammakkona hyppelen,
Metsässä on hauskaa!”
Kiitos osallistujille! Meillä oli hurjan hauskaa!
Metsämörriohjaajat Elina, Heidi, Riitta ja Ruuti
sekä koko Taivaltajien väki
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Metsämörri -ohjaajat Riitta, Ruuti, Heija ja Elina
Teksti ja kuvat: Riitta Pauhu-Pohjalainen
Käyhän Suomen Ladun sivuilla lukemassa Liikuttajaa. Sieltä voit
lukea Ladun ajankohtaisista asioista: uusimpia uutisia, latualueiden
kuulumisia, tietoa erilaisista tapahtumista ja tempauksista sekä
yhdistysten kuulumisia. Siis kaikkea maan ja taivaan väliltä!
Linkki on: https://liikuttaja.suomenlatu.fi/
Hämeen latualueella on omat facebook –sivunsa, josta löytyy uutta
asiaa hämäläisen vaihtelevasti. Mutta käy kuitenkin kurkistamassa!
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Hoi kolikok!
Metsämörri -tapahtuma
sunnuntaina 25.9.2016
kello 10.00- 14.00
Aika: sunnuntai 25.9.2016 kello 10.00–14.00.
Taivalpirtillä toiminta päättyy kello 14.00
Paikka: Savontieltä Taivalpirtille (Savontie
653, Lempäälä). Kulje merkittyä Birgitan polkua pitkin, jossa on
rastitehtäviä.
Kohderyhmä: Taivaltajien lapsiperheet, joissa jokainen lapsi pystyy
kävelemään noin kilometrin mittaisen meno- ja paluumatkan. On myös
mahdollista, että vanhemmat kantavat lapset kantorepuissa tms.
Rattaillakin voi yrittää, reitti kulkee metsä-autotietä pitkin.
Säävaraus: Tapahtuma järjestetään säällä kuin säällä! Huonoa säätä ei
olekaan, on vain vääriä varusteita!
Mukaan tarvitset: 1) Omat retkieväät ja juotavaa. Taivalpirtillä on
nuotiopaikka, jossa on tulet valmiina, mutta ei tarjoilua. 2) Säänmukainen
vaatetus. 3) Istuinalustat. 4)Kiireetöntä avointa mieltä.
Tapahtuman kuvaus:
Savontien parkkipaikalta (Savontie 653) Taivalpirtille kulkee Metsämörrin
syyspolku. Kyltit opastavat teidät rastitoimintaan. Nauttikaa matkasta
kiireettömästi. Mukaan voi tulla oman aikataulun mukaan kello 10.0014.00, mutta huomioikaa, että Taivalpirtillä tapahtuma päättyy kello
14.00, jonka jälkeen rastirata puretaan. Taivalpirtillä tapaatte
Metsämörriohjaajat ja sieltä löytyy lisää kivaa tekemistä yhdessä perheen
kanssa. Ruuti Rukanen odottaa rapsuttelijoita.
Koivuviidan kautta tulevat voivat halutessaan piipahtaa Taivalpirtillä ensin
ja käydä kurkkaamassa sen jälkeen rastirataa. Tapahtuman
tarkoituksena on kiireetön perheiden yhdessäolo luontoon tutustuen.
Samalla aikuiset saavat vinkkejä, kuinka lasten kanssa voi tutustua
luontoon lyhyelläkin retkellä kiireettömästi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan Metsämörreilemään !
Heidi, Elina, Riitta, Ruuti Rukanen ja Taivaltajien väki
Tiedustelut ennen tapahtumaa: riitta.pauhu (at) gmail.com
Tapahtuman aikana: Riitta 040 911 8041, Heidi 040 770 9874 ja
Elina 050 491 0483.
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ENSIAPUA
EA-jaosto
Ensiapujaosto etsii uusia jäseniä
Jos olet ensiaputaitoinen ja valmis ideoimaan ja toteuttamaan jaoston
toimintaa, ota yhteyttä!
Marja-Liisa Lehto; marjaliisa.lehto (at) gmail.com, p. 040 779 6505

” LÄÄKÄRIN KYSELYTUNTI”
15.9.2016
PIRKAN HÖLKKÄ lähestyy, oletko valmis? Krampit riesana, nesteytys
pielessä, rakot taas kerran jaloissa….
Nyt on mahdollisuus keskustella Hölkän pitkäaikaisen, kokeneen lääkärin
Heikki Rasin kanssa esim. edellä mainituista ongelmista ja niiden
ehkäisystä ja hoidosta.
Kerhoilta torstaina 15.9. kello 18.00 Kerholla Kortelahdenkatu 10-12.
Aloitamme kahvi/teetarjoilulla.
Tervetuloa, toivottaa ea-jaosto!

Hiihtoa

Hiihtojaosto
HUOMIO HUOMIO HUOMIO
Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet, tervetuloa
Kerholle torstaina 14.11.2016 kello 18.30.
Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja
kalenterista.
Kahvitarjoilu
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PELAILUA
Pelijaosto
Kesäkauden päättäjäiset Pirtillä 21.09.2016, eli sisäkausi Tredulla alkaa
28.09.2016. Vuoro on perinteinen kello 19:00 – 20:30, ja siis keskiviikkoisin.
Syyskauden viimeinen vuoro on 14.12.2016. Ilmeisesti koulujen
syysloman aikaan (koskahan lienee?) sali on kiinni, siitä ei vielä ole
varmaa tietoa. Toivottavasti kaikki keväälläkin mukana olleet pääsevät
jatkamaan. Syyskauden hinnaksi kertynee 42 euroa/nuppi, porukan
määrän muut-tuminen vaikuttaa hiukan. Mikäli vuoroille pääsee kovasti
harvakseltaan, voi maksaa 7 euroa / vuoro. Maksu suoritetaan kauden
aikana, kerron siitä osallistujille perinteiseen tapaan.
Seppo Raevaara
Pelijaoston pj.

PYÖRÄILYÄ
Pyöräilyjaosto

Kilometrikisa 2016
Kilometrikisassa kerätään kilometrejä joukkueelle
Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen
tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa
osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman
joukkueen kilometrisaldoa. Palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien
kesken ja kisan loputtua palkitaan parhaat joukkueet. Jokaiselle
osallistujalle on varmasti luvassa kohonnutta kuntoa ja hyvää mieltä!
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Kilometrikisan on kaikille osallistujille maksuton ja sen järjestävät
Pyöräily-kuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja. Yhteydenotot
järjestä-jään: Pyöräilykuntien verkosto ry / Matti Hirvonen,
matti.hirvonen@poljin.fi.
Pyöräilykuntien verkosto haluaa:
 laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
 kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa
 vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä
Sinä pyöräilevä Taivaltaja, polkaise mukaan kilometrikisaan.
Kisa on alkanut jo 1.5., mutta ehdit hyvin mukaan aina 22.9. asti.
Tampereen Taivaltajat
on mukana kesän 2016 kilometrikisassa nimellä
Tampereen Taivaltajat ry,
joukkueemme osallistumiskoodi on taivaltaja2016
Kirjautuessasi voit käyttää edellisiä henkilökohtaisia
(käyttäjätunnus ja salasana), uusia ei tarvitse keksiä.

tunnuksiasi

Lue tarkemmin Tapahtumat –lehden numerosta 3 2016, joko paperisesta
tai nettiversiosta.

Tulevia pyöräilytapahtumia
Suunnitteilla on maastopyöräilyn edistämistä. Seuraa kotisivuilta ja
facebook-ryhmästä.

RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto

Lapin vaellus
9.-18.9. Ruskavaellus Pohjois-Lappiin
Taivaltajien retkeilyjaosto järjestää ruskavaelluksen tänä vuonna PohjoisLappiin. Ilmoittautumisaika on päättynyt. Hyvää matkaa ruskaretkiläisille!
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Tämä puro ei ole melontakelpoinen, mutta kaunis… Kuva: Johanna Välimäki

Melontaa ja patikointia
21.- 23.10.2016 Melonta- ja retkeilyviikonloppu Teiskossa
Olemme tällä kertaa vuokranneet Tampereen kaupungilta Kortejärven
tilan syksyistä retkeilyviikonloppuamme varten. Tietoja paikasta:
Osoite: Keltolahdentie 47
Majoitus : Päärakennuksessa on 10 hengelle vuoteet, joissa patja, peite
ja tyyny.
Varustus: Tuvassa on pirttikalusto ja takkauuni. Keittiössä liesi,
mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeitin sekä muutamia kattiloita. Ei
ruokailu-välineitä.
Vesi: Juomakelpoinen kaivovesi
Sauna: Itselämmitettävä puulämmitteinen sauna.
Viikonlopun vietto alkaa perjantai-iltana, mutta voit tulla mukaan myös
vasta lauantaina, ja vaikka vain päiväretkellekin.
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Hinnat: 10 euroa/yö sisätiloissa majoittuville ja 5 euroa saunamaksu
lauan-taina. Yhteensä siis 25 euroa, jos yövyt sisätiloissa kaksi yötä ja
käyt saunassa.
Sisämajoitukseen mahtuu 10 ensimmäistä paikkansa sitovasti varaavaa
retkeilijää. Muiden leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa
teltoissa. Mukaan omat eväät, sauna- ja yöpymisvälineet, otsalamppu ja
sään mukainen retkeilyvarustus.
Mikäli tarvitset yhdistyksen kanoottia tai kuljetusta, kerro siitä
ilmoittautumisen yhteydessä, niin yritämme auttaa asiassa. 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 maastoon meloen ja patikoiden
päiväretkieväiden kera. Melontaretki Paarlahteen lähtee liikkeelle lauantaina noin kello 10.30 autojen ja kanoottien siirrolla veden äärelle.
Sunnuntain mahdollisesta melontaretkestä sovitaan paikan päällä. Myös
ohjattu patikkaretki lähtee lauantaina kello 10.30 Kortelahden tuvan
pihasta.
Ilmoittautumiset 14.10 mennessä:
sähköpostilla valimaki.johanna (at) gmail.com tai
puhelimella 040 752 5116, Johanna Välimäki.
Ilmoita viestissäsi, jos tarvitset/tarjoat kyytiä, niin yritän järjestellä autottomille kimppakyytejä.

Kuvaillat
10.10.2016 Ruskaretken kuvailta
Ruskaretken kuvia Pohjois-Lapista katsellaan Kerholla 10.10. kello 18.00
alkaen. Kahvitarjoilu. Kaikki ovat tervetulleita katsomaan!
T. Retkeilyjaosto

10.11.2016 Vuoden retkikuvat
Vuoden retkikuvia mm. Lemmenjoen melontavaellukselta, pitkältä pyöräretkeltä sekä ruskaretkeltä katsotaan Kerholla 10.11 kello 18.00. Aluksi
tarjolla on kahvia ja pullaa. Tervetuloa katsomaan sekä tapaamaan tuttuja
tai tutustumaan muihin taivaltajiin!
T: Retkeilyjaosto
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Pahoittelemme kesäkuisen päiväretken ”vetäjäkatoa”. Vetäjälle oli
sattunut autorikko, eikä hän ollut viime tipassa, yrityksistään huolimatta,
onnistunut saamaan ketään toista henkilöä paikalle. Toivottavasti paikalle
saapuneet osanottajat nauttivat kuitenkin Kaupin reiteistä ja luonnosta
keskenään.
Retkeilyjaosto

Hämeen latualueella tapahtuu
Latualueen kesäleirillä Lopen Melkuttimella meitä latulaisia oli mukava joukko.
Meloskeltiin, patikoitiin, uitiin ja nautittiin Melkuttimen upeista maisemista ja
luonnosta. Lauantai-illan Mölkkykisassa saatiin kaksi voittajaa; Martti ja Timo
saivat sekä varsinaisessa kisassa, että heidän keskinäisessä koitoksessaan
molemmissa samat tulokset! Oli pakko julistaa molemmat voittajiksi, muuten siinä
touhussa olisi mennyt koko yö.
Seuraava tapaamisemme on Kurussa 17.9. Hämeen latualueen syys-kokouksen
sekä Suomen Ladun tempauksen ”Nuku yö ulkona” merkeissä. Kokoontuminen
Kurussa Majajärvellä kello 12.00. Syyskokous aloitetaan kello 13.00. Kokouksen
jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja sitten ripus-tetaan riippukeinut tai
pystytetään teltat valmiiksi yön yli nukkumiseen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Anna-Maija sähköposti:
anna-maija.rae (at) pp.inet.fi

Ilmoittautumiset ehdottomasti viimeistään 8.9.2016.

Hämeen latualueen vuoden 2016 Mölkkymestarit, kahdesti tasapelin heittäneet
Martti Arho Lounais-Hämeen Retkestä ja Timo Järvinen Tiirismaan Ladusta.
Kuva: Merja Järvinen
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SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Yhdistyksen kotisivut ja facebook
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä.
Käy tutustumassa facebook-sivuihimme – lue, liity, 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

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.
Huomio!
Johtokunta on päättänyt, että Taivalpirtillä on kyettävä osoittamaan
olevansa yhdistyksen jäsen.
Varaudu siis näyttämään jäsenkorttisi, jos sitä kysytään. Yhdistyksen
toimihenkilöillä on oikeus tarkistaa jäsenyys. Jäsenellä on oikeus tuoda
alueelle vain muutama (korkeintaan 5) vierasta ilman johtokunnan lupaa.
Ilman jäsenkorttia olevat henkilöt voidaan poistaa alueelta.
Johtokunta
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote
Nouto ja palautus keskiviikkona

päivitetty 15.12.2014
euroa/viikko/kpl tai pari

TELTAT JA LAAVUT
Vaude Arco 2h, 2 hlö..........................................................................................8,00
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 2 kpl..................................................6,00
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö..........................................8,00
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan............................................................5,00
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m ........................................................................2,00
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m ........................................................................2,00
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl ................................................................................2,00
TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta, 2 kpl............................................................................................8,00
Ahkio Koivisto.....................................................................................................5,00
Lumikengät TSL 227, 6 paria.............................................................................6,00
Lumikengät TSL 810, 1 pari...............................................................................6,00
Lumikengät Tubbs. 2 paria.................................................................................6,00
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria...................................6,00
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria.........................................6,00
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria.............................................2,00
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria...................................................................6,00
RINKAT JA REPUT
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka ...............................................................8,00
Savotta 906 85L................................................................................................5,00
Savotta 906 85L Tunturisusi............................................................................5,00
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka.........................................................................5,00
Halti Andi 75 putkirinkka.....................................................................................4,00
Haglöfs tight reppu L..........................................................................................2,00
KEITTIMET
vko
Trangia spriipolttimella, 3 kpl..............................................................................2,00
Primus kaasukeitin, 2 kpl....................................................................................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
TAHE –retkikajakki

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

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

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

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla
varmistetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa
peritä.
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 kello 17.00-18.30
tai puh 03 214 5231.
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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
Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
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
Reijo Laamanen...................................050 584 0932
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
Heidi Savolainen..................................040 770 9874
Hilkka Virtanen.....................................050 329 4063
VarajäsenTerttu Kinos
0400 228 327
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
Erkki Lehto
045 235 1222, lehtoerkki (at) gmail.com
Lapset/nuoret/perheet -vastaava
Heidi Savolainen
040 770 9874, heidi (at ) adventureapes.fi
Pelijaosto pj
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Retkeilyjaoston yhteyshenkilö
Johanna Välimäki
040 752 5116, valimaki.johanna (at) gmail.com
Retkeilyjaosto kalustonhoitaja
Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com

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

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

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

Hämeen latualueen yhdyshenkilö

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä

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

050 408 5111 www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs

23

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 järjestämistään tapahtumista ja VaPePa:n Tampereen alueen paikallistoimikuntien ja
VaPePa järjestöjen tapahtumista. Listalle voi liittyä Taivaltajien internet sivustolla olevalla lomakkeella,
joka löytyy osoitteesta: http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostot/etsintajaosto. Lista on tarkoitettu
vain tiedottamiseen, ei keskusteluun. Viestiin lähetetty vastaus menee vain viestin lähettäjälle. Vapaata
keskustelua varten samassa osiossa on keskustelupalsta. Siellä voi keskustella yleisellä tasolla
vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa tehtävistä ei ole sallittua.
Geokätköilyn osalta keskustelu on vapaata. Hyvät tavat täytyy aina pitää mielessä.

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

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

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

