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Ruskan värejä saimme nähdä syyskuussa Lapissa ruskavaelluksella,
joka jälleen kerran vei meidät vaeltamaan pohjoisen avariin tunturimaisemiin. Vaellus sujui hyvin ja
kaikki olivat paluumatkalla linjaautossa jo suunnittelemassa ensi
vuoden reissua.

Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus: Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae
Ilmoitushinnat vuonna 2012:
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.

Syksyn odotetuin tapahtuma, Pirkan
Hölkkä, on saatu päätösjuhlia vaille
valmiiksi. Hölkkä onnistui erinomaisesti ja järjestelyt pelasivat sujuvasti.
Kiitän yhdistyksen puolesta kaikkia
kymmeniä talkoolaisia antamastanne
työpanoksesta Hölkän hyväksi. Päätösjuhlaan on erillinen kutsu tässä
lehdessä.

No 1/2013 ilmestyy tammikuun alussa.
Aineisto päätoimittajalle tai Kerholle
viimeistään 1.12.2012.
ISSN 1238.0040

Syyskokous pidettiin lokakuun lopulla
Taivalpirtillä. Siellä oli mukana kourallinen aktiiveja, jotka hyväksyivät
yhdistykselle vuoden 2013 talousarvion, toimintakertomuksen ja toimihenkilöt tuleville vuosille. Mukana oli
myös jäseniä, jotka ovat olleet seurassa mukana jo 30 vuotta. Heille annettiin muistoksi Taivalpirtti-aiheinen
taulu.

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

Värikästä syksyä kaikille Taivaltajille!

Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2012:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen

Raipe
30 €
22 €
11 €
15 €

Johtokunnan pyynnöstä lehti ilmestyy
totuttua myhemmin, jotta saatiin kaikki
tarvittava materiaali mukaan. Seuraava lehti ilmestyy taas aikataulussa
tammikuun alussa.

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.
Lentopalloa
keskiviikkoisin Pirkanmaan Taitokeskuksessa klo 20.30-22.00. Toivotaan
paikalletuloa jo noin 20.15, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää, vaan
jokainen voisi vaihtaa varusteet ja lämmitellä.
15.11.

Kerhoilta aiheena ”Vuoden retkikuvat”
Kerholla kello 18.00. Illan aikana katsellaan kuvia Taivaltajien järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket, ruskavaellus, viikonloppuretket) kuluvalta vuodelta. Tervetuloa!
Retkeilyjaosto

17.-18.11. Retki Taivalpirtille
Katso kutsu sivulta 13.
19.11.

Taivalpirtin hiihtopäivystysilta
Katso kutsu sivulta 12.

24.11.

Latupohjan kunnostustalkoot
Katso kutsu sivulta 12.

15.12.

Joulujuhla Taivalpirtillä
Katso kutsu sivulta 6.

21.12.

Vaellus jouluun
Katso kutsu sivulta 7.

12.-13.1.

Hämäläisten pikkujoulu Antaverkassa Ylöjärvellä
Taivaltajat saivat pitkästä aikaa Hämeen latualueen talvipäivien
järjestelyvuoron. Lisää aiheesta seuraavassa Tapahtumat–
lehdessä, mutta varaa jo viikonvaihde mukavalle yhdessäololle.

25.1.

Pirkan Hölkän päätösjuhla talkoolaisille
Katso kutsu sivulta 13.

Toivotamme jäsenistölle rauhallista joulunaikaa ja liikunnallista
tulevaa vuotta!
Taivaltajien johtokunta, jaostot ja toimihenkilöt
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2013
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 28.10.2012. Paikalla oli 18 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Altti Luoma ja sihteerinä
Paula Paavilainen.
Ennen kokousta muistettiin 30 vuotta jäsenenä olleita 33 henkilöä Taivalpirttiaiheisella taululla.
Kokouksessa päätettiin:
Hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Jäsenmaksuista vuodelle 2013 seuraavasti:
perhejäsenmaksu
30 €
yhden jäsenen maksu
22 €
nuorisojäsen (alle 19-vuotias)
11 €
toisen latuyhdistyksen jäsen
15 €
Hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2013
Kulujen korvaamisesta:
tilintarkastajille laskun mukaan
johtokunnan jäsenille kakku- tai pullakahvit kokouksessa
puhelinkulut laskun mukaan
oman auton käytöstä korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti
siten, että ns. peruskilometrikorvauksesta (1 hlö autossa, ei
peräkärryä) otetaan huomioon kolme neljäsosaa (3/4) kulloinkin
voimassa olevista korvausperusteista. Lisäkorvaukset (esim.
lisähenkilö/-henkilöt autossa, peräkärry) korvataan täysimääräisinä.
Johtokunnan jäsenten lukumääräksi 10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
Johtokunnassa erovuorossa olevista valittiin jatkamaan vuonna 2013-2014
Matti Ketola, Kari Lindberg ja Matti Rahomäki
Uusina valittiin Mattias Puronniemi ja Reijo Laamanen vuosille 2013-2014
Johtokunnassa jatkavat 2013 Marja-Liisa Lehto, Paula Paavilainen, Seppo
Raevaara, Riitta Rajala ja Saima Sampakoski
Varajäseniksi vuodelle 2013 valittiin Anneli Aulén ja Paula Marjamäki
Jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen
puheenjohtajat)
Ensiapujaosto
Etsintäjaosto
Hiihtojaosto
Kävelyjaosto
Pelijaosto
Pyöräilyjaosto
Retkeilyjaosto
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Toimikunniksi valittiin:
Kiinteistötoimikunta
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus
Taivalpirtille valittiin emäntäryhmä
Taivalpirtin isännäksi valittiin Ossi Kuoppala ja apuisännäksi Pertti Hämäläinen
Vuoden 2013 neuvottelukuntaan valittiin yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Altti
Luoma, entiset puheenjohtajat Anna-Maija Rae ja Taavi Seppälä sekä
nykyinen puheenjohtaja Raimo Raevaara
Johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä
Johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta edustajat
Suomen Ladun virallisiin kokouksiin
Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä tai jäsenkirjeessä

Etsintäjaosto aloittaa toimintansa
Edellisessä Tapahtumat lehden numerossa oli juttu Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta.
Nyt asia on edennyt toteutukseen. Johtokunnan esityksen mukaisesti yhdistyksen syyskokous päätti perustaa Etsintäjaoston. Sen puheenjohtajana toimii Reijo Laamanen.
Jaoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Jaoston tehtävät
1.
Ylläpitää vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmää, jonka viranomaiset voivat
kutsua alan tehtäviin. Useimmiten tehtävä on kadonneen henkilön etsintä.
2.
Lisätä yhdistyksen jäsenten valmiuksia pelastuspalveluasioissa, järjestämällä harjoituksia ja kerhoiltoja. Aiheina voivat olla erilaiset etsintään liittyvät asiat ja
maatossa liikuttaessa tarvittava välineistö ja niiden käyttö.
3.
Aikaisemmin Pirkanmaalla geokätköilijöiden muodostamaan Vapepa ryhmään kuuluneet aktiiviset henkilöt siirtyvät Etsintäjaoston hälytysryhmään ja geokätköilijöiden ryhmä lakkautetaan.
Jaoston tiedottamista varten on perustettu keskusteluryhmä ttetsinta@googlegroups .
Voit liittyä ryhmään lähettämällä sähköpostiosoitteesi Johanna Välimäelle osoitteeseen:
valimaki.johanna (at) gmail.com tai Reijo Laamaselle osoitteeseen: vikunja49 (at)
gmail.com. Ryhmään ja jaoston toimintaan liittyminen ei edellytä Vapepa hälytysryhmään
liittymistä. Ryhmään kuuluva saa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen
aluetoimikunnan julkiset tiedotteet ja osan muiden Pirkanmaan alueen toimikuntien
tiedotteista.
Mikäli haluat liittyä hälytysryhmään lähetä puhelinnumerosi ja kotiosoitteesi Reijo
Laamaselle yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelimella numeroon 050 584 0932.
Kotiosoite ei ole välttämätön, mutta yhteisten kyytien järjestely tehtäväpaikalle
helpottuu, kun osoitteet on valmiiksi tiedossa.
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TAIVALTAJIEN
JOULUJUHLA

Taivalpirtillä lauantaina 15.12. klo 16.00 alkaen. Kuljetus Pirtille
Mäntylän bussilla Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä klo 15 ja
paluu torille klo 20-21. Kyytimaksua peritään 5 € bussissa.
Juhlassa tarjotaan perinteistä jouluruokaa, glögiä ja kahvia.
Syömiset ja juomiset maksavat 10 € aikuisilta ja 5 € lapsilta.
Maksu kerätään paikan päällä.
Ohjelmassa on mm. musiikkia, joululauluja, joulukokko ja jotain
yllätyksellistäkin sekä varmaan Joulupukkikin vierailee. Jos haluat
Pukilta nimettömän lahjan, tuo muutaman euron paketti tullessasi .
Ennakkoilmoittautumiset 5.12. mennessä Kerhon päivystykseen
puh. 03 214 5231. Ilmoittautuessa anna jokaisen osallistujan nimi,
puhelinnumero ja kyydin tarve. Jälki-ilmoittautumiset tuplahintaan
12.12. mennessä, koska ruokavaraukset on tehtävä riittävän ajoissa.

Tervetuloa nauttimaan Pirtin jouluisesta tunnelmasta!
Taivalpirtin Tontut
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Vaelluksemme Jouluun, Hervannasta Vuorekseen
Tuomaanpäiväiltana perjantaina 21.12.
Tänä vuonna teemme jouluvaelluksemme yhdessä Hervannan seurakunnan kanssa. Oppainamme toimivat kappalainen Ilmo Käki ja pastori
Ilmari Karjalainen.
Kokoonnumme Hervannan kirkon (Lindforsinkatu 7) eteen kello 18.
Sinne pääset sopivasti myös Tampereen joukkoliikenteen bussilla 30, joka
lähtee Keskustorilta kello 17.25 (Keskustori - Etelä-Hervanta).
Kävelemme öljy- tai kynttilälyhdyt mukanamme noin 4 kilometrin
matkan pitkin ulkoiluteitä ja polkuja Vuoreksen uudelle seurakuntakodille (Vuoreksen Puistokatu 87). Voit tulla mukaamme myös
Pelipuiston seurakuntakodilta (Teekkarinkatu 17), jonka kohdalla olemme
noin kello 18.10.
Sinulla on mahdollisuus tulla myös suoraan Vuoreksen seurakuntakodin
tilaisuuteemme Keskustorilta kello 18.35 lähtevällä bussilla 5 (KeskustoriVuores - Hervantakeskus)
Vuoreksessa nautimme jouluglögit, meillä on yhteinen jouluhartaus ja
laulamme kauneimpia joululauluja. Järjestelykulujen peittämiseksi
keräämme samalla vapaaehtoisen kolehdin.
Paluumatkalle voimme lähteä Vuoreksesta suoraan Keskustorille noin kello
20.25 lähtevällä bussilla 5 tai Hervantaan samoin noin kello 20.25
lähtevällä bussilla 5.
Ilmoittautumiset toivon huoltojärjestelyjen takia tekemään 19.12.mennessä
Kerhohuoneen puhelimeen 03 2145 231 päivystysaikana ja muulloin
puhelimen vastaajaan, tai Altille puh. 0400 801 632.

Tervetuloa aloittamaan joulun vietto
Taivaltajien jo perinteisellä jouluvaelluksella!
Ota mukaan ystäväsikin!
toivottaa Altti
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Teksti ja kuvat: Raimo Raevaara

RUSKAVAELLUS 2012
eli kertomus vaelluksesta UKK-puistossa viikolla 37
Perjantai-iltana perinteen mukaisesti
kokoonnuimme rautatieasemalle, jossa Ari jakoi matkaliput ryhmille. Matkaan oli lähdössä yli 30 vaeltajaa.
Meidän ryhmäämme kuului kuusi taivaltajaa.

puiston rajalle. Sää oli aurinkoinen,
mutta kova tuuli kävi.
Kun ryhmä oli koossa, jätimme rinkat
tien varteen ja nousimme Pyhä-Nattasen huipulle katselemaan maisemia.

Lauantaina aamulla, Rovaniemen
rautatieaseman edessä, odotti meitä
Möllerin Liikenteen tilausbussi. Bussin
lastauksen jälkeen suuntasimme aamukahvitauolle Käyrämön Keitaalle.
Kahvittelun jälkeen matka jatkui
Vuotsoon, jossa ryhmämme jäi pois
kyydistä. Vaihtovaatekassimme bussi
vei Kiilopäälle säilytykseen.

Huipulla on vanha palovartijan mökki
päivätupana ja erikoisia kivimuodostelmia. Näkyvyys joka suuntaan oli
erinomainen. Näimme jopa retkemme
pääkohteen, Sokostin huipun. Kävelimme polkua alas tielle ja otimme
rinkat selkäämme. Jatkoimme tietä
myöten Sompiojärven leirialueelle,
jossa pystytimme majoitteet. Tämä
leirialue on luonnonpuiston ainoa paikka, missä saa yöpyä. Meillä oli yksi
kangaslaavu ja kaksi telttaa. Päivän

Vuotsossa otimme taksin (henkilöauto, ei tila-auto), joka kuljetti ryhmän
kahdessa osassa Sompion luonnon-
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retkelle tuli matkaa kahdeksan kilometriä.

Pienen tauon jälkeen jatkoimme matkaa polkua pitkin kohti Suomun
Ruoktua, jossa pidimme lounastauon.
Lounaan syötyämme jatkoimme Aitaojan kautta Salonlammen laavulle.
Miehet päättivät yöpyä laavussa, koska minua lukuunottamatta he eivät
olleet ennen yöpyneet sellaisessa. Yö
laavussa meni niin mukavasti, että
aamulla mietittiin, osuuko matkalle
muita laavuja, mutta vastaus tuohon
oli valitettavasti, että ei osu.

Lauantaiaamu valkeni pilvipoutaisena,
mutta päivän aikana saimme muutamia pisaroita taivaalta. Reittimme kulki
luonnonpuiston läpi pohjoiseen päin
ainoaa polkua, joka puistossa on.
Päivätauko pidettiin Terävä-Nattasen
tulipaikalla, josta teimme ilman rinkkoja kävelyn Nattasen huipulle. Reitti
oli aluksi mukavaa kangasmaastoa,
mutta huipun lähestyessä oli sitten
pelkkää kivikkoa.

Seuraavan päivän kohde oli Luirojärvi, jossa päätimme olla kaksi yötä.
Puolimatkassa Tuiskukurun kämpällä
nautimme lounaan. Sen jälkeen oli
edessä ylämäkeä kolme kilometriä ja
sitten alamäkeä saman verran Luirojoen rantaan.

Päivän tavoittteena oli Kaptukaislampi
luonnonpuiston pohjoispuolella. Sinne
päästyämme pystytimme teltat ja nautimme päivällisen. Päivän reitille tuli
pituutta yhdeksäntoista kilometriä, josta ilman rinkkaa kolme kilometriä.
Yöllä varasteleva kettu sai saaliiksi
vähän aamiaismuroja ja muovirasian,
joka kuitenkin löytyi leiripaikan läheltä.

Siellä oli retken vaativin kahluu, kun
ylitimme Luirojoen. Kengät oli riisuttava, mutta housut saivat olla jalassa.
Kaikki selvisivät kahluusta mainiosti.

Maanantaina aamulla, kun herättiin,
oli pakkasta. Yöllä oli ollut lähes viisi
astetta, koska juomapullot ja "kaivo"
olivat jäässä. Samoin teltat olivat
kuurassa.

Päivän etapin pituudeksi tuli seitsemäntoista kilometriä. Luirojärvellä
miehet pystyttivät laavun yöksi ja
naiset majoittuivat Rajan Kämppään.
Yöllä tuli vettä rankasti ja vanhan
laavuni sauma alkoi vuotaa. Onneksi
minulla oli sadekatos, joka levitettiin
laavun päälle ja se esti lisävuodot.
Seuraavaksi yöksi me sitten valtasimme Rajan Kämpän yösijaksi. Illalla
pääsimme nauttimaan saunasta ja
uimisesta.

Aamiaisen jälkeen lähdimme kohti
Suomun Ruoktua. Taivas oli pilvetön
ja sää mitä parhain. Poroportin ohitettuamme alkoi reitin ainoa eipolkuosuus, jossa joutui vähän suunnistamaankin. Tosin GPS oli apuna ja
maasto
hyvin
helppoa.
Siksi
osuimmekin juuri siihen kohtaan polkua, mihin oli tarkoituskin, eli vähän
ennen Kopsusjärven näköalapaikkaa.
Siitä on upeat näkymät kohti Nattasia.

Keskiviikkona oli päiväretkipäivä. Lähdimme ilman rinkkoja Sokostin huipulle päin Jaurutuskurua pitkin. Pilvet
roikkuivat hyvin alhaalla ja oli epävarmaa, voisiko huipulla käydä.
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Sumussa
Sumussa
Sokostilla
Sokostilla

Noustessamme kurua ylös, ei sää
tuntunut pahalta, joten otimme sittenkin suunnan kohti huippua. Huipulla ei ollut näkyvyyttä juuri yhtään,
mutta kiva siellä oli käydä. Polun
merkit, kivikasat erottuivat, joten eksymisen vaaraa ei ollut. Yhdestä vaellusjalkineesta irtosi pohja osittain ja se
saatiin korjattua väliaikaisesti "jesarilla" (ilmastointiteipillä). Paluu Rajan Kämpälle sujui leppoisasti alamäkeä pitkin. Matkalla naiset poimivat
mustikoita, joten illalla oli tiedossa
lättyjä mustikkahillon kera. Reitille
kertyi matkaa kaksitoista kilomertiä.

sen verran ohutta, että se ei kestänyt
kuin seuraavan päivän.
Torstaina lähdimme aamusta Luirojoen kahluun jälkeen länsirantaa pohjoiseen ja sieltä vedenjakajan kautta
Padagovan nuotiopaikalle, missä olimme seuraavan yön. Reitti oli suurimmaksi osaksi hyvää polkua, vain yksi
suo osui kohdalle Sen ylitys vaati vähän kiertoa ja reitin hakua. Päivän sää
oli paras mahdollinen vaellukseen,
pilvinen poutasää. Päivämatkaksi tuli
seitsemäntoista kilometriä.
Nuotiopaikalla pystytimme leirin ja
nautimme päivällisen. Sen jälkeen
teimme kenkien korjauksen nippusiteillä. Sillä korjauksella käveltiinkin
sitten vielä melkein neljäkymmentä
kilometriä Kiilopäälle asti. Illan nautimme erämaan rauhasta nuotion
ääressä yli puoliyön. Odottelimme,
että näkisimme revontulia, mutta sää
pilvistyi ja alkoi sataa, joten ryömimme telttoihin yöpuulle.

Illalla pääsimme toisen kerran saunaan ja uimaan. Me miehet olimme
naisten jälkeen saunassa emmekä
huomanneet, että kulutimme kylmän
veden melkein loppuun, jolloin seuraavat saunojat joutuivat ensitöikseen
vedenkantoon. Tuosta sitten aamulla
alueelta lähtiessämme kuulimme anaitut huomautukset.
Illalla korjasimme rautalangalla ompelemalla kengänpohjat, koska toinenkin
kenkä alkoi hajota. Lanka oli kuitenkin

Perjantaina otimme suunnaksi Rautulammen, jonne oli matkaa kaksitoista
kilometriä. Menimme Kotakönkään
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kautta ihaillen sen kallioita ja koskimaisemaa. Reitti oli helppoa polkua,
tosin ylämäkeä, melkein perille asti.

kettu tuli uudestaan paikalle ja sai
saaliikseen roskapussin, jonka se vei
ovelasti takaapäin kiertäen. Mäenrinteessä ketun valkea hännänpää
vilkkui pitkään, kun se kuljetti saalista
pennuilleen.

Rautulammilla oli jo yli kymmenen
telttaa ja väkeä kuin markkinoilla. Ja
lisää tuli illan aikana eli telttapaikan
löytäminen vei aikaa. Se kyllä löytyi
sellaisen rinteen päältä aika tuuliselta
paikalta. Yöllä kävi melkoinen myrsky
ja sade tuli takaapäin vaakasuoraan,
jolloin sadekatos laavun päällä ei ollut
tarpeeksi iso ja sauma alkoi vuotaa
taas. Koska oli viimeinen maastoyö, ei
enää paljoa haitannut, vaikka varusteet vähän kastuivat.

Lauantaina leirin purkamisen jälkeen
oli aika lähteä viimeiselle etapille kohti Kiilopäätä. Ilma oli sateinen ja pilvet
alhaalla, mutta menimme kuitenkin
lyhintä reittiä tunturin yli suoraan
Niilanpään kautta. Niilanpään kämpällä pidimme pienen tauon.
Kiilopäällä
nautimme
kahvit
ja
munkkirinkelit ennen saunaa. Saunan
päälle saimme vielä keittolounaan.

Rautulammilla oli oikein varoitukset
ryöstelevästä ketusta ja se kettu me
nähtiinkin illan aikana monta kertaa.
Se tuli aivan telttojen viereen ja yritti
löytää jotakin syötävää. Yöllä kello
kolmen aikaan, kun heräsin ja sytytin
otsalampun, ensimmäinen minkä näin,
olivat ketun valossa kiiluvat silmät
laavun edessä muutaman metrin
päässä. Hieno näky, joka ei helposti
toistu eikä unohdu. Aamulla sama

Samoihin aikoihin muu Ruskavaellusporukkamme saapui paikalle linjaautolla saunomaan ja ruokailemaan.
Puoli viiden aikoihin lähdimme kohti
Rovaniemeä ja sieltä edelleen junalla
kotia kohti.
Retki sujui kaikkien mielestä erinomaisesti ja bussissa jo alettiin miettiä
ensi syksyä ja ruskavaelluksen kohdetta.

Kiilopäällä
Kiilopäällä
jo hymyilyttää
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TALVI ON TULOSSA!
TARJOLLA ON
NIITTÄMISTÄ,
VESOMISTA,
LADUNTEKOA,
MEHUNMYYNTIÄ
Kaikki innokkaat niittäjät ja vesojat – nyt tilaisuus teräaseen käyttöön!
24.11. kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan parkkipaikalle
latupohjan kunnostustalkoisiin. Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin
latureitin varrelta pensaita ja heiniä. Sopiva varustus on viikate/vesuri (ilmankin
voi tulla), säänmukainen vaatetus. Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle.
Kaikki Taivalpirtin talvisesta hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet
Tervetuloa Kerholle maanantaina 19.11.2012 klo18.00. Mietitään päivystyksen
toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja kalenterista. Kahvitarjoilu.
Kaikki innokkaat laduntekijät - Teitä kaivataan ensi talven latutalkoisiin
reiteille Kaukajärvi - Taivalpirtti ja Hervanta – Taivalpirtti
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa lähteä mukaan iloiseen yhteistoimintaan ulkoilemaan ja tuottamaan hyvää mieltä muille hiihtäjille ja itsellesi, anna yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen raimo.raevaara (at) gmail.com tai
tekstiviestillä numeroon 040 837 6269.
Järjestämme myöhemmin palaverin Kerholla, jossa käymme läpi ladunteon
toteuttamista.
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Kävelyä
Aamun Askeleet
Aamun askeleet, Taivaltajien kuukausikävelyt, jatkuvat entiseen tapaan.
Lähdemme kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta ja
kävelemme noin 20 kilometriä. Oma huolto, matkalla yksi kahvitauko.

Lentopalloa
Olemme siirtyneet sisäkauteen Pirkanmaan Taitokeskukseen Koivistonkylään
(Koivistontie 31). Vuoro on perinteinen, kello 20:30 - 22:00. Ja perinteisesti
toivon paikalletuloa jo noin 20:15, jotta ovella ei tarvitsisi kenenkään päivystää,
vaan jokainen voisi vaihtaa varusteet ja lämmitellä. Oven oikealla puolella on
ovikello, jota soittamalla saanee jonkun avaamaan ovea.
Syksyn pelaajahinta on 50 euroa ja kevään 65 euroa (keväällä on enemmän
vuoroja). Jos käy vain muutaman kerran, voi maksaa myös kertamaksua 10
euroa kerta.
Pelijaosto/Seppo Raevaara

Retkeilyä
Viikonloppuretki Taivalpirtin maastoon
17.-18.11.2012
Lähde viikonloppuretkelle Taivalpirtille. Mukaan tarvitset makuualustan,
makuupussin, vedenpitävät jalkineet, retkieväät, saunavarusteet, uimapuvun ja
teltan, jos haluat yöpyä teltassa. Muuten lattiamajoitus.
Saavuthan paikalle lauantaina viimeistään kello 10.30. Noin kolmen tunnin
patikkaretkelle lähdetään kello 11.00.
Ei ennakkoilmoittautumista, mutta jos tarvitset kyydin, soita Kari Lindbergille
puh. 040 527 5688 tai sähköpostilla kari.lindberg (at) dnainternet.net .Voin
hakea Kerholta, Kortelahdenkatu 10-12, kello 9.00 tai ottaa matkan varrelta
kyytiin välillä Koivistonkylä – Taivalpirtti.
Retkeilyjaosto/Kari Lindberg
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Teksti ja kuvat: Tapani Jantunen

”Entisten nuorten” yhteinen patikkareissu
Isojärven kansallispuistossa 30.9.2012
Kangasalan Latu oli jälleen junaillut syksyn yhteisen sunnuntaipatikkareissun
Taivaltajille, Kolbmalaisille ja Kangasalan omalle väelle. Tällä kertaa kohteena
olivat Isojärven kansallispuiston retkipolut. Ei varmaankaan ollut kovin suuri
yllätys, että päivä alkoi kuluneen kesän tyyliin sateisena.
Keskustorilta lähteneeseen bussiin kertyi matkan varrelta neljäkymmentäkuusi
(46) toinen toistaan innostuneempaa ja hyväntuulista retkeilijää. Tämä osoitti
taas kerran, että tällaisille yhteisille, helpohkoille päivän reissuille on tilausta.
Kerhojen jäsenistö ikääntyy ja minullakin parasta ennen päiväys on mennyt
umpeen jo kauan sitten. Itsestäni välillä tuntuu, että viimeinen käyttöpäiväkin
on tullut ohitettua. Kaikki eivät välttämättä halua viikon kovia vaelluksia, mutta
päivänkin ulkoilutapahtuma mukavassa seurassa antaa kummasti syksyyn
potkua. Ei ole pelkoa eksymisestä eikä voimien riittämisestä.
Heretyn kämpän ollessa remontissa, patikoinnin alku ja päätepiste olivat
Huhtalan perinnetorpan parkkialueella. Täällä joukko jakaantui kahtia, joista
toinen patikoi lyhyemmän, vajaan kymmenen kilometrin lenkin ja valtaosa
joukosta lähti hiukan pitemmälle, vajaan viidentoista kilometrin kierrokselle.
Molemmille riitti mukavia maisemia, aitoa perinnemetsää ja sateestakaan ei
tarvinnut kinata. Vettä riitti kaikille, tosin oli niitä poutajaksojakin.
Aluksi pitempi lenkkimme seuraili vanhoja tukkiteitä kunnes puikahti maastoltaan kumpuilevalle ja vaihtelevalle metsäpolulle. Ohitimme Kurkilammen ja
Lortikan vuokrakämpän. Kämppä näytti nytkin olleen varattuna. Varsin suosittu.
Taival jatkui Vahterijärven laavulle ruokatauolle ja sieltä entistä virkeämpänä
pienessä tihkusateessa edelleen mäkiharjannetta pitkin Isojärven rantaan ja
rannanmyötäisesti Kalalahden laavulle. Laavu on ollut aikaisemmin melontaretkien tukipisteenä.
Loppu retkitaival takaisin Huhtalan torpalle oli vanhaa helppokulkuista metsäistä kärrytietä ja viimeiset köpöttelyt vilahtivatkin varsin nopeasti.
Huhtalan torpalle oli katettu lounaspöytä maittavine siikakeittoineen ja kahveineen. Paikalla oli vielä Metsähallituksen opas, joka kertoili puiston ja varsinkin Huhtalan torpan historiasta. Hieno päätös mukavalle patikointipäivälle.
Paluumatkalla bussissa paistoikin sitten taas aurinko.
t. Taapo
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Arvoisa Pirkan Hölkän Talkoolainen!
Lämmin kiitos, että olet mukana tekemässä legendaarista Pirkan
Hölkkää; työpanoksesi on tapahtumalle korvaamaton!
Kiitollisena työpanoksestasi kutsumme Sinut jälleen nauttimaan
Pirkan Hölkän talkoolaisten päätösjuhlasta ja ennen kaikkea
vuosien mittaan äärimmäisen maittaviksi havaituista noutopöydän antimista perjantaina
25. tammikuuta 2013 klo 18 alkaen.
Paikaksi olemme jälleen varanneet TAKK:n Ravintola Ratamon
osoitteessa Tampereen Valtatie 15.
Rekolan Matin jäätyä tänä vuonna pois Hölkän toimikunnasta
ottaisimme ilmoittautumisia vastaan tammikuussa, 1.-14.1.2013
Pirkan Kierroksen toimistoon (yhteystiedot alla). Huoltopisteen
vetäjät voivat halutessaan kerätä listaa omasta väestään ja
ilmoittaa sitten koko joukon kerralla mukaan.

Pirkan Hölkän toimikunnan puolesta

Pirkan Kierros toimisto:
puhelin 050 408 5111
sähköposti toimisto (at) pirkankierros.fi
paikan päällä
Lindforsinkatu 5, Hervannan Vapaa-aikakeskus
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote

päivitetty 21.11.2011

euroa/viikko
nouto ja palautus keskiviikkona

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

6,00
5,00
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
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 5 paria

8,00
5,00
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
Halti sininen putkirinkka
Haglöfs tight reppu L

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
2,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella, 3 kpl
Primus kaasukeitin, 2 kpl

vko
2,00
2,00

Vuokrattava tuote

vuorokausi viikonloppu viikko

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

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

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

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

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan,
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä.
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 2145231.
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SILPPUSÄKKI
Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla
keskiviikkoisin päivystysaikaan 30 euron hintaan.

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

Sähköpostitiedotus
Yhdistyksemme lähettää tiedotteita tarvittaessa sähköpostin välityksellä niille jäsenille,
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.
Tiedotusrinkiin pääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi
Anna-Maija Rakeelle anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi .
Muistathan ilmoittaa muuttuneesta sähköpostiosoitteesta.

Taivaltajien leikekirjat
Mikäli löydät lehdistä juttuja tai kuvia, jotka liittyvät Taivaltajien toimintaan, olisi hyvä
saada ne yhdistyksen leikekirjoihin, joita on pidetty yllä yhdistyksen perustamisesta asti.
Toimitahan alkuperäinen leike tai kopio siitä Kerholle tai Rinnemaan Heikille, joka
hoitelee leikekirjoja.

Kerholla???
Tapahtumakalenterissa ja muuallakin tässä lehdessä esiintyvä paikka ”Kerholla”
tarkoittaa yhdistyksemme toimisto-kerhohuonetta, joka sijaitsee
Amurin kaupunginosassa osoitteessa: Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere.

Vintage
Rinnemaan Heikki löysi Pirtin kätköistä vanhan laturetkijulisteen
ja kuvasi sen lehteä varten. Heikille kiitos! Kuva löytyy sivulta 12.

Taivalpirtin saunan lämmitys talven aikana
Taivalpirtin saunaa saa yksityiskäyttöön lämmittää ainoastaan lauantaisin joulumaaliskuun aikana ja silloinkin on saunavuoroista sovittava Pirtin päivystäjien kanssa.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Pankkiyhteys: IBAN FI86 5732 2620 0778 26 OKOYFIHH,
Y-tunnus: 0155642-2

”

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja
Raimo Raevaara
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Varapuheenjohtaja, Internetsivut
Matti Rahomäki
Länkipuistonk 16, 33580 TRE
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
Lassi Vuorenoja
Satakunnank 24 C 29, 33210 TRE
045 677 2058, lassi.vuorenoja ( at ) gmail.com
Leikekirjan hoitaja
Heikki Rinnemaa
Kolunkatu 1 D 33, 33710 TRE
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi
Kiinteistötoimikunta
pj. Mattias Puronniemi
Soukanlahdenk 19 A 17, 33100 TRE
040 577 7099, 03 222 9949

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

Johtokunta
Pirkko Ahonen................................... 0400 939 897
Matti Ketola ....................................... 040 730 3299
Marja-Liisa Lehto .............................. 040 779 6505
Kari Lindberg..................................... 040 527 5688
Päivi Peltoniemi ................................ 040 703 5958
Paula Paavilainen ............................. 040 740 0008
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 Mattias Puronniemi .......... 040 577 7099

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

Hiihtojaosto
yhteyshenkilö: Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto
pj. Outi-Päivikki Rautio
Näsilinnankatu 42 A 1, 33200 TRE
03 2133 114, 050 329 5233,
op.rautio ( at ) kolumbus.fi
Pelijaosto
pj. Seppo Raevaara
Etuniitynkatu 5, 33580 TRE
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto
pj. Matti Rahomäki 050 572 3531,
matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Retkeilyjaosto
yhteyshenkilö Kai Ristimäki 046-893 9779
Härmälänsaarenkatu 9 A 15 33900 TRE
kairistimaki ( at ) gmail.com
kalustonhoitaja Kari Lindberg 040-527 5688
Koivistontie 49 B 12 33820 TRE
kari.lindberg (at) dnainternet.net

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö
Saima Sampakoski 03 344 0062, 0400 831 236
Taivalpirtin isäntä
Ossi Kuoppala 050 588 3084
Taivalpirtin apuisäntä
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
Hämeen latualueen yhdyshenkilö
Anna-Maija Rae
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI
040 583 2733, anna-maija.rae (at) pp.inet.fi

www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111
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Liity retkeilyjaoston listoille
Melontalista
Tampereen Taivaltajien melontalista (sähköpostilista) 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 (at) googlegroups.com
Retkeilylista
Tampereen Taivaltajien 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 (at) googlegroups.com
Listoille kirjoittaminen
Molemmat 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, retkeilylistalle tai molempiin,
lähetä sähköpostia Johannalle: valimaki.johanna (at) gmail.com
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