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1. TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA

Kerhotoimikunta 2019
Puheenjohtaja,  kerhoiltavastaava  ja  pehtori  Annu  Koistinen,  050-3266960,
annu.koistinen@iki.fi
Varapuheenjohtaja, liikuttaja ja tiedottaja Juha Kelkka, 050 332 3239 / 050 528 4539 
juha.kelkka@pp.inet.fi, tai juhake1960@gmail.com
Sihteeri ja jäsensihteeri Marita Maula, 040 509 4412 marita.maula@tunturilatu.f  i  
Varustemestari ja susiyhdyshenkilö, Paavo Ahonen, 040 5274 639, 
pkahonen@gmail.com
Taloudenhoitaja, Maria Sederlöf maria.sederlof@elisanet.fi, puh. 040 725 8469.

Jäsenmäärä 540 jäsentä

Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat:
Henkilöjäsen 42,00 euroa
Rinnakkaisjäsen 36,00 euroa
Perhejäsenmaksu 67,00 euroa
Nuorisojäsen 22,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsen 10,00 euroa

Tunturikerho Kavtsi kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä 
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät 
Tunturilatu-lehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polku lehdestä, joka ilmestyy 
viisi kertaa vuodessa. 
Maksut sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenyyden. Poikkeuksena 
Tunturiladun ainaisjäsen maksaa vain Kavtsin jäsenmaksun. Hänelle Tunturilatu maksaa 
Suomen Ladun jäsenmaksun. 
Rinnakkaisjäseneksi Tunturilatuun voi liittyä henkilö, joka on jo henkilöjäsenenä toisessa 
Suomen Ladun tai Tunturiladun jäsenyhdistyksessä. (Lisätietoa asiasta 
www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut.) 
Perhejäsenmaksun piiriin kuuluvat samassa taloudessa asuvat jäsenet, yksi perheen 
jäsenistä on pääjäsen.
 Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys on tarkoitettu joko alle 29 v. opiskelijalle tai alle 20 v. nuorelle, 
joka ei opiskele. Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi opiskelijan 
tapauksessa joko silloin, kun opinnot päättyvät, tai kun jäsen täyttää 29 vuotta. Alle 20-
vuotiaan jäsenen tapauksessa jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi, kun jäsen täyttää 20 
vuotta, eikä ole ilmoittanut olevansa opiskelija. Opiskelijan tulee ilmoittaa jäsenpalveluun 
oppilaitos, opiskelijanumero ja arvioitu valmistumisvuosi.
Jäseneksi voi vaivattomimmin liittyä osoitteesta www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut sekä 
Tunturiladun nettisivun kautta (www.tunturilatu.fi). Voit myös ottaa yhteyttä suoraan sihteeriin.

Nimi- ja osoitetietojen muutokset
Kavtsi, Tunturilatu ja Suomen Latu käyttävät Itellan henkilötietopalvelua. Sinun ei tarvitse 
ilmoittaa nimi- tai osoitemuutoksista, mikäli et ole luovuttamista kieltänyt tai muuta ulkomaille/ 
mailta. Tarvittaessa ilmoita uudet tietosi sihteerille: Marita Maula, 040 509 4412, 
marita.maula@tunturilatu.fi
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Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Annu Koistinen, 
Soukanahde 7 H 142 02360 ESPOO 

Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Pankkitili Nordea FI53 1244 3500 0628 21 

Kavtsi on myös Facebookissa, käy sivuillamme, liity ja osallistu!

Kerhon maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoon rannikkotie 2290 

Jäsenlehti Väärti 
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-helmikuun vaihteessa, toukokuussa ja 
syyskuussa
Painos 460 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Kannen kuva: Tuulentyttöjen vaellus Grönlannissa
Paino: Grano Oy

Väärti 2/2019 ilmestyy viikolla 22/2019 Aineisto lähetetään toimitukseen 5.5.2019 mennessä, 
Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi

Kerhoillat
Kerhoillat pidetään Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa, Kellosilta 9.
Kirjastoon pääsee monella bussilla ja ratikalla, ja kaikki lähijunat pysähtyvät Pasilan 
asemalla. Rakennuksen alla on pieni pysäköintihalli (2 euroa/h), joka ei ole iltaisin vilkkaassa 
käytössä. Pysäköintihallin osoite on Veturimiehenkatu 3, ja sinne ajetaan 
Rautatieläisenkadulta.
Kerhoillan kahvittelu alkaa kello 17.30, oma muki mukaan. Esitelmä tai kokous alkaa kello 
18.00. Ovimaksu on 2 euroa (ei syys- eikä kevätkokouksissa).
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Toimintakalenteri 2019
2.2. Umpihankiretki Meiko, Kirkkonummi

11.2. Kerhoilta Pasilan kirjasto

1.-3.3. Viikonloppuretki Seitsemisen kansallispuisto

11.3. Kevätkokous Pasilan kirjasto

14.3. Vierailu John Nurmisen 
Säätiöön

Pasila

8.4. Kerhoilta Pasilan kirjasto

8.-16.4.2019 Kevätvaellus Sevettijärvi -Ivalo

27.4. Pitkä marssi Hämeen järviylänkö

26.-28.4. TL kevätpäivät ja kevätkokous Vuontispirtti, Yli-Kyrö

4.5. Kärrin talkoot Kärri

8.5. Fatbike ilta Oittaa

13.5. Iltaretki Vanhakaupunki, Lammassaari

15.5. Iltaretki, linnoitukset retki 1 Mustavuori

24.-26.5. Viikonloppuretki Teijo

5.6. Iltaretki, linnoitukset retki 2 Mustavuori

9.6. Pähkinäpolku Veikkola

Kevyt kesävaellus Tarkka aika ja paikka auki

17.-18.8 Ensiapukurssi Kärri

17.-25.8. Elovaellus Pöyrisjärvi

12.-22.9. Syysvaellus Sevettijärvi-Sulaoja

14.10. Kerhoilta Pasilan kirjasto
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2. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvää uutta vuotta 2019 Kavtsin väki! Tuokoon se mukanaan paljon liikunnan ja yhdessäolon
iloa.

Kerhotoimikunta 2019
Niin siinä kävi, että ei löytynyt uutta puheenjohtajaa. Jouduttiin siis venyttämään sääntöjä  ja 
laitettiin minulle lisää kakkua. Pyrin hoitamaan sitä parhaan kykyni mukaan. Kerhollemme ei 
myöskään löydetty uutta emäntää. Hänen hommilleen täytyy siis saada tekijä palanen 
kerrallaan. Kerhotoimikunta supistui viiteen henkeen, joilla kaikilla on kädet täynnä töitä. Jos 
ei löydy lisää tekijöitä, se merkitsee äkkiä toiminnan supistumista, yhdet ja samat eivät veny 
määräänsä enempään.
Uudistan taas hartaan pyyntöni: ottakaa yhteyttä ja osallistukaa toimintaan! Yhteystiedot ovat 
esimerkiksi tämän lehden sivulla 2. Jäsenistämme löytyy taatusti osaamista ja energiaa, me 
vaan emme välttämättä tiedä, keneltä kysyä. Voi kertoa halukkuutensa vaikka yksittäiseen 
tehtävään: kahvituksen järjestäminen kerhoillassa, iltaretken järjestäminen, talkooapua 
Kärrissä, juttu Väärtiin, ohjelmaa pikkujouluun...
Tämän vuoden kerhotoimikunnan tehtävänjako on seuraava:
- puheenjohtaja, kerhoiltavastaava ja Kärrin pehtori Annu Koistinen
- varapuheenjohtaja, tiedottaja ja retkitoimikunnan vetäjä Juha Kelkka
- sihteeri, jäsensihteeri ja koulutusvastaava Marita Maula
- taloudenhoitaja Maria Sederlöf
- varustemestari ja susiyhdyshenkilö Paavo Ahonen.
Lisäksi Marita Maula ja Paavo Ahonen kuuluvat Tunturiladun johtokuntaan, mikä teettää 
runsaasti töitä.

Kerhoilloista
Uusi upea Oodi avautui joulukuussa. Sinne ei valitettavasti voi tehdä jatkuvaa varausta (joka 
kuukauden toinen maanantai...), sieltä annetaan varaus vain yhdeksi illaksi kerrallaan. 
Oodissa ei ole myöskään paikkaa säilyttää kahvinkeittotarvikkeita. Esitelmöitsijöiden 
varaaminen on pitkäjänteistä puuhaa kuukausiksi eteenpäin. Näin ollen emme voi siirtää 
kerhoiltoja Oodiin, niin upea paikka kuin se olisi sijaintinsakin puolesta.

Muuta ajankohtaista
Tänä vuonna saadaan todennäköisesti päätökseen kerhojen rekisteröityminen. Ry:nä 
oleminen helpottaa monien käytännön asioiden hoitamista. Paavo vetää koko Tunturiladussa 
rekisteröitymishanketta. Kerhot saavat itse päättää, haluavatko rekisteröityä. Suurille 
kerhoille, kuten me, edut ovat ilmeiset, pienille kerhoille asialla ei ole niin suurta merkitystä.
Olemme uudistaneet Väärtin ilmettä pienin askelin, ja jatkamme sitä. Tästä tuli vuoden 
takaisessa jäsenkyselyssä aivan oikeaa palautetta.
Kärrissä pidettiin kuntokartoitus viime vuoden syyskuussa. Paljon löytyi korjattavaa, mutta 
onneksi ei mitään dramaattista, seinät eivät kaadu päälle. Tässäkin asiassa tarvitaan paljon 
ahkeria käsiä ja yhteistyötä. Kuntokartoitusesta on tarkempaa tietoa tässä Väärtissä.

Annu Koistinen
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3.  HELMIKUUN TAPAHTUMAT

2.2. Umpihankiretki Meiko, Kirkkonummi 
Tervetuloa mukaan talvi-illan retkelle Kirkkonummen Meikolle!
Lähdemme liikkeelle lauantaina 2.2. klo 14.30 Meikon alueen pääparkkipaikalta joka sijaitsee 
Korsolammentien päässä. Tarkoituksena on kiertää Meikonjärvi, tutustua matkalla Porkkalan 
miehityksen aikaiseen tykistöbunkkeriin (lumi voi tosin haitata tätä) ja lopuksi  evästellä tulilla 
Korsolammen huolletulla tulipaikalla.
Järven kiertävän polun pitäisi olla kuljettu. Varaudu kuitenkin hetkelliseen kahlaukseen ja 
polun jäisyyteen esimerkiksi sauvojen avulla. Reitillä on jonkin verran jyrkkiä korkeuseroja, 
sillä se kiertelee järven rantakallioilla. Ota mukaan otsalamppu ja siihen täydet paristot tai 
akut ja luonnollisesti eväitä tulille.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.1.2019 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 
381 3894) ja Markku Arola (markku.arola@kolumbus.fi, 0500 777 554).

Kerhoilta maanantaina 11.2. 2019 klo 17.30 Heikki Henttonen: Tauteja luonnosta
Uskallatko mennä metsään, vai pelottavatko punkit?
Taudit liikkuvat yhä vilkkaammin eläimistä ihmisiin, raportoi tiedelehti Nature viime vuonna.
Ihminen muokkaa rajusti ympäristöään ja luo samalla otolliset olot ebolan ja lintuinfluenssan 
kaltaisille eläinperäisille sairauksille eli zoonooseille.
Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen on kirjoittanut viime vuonna kirjan Suomen 
zoonooseista. Meitä pelottavat erityisesti punkkitaudit, jotka yleistyvät, kun punkkeja kantavat 
eläimet runsastuvat. Mutta meillä on monia muitakin zoonooseja kuten myyräkuume, 
jänisrutto, pogostantauti jne.
Kuulemme kerhoillassa tarkasti perusasiat, ja opimme suhteuttamaan riskit. Ehkäpä luennon 
jälkeen osaat rauhoittaa pelokasta tuttavaasi, me kavtsilaisethan emme ole niitä vauhkoimpia
luonnon suhteen, vai?
Mitä muita "vaaroja vaanii" luonnossa? Miten Suomen luonto vertautuu muun maailman 
tilanteeseen?
Tilaisuudessa on myytävänä pieni määrä kyseistä kirjaa, nopeimmat ehtivät ostaa.
Kerhoiltamme alkaa kahvittelulla kello 17.30, oma muki mukaan. Esitelmä alkaa kello 18.00
Paikka on tuttu Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditorio.
Oviraha on 2 euroa. Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960.
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4. MAALISKUUN TAPAHTUMAT

1.-3.3.Viikonloppuretki Seitsemisen kansallispuisto
Talven hiihtoviikonloppu tapahtuu Seitsemisen kansallispuistossa. Kokoontumispaikkana on 
Koveron tila, Seitsemisentie 948. Perjantain yöpyminen on Koveron vieressä olevalla 
telttapaikalla. Lauantaina lähtä on noin 9.30 ja hiihdämme Liesijärven telttapaikalle. 
Yöpyminen tapahtuu teltoissa ja tavarat kannattaa kuljettaa ahkiossa. Paluu Koveroon on 
sunnuntaina iltapäivällä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.2. mennessä Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 
3323239

Maanantaina 11.3.2019 Kerhoilta: Kevätkokous ja Vapepa 

KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 
11.3.2019 klo 18.00 Pasilan kirjaston auditoriossa 2.kerroksessa, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9. pykälän mukaiset kevätkokousasiat. 
Kokouksessa kerrotaan mm, mitä kerhossa on tapahtunut vuonna 2018 ja mihin rahat ovat 
menneet.
Kahvittelu alkaa kello 17.30, oma muki mukaan.
Kokouksen jälkeen kuulemme tunnin esitelmä Vapepasta, eli Vapaaehtoisesta 
Pelastuspalvelusta, sen organisaatiosta ja toiminnasta. Vapepan nimi vilahtaa uutisissa usein
silloin, kun etsitään kadonneita. Vapepa tekee tärkeää työtä rautaisella organisaatiolla, josta 
tiedämme paljon lisää tämän esitelmän jälkeen.
Tervetuloa!

14.3.  Vierailu John Nurmisen Säätiöön
Tammikuun kerhoillassa John Nurmisen säätiön työntekijät kertoivat meille Itämeren 
suojelusta.
Tuon tilaisuuden jatkumona pääsemme vierailulle kyseiseen säätiöön Länsi-Pasilaan 
Pasilankatu 2 torstaina 14.3. illalla.
Tutustumme säätiön meritaide- antiikkikartta- ja meriantiikkikokoelmiin yhdessä Helsingin 
Seudun Lapinkävijöiden kanssa.
Vierailun lopulliset yksityiskohdat ilmoitetaan helmikuussa sähköpostitiedotteessa.
Tervetuloa mukaan! Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960  annu.koistinen@iki.fi

5. HUHTIKUUN TAPAHTUMAT

Kerhoilta maanantaina 8.4.2019, Tuulentyttöjen vaellus Grönlannin halki 
Kolme suomalaisnaista, kuusi ahkiota, 600 kilometriä, 38 vuorokautta. Hiihtäen yli Grönlannin
jäätikön länsirannikolta Kangerlussuaqista itärannikolle Isortoqiin 19.4.-26.5.2017. Naisilla oli 
ennestään paljon kokemusta kylmissä oloissa kulkemisesta, mutta paljon myös opittavaa 
ennen reissua.
Kuinka varautua white out-tilaan, jääkarhun kohtaamiseen, myrskyihin? Kuinka 
insuliinidiabeetikko varustautui? Kuinka huomioida turvallisuus kaikissa tilanteissa?
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Kuinka reissu sitten meni?
Tuulentytöt tulevat kertomaan meille tästä kokemuksestaan kerhoiltaamme. He haluavat 
painottaa ennen kaikkea oppejaan turvallisesta vaeltamisesta. Kertomusta ryydittävät 
tietenkin näyttävät kuvat.
Kerhoilta pidetään tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa.
Kahvittelu alkaa kello 17.30, oma muki mukaan. Esitelmä alkaa kello 18.00
Oviraha on 2 euroa.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen  050 3266960.

Kevätvaellus Sevettijärvi-Ivalo 8-16.4.2019
Vaelletaan hiihtovaelluksena ja varusteet kuljetetaan ahkioissa. Leiriytyminen tapahtuu 
talviteltoissa.
Vesi otetaan järvestä. Suolistaipaleella, Kärppäsaaressa ja Jääsaaressa on mahdollisuus 
yöpyä autiomajassa. Matkaa kertyy n. 130km. Yhdeksän vuorokauden vaelluksella on yksi 
luppopäivä.
Yleisillä kulkuvälineillä lähtöpäivä on sunnuntai 7.4 klo: 18:49 yöpikajunalla, joka on 
Rovaniemellä klo 7:13. Linja-auto lähtee Ivaloon klo 8:20. Ivalo klo 12:50. Bussi (Jbus Oy) 
Ivalosta lähtee klo 15:15. Sevettijärvi klo 17:50.
Retki päättyy Ivaloon tiistaina 16.4.2019.   
Paluu on keskiviikkona 17.4 klo 13:15, Rovaniemi klo 17:25. Juna lähtee Rovaniemeltä klo 
21:15, Helsingissä klo 9:14. Tai Rovaniemi klo 18:00 Helsinki klo 6:24
Tarkempi reittisuunnitelma ilmoitetaan retkeen osallistujille sähköpostitse. Huom. juna-
aikataulut saattavat muuttua hieman.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Martti Kemppainen; kemppainen.martti@gmail.com  
0405883656
Retkipalaveri pidetään maaliskuun alkupuolella.

27.4.2019 Pitkämarssi Hämeen järviylängöllä
Tule mukaan aistimaan keväisen luonnon ja pitkän patikan suomia tuntemuksia kerhon 
perinteiselle pitkälle marssille! Tämänkertainen reitti kulkee Hämeen järviylängöllä Hämeen 
Ilvesreittiä hyödyntäen. Tarjolla on niin kulttuuri- kuin luonnonmaisemaakin kauniilla 
järvinäkymillä höystettynä.
Lähtö- ja paluupaikkana on Iso-Melkuttimen parkkipaikka osoitteessa Tauluntie 146, Loppi 
(linkki: https://goo.gl/maps/3nVffYm8ju32). Paikalle ei pääse julkisilla joten sovitaan tarpeen 
mukaan kimppakyydeistä. Lähdemme liikkeelle lauantaina 27.4. klo 9.30. Marssi etenee Iso-
Melkuttimelta reittiä Tammelan Kaitajärvi >> Onkimaanjärvi >> Keritty >> lähtöpaikka. Paluu 
kotiin venyy varsin myöhäiseksi. 
Reitistä reilut puolet kulkee merkatuilla poluilla ja loput pienillä teillä. Matkaa kertyy noin 40 
kilometriä. Polut ovat enimmäkseen helpohkoja mutta välillä myös juurakkoisia ja kivisiä. 
Korkeuserot ovat vähäisiä. Reitti ja matkavauhti edellyttävät terveyttä ja kestävyyttä sekä 
tottumusta poluilla liikkumisesta.
Ota mukaan retken aikana tarvitsemasi ruoka ja juoma. Näitä nautimme säännöllisillä 
pikkutauoilla. Vesistöistä saa toki otettua vettä, mutta se on puhdistettava ennen nauttimista. 
Jalkineiksi kannattaa valita maastonsietävät ja vedenpitävät mutta samalla kevyet 
vaelluskengät tai -saappaat.  
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Tiedustelut ja vapaaehtoiset ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 
3894).
Lisäinfoa kulkuseudusta löytyy vaikkapa täältä: https://retkipaikka.fi/hameen-jarviylanko/

26.-28.4. Tunturiladun kevätpäivät ja kevätkokous Vuontispirtillä Yli-Kyrössä
Lisätiedot löytyvät Tunturilatu 1/2019 lehdestä.

6. TOUKOKUUN TAPAHTUMAT

Kärrin talkoot lauantaina 4.5.2019
Inkoon Rannikkotie 2290, juuri ennen Raaseporin rajaa
Tehdään normaalit kevätkauden siivoukset ja tuuletukset. Lisäksi päästään siunattuun alkuun
Kärrin rakennusten korjauksissa. Niistä on kattava selostus tässä lehdessä.
Tarvetta on monelle osaavalle käsiparille monenlaisiin askareisiin.
Aamukahvit tarjotaan kello 9.30, ja samalla käydään läpi päivän työsuunnitelma.
Päivällä tarjotaan keittoa, omat ruokailuvälineet mukaan. Myöhemmin iltapäivällä lämpiää 
sauna (kello 15?).
Jos haluaa jäädä yöksi Kärriin, se onnistuu.
Jos et ole vielä hankkinut Kärrin uutta avainta, sekin onnistuu talkoissa.
Ilmoittautumiset Annulle. Lämpimästi tervetuloa!

Fatbike-ilta Oittaalla keskiviikkona 8.5. kello 18.00 - 20.00
Viime syyskuussa Kavtsin järjestämä tutustuminen fatbikeen saavutti suosiota, joten 
uusimme sen.
Nyt tapahtuma on yhteinen Kavtsille ja Helsingin Seudun Lapinkävijöille.
Suomen Ladun liikuntaohjaaja Ville Mattinen opastaa meitä ensin fatbikella ajamiseen. Sen 
jälkeen tehdään ajelu Bodom-järven rannan poluilla ja reiteillä.
Kokoontumispaikka on Suomen Ladun toimintapiste Oittaalla Bodom-järven lounaisnurkassa 
harmaakivisen rakennuksen luona, Kunnarlantie 33-39 Espoo.
Pyörän vuokra on 10 euroa/henkilö. Ohjaajan palkkion 80 euroa maksavat kerhot puoliksi.
15 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan, ilmoittautuminen alkaa 5.3.
Ilmoittautumiset Annu Koistiselle 050 3266960 (tekstari) tai annu.koistinen@iki.fi

Toukokuun kerhoilta: LINTURETKI Lammassaareen ma 13.5. klo 18–20/20.30. 
Lähtö Vanhankaupunginkoskelta, Matinkaaren sillan Pornaistenniemen puoleisesta päästä. 
Julkisella liikenteellä paikalle pääsee busseilla 57, 71, 78 ja 506. Tarkemmat aikataulut löydät
www.reittiopas.fi. Autoille löytynee parkkipaikkoja Jokisuuntien päästä. Alue on suosittua 
retkeilyseutua, joten takuuta parkkipaikasta ei ole. 
Reittimme kulkee Pornaistenniemien lintutornin ja lintupiilon kautta pitkospuita pitkin ruovikon 
halki Lammassaareen. Paluu on Vanhankaupunginkoskelle. Mukaan kannattaa ottaa sään 
mukainen vaatetus, retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä jos sinulla on: kiikarit, kaukoputki 
ja lintuopas. Lintuoppaanamme on Jukka Vilén. Retkelle ei ole ennakkoilmoittautumista. 
Retken yhdyshenkilö on Markku Arola p. 0500-777 554.

9

https://retkipaikka.fi/hameen-jarviylanko/


15.5.Iltaretki linnoitukset Mustavuori, retki 1
Retki toteutetaan yhteisretkenä Vantaan ladun kanssa.
Mustavuoren tukikohta kuului venäläisten vuosina 1914 – 1918 rakentamaan, 
pääkaupunkiseutua ympäröivään Viaporin maa- ja merilinnoitukseen. Linnoituksen 
tarkoituksena oli suojata Kruunuvuoren selällä sijainnutta sotasatamaa ja kokonaisuudessaan
se oli osa Pietarin kaupungin puolustusjärjestelyjä. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset 
linnoitteet ovat nykyään muinaismuistolain määrittelemiä kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Mustavuori on myös arvokas lehto pääkaupunkiseudulla. Matkaa kertyy noin 3...4km verran 
ja aikaa kannattaa varata 2 tuntia, kun paikkoja katsellaan kunnolla. Nousu Itäväylän varresta
mäelle on aika jyrkkä ja siellä voi olla kallioiden lisäksi myös kosteita paikkoja.
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 Itäväylän varrella olevalta Mustavuoren parkkipaikalta. 
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

24.-26.5.2019 Viikonloppuretki Teijon kansallispuistoon
Keväinen aurinko voi lämmittää mukavasti tai sitten ei. Toukokuu on jo kuitenkin 
pääsääntöisesti miellyttävää aikaa telttaretkelle. Lähdemme kiertämään Teijon 
kansallispuistoa, jossa välimatkat eivät ole kovin suuria, yli kymmenen kilometrin 
päivämatkoja kuitenkin, ja rinkka pitää jaksaa kantaa. Kokoonnumme perjantai-iltana Endalin 
laavulle Puolakkajärven pohjoispuolelle, jonne kukin saapuu ensisijaisesti omatoimisesti. 
Tarvittaessa parkkipaikalta laavulle on opastus sovittuna aikana tarvitseville. Logistisesti 
Miilunummin pysäköintialue, Talopojan Teijontie 265, Salo, on lähinnä. Siitä on noin 
kilometrin siirtymä etelään Lankkerin vaellusreittiä. Teijon opastuskeskuksessa on 
juomavesipiste, joka on käytettävissä opastuskeskuksen aukioloaikoina. Alustava 
reittisuunnitelma: Lauantaina lähdetään Endalin laavulta kohti opastuskeskusta (mahdollisesti
koukkaamme Jeturkastin, muinaisrannan, kautta) ja kierretään Matildanjärvi sekä siirrytään 
Kalasuntin laavulle yöksi. Sunnuntaina kierretään Hamarijärven ja Nenustannokan kautta 
Miilunummen parkkipaikalle. Mahdollisuuksien mukaan järjestellään kimppakyytejä. Siksi 
ilmoittautuessasi kerro sähköpostiosoitteen lisäksi puhelinnumerosi. Tämä on Kavtsin ja 
Turun seudun kerhon Login yhteisretki. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 17.5. mennessä: Markku
Arola, (markku.arola(at)kolumbus.fi, 0500-777 554).

7. KESÄKUUN TAPAHTUMAT

5.6. Iltaretki linnoitukset Mustavuori, retki 2
Retki toteutetaan yhteisretkenä Vantaan ladun kanssa.
Mustavuoren tukikohta kuului venäläisten vuosina 1914 – 1918 rakentamaan, 
pääkaupunkiseutua ympäröivään Viaporin maa- ja merilinnoitukseen. Linnoituksen 
tarkoituksena oli suojata Kruunuvuoren selällä sijainnutta sotasatamaa ja kokonaisuudessaan
se oli osa Pietarin kaupungin puolustusjärjestelyjä. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset 
linnoitteet ovat nykyään muinaismuistolain määrittelemiä kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Mustavuori on myös arvokas lehto pääkaupunkiseudulla. Matkaa kertyy noin 3...4km verran 
ja aikaa kannattaa varata 2 tuntia, kun paikkoja katsellaan kunnolla. Nousu Itäväylän varresta
mäelle on aika jyrkkä ja siellä voi olla kallioiden lisäksi myös kosteita paikkoja.
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 Itäväylän varrella olevalta Mustavuoren parkkipaikalta. 
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

9.6. Pähkinäpolku Veikkola
Lisätiedot seuraavassa Väärtissä.
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Kevyt kesävaellus 2019 suunnitelma
Tavoitteena on telttailla ja liikkua kävellen Lapin luonnossa kesällä 2019 noin viikon ajan.
Kesällä 2018 toteutimme kevyen vaelluksen Kilpisjärvelle heinäkuun alussa. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan olisimme kantaneet rinkkoja noin 40-50 kilometrin matkan. Kun 
hyödynsimme paikallisia palveluita, rinkat oli harteillamme yhteensä kuusi kilometriä.
Ajankohdaksi toivon kesäkelejä ilman hyöteismassoja.
Vaihtoehtopaikkoja ja –reittejä on useita. Viime kesän Kilpisjärven maisemista jäi paljon 
kokematta mm. Pohjois-Norjan maastoja. Inarin kirkonkylä lähimaastoineen on moninainen 
retkeilykohde. Kevon reitti on vaihteleva. Jos sitä kulkee viikon, niin päivämatkat ovat lyhyet. 
Tunturiladun tukikohdat -  Susi-Kyrö Raattaman lähellä, Susi-Kiisa Nuvvuksessa ja Susi-
Talas Itä-Inarissa – ovat myös mahdollisia tukikohtia.
Tervetuloa suunnittelupalaveriin sunnuntaina 3. päivä maaliskuuta 2019 klo 17 – 
kerhohuoneeseen Savelantie 3  00720 Helsinki.  Kerhohuone on sisäpihalla E ja F rappujen 
välissä katutasossa. Nyyttikestit, minä keitän kahvit ja teet.
Toteutettava suunnitelma julkaistaan seuraavassa Väärtissä 2 eli keväällä 2019.
Irma Tolonen 040-7326851
PS. Otan mielelläni toiveita vastaan jo etukäteen itirmatolonen@gmail.com  Varsinkin, jos et 
pääse palaveriin. 

8. ELOKUUN TAPAHTUMAT

Ea-kurssi retkeilijöille 17-18.8.2019 Kärrikaltiossa 
Kurssin järjestävät Helsingin Seudun Lapinkävijät ja Tunturikerho Kavtsi yhteistyössä. 
Kurssin vetäjänä toimii ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Annika Kaarnalehto. Kurssilla opit
perustiedot erilaisiin ensiapua tarvittaviin tilanteisiin, joita voi tapahtua niin vaelluksella kuin 
kotinurkilla.
Kurssipaikkana on Kavtsin kämppä Kärrikaltiossa Inkoossa.
Paikalle pyritään järjestämään kimppakyydit. Julkisilla pääse linja-autolla, pysäkki on 
muutaman sadan metrin päässä kämpästä. Linja-autovuoroja on kylläkin vain muutama 
päivittäin.  Junalla pääsee Karjaalle, josta tarvittaen voidaan noutaa.
Kärrikaltiossa on jonkin verran sisämajoitustilaa sekä hyvää telttailumaastoa mökin 
pihapiirissä. Sauna lämpiää kurssilaisille.
Kurssille otetaan 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäinen 
ilmoittautumispäivä on 30.3.19.
Kurssin hinta on 50 – 80 € riippuen osanottajamäärästä. Sitova ilmoittautuminen edellyttää 50
€ maksamista Tunturikerho Kavtsin tilille: Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21. Kurssin 
mahdollinen loppumaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua.
Ilmoittautumisen peruutus: 
Viimeistään kuukausi ennen kurssia tehty peruutus – palautamme koko maksetun maksun. 4-
1 viikkoa ennen kurssi alkua tehty peruutus – palautamme 30 €, viimeisellä viikolla ennen 
kurssia tehty peruutus – ei kurssimaksun palautusta.
Huom: kurssista voi saada virallisen todistuksen esim. työnantajaa varten. Todistuksen hinta 
on 10 €.
Tarkemmat tiedot kurssista tiedotetaan kurssille ilmoittautuneille.
Tietoja voi katsoa myös kerhojen FB- ja nettisivuilta.
Tietoja kurssista saat:
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HSL: Aira Häkkinen puh.0400 594766 tai aira.hakkinen@gmail.com
Kavtsi: Marita Maula puh. 040 5094412 ( miel.tekstiviesti ja soitan tarvittaessa) tai 
marita.maula@kolumbus.fi. 

Elovaellus Pöyrisjärvelle 17.-25.8.2019. 
Alustavien ajatusten mukaan kokoontuminen on Hetassa la 17.8. Hetassa voi siten tehdä 
viimeiset muonatäydennykset. Maastoon lähdemme joko Näkkälästä tai suoraan Hetasta. 
Vaelluksen päätepiste on Kalmankaltiossa tai Hetassa, jossa todennäköisesti yövymme 23.-
24.8. Tällä vaelluksella on hyvä olla aiempaa vaelluskokemusta, vaikka päivämatkat onkin 
tarkoitus pitää maltillisina. Osa yöpymisistä on kuitenkin maasto-olosuhteissa, jossa 
autiotupaa ei ole lähettyvillä. Jos lomasuunnitelmat toteutuvat toivotusti, vaelluksen vetäjinä 
toimivat Markku Arola ja Juha Kelkka. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet Väärtissä 
2/2019 (ilmestyy toukokuussa) ja aikanaan kerhon nettisivuilla.

9. SYYSKUUN TAPAHTUMAT

12-22.9.2019 (to-su) Syysvaellus Kaldoaivin ja Kevon maisemissa

Ajateltuna reittinä Sevettijärvi >> Aadolfin kammi >> Kenesjärvi >> Kevon reitti >> Sulaoja. 
Kyseessä yksi viimeisistä meiltä vielä kulkemattomista osuuksista kerhon pitkäaikaisessa 
kolmen valtakunnan pyykkien vaellusprojektissa. 
Matkaa kertyy noin 150 kilometriä jaettuna yhdeksälle kulkupäivälle. Kulkua helpottaa se, että
jotoksesta noin kolme neljännestä kulkee merkatulla reitillä. Alkumatkalla korkeuserot ovat 
vähäisiä, mutta loppupäässä Kevon reitillä eteen tulee jyrkkiä osuuksia kahlauksineen.
Tarkempia tietoja vuoden toisessa Väärtissä. Sitä ennen saat lisätietoja Mikalta jolle voit toki 
ilmoittautua jo mukaan (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).

10. KÄRRIN ASIOITA

Kärrin uusi avain 
Ne, jotka ovat aikanaan hankkineet vanhan avaimen (35 euroa), saavat uuden avaimen 
hintaan 20 euroa. Ne Kavtsin jäsenet, joilla ei ole vanhaa avainta, saavat uuden avaimen 
hintaan 50 euroa. Pysymme vanhassa käytännössä, eli uudet Kavtsin jäsenet saavat 
lunastaa avaimen yhden vuoden jäsenyyden jälkeen.
Avaimia saa seuraavilta  jäseniltä:
Marita Maula    puh 040 5094412   asuinpaikka Helsinki Tapaninkylä
Maria Sederlöf  puh 040 7258469   asuinpaikka Helsinki Metsälä
Annu Koistinen puh 050 3266960   asuinpaikka Espoo Soukka
Jos et saa kiinni yhtä ihmistä, kokeile toista. Pystymme varmaan järjestämään asiat niin, että 
jäsenet saavat avaimen ilman isoja viivytyksiä. 

KÄRRIN KUNTOKARTOITUS

Kärrin syystalkoiden yhteydessä 22.9.2018 Pekka Kallio ja Erkki Maununen tekivät 
kerhotoimikunnan pyynnöstä rakennusten kuntokartoituksen.
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Pekka Kallio on toiminut kymmenkunta vuotta Tunturiladun kämppäisäntänä, ja lisäksi hän on
siviiliammatiltaan rakennusmestari.
Erkki Maununen on Tunturiladun pitkäaikainen kämppätoimikunnan jäsen, ja hänen 
siviiliammattinsa liittyy talotekniikkaan. Kummallakin on vuosikymmeninen kokemus 
kämppien kunnostamisesta ja korjaamisesta.
Kärrin rakennuksista löytyi paljon kohennettavaa ja korjattavaa, mutta ei mitään aivan 
akuuttia ongelmaa. Toiset asiat ovat ensisijaisia korjattavia, toisia suositeltiin tehtäväksi 
pikkuhiljaa.
Viime syksynä on tehty joitakin asioita. Kaikki seitsemän lukkoa on uusittu ja avainten 
jakelusta huolehdittu Kavtsin jäsenille sekä ulkopuolisille puomin käyttäjille.
Tuparakennuksen katon lapetikkaiden kiinnitys on korjattu. 
Tuvan sisäänkäynnin puoleinen seinä ja kuisti pestiin homeenpoistoaineella.
Jauhesammuttimet tuvassa ja saunassa on uusittu, ja varaston jauhesammutin on 
koeponnistettu. Saunatupaan hankittiin palovaroitin, tuvassa sellainen oli ennestään.
Tuvan ja saunan piiput nuohottiin MT-nuohouksen toimesta.
Tuvan eteisen lattia avattiin, kostea eristysaine poistettiin ja korvattiin kuivalla.
Puuceen istuimen korkeus korjattiin, jotta wc toimisi paremmin.

KUNTOKARTOITUKSEN SATOA

PÄÄRAKENNUS

Ensisijaisia tehtäviä

Ulkopuoli
Rakennuksen alapohjan tuuletusta pitää lisätä suurentamalla entisiä tuuletusaukkoja 
perustuksissa, varmaan myös tarvitaan joitakin uusia aukkoja.
Koko talon ympäriltä seinän vierestä on poistettava kasvillisuus ja laitettava mullan tilalle 
soraa, minimi 40 cm, mielellään 1 metrin leveydeltä.
Talon puurakenteen ja sokkelikivien väliin laitettava kattohuopaa sadeveden ohjaamiseksi 
pois. Talon vuorilaudat lyhennettävä tarvittaessa niin, että ne eivät ole kontaktissa 
kattohuopaan. Saunanpuoleisen seinustan alaosaa ei tarvitse korjata, koska seinälaudat 
eivät makaa sokkelin päällä.
Taloon nojaavien tikkaiden alle laatat, hidastava tikkaiden lahoamista.
Etenkin kuistinpuoleiselle sivulle molempiin nurkkiin syöksytorvet.
Päätyräystäspelti lisättävä kattopeltiin, ohjaa sadevettä pois talon seinästä ja otsalaudoista.
Ikkunoiden ulkomaalaus, suositus jo vuonna 2019.

Sisäpuoli
Korvausilmaventtiilit ikuunoiden yhteyteen.
Eteisen sisäovien kynnyksiin läpireiät huoneiden ilmankierron parantamiseksi.
Keittiökamarin lattialautojen tarkistus, pöydän laverien puoleisessa päässä muutama lauta 
notkuu.

Ei-kiireisiä tehtäviä

Ulkopuoli
Tuvan ulkomaalaus viimeistään kolmen vuoden kuluttua.
Katon ja piipun pellityksen maalaus lähivuosina.
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Kuistin alalaudoituksesta voi poistaa alimman maata vasten olevan laudan (ei välttämätön)

SAUNARAKENNUS

Ensisijaisia tehtäviä

Ulkopuoli
Kasvit raivattava seinien vierestä.
Talon päätykolmioihin tuuletusluukut.
Kaivon puoleisen katon suojapelti makaa päätylautojen päällä. Suojapelti irrotettava laudoista
esim. kiilojen avulla.
Talon otsalautojen uusiminen ja maalaus tarvittavin osin.
Ulkokaton alapuolen lautojen uusiminen tarvittavin osin.
Ikkunoiden ulkokarmien maalaus.

Sisäpuoli
Pesutilan lattian korjaus: vanhan maalin poisto hiomalla, lattian kaato ja lattiakaivon 
vesijuoksu (madallus) kuntoon, uusintamaalaus hengittävällä ja pölyä sitovalla maalilla.
Viemärin putsaus ja suojaus ruosteenestomaalilla.
Kiukaan uusinta (takaseinässä reikä).
Vesipata on ehjä, mutta keikkuu hieman. Tarkistetaan padan kiinnitys. Jos pata uusitaan, se 
on rakennettava noin 70mm paksuisen alustan päälle.

Ei-kiireisiä tehtäviä

Ulkopuoli
Talon punamultauksen uusiminen.

Sisäpuoli
Lauteiden ja penkkien käsittely laudesuojalla.
Ikkunoiden karmien lakkaus.

MUUTA, KOKO ALUETTA KOSKEVAA
Puuceehen vievä puinen silta uusittava (lienee ei-kiireinen)
Puucee-alueen puiden raivausta harkinnan mukaan.
Pihapöytien ja -penkkien pintakäsittely puuöljyllä (lienee ei-kiireinen)
Kärryn suojakatoksen tervaus (lienee ei-kiireinen).
Tuvan vintin siivous, ylimääräiset tavarat jäteasemalle (lienee melko ensisjainen).
Sama koskee myös varastoa, liiteriä ja vanhaa puuceetä.

Tekemistä riittää siis pitkäksi aikaa, ja tarvitaan monen ihmisen työpanosta. Kaikille löytyy 
sopivaa puuhaa, ei tarvitse olla erikoisosaaja.
Kärrin kevättalkoot pidetään lauantaina 4.5.2019.
Silloin tehdään perinteisiä kevätsiivousaskareita, ja päästään kuntokartoitusasioissa 
siunattuun alkuun.

Annu Koistinen 
pehtori
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11. MENNEITÄ TAPAHTUMIA 

HOSSAN VAELLUS 16.-23.9.2018
Hossasta tuli kansallispuisto 2017. Retkeilyalueena alueella on kuitenkin pitkät perinteet ja 
erityisesti se on ollut kalastajien suosiossa. Myös paikalliset asukkaat ovat suunnanneet 
retkensä kalastusvieheineen sinne. Meitä lähti yhdeksän vaeltajaa tutustumaan tuoreeseen 
kansallispuistoon. Viikon aikana joukon kokoonpano kuitenkin eli, kun tulijoita ja lähtijöitä riitti 
useammalle päivälle.
Hossa on siitä poikkeuksellinen kansallispuisto, että siellä pääsee edelleen ajamaan autolla 
joillain teillä. Hossa onkin siis oivallinen kohde, jos ei halua kantaa rinkkaa koko päivää, mutta
haluaisi patikoida luonnossa pidempiäkin matkoja. Tarjolla on merkittyjä reittejä runsaasti. 
Toisin tehtiin esim. Repovedellä, jossa puiston rajoille asetettiin puomit tietojeni mukaan. 
Suunniteltu rinkkavaellus muuttuikin päiväreppuvaellukseksi, kun autot saatiin parkkipaikoille 
lähelle telttapaikkoja. Telttailualueen valinnassa kannattaa ottaa huomioon tuuliolosuhteet 
joissain paikoissa. Esim. Pitkähoilualta pääsee sopivalla tuulen suunnalla tulemaan ihan 
mukava puhuri Pitkähoiluan pohjoispäässä olevalle tulipaikalle. Pari ensimmäistä yötä 
käytimme Jatkonjärven telttailualuetta ja sitten siirryimme Lihapyörteen laavulle ja viimeiseksi 
varsinaiseksi maastoyöksi siirryimme Huosivirran tulipaikalle. Muutama jäi vielä pesemään 
vaelluksen hiet ja yöpymään Karhunkainalon leirintäalueelle. Leirintäalue näyttää olevan 
erityisesti matkailuautoilijoiden suosiossa, mutta ainakin kyseisenä yönä me olimme ainoat 
telttailijat. Leirintäalueella voi käydä vaikka vain saunomassa edullisesti. Sauna on 
lämpimänä iltaisin ja kaikki leirintäalueen maksut maksetaan Hossan kansallispuiston 
opastuskeskukseen.
Hossan maasto vaihtelee tasaisesta mäntyvaltaisesta hyvin helppokulkuisesta 
kangasmaastosta harjumaastoksi, jossa jo saa kavuta toista harjun reunaa ylös ja laskeutua 
toista alas. Oma lukunsa on Julma-Ölkyn kierros, joka tarjoaa seudun vaativinta maastoa, 
mutta palkitsee näkymillä rotkolaaksoon. Julma-Ölkyn kierros suositellaan kierrettäväksi 
myötäpäivään. Puolivälissä kierrosta on riippusilta, jonka ylityksellä voi puolittaa kierroksen. 
Myös venekyytejä rotkojärvelle on tarjolla, mutta sitä emme testanneet.
Hossasta on niin Calazon kuin Karttakeskuksen kustantama retkikartta 1:25 000. Nykyään 
vain näyttää siltä, että retkeilytarvikeliikkeet ovat pitkälti siirtyneet tarjoamaan vain Calazon 
karttoja. On makukysymys, kumman kuvaustavasta pitää enemmän, mutta Hossan kartassa 
käytettävissä olevat parkkipaikat autoille on paremmin merkitty Karttakeskuksen karttaan.

Ryhmämme päiväretket olivat:
17.9. Jatkonjärveltä Joukovirran suuntaan ja takaisin
18.9. Lihapyörteeltä Värikallion kaarros (mm. kalliomaalauksia)
19.9. Lihapyörteeltä Julma-Ölkyn kierros
20.9. Autoilla siirtymä reitin lähtöpisteelle ja Kokalmuksen kierros
21.9. Huosivirralta Laukkujärven lenkki (Hakokosken hujauskin meni samalla)
22.9. Opastuskeskukselta Harjujen huikonen

Markku Arola
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12. TIEDOTTAJAN UUTISIA

Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitokset kaikille juttuja ja ilmoituksia lähettäneille.
Toimituksessa toivomme ja otamme vastaan kaikenlaisia juttuja. Tapahtumista tulee lehteen 
sitä mukaa juttuja, kun joku niitä kirjoittaa, eli järjestäjät muistakaa kysyä osallistujista joku 
kirjoittamaan omanlaisensa tarinan. Toivottavaa olisi, että jutut tulisivat suoraan sähköisessä 
muodossa kirjoitettuna. Myös kuvia ja piirustuksia voi laittaa liitteeksi.

HALUATKO SIIRTYÄ SÄHKÖISEN VÄÄRTIN LUKIJAKSI JA LUOPUA 
PAPERILEHDESTÄ?
Väärti on kaikkien luettavissa sähköisesti. Mikäli se vastaa tarpeitasi, etkä halua sen lisäksi 
paperimuotoista lehteä, ilmoita asiasta sihteerille: marita.maula@tunturilatu.fi

Käy tutustumassa Väärtiin Tunturiladun sivuilla (www.tunturilatu.fi > Kavtsi > Palvelut jäsenille
> Jäsenlehti Väärti).

Odotatko sähköpostitiedotteita kerhoilta?
Täydennämme Väärtien väliaikoina tiedotusta sähköpostiviestein. Lähetämme tiedotteita 
siihen osoitteeseen, jonka olet meille liittyessäsi tai myöhemmin ilmoittanut. Jotkut viestit 
palautuvat siksi, että työpaikka osoitteineen on muuttunut tai operaattori on vaihtunut. Jos et 
vähään aikaan ole saanut Kavtsilta sähköpostia, syy saattaa olla vanhentuneessa 
osoitteessa. Mikäli tunnet tämän koskevan itseäsi ja haluat takaisin postituksen piiriin, ilmoita 
uusi osoitteesi tiedottajalle: juha  .  kelkka  @  pp.inet.fi  .

13. KÄSSÄKERHO

Osa Kavtsin naisjäseniä on ahkeria käsityöihmisiä. Nykyisin voimme kokoontua taloyhtiöni 
kerhotiloissa tekemään omia töitä tai auttamaan muita käsitöiden teossa. Kokoontumiset ovat
sunnuntai-iltaisin nyyttikestiperiaatteella. Syksyn ja talven aikana kokoonnumme ainakin kaksi
kertaa. Kun haluat päästä kässäkerhon sähköpostilistalle, niin ilmoittaudu minulle.

Irma Tolonen
itirmatolonen@gmail.com tai 040-7326851 
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14. OHJEITA VARUSTEIDEN VUOKRAAMISEEN:

Varustevarasto on muuttanut Malminkartanoon, Vellikellontie 4
1. Varaus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kavtsi.varusteet@gmail.com
2. Tarvittavat tiedot

    - Nimi, osoite ja puhelinnumero
    - Ajankohta ( nouto / palautus päivä)
    - Maininta Kavtsin jäsenyydestä
    - Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)

3. Nouto ja palautus:
 - Vellikellontie, Malminkartano, Helsinki (Käynti Puustellinpolku 14, ovi 1)
 - aika sovitaan tapauskohtaisesti
 - varauksen vahvistamisen yhteydessä annetaan maksutiedot, jonka mukaan maksu
 suoritetaan kerhon tilille
 - varusteet palautetaan aina kuivattuna, jollei erikseen ole muuta sovittu.

4. Muuta:
 - Kerholaiset saavat lainata kerhon vuokravarusteita Kavtsin vuokrahinnaston hinnoin.
 - Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen nouto-
 päivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
 - Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
 veloitetaan.
 - Kanoottien vuokrasta tulee aina ilmoittaa varustemestarille joka laskuttaa vuokran ja 
antaa viitenumeron laskukohtaisesti Kanootit säilytetään toistaiseksi kerhon majalla 
Kärrissä.

Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa. Hinnoittelu 
tarkistetaan vuosittain kerhotoimikunnan toimesta periaatteena, että saaduilla tuotoilla 
katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa varustemestarille: Paavo Ahonen, 040 5274 639, 
pkahonen@gmail.com
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Vuokraushinnat vuonna 2019

Päivävuokra tulee kyseeseen vain kanooteilla ja lumikengillä. Kanootin voi vuokrata päiväksi 
käyttöön hakemalla sen Kärristä ja palauttamalla samaan paikkaan. Lumikenkien 
päivävuokra on voimassa päivätapahtumissa, joissa kerhon välineet saa maksua vastaan 
käyttöön tapahtuman ajaksi. Kerhotoimikunnan päätöksellä voidaan joissakin tapahtumissa 
jättää maksu perimättä.

•Viikonloppuvuokra koskee perjantain ja maanantain välistä aikaa (nouto- ja palautuspäivät).
•1 viikon vuokra koskee vuokrausviikkoa edeltävän perjantain ja seuraavan maanantain 
välistä aikaa (nouto- ja palautuspäivät).
•2 viikon vuokra koskee vuokrausviikkoja edeltävän perjantain ja seuraavan maanantain 
välistä aikaa (nouto- ja palautuspäivät).
•Jos vuokra-aika poikkeaa edellisistä, määritetään vuokraushinta edellisiä periaatteita 
soveltaen. Lisäviikoista peritään hinnaston mukainen lisähinta.
•Käytännön järjestelyjen helpottamiseksi nouto- ja palautuspäivät voidaan tarvittaessa sopia 
muille päiville ilman lisämaksua. 
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Jäsenet
Varuste  Päivä  Viikonloppu 1 viikko 2 viikkoa  Lisäviikot

Ahkio -  20 €  30 €  40 €  10 € 
-  20 €  30 €  40 €  10 € 

Metsäsukset ja sauvat -  15 €  20 €  25 €  5 € 
Lumikengät ja sauvat 10 €  15 €  20 €  25 €  5 € 
teltta / laavu / loue -  20 €  30 €  40 €  10 € 
Halti-talviteltta -  25 €  45 €  60 €  20 € 
Puolijoukkueteltta -  75 €  150 €  200 €  50 € 
Trangia -  5 €  10 €  15 €  5 € 
Hiker-keitin -  10 €  20 €  25 €  5 € 
Rinkka, -  10 €  20 €  25 €  5 € 
Lapsenkantorinkka  10 €  20 €  25 €  5 € 
Kanootti / kajakkikaksikko, 15 €  25 €  40 €  60 €  20 € 
Kajakkiyksikkö, 10 €  20 €  30 €  40 €  10 € 

Ei-Jäsenet
Varuste  Päivä  Viikonloppu 1 viikko 2 viikkoa  Lisäviikot

Ahkio  -               30 €         45 €         60 €         15 € 
 -               30 €         45 €         60 €         15 € 

Metsäsukset ja sauvat  -               20 €         30 €         40 €         10 € 
Lumikengät ja sauvat         15 €               20 €         30 €         40 €         10 € 
teltta / laavu / loue  -               30 €         45 €         60 €         15 € 
Halti-talviteltta  -               35 €         60 €         80 €         30 € 
Puolijoukkueteltta  -             100 €       175 €       250 €         75 € 
Trangia  -                 7 €         15 €         15 €           7 € 
Hiker-keitin  -               15 €         30 €         45 €         10 € 
Rinkka,  -               15 €         30 €         45 €         10 € 
Lapsenkantorinkka  -               15 €         30 €         45 €         10 € 
Kanootti / kajakkikaksikko,         25 €               35 €         60 €         80 €         30 € 
Kajakkiyksikkö,         15 €               30 €         45 €         60 €         15 € 

Tunturisukset ja sauvat

Tunturisukset ja sauvat



Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2018

TUOTE HINTA
Vaellussanasto 7,60 euroa
Retkikikkoja 2,00 euroa
Tunturilatu iso tarra 1,30 euroa
Tunturilatu pieni tarra-arkki 2,00 euroa
Sininen Kavtsin syys/talvilippis 17,00 euroa
Kavtsin pinssi 3,50 euroa
Kavtsin kangasmerkki 3,50 euroa
Tunturilatu pinssi 1,70 euroa
Tunturilatu kangasmerkki 1,70 euroa
Tunturiladun historiikki 15,00 euroa
Ahkio (uusi erä) 490,00 euroa

15. VARUSTEITA MYYTÄVÄNÄ

Talvivaellusteltta ”kösäkkö” ja hiker-keitin. Keittimen mukana tulee keitinlaatikko, alustalevyt 
ja keittimen varaosia.
Kaikki tuotteet ovat hyväkuntoisia ja käytössä testattuja. 
Lisätiedot Jorma Alapuranen p. 040-5026151.

Tuulentyttöjen vaellus Grönlannin halki
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