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1. YHTEYSTIEDOT 

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 
040 725 8469, maria.sederlof@elisanet.fi,  

Kärri syksyllä 2018, kuva Maria Sederlöf
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2. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvää ja lämmintä kesää 2019! Kavtsin retkikalenterissa on monenlaisia tapahtumia, 
kevyempää ja vaativampaa vaellusta, pitempiä ja lyhyempiä reissuja. Tervetuloa mukaan 
kaikki uudet ja vanhat kavtsilaiset!

Kerhoillat
Nyt on kokemusta yhdestä kerhoillasta Oodin Kuutio-salissa; se toimi hyvin. Ensi syksyksi 
Oodin Kuutio oli jo täyteen varattu, joten lokakuun ja marraskuun kerhoilta pidetään 
vanhassa tutussa Pasilassa, katso erillinen ilmoitus. Kahvitus ei ole mahdollista enää 
kummassakaan paikassa. Ainakaan toistaiseksi emme peri 2 euron ovirahaa.   Tammi- ja 
helmikuun 2020 kerhoillat on varattu Oodin Kuutio-saliin; kerätään kokemuksia, missä 
jatkamme niiden jälkeen.

Rekisteröityminen
Hakemuksemme on käsittelyssä Patentti- ja reksiterihallituksessa. Kun rekisteröityminen on 
hyväksytty, voimme saada virallisestikin Kärrin omistukseemme. Nythän sen omistaa 
virallisesti Tunturilatu, vaikka Kavtsi on sen ostanut ja maksanut kaikki maksut koko ajan. 
Tässä siirtymässä ei siis rahaa siirry.
Loppuu myös monen laskun turha kierrätys Tunturiladun kirjanpidon kautta.

Kärri
Pidimme menestykselliset talkoot 4.5. Normaalien kevätsiivouskohteiden lisäksi saatiin 
tehdyksi iso urakka, tuvan ja saunan kivijalan vieruksen sorastus. Puolen metrin leveydeltä 
kivijalan vierestä kaivettiin maata pois, ja laitettiin soraa tilalle. Tämä oli kuntokartoituksessa 
kiireellisin kohde. Lisäksi tehtiin tuvan ikkunoihin korvausilmaventtiilit. Uusi kiuas tuli myös; 
siinä on kätevä vesisäiliö, mikä riittää pienen saunojamäärän tarpeisiin.
Korjaus- ja kohennuskohteita on paljon, ajan kanssa edetään. Järjestämme aika ajoin lisää 
talkoita, jonne toivomme taas innokkaita tekijöitä. Esimerkiksi tontille on kertynyt yhtä ja 
toista roinaa (hyljättyjä suksia, sauvoja ja muuta hauskaa), jotka tarvitsevat poiskuljetusta 
peräkärryn tai siirtolavan avulla. Seuraa ilmoittelua!

Kärrin käyttömaksu uusitaan!
Kärrin kustannukset koostuvat kiinteistöjen huollosta, remontoinnista, kiinteistömaksuista ym
ym. lämmityspuut ovat sen sijaan käytännöllisesti katsoen ilmaisia.
Niinpä kerhotoimikunta päätti, että Kärrin käytöstä peritään jäseniltä 5 ja ei-jäseniltä 8 euroa/
käynti. Maksu sisältää yöpymisen ja/tai saunomisen. Lapinkävijöillä on samansuuruiset 
maksut Karjakaivon käytöstä. Katso ilmoitus vakiotiedoista tämän lehden sivulta 9.

Saadaanko pikkujoulu?
Minun vastuulleni on kertynyt melkoinen määrä asioita kaksoisroolissani. Samoin muut 
kerhotoimikunnan jäsenet ovat sangen työllistettyjä. Olen järjestänyt kolme edellistä 
pikkujoulua, nyt eivät rahkeet enää riitä järjestämiseen eikä järjestäjän etsimiseen. Tarvitaan
teidän aktiivisuuttanne hyvät kavtsilaiset! Otan vastaan ilmoittautumisia, järjestäminen jää 
sitten teille. Kesä on oikea aika aktivoitua, koska pitopaikka pitää varata kesän kuluessa.
Jos käy niin hassusti, että järjestäjiä ei ilmaannu, sitten meillä ei ole pikkujoulua.

Annu Koistinen
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3. TOIMINTAKALENTERI 2019

5.6. Iltaretki, linnoitukset retki 2 Mustavuori

9.6. Pähkinäpolku Veikkola

14.-20.6. Kevyt kesävaellus Pyhä-Luosto

28.7.-3.8. TL Vava leiri Susikyrö

8.-11.8. TL kesäpäivät Alppas / Evo

17.-18.8. Ensiapukurssi Kärri

16.-25.8. Elovaellus Pöyrisjärvi

24.8. Maastopyöräretki Sipoonkorpi

9.9. Kerhoilta, Luontoretki Hanikan luontopolku, Espoo

12.-22.9. Syysvaellus Sevettijärvi-Sulaoja

21.9. Kärrin talkoot Inkoo

27.-29.9. Viikonloppuretki Isojärven kansallispuisto, 
Lortikan kämppä

14.10. Kerhoilta Pasilan kirjasto

25.-27.10. TL susiaiset Ovtsi / Saarijärvi, Summansaari

Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai 
Tunturilatu-lehdestä
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4. KESÄKUUN TAPAHTUMAT

Keskiviikko 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. 
Ensimmäisen retken osallistujille tulee mahdollisuus seurata kesän kehittymistä lehdossa.
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 Itäväylän varrella olevalta Mustavuoren parkkipaikalta. 
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

Sunnuntai 9.6. Pähkinäpolku Veikkola
Lisätiedot tapahtumasta julkaistaan nettisivuilla ja sähköpostiviestillä.

14.-20.6. Kevyt kesävaellus

Kavtsin Kevyt Kesävaellus kesällä 2019 suuntautuu Pyhä-Luosto Kansallispuistoon. Lähtö 
Helsingistä yöjunalla perjantaina 14.6.2019 Kemijärvelle ja olemme takaisin Helsingissä 
torstaina 20.6.2019. Telttaöitä tulee yhteensä neljä. Alustava telttapaikka on kahden 
kilometrin päässä autotiestä. Huttuloma on kuuden hengen autiotupa: 
https://www.luontoon.fi/huttulomaautiotupa. Tuvan pihassa on kaivo, nuotiopaikka ja 
kotakeittiöllinen kota, jossa on makuupaikaksi sopivat seinänvieruspenkit viidelle. Alueella 
on tiheä kesä-ja talvireitistö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Irma Tolonen, 
itirmatolonen@gmail.com tai 040-7326851.
PS. Ajankohtaa valitessa olemme toivoneet, että itikat tulisivat vasta tämän ajankohdan 
jälkeen.
PPS. Ja rinkan kantoa olisi koko viikolla yhteensä neljä kilometriä.
PPPS. Netissä on paljon kuvia alueesta.
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5. 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.
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 ja ilmoittautumiset:
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 16.-25.8.2019. 
Toukokuussa tiedossa olevien aikataulujen mukaan lähtö on Helsingistä Rovaniemelle 
lähtevällä yöjunalla 16.8. 23.13 (Tikkurila 23.57) – ja Rovaniemellä ollaan 17.8. 11.05. 
Jatkamme matkaa Eskelisen pikavuorobussilla klo 11.20 Hettaan (klo16.15 perillä). 
Paluulähtö on la 24.8. klo 12.45 Hetasta ja jatkamme Rovaniemeltä junalla klo 18, joka on 
sunnuntai-aamuna Helsingissä ennen kukonlaulua. On mahdollista tulla myös omia 
reittejään suoraan Hettaan. Hetassa voi sitten tehdä viimeiset muonatäydennykset. 
Maastoon lähdemme Näkkälästä ja reittinä on suunnitelmissa Näkkälä-Pöyrisjärvi-
Vuontisjärvi. Vuontisjärveltä tulemme Hettaan viimeiseksi yöksi. Hetassa yövymme 23.-24.8.
Tällä vaelluksella on hyvä olla aiempaa vaelluskokemusta, vaikka päivämatkat onkin 
tarkoitus pitää maltillisina. Yöpymiset ovat maasto-olosuhteissa, jossa autiotupa on 
lähettyvillä vain Pöyrisjärvellä. Kukin hankkii matkalippunsa Hettaan ja retkimuonansa 
omatoimisesti. Taksimatkat Hetasta Näkkälään sekä Vuontisjärveltä Hettaan maksetaan 
paikan päällä käteisellä. Retken vetäjät varaavat majoituksen viimeiseksi yöksi Hetassa. 
Retkipalaveri on ti 6.8. klo 18 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Ilmoittautumiset 14.7. 
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mennessä ja tiedustelut: Juha Kelkka: juhake1960@gmail.com, p. 050-332 3239 tai Markku 
Arola: markku.arola@kolumbus.fi, p. 0500-777 554.

La 24.8. Maastopyöräretki
Helsingin Seudun Lapinkävijät tekee Kavtsin kanssa yhteisen maastopyöräretken 
Sipoonkorven kansallispuiston maisemissa. Reitti on lähinnä polkua ja tarkentuu kesän sään
mukaan. Ajamme taukoineen noin neljä tuntia. Lähtö Kuusijärven parkkipaikalla klo 11, 
paluu samaan paikkaan. Kuusjärvellä mahdollisuus saunaan ja uintiin Kuusjärven 
normaalihinnaston mukaisesti.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 10.8. mennessä Markus Pyhälä 040 419 0967 tai 
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi

6. SYYSKUUN TAPAHTUMAT

Maanantai 9.9. Syyskuun kerhoilta: LUONTORETKI Hanikan luontopolulle klo 18–20. 
Kokoontuminen ja lähtö on Hanikan kuntoradan parkkipaikalta Suvisaarentien (Espoo) varrelta. 
Julkisella liikenteellä paikalle pääsee ainakin Matinkylän metroasemalta bussilla 145. Pois jäädään 
Suinonsalmen pysäkillä, josta on pieni kävelymatka takaisin päin. Tarkemmat aikataulut löydät 
www.reittiopas.fi. Jos auton navigaattori ei tunne Hanikan kuntoradan parkkipaikkaa, osoitteeksi voi 
laittaa Suvisaarentie 8, Espoo. Parkkipaikka on hieman aikaisemmin tien vasemmalla puolella. 
Google maps ko. kohteen tunnistaa. Kohteeseen voi tutustua etukäteen kirjasta Raija Hentman, 
Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas s. 183-184 tai www.espoo.fi/luontopolut. Vaatetus sään 
mukaan sekä retkieväät mieltymyksiesi mukaan. Retkelle ei ole ennakkoilmoittautumista. Retken 
yhdyshenkilö on Markku Arola p. 0500-777554.

Torstai-sunnuntai 12-22.9.2019 Syysvaellus Kaldoaivin ja Kevon maisemissa

Kerhon yhtenä pitkäaikaisena vaellusteemana on kulkea eri keinoin kolmen valtakunnan 
rajapyykiltä toiselle. Nyt vuorossa on tällä tietoa viimeinen osuus jossa kuljemme aluksi 
matalasti aaltoilevan Kaldoaivin erämaan vähäpuustoisessa eteläosassa ja lopuksi saamme 
kokea Kevon kanjonin mahtavat maisemat.  Ruskan värejäkin on toivottavasti runsaasti 
vaelluksemme aikana. 
Vaelluksen reittinä on Sevettijärvi >> Ylä-Pulmankijärvi (Aadolfin kammi) >> Kenesjärvi >> 
Kevon reitti >> Sulaoja. Lähtö- ja paluupaikalle pääsee julkisilla. Matkaa kertyy noin 150 
kilometriä jaettuna yhdeksälle kulkupäivälle (keskimäärin vähän alle 17 km per päivä). 
Alkumatkalla korkeuserot ovat vähäisiä, mutta loppupäässä Kevon reitillä eteen tulee jyrkkiä 
osuuksia kahlauksineen. Kulkua helpottaa se, että jotoksesta noin kolme neljännestä kulkee 
merkatulla reitillä, mutta siitä huolimatta varaudu ajoittain vaativaan kulkualustaan. 
Vaelluksella yövytään omissa teltoissa, Kaldoaivin puolella omat leiripaikat valiten ja Kevon 
reitillä määrättyjä leiriytymispaikkoja hyödyntäen. Kukin kuljettaa tarvitsemansa varusteet ja 
ruoan itse sekä huolehtii vaelluksella itsestään vaikka ryhmänä kuljemmekin. Ruoan tai 
varusteiden täydennysmahdollisuutta kesken vaelluksen ei ole.
Vaellus on kestostaan ja päivämatkoistaan johtuen vaativa, ja edellyttää hyvää terveyttä ja 
kuntoa sekä aiempaa vaelluskokemusta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset su 11.8.2019 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 
050 381 3894). Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet etukäteen sähköpostilla. 
Ennen vaellusta pidetään lisäksi retkipalaveri, jossa käydään läpi tarvittavat asiat. 
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Lauantai 21.9.  syystalkoot  Kärrissä
Jatkamme Kärrin rakennusten kunnostustöitä syyskuussa 2018 laaditun kuntokartoituksen 
pohjalta.
Lisäksi tietenkin normaalit syyssiivousaskareet odottavat ahkeria käsiä.
Aamupala tarjotaan kello 9, samalla käydään läpi suunniteltuja töitä.
Lounas sopivaan aikaan, ja loppuiltapäivästä tietenkin sauna uuden kiukaan siivittämänä.
Seuraa ilmoittelua facebook-sivuillamme!
Tervetuloa yhtä sankoin joukoin kuin kevättalkoisiin!
Annu Koistinen   050 3266960

Isojärven viikonloppu 27.-29.9
Kerho on varannut Lortikan kämpän Isojärven kansallispuistosta viikonlopuksi 27.-29.9. 
Kämpällä on tilaa 20 henkilölle ja lisäksi kämpän ympäristössä on mahdollista telttailla. 
Viikonlopun aikana on mahdollista oleilla kämpän ympäristössä, tehdä päiväretkiä ym. 
Ohjelma on kehitteillä. Osallistumismaksu on 10 E.
Hyvällä onnella voimme lähietäisyydeltä seurata majavien toimintaan.
Jos haluatte tutustua Luutsaaren kalapirttiin kannattaa ottaa oma kanootti mukaan. 
Soutuveneitä ja kanootteja voi myös vuokrata. Ilmoita etukäteen Tassolle jos haluat 
vuokrata kalustoa. 
Lisätietoja kämpästä: https://www.luontoon.fi/lortikkavuokratupa
Lisätietoja alueesta: https://www.luontoon.fi/isojarvi
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9. mennessä Tasso Lampénin sähköpostiin 
tasso.lampen(at)kolumbus.fi. Kerro myös jos tarvitset kyytiä tai voit antaa kyytiä muille ja 
mistä olet lähdössä. Anna myös kännykkänumerosi yhteydenottoa varten. Tiedustelut Tasso
puh. 050 305 7034. 
Puomin avaamista varten olisi hyvä, jos ilmoittaisitte, mihin kellonaikaan olette tulossa. 
Mieluummin tasatunnein klo 14 lähtien. 
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7. LOKAKUUN TAPAHTUMAT

KERHOILTA MAANANTAINA 14.10.2019 KELLO 17.00-20.00
PASILAN KIRJASTON TOISEN KERROKSEN AUDITORIOSSA.
Oodin Kuutio-sali on varattuna koko syksyn, joten lokakuu ja marraskuu ollaan Pasilassa.
Kahvitarjoilua ei ole mahdollista järjestää, koska emme voi enää säilyttää kahvitustarvikkeita
kirjastossa.
TAHKO PIHKALAN ELÄMÄNTYÖ JA YHTEISTOIMINTA TUNTURILADUN KANSSA
Suomen Ladun pitkäaikainen toiminnanjohtaja ja monella muullakin tavoin aktiivi TUOMO 
JANTUNEN on perehtynyt kuntoliikunnan jättiläisen Tahko Pihkalan 
elämäntyöhön. Lauri "Tahko" Pihkala osallistui pitkän elämänsä aikana hengästyttävään 
määrään asioita. Hän oli olympiatason urheilija, journalisti, hän osallistui aktiivisesti 
suojeluskuntien luomiseen; hän toi Suomeen pesäpallon sekä edisti voimakkaasti hiidon 
muodostumista kansallislajiksi. Hän perusti Suomen Ladun. Oliko hänellä ideoita tai 
toimintaa Lapin tuntureiden suuntaan tai Tunturiladun kanssa?
Tästä kaikesta, sekä paljosta muusta Tahko elämäntyöstä saamme kuulla Tuomon 
esityksessä.
Auditorio on käytössämme kello 17.00 alkaen, esitelmä alkaa kello 18.00
Ei ovirahaa.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin!
Annu Koistinen vastuuhenkilö 050 3266960.

8. KÄRRIN ASIOITA

Kärrin käyttömaksu
Kärrin käyttömaksu on jäseniltä 5 ja ei-jäseniltä 8 euroa käynniltä. Maksu sisältää 
saunomisen ja/tai yöpymisen.
Maksu suoritetaan kerhon tilille FI53 1244 3500 0628 21 (viite 107). Talkoissa ei peritä 
käyttömaksua.

Kärrin avaimet
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. 
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9. TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA

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

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

Väärti 3/2019 ilmestyy viikolla 39/2019 Aineisto lähetetään toimitukseen 31.8.2019 
mennessä, Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi 

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  .
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10. 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
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Tarvantovaara syksy 2006, kuva Juha Kelkka
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