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1. YHTEYSTIEDOT 

Hallitus 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

Hallitus: Annu, Juha, Paavo, Maria, Marita
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2. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Tunturikerho Kavtsi ry
Nyt se on toteutunut! Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi 31.5.2019 hakemuksemme 
rekisteröidyksi yhdistykseksi. Yhdistyksen perustajia ovat tämänhetkinen hallitus eli Paavo 
Ahonen, Juha Kelkka, Maria Sederlöf, Marita Maula ja minä. Paavolla on tässä lehdessä 
kirjoitus, kuinka jäsenemme voivat siirtyä Kavtsi ry:n jäseniksi.
Tässä lehdessä on kokonaisuudessaan Kavtsi ry:n säännöt. Lisäksi on minun kirjoitukseni, 
kuinka uudet ja vanhat säännöt eroavat toisistaan. Summa summarum: ei kovinkaan paljon.
Toiminta helpottuu ja selkiytyy, kun esimerkiksi meidän laskujamme ei tarvitse enää 
kierrättää Tunturiladun kautta. Meillähän on ollut jo tähänkin asti ne rakenteet, mitä 
vaaditaan rekisteröidyltä yhdistykseltä. Jos tästä rekisteröitymisestä herää kysymyksiä, 
kysykää ihmeessä vaikka hallituksen jäseniltä.
Tunturiladun kerhoista isoimmat ilmeisesti rekisteröityvät, pienemmät varmaan eivät.

Kärri
Rekisteröitymisen ehkä isoin etu on se, että voimme nyt omistaa virallisesti Kärrin, tätä 
ennenhän sen on omistanut Tunturilatu. ”Kaupan” vahvistus saadaan suoritettua syksyn 
aikana. Rahaa ei siirry, koska Kavtsi on aikanaan ostanut Kärrin sekä maksanut kaikki sen 
kustannukset.
Tätä kirjoittaessani Kärrin syystalkoot ovat vielä edessä. Viime kevättalkoissa sekä 
heinäkuun jätetalkoissa saatiin paljon aikaan. Kohennuskohteita on edelleen paljon, ja 
monelle käsiparille riittää askaretta. Järjestämme edelleen aika ajoin lisätalkoita, seuraa 
ilmoittelua sähköpostiringissä, fb-sivuilla sekä tietenkin Väärtin numeroissa.
Muistathan Kärrin uudet käyttömaksut. Niistä on tiedotelappuset keittiössä sekä 
saunakamarissa, lapun voi ottaa mukaansa.

VaVa-leiri 2020
Kavtsilta pyydettiin vetovastuuta ensi kesän Vauvasta Vaariin-leirille, ja otimme pyynnön 
vastaan. Leiri pidetään Susikyrössä, missä on paljon rakennuksia helpottamaan järjestelyjä. 
Suunniteltu ajankohta on viikko 31. Kourallinen tekijöitä on jo tiedossa, mutta ei tarpeeksi. 
Nyt pyydän erityisesti teitä uudempia tai nuorempia kavtsilaisia lähtemään mukaan!
VaVa-leirillä on pitkät perinteet, ja se on aina ollut riemukas tapahtuma. Mielessäni on  
Kösän (Kyösti Lamminjoki) toteamus, että VaVa-leiri on parasta, mitä hänen kunniakkaan 
pitkällä Kavtsi- ja Tunturilatu-urallaan on kohdalle osunut. Lasten riemu ja innokkuus on  
tarttuvaa ja sydäntä lämmittävää.

Kerhoillat
Lokakuun  kerhoilta ja marraskuun syyskokous pidetään Pasilan kirjastossa, koska Oodin 
sali ei ollut enää vapaana. Tammi- ja helmikuun kerhoilta on Oodin Kuutio-salissa. Siitä 
eteenpäin on paikka vielä auki, mutta pyrimme pääsemään Oodiin, mikä on sijaintinsa 
puolesta monelle mieluisampi. Kummassakaan paikassa ei voida järjestää omaa kahvitusta,
mutta Oodissa on useitakin kahviloita. Seuraa ilmoittelua!

Annu Koistinen
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3. TOIMINTAKALENTERI SYKSY 2019 JA KEVÄT 2020

14.10. Kerhoilta Pasilan kirjasto

23.10. HSL:n geologian kurssi teoria Kampin palvelukeskus

27.10. HSL:n geologian kurssi maastoJakomäki, Vuosaari, Laajasalo

25.-27.10. TL syyskokous ja susiaiset Ovtsi / Saarijärvi, Summassaari

1.-3.11. Viikonloppuretki Liesjärvi

9.11. Puolipitkä marssi Laajasalo

11.11. Syyskokous Pasilan kirjasto

7.12. Pikkujoulu Saunabaari Maunula

2020

Kaamosvaellus, paikka ja 
vetäjä avoinna

13.1. Kerhoilta Oodi

22.1 HSL:n yleisöluento Lapin 
seidat ja saamelaisten pyhät 
paikat

Oodi

1.2. Iltaretki Pääkaupunkiseudulla

10.2. Kerhoilta Oodi

21.-23.2. Hiihtoviikonloppu Siikaneva

9.3. Kevätkokous Oodi tai Pasilan kirjasto

20.4. Kerhoilta Oodi tai Pasilan kirjasto

Talvivaellus, paikka ja vetäjä 
avoinna

Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai 
Tunturilatu-lehdestä
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4. KAVTSIN UUDET SÄÄNNÖT                                                   

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tunturikerho Kavtsi ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on Tunturilatu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä ensisijaisesti Lapissa tapahtuvan retkeilyn ja muun luonnossa 
tapahtuvan liikunnan edistämiseksi, retkeilytietojen ja -taitojen kartuttamiseksi ja 
tallentamiseksi sekä saamelais- ja Lapin kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi.
Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:

1. Hankkimalla, tallentamalla ja tekemällä tunnetuksi tietoutta Lapissa ja muualla 
tapahtuvasta retkeilystä.
2. Edistämällä retkeily- ja ulkoilukulttuuria sekä luonnon suojelua ja muita retkeilijän 
käytökseen kuuluvia hyviä tapoja.
3. Tekemällä retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen 
edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä omalta 
osaltaan toteuttamalla niitä.
4. Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
5. Järjestämällä koulutusta, tempauksia, retkiä, vaelluksia sekä muita 
jäsentilaisuuksia.
6. Kehittämällä ja testaamalla retkeilyvarusteita ja -välineitä.
7. Ylläpitämällä ja kehittämällä Lapin retkeilyyn perustuvaa tunturisusijärjestelmää ja 
tunturisusiaatetta.
8. Edistämällä ja tukemalla erilaisia saamelais- ja Lapinkulttuurin harrastusmuotoja.
9. Harjoittamalla yhteistyötä samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
10. Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja 
laitoksia.
11. Järjestämällä toimintansa tukemiseksi keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja ottamalla
vastaan lahjoituksia sekä harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus- ja 
ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet ovat myös Tunturilatu ry:n jäseniä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous 
päättää:
- henkilöjäsen
- rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen 
Suomen Ladun jäsenyhdistykseen
- perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
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- Ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen 
jäsenmaksun.
- nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta.
- opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt 
opiskelutiedot jäsenrekisteriin
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla 
siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei 
palauteta maksettuja jäsen- tai liittymismaksuja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun 
eräpäivästä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on 1) jättänyt suorittamatta 
jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen 
liittyessään sitoutunut. 2) menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa 
erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava 
yhdistyksen kokoukselle ja jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa siitä kun jäsen on saanut tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on 
mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan 
hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, 
hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa 
tapauksessa erottamispäätös raukeaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää yhdistyksen 
syyskokous.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen 
varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen 
puheenjohtajana korkeintaan kuusi peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen 
puheenjohtajan ja jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.
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Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen 
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Hallitus:
- johtaa yhdistyksen toimintaa
- edustaa yhdistystä
- valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
- nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet 
ja tehtävät
- hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
- antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
- tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten 
kutsumisesta
- hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka 
yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen 
päätökset mahdollistavat
- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. 
Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 
ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää 
kokouksen ajan ja paikan.
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Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on 
tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, 
taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 
lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös 
antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi 
toimintasuunnitelmaksi
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja 
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten 
perusteista
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille 
henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous
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11§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen 
olevan aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 
vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua
asiaa varten pyytää. Myös yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumisesta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.
Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) 
viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa 
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen.
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5. KAVTSIN UUDET JA VANHAT SÄÄNNÖT, POIMINTOJA EROAVAISUUKSISTA

2 §  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Uusissa säännöissä mukana 
- mahdollisuus hankkia kiinteistöjä
- mahdollisuus järjestää keräyksiä, myyjäisiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia
- mahdollisuus harjoittaa liikuntapalvelu- majoitus- tms vastaavaa toimintaa

3 § Yhdistyksen jäsenet (vanha § 4 ja 5)
Uusissa säännöissä lueteltu eri jäsentyypit, vanhoissa ei.
Uusissa säännöissä on tarkasti kerhosta erottamisperusteet, vanhoissa säännöissä hyvin 
yleisluontoisesti.

4 § Jäsenmaksu (vanha § 6)
Uudet säännöt: yksi erottamisperuste, jos ei ole maksanut jäsenmaksua neljän kuukauden 
kuluessa eräpäivästä. 
Vanhat säännöt: erottamisperuste, jos ei ole maksanut jäsenmaksua kolmessa 
kuukaudessa huomautuksen saatuaan.

5 § Hallitus (vanha § 7 ja § 12 ja § 13)
Yhteistä uusissa ja vanhoissa säännöissä: hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja 
vuosittain puolet hallituksen (varsinaisista ja vara)jäsenistä on erovuorossa.
Uudet säännöt: Puheenjohtajana voi toimia korkeintaan kuusi peräkkäistä kalenterivuotta, 
Vanhat säännöt: korkeintaan kolmena peräkkäisenä toimintakautena.
Uudet säännöt: Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitseen 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt.
Vanhat säännöt: Kerhotoimikunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja 
sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Uudet säännöt: Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.
Vanhat säännöt: on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  
sekä vähintään puolet kerhotoimikunnan jäsenistä.
Uudet säännöt: Hallitus kokoontuu pj:n tai vpj:n kutsusta, tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Vanhoissa säännöissä ei ole jälkimmäistä edellytystä.

Hallituksen tehtävät on määritelty uusissa säännöissä tarkemmin ja monipuolisemmin kuin 
vanhoissa, kuitenkin samoin periaattein.

7 § Tilikausi
Vanhat säännöt: Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään 15.2. jätettäväksi 
tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomus kerhotoimikunnalle 10.3. mennessä. 
Näitä päivämääriä ei ole uusissa säännöissä.
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8 § Yhdistyksen kokoukset (vanha § 8)
Uudet säännöt: kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.
Vanhat säännöt: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Uudet säännöt: Kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta.

9 § Kokouskutsut (vanha § 8 ja 10)
Uudet säännöt: Kokouskutsu on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen
kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikallisessa sanomalehdessä tai jäsenille 
toimitettavalla kirjeellä.
Vanhat säännöt: Kokouksista on saatettava tieto jäsenille vähintään 3 viikkoa etukäteen.
Uudet säännöt: Kokouksessa käsiteltävä asia on saatettava hallituksen tietoon kirjallisesti 
vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.
Vanhat säännöt: Tieto on saatettava puheenjohtajalle tai sihteerille 2 viikkoa ennen 
kokousta.

10 § Kokousasiat (vanha § 9)
Syyskokous
Uudet säännöt: Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
Vanhat säännöt: Valitaan kerhon puheenjohtaja
Uudet säännöt: Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset 
varahenkilöt
Vanhat säännöt: Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille varamiehet

Kokouksissa äänestäminen (vanha § 11)
Vanhat säännöt: Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Äänestykset ovat avoimia, ellei joku äänivaltainen vaadi salaista äänestystä.
Uudet säännöt: Ei määräystä kokouksissa äänestämisistä.

11 § Ylimääräinen kokous (vanha § 9)
Uudet säännöt: pidettävä, kun vähintään 1/20 jäsentä tai vähintään 10 jäsentä pyytää.
Vanhat säännöt: pidettävä, kun vähintään 1/3 jäsentä pyytää.
Uudet säännöt: Yhdistyksen kokous voi myös päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä.
Molemmat säännöt: ylimääräinen kokous pidettävä hallituksen kutsusta, kun se katsoo 
siihen olevan aihetta.
Uudet säännöt: Ylim. kokouksen esityslista lähetettävä jäsenille viimeistään 3 viikkoa ennen 
kokousta, kutsu toimitetaan jäsenille § 9:ssä mainitulla tavalla.
Vahta säännöt: Ei mainintaa esityslistasta.

12 § Sääntöjen muuttaminen (vanha § 16)
Uudet säännöt: Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Vanhat säännöt: Maininta vain yhdestä kokouksesta, samalla äänimäärällä.
Molemmat säännöt: kokouskutsussa mainittava sääntöjen muuttamisesta.
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12 § Yhdistyksen purkaminen (vanha § 18)
Uudet säännöt: Vaaditaan kaksi peräkkäistä kokousta, vähintään ¾ annetuista äänistä, 
kokouskutsuissa mininta purkamisesta.
Vanhat säännöt: Vaaditaan kaksi peräkkäistä kokousta, niiden välillä vähintään 30 päivää, 
vähintään ¾ annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
Vanhat säännöt: kerho katsotaan purkautuneeksi, ellei se ole antanut mitään tietoa 
toiminnastaan Tunturiladulle kolmeen viimeiseen vuoteen.
Uudet säännöt: ei tällaista mainintaa.
Uudet säännöt: Purkamisesta päättävä kokous määrää, miten yhdistyksen varat käytetään 
(yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen). Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat 
samaan tarkoitukseen.
Vanhat säännöt: Varat luovutetaan sen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai 
Tunturiladulle käytettäväksi tunturiretkeilyä edistäviin tarkoituksiin.

6. SIIRTYMINEN KAVTSISTA KAVTSI RY-HYN 

Nyt kun Tunturikerho Kavtsi on Tunturikerho Kavtsi ry, on esitetty kysymyksiä 
jäsenyyteen liittyen.
Yhdistyslaista ei löydy suoraa vastausta tähän eikä Patentti- ja Rkisterihallituksen 
henkilökunnallakaan ole valmista ohjeistusta tällaiseen tapaukseen.
Yhdistyslaki sanoo jäseneksi liittymisesta näin: ”Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen 
jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää
hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.” (Yhdistyslaki 12§).  
Jäsenyys voi kuitenkin syntyä ilman sanallista tahdon ilmaisua niin sanotusti 
konkludenttisesti. Jos yhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenkriteerit täyttävä henkilö on 
pitkään osallistunut yhdistyksen toimintaan jäsenen tavoin ja täyttänyt jäsenvelvollisuudet eli
mm. maksanut jäsenmaksua täyttämättä jäsenhakemusta, hän siirtyy jäseneksi 
konkludenttisesti.
Tässä meidän tapauksessamme voinemme käyttää tätä oletusta ja kun jäsen maksaa 
tulevan vuoden jäsenmaksun, katsotaan tämä tahdonilmaisuksi ja henkilöstä tulee näinollen
Kavtsi ry:n jäsen.  Erillistä anomusta ja hallituksen jäsenyyskäsittelyä ei näinollen tarvita.
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7. LOKAKUUN TAPAHTUMAT

KERHOILTA MAANANTAINA 14.10.2019 KELLO 17.00-20.00
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.

Geologian kurssi keskiviikona 23.10. klo 18–20 ja sunnuntaina 27.10. klo 10–noin 15 
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden järjestämä tilaisuus
Teorialuento Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, Fade-Sali
Retkelle lähdetään Rautatietorin tilausliikenteen pysäkiltä Mikonkadulla
Meille ympäristömme maa- ja kallioperä ovat jokapäiväisiä ja tuttuja, mutta maailman 
mittakaavassa Suomessa on erikoisuuksia, joita esiintyy lähinnä Kanadassa ja osin 
Ruotsissa. Muualla kivilajit ovat toisenlaisia tai nuorempia, jääkausi ei ole muokannut 
maisemaa jne.
Kurssin tarkoitus on selventää sekä ympäristössämme näkyviä jokapäiväisiä että erityisen 
merkittäviä geologiaan liittyviä asioita. Teoriailta pohjustaa retkeä. Retkellä liikumme 
Jakomäessä, Vuosaaressa ja Laajasalossa etsien merkkejä muinaisesta vuoristosta, 
tulivuoritoiminnasta ja jääkauden jättämistä jäljistä. Oppaanamme ja opettajanamme toimii 
geologi Antti Salla.
Jotta ryhmämme pysyy kasassa ja jotta siirtymiset ovat sujuvia, liikumme tilausajoautolla. 
Kurssin hinta on 20 € aikuisilta ja 10 € lapsilta alle 16 v. Käytä VIITENUMEROA 19156 
maksaessani osanottomaksun Helsingin Seudun Lapinkävijöiden tilille FI18 2142 1800 0138
42 viimeistään 18.10. Maksulla katetaan mm. tilavuokria ja kuljetuskustannuksia.
Kavtsilaiset ovat sydämellisesti tervetulleita tälle Lapinkävijöiden järjestämälle kurssille. 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 18.10. Raija Hentmanille, raija.hentman(at)lapinkavijat.fi tai 
tekstarilla numeroon 0400 380606.
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Tunturiladun Syyskokous ja susiaiset järjestetään 25-27.10.2019 Saarijärvellä 
Kylpylähotelli Summassaaressa ja Kivikauden Kylässä.
Tarkemmat tiedot kattavimmin Tunturilatu 2/2019-lehdessä. Sen mukaan majoittautuminen 
on varattava 4.10. mennessä.
Saarijärvelle on pitkä matka, joten kannattaa suosia kimppakyytejä.

8. MARRASKUUN TAPAHTUMAT

1-3.11.2019 Viikonloppuretki Liesjärven kansallispuistoon
Myöhäissyksyn taitteessa on jälleen hyvä aika lähteä telttaretkelle, keleistä riippumatta! 
Luonto on jo hiljentynyt ja illat pitkät, rauhaa on siis luvassa. Tänä syksynä vuorossa on 
miltei lähiretki Liesjärven kansallispuistoon, jonka metsä- ja järvimaisemista pääsemme 
nauttimaan tällä leppoisaksi tarkoitetulla retkellä. Erityisinä nähtävyyksinä matkalla on järven
poikki kulkeva Kyynäränharju ja Korteniemen tila.
Kokoonnumme perjantai-iltana Kaksvetisen kodalla jonka ympäristössä vietämme 
ensimmäisen yön. Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot parin kilometrin päässä 
olevalle Sikomäen pysäköintipaikalle jättäen. Lauantain ja sunnuntain aikana kuljemme 
kansallispuiston alueet reitit ja käväisemme hetken omillakin poluilla. Suuntaamme aluksi 
Hyypiökallion näköaloille josta jatkamme Kyynäränharjun kautta Korteniemeen. Lauantain 
loppumatka kulkee Pitkäkärjen kautta, jossa siirrymme rannan omille poluille kohti 
Savilahden telttailualuetta. Sunnuntaina kuljemme takaisin autoille, jolloin näemme 
Kyynäränharjun uudestaan toisesta näkökulmasta. Lauantaina pidämme reilumman 
lounastauon. 
Suunnitellulle reitille kertyy mittaa noin 26 kilometriä joista noin 2 perjantaina, 17-18 
lauantaina ja 6-7 sunnuntaina, lähes kokonaan merkattuja reittejä hyödyntäen. 
Kulkualustana ovat pääasiassa vaihtelevan tasoiset polut, jonka lisäksi reitille osuu hieman 
soratietä. Korkeuserot ovat vähäisiä Hyypiökalliota lukuunottamatta ja reitti on tässä 
mielessä kohtalaisen helppo. Laita kuitenkin tukevat ja vettäpitävät kengät jalkaan. Varaudu 
kulkemaan osa matkasta sekä majoittumaan otsalampun valossa. 
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin 
toiselle. Ilmoittautuneille lähetetään vähän ennen retkeä tarkempia ohjeita. Alueesta löytyy 
lisätietoja osoitteesta https://www.luontoon.fi/liesjarvi .
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.10.2019 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com , 
050 381 3894). 

Lauantaina 9.11. Puolipitkä marssi Laajasalon alueelle
Tämän vuoden puolipitkällä marssilla kierrämme Laajasalon rantoja pitkin. Kokoontuminen 
tapahtuu Herttoniemen metroaseman länsipäässä K-Supermarket Hertan edessä 9:30. 
Kulkureittimme on Herttoniemen Kartano, Laajasalon kanava, Degerön kartano, Aittasaari, 
Jollaksen itäpää, Hevossalmi, Kruunuvuoren ranta, Tullisaari. Kokonaismatka on noin 20km.
Kuljemme bussilinjojen lähellä, joten reitiltä on mahdollista poistua ennen paluuta 
Herttoniemeen. Lisätiedot Juha Kelkka, juhake1960@gmail.com, 050 3323239.
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Maanantaina 11.11. SYYSKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA 

KOKOUSKUTSU
Tunturikerho Kavtsi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 11.11.2019 
kello 18.00
Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa, osoite Kellosilta 9, 00520 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään uusien sääntöjen 10§ mukaiset syyskokousasiat, siis mm 
hallituksen jäsenten valinta sekä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2020.

Kokouksen jälkeen katsellaan kuvia menneistä tapahtumista. Tuo omia kuviasi kaikkien 
nähtäväksi, ilmoita niistä mielellään etukäteen Juha Kelkalle.
Jos on tarvetta, käydään vielä läpi Kavtsin rekisteröitymistä ja uusia sääntöjä.
Auditorio on käytössämme kello 17.00 alkaen, mutta kahvitarjoilua ei ole, koska emme voi 
enää säilyttää kahvitustarvikkeita kirjastossa.
Tervetuloa!
Kavtsi ry:n hallitus

9. JOULUKUUN TAPAHTUMAT

PIKKUJOULUT LAUANTAINA 7.12.2019 klo 17 alkaen 
Puheenjohtajan vetoomus edellisessä Väärtissä sai parin pitkäaikaisen jäsenen vielä kerran 
ryhtymään leikkiin.  Luvassa on ajan hengen mukaisesti kosolti kierrätettyä ja jotain uutta. 
Paikka on viime vuosina mukavaksi osoittautunut Maunulan Saunabaari (os. Metsäpurontie 
25).  Ainakin bussit 552, 63, 52 ja 50 tuovat perille ja lähistöllä on ollut hyvin parkkipaikkoja. 
Tänä vuonna emännätkin (puurotonttuja lukuun ottamatta) saavat juhlia ilman edeltäviä 
valmisteluja, sillä tarjolla on kaupan antimia. Ota mukaan oma kuksa tai kahvikuppi, 
puurolautanen ja aterimet. 
Joulupukki on jo alustavasti luvannut vierailla, joten pieni nimetön paketti yhteiseen konttiin, 
kiitos. Lapsille ja muille kilteille henkilöille tarkoitetun paketin päälle kirjoitetaan tietenkin 
saajan nimi. 
Toivomme runsaslukuista osanottoa ja sitä, että mahdollisimman moni ilmoittaisi tulostaan 
ennalta 5. joulukuuta mennessä (puhelimella tai tekstiviestillä numeroon 045 230 112 Vappu
Hietala tai sähköpostilla hietalavappu@gmail.com). Kerro mahdollisista ruokarajoitteistasi. 
Mutta vaikka ilmoittautuminen unohtui, koskee sinuakin toivotus 
TERVETULOA PIKKUJOULUJUHLAAN!
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10. TAMMIKUUN TAPAHTUMAT

KERHOILTA MAANANTAINA 13.1.2020 OODIN KUUTIO-SALISSA
Infektiot historian muokkaajina; niissäkö ihmiskunnan tuho?
Bakteeri- ja virusinfektioilla on ollut dramaattinen vaikutus ihmiskunnan historiassa. 
Kansakuntia on lähes pyyhkäistynyt maailmankartalta niiden seurauksena. Mitä ja keitä on 
halki historian syytetty infektioiden aiheuttamisesta? Kuinka ja koska lääketiede oppi 
oikeasti ymmärtämään infektioiden syntyä ja torjumaan niitä?  Missä historian vaiheessa 
sodissa alkoi kuolla enemmän ihmisiä aseisiin kuin tauteihin?
Kumpi voittaa, infektiot vai ihminen? Kuinka kauan antibiootit auttavat  meitä?
Mitä sen jälkeen?
Heikki Peltola, lääketieteen ja kirurgian tohtori, on tehnyt mittavan uran HYKSin 
infektiotautien professorina. Hän on myös aktiivinen julkinen keskustelija omalla alallaan. 
Hän on luennoinut usein Tieteen päivillä ja hallitsee tieteellisestä aiheesta puhumisen niin 
kollegoille kuin maallikoillekin.
Heikki Peltola tulee kertomaan meille infektioiden historiasta ja tulevaisuudesta, tästä 
jokaista koskettavasta aiheesta,
maanantaina 13.1.2020  kello 18.00  keskustakirjasto Oodin Kuutio-auditoriossa. Kuutio 
löytyy Oodin toisesta kerroksesta Sanomatalon puoleisesta päästä.
Ei kahvittelua, ei ovimaksua.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen   050 3266960

22.1.2020 ke klo 18.00–20.00 Yleisötilaisuus: Lapin seidat ja saamelaisten pyhät paikat
Keskustakirjasto Oodi, Kuutio-Sali
Ukonsaari, Taatsin ja Somaksen mahtiseidat ovat tunnetuimpia muinaisten saamelaisten 
palvospaikkoja. Myös Utsjoen kolme Áilegas eli Ailigas-tunturia ovat pyhiä paikkoja. Mutta 
seitoja ja pyhiä paikkoja on runsaasti ympäri Lappia. Saamenkieliset paikannimet antavat 
vinkkiä, kunhan tietää mitä sanat merkitsevät.
Juha Pentikäinen jos kuka on oikea henkilö johdattamaan meidät tähän menneeseen 
maailmaan, joka kuitenkin elää nimistössä ja tarinoissa, seitojen koloihin piilotetuista 
uhreista päätellen myös mielissämme. Hän on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 
uskontotieteilijä, Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen emeritusprofessori sekä Lapin 
yliopiston ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian professori.
Tämä HSL:n järjestämä yleisötilaisuus on ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä aiheeseen 
ja samalla hankkia myös joitain kirjoja Juha Pentikäisen kymmenistä julkaisuista.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, 0400 380 606, raija.hentman(at)nic.fi.
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11. HELMIKUUN TAPAHTUMAT

Lauantai 1.2.2020 Illan umpihankiretki jossain pääkaupunkiseudun läheisyydessä
Lumen mahdollisuus on täällä etelässäkin olemassa, vaikka joka talvi emme ole 
lumiarvonnoissa kovin suuresti voittaneetkaan: Vuonna 2014 hiihto vaihtui mukavaksi 
polkuretkeksi vesitihkussa. Vuonna 2015 lunta oli parhaimmillaan polveen ja saimme 
sovitella välillä lumikenkiäkin jalkaan. Vuonna 2016 lupaava pakkastalvi simahti suojan 
puolelle juuri retken alla eikä suksia taaskaan päästy testaamaan. Vuonna 2017 lunta oli 
Nuuksiossa hieman valaisemaan iltaretkeämme, 2018 Sipoonkorvessa lumikengistä oli 
oikeasti hyötyä pikkupakkasen piristämässä kelissä. Vuonna 2019 lunta sitten olikin varsin 
reilusti, jolloin kiersimme Meikonjärven tallattua polkua pitkin.
Tätä helmikuun alun kelikartoitusta olisi mukava jatkaa porukalla.  Ajatuksena on lähteä 
liikkeelle iltapäivällä, kulkea tovi (noin 7 kilometriä) hämärtyvässä illassa ja tulistella 
pimeyden saavuttua. Valitsen paikan lähempänä retkeä kun lumiolosuhteet selviävät. 
Tiedotan tästä kerhon sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Mikäli haluat tiedon
suoraan, ilmoittaudu 27.1.2020 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 
3894).

KERHOILTA MAANANTAINA 10.2. KELLO 18.00  OODIN KUUTIO-SALISSA

Lumi ja jää Suomen luonnossa
Professori Matti Leppäranta
Suomi kuuluu kostean lumi-ilmaston vyöhykkeeseen lukuun ottamatta Tunturi-Lappia, joka 
ulottuu Skandinavian Kölivuoriston tundrailmastoon. Talvisin muodostuu lumi- ja jääpeite, 
joka sulaa kesällä. Lumi ja jää ovat kiinteä osa ihmisen ja luonnon vuosikiertoa ja niiden 
kanssa on opittu tulemaan toimeen. Myös liikunta ja leikit ovat kuuluneet talviseen elämään, 
sillä esimerkiksi ratsastuskilpailuista jäällä ja lasten lumilinnoista on kirjallisia todisteita jo 
keskiajalta. 
Suomen talvessa lunta ja jäätä löytyy monessa muodossa: lumihiutaleita ilmassa, kuuraa 
maan pinnalla, lumipeite maastossa, routa maaperässä, sekä jääpeite järvissä, joissa ja 
merissä. Tunturi-Lapin ikiroutalaikut edustavat ikijäätä, mutta oikeita jäätiköitä ei Suomen 
luonnosta löydy. Lumipeite kasvaa talven aikana lumisateiden myötä ja samalla sen 
sisäinen rakenne muovautuu säätilan mukana. Tästä rakenteesta riippuu, miten erilaisissa 
lumissa voidaan elää liikkua. Luonnonvesien jääpeite vahvistuu pohjoisessa noin metrin 
vahvuuteen. Jäänkin sisäinen rakenne voi vaihdella, mikä vaikuttaa jään kantavuuteen. 
Järvien jääpeite on staattinen, ja jokien jääpeite on virtauksen takia dynaaminen, mikä 
tuottaa suppoa ja jääpatoja. Itämerellä on rannikolla ja saaristossa tasaista kiintojäätä, mutta
ulompana on ajojäätä, joka liikkuu tuulten ja virtausten vaikutuksesta. Ajojäämaisema on 
vaihteleva sisältäen railoja, jäälauttoja ja ahtojäitä. Merijäässä erityistä ovat vielä suolataskut
ja niissä keväällä elävät jäälevät. Jää- ja lumipeitteet karttuvat lähes puolen vuoden ajan 
mutta häviävät kuukaudessa, kun sulaminen on päässyt käyntiin. Lumet ovat menneet eikä 
niistä perimätiedon mukaan enää ole väliä, mutta joka tapauksessa niistä saa oppia tulevia 
talvia silmällä pitäen.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Marita Maula 040 5094412
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Hiihtoviikonloppu 21.-23.2 Siikanevalle
Alustava reittisuunnitelma: Lähtöpaikka on Vuorijärvellä, johon pääsee autolla lähelle 
leiripaikkaa (vajaa puoli km, onnistuu myös pimeässä). Lauantaina hiihto järviä pitkin 
(kelivaraus) Siikanevalle yöpymään, illalla lisälenkkiä ilman ahkiota ken tahtoo. Sunnuntaina
hieman eri reittiä takaisin Vuorijärvelle (metsäautoteitä ym). Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
15.2. mennessä Juha Kelkka, 050 3323239, juhake1960@gmail.com.

12. KÄRRIN ASIOITA

Kerhon maja Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa, osoite Inkoon Rannikkotie 2290

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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13. 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
Opiskelijajäsen 22,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsen 10,00 euroa

Tunturikerho Kavtsi Ry kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät 
Tunturilatu-lehdestä ja Latu ja Polku-lehdestä, jotka ilmestyvät molemmat neljä 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 Postin 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 
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Kavtsi on myös Facebookissa, käy sivuillamme, liity ja osallistu!

Jäsenlehti Väärti 
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-helmikuun vaihteessa, toukokuussa ja 
syyskuussa
Painos 420 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Paino: Grano Oy

Väärti 1/2020 ilmestyy viikolla 6/2020 Aineisto lähetetään toimitukseen 11.1.2020 
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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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/palautuspäivä)
    - 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 hallituksen 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. Hallituksen 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 2019

TUOTE HINTA
Vaellussanasto 7,60 euroa
Retkikikkoja 2,00 euroa
Tunturilatu iso tarra 1,30 euroa
Tunturilatu pieni tarra-arkki 2,00 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

Pöyrisjärven vaellukselta, kuva Juha Kelkka
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