Tunturikerho Kavtsi Ry:n jäsenlehti

Kärri kesällä

Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972
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YHTEYSTIEDOT
Hallitus 2020
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@kolumbus.fi
Varustemestari ja susiyhdyshenkilö Paavo Ahonen
040 5274 639, pkahonen@gmail.com
Taloudenhoitaja Maria Sederlöf
040 725 8469, maria.sederlof@elisanet.fi

Kärri syksyllä 2018
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kulunut kevät on muuttanut elämäämme sellaiseksi, jota minäkään en pitkän elämäni
aikana ole ennen kokenut. Pandemioita on ollut kautta ihmiskunnan historian, kuten
infektiotautien emeritusprofessori Heikki Peltola kattavasti ja havainnollisesti kertoi
kerhoillassamme 13.1. Silloin korona vasta kurkisteli Wuhanin torilta Euroopan suuntaan,
mutta tasan kahden kuukauden päästä Suomen valtioneuvosto jo antoi ensimmäiset järeät
määräykset koronaepidemiaan liittyen. Toivottavasti yhteiskunnan varovainen avaaminen
jatkuu nyt, kun Suomenkin tartuntojen määrä on ollut selvässä laskussa huhtikuun alusta
lähtien. Ja toivottavasti pelkokerroin ei saa liian hallitsevaa otetta ihmisten mielissä.
Kavtsi, kuten muutkin yhdistykset, on joutunut perumaan useita suunniteltuja tapahtumia.
Toivotaan ja uskotaan, että syyskaudella pystytään taas toimimaan, jos ei yhdellä tavalla
niin toisella.
Kärri
Loppukesästä 1974 Kavtsi teki vuokrasopimuksen Kärristä.
25.6.1980 Tunturilatu ry osti Kärrin Maatilahallitukselta
20.1.2020 Kärri siirtyi Tunturikerho Kavtsi ry:n omistukseen.
Toisaalla tässä lehdessä on kirjoitus Kärrin historian alkuvaiheista.
Kavtsin hallituksella on ajatus järjestää loppukesällä Kärrissä talkoot tai kesäjuhlat tai
molemmat, yhdessä tai erikseen. Kesäkuun alustahan virallinen kokoontumisrajoitus on 50
ihmistä. Yli 70-vuotiaiden suositellaan välttämään kontakteja, mutta suositus on höllempi
ulkona ollessa. Olemme ajatelleet, että ruokailu järjestettäisiin ulkosalla tästä syystä.
Jokainen päättää tietenkin itse, mihin haluaa osallistua; niinhän on aina ollut.
Suunnitelmat ovat vielä kesken, ilmoitetaan niistä sähköpostilla ja Kavtsin fb-sivulla kun
tiedämme lisää. Seuraa siis ilmoittelua!
Hyvää alkavaa kesää Kavtsin väki!
Annu Koistinen
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TOIMINTAKALENTERI 2020

18.-25.7.
Elokuun alkupuoli
15.8.
29.-30.8.
7.9.
12.-19.9.
19.9.
3.10.
7.10.
16.-18.10.
24.10.
30.10.-1.11.

Kesävaellus
Kirkkovenevaellus
Pitkä marssi
Viikonloppuretki
Pihlajamäen kaupunkipolku
Kerhoviikko ja ruskavaellus
Kärrin talkoot
Retki Ruskovillan tehtaille ja
Orimattilan patikkapoluille
Kerhoilta
Susiaiset ja TL syyskokous
Puolipitkä marssi
Viikonloppuretki

Käsivarsi
Inari
Sipoonkorpi
Helvetinjärvi - Seitseminen
Pihlajamäki
Susi-Talas ja Sarmitunturin alue
Inkoo
Orimattila
Oodi
Tampere
Poronpolku
Leivonmäki

Tapahtumat toteutetaan maan hallituksen ohjeita noudattaen.
Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai
Tunturilatu-lehdestä.
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HEINÄKUUN TAPAHTUMIA
La-la 18.-25.7.2020 Kesävaellus
Kesävaellus Käsivarressa (huomaa muuttunut paikka)
Koronatilanteen myötä katsoimme parhaaksi vaihtaa kesän vaelluksen kohde Ruotsin
Sarekista Suomen puolelle, mahdollisimman samantyyppisiin maisemiin eli Käsivarteen.
Vaelluksen toteutuminen kotimaassakin on tätä kirjoitettaessa kuitenkin auki ja vahvistuu
viranomaisohjeisiin perustuen kesäkuun loppuun mennessä.
Ajatuksena on kulkea noin 15 kilometriä päivässä, pääosin omilla poluilla kulkien.
Korkeuserot alueella ovat kohtalaisen merkittäviä ja kahlauksia on luvassa. Majoittuminen
teltoissa. Kaikkinensa vaellus edellyttää varsin hyvää vaelluskuntoa ja aiempaa kokemusta
pohjoisen vaelluksista vaikkakin tarkoituksena on kulkea kiirehtimättä ja maisemista
nauttien. Matkan varrella pidetään yksi leiripäivä paikalla, jolta on toivottavasti mukava tehdä
vaikkapa huiputusretki pikkureppu selässä.
Rinkat on tarkoitus nostaa selkään la 18.7. aamupäivästä Ropinsalmessa, ja patikalta palata
Kilpisjärvelle la 25.7. iltapäivästä. Aikataulu perustuu ajatukseen tulla paikalle omilla autoilla
kimppakyytejä hyödyntäen - tämä siksikin, ettei julkisten kulkuyhteyksien palautumisesta
normaaleiksi ole varmuutta.
Ilmoittaudu mukaan su 28.6.2020 mennessä. Ennen vaellusta pidetään retkipalaveri, näillä
näkymin heinäkuun alkupäivinä. Tervetuloa mukaan - ja jännittämään päästäänkö matkaan!
Järjestäjät: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail, 050 381 3894) ja Kirsi Hiltunen
(kirhan@welho.com)

Saananlampi, kuva Juha Kelkka
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ELOKUUN TAPAHTUMIA
Elokuun alkupuoli, Kirkkovenevaellus Inarilla
Parkanon Latu on tehnyt joitakin kertoja kirkkovenevaelluksen Inarille, ja mukana on ollut
myös Kavtsin jäseniä. Nyt järjestäjä Tuomo Väliaho tiedustelee, löytyykö kiinnostusta myös
tulevana kesänä.
Alustava ajankohta on elokuun 1. puoliskolla 2020.
Lähtöpaikka on Inari. Lähdemme ensin pohjoisrantaa seuraten ja sieltä siirrymme Inarin
itäpuolelle saarien suojissa, paluu eteläisen saariston kautta.
Tarkoitus on nauttia Inarinjärven kauniista maisemista kiireettömästi, niin että aikaa jää
myös marjastukseen, kalastukseen tai vain oleiluun. Lakkojenkin pitäisi olla kypsymässä,
hunajan ja lättyjen kera nautittavaksi.
Yritän saada verkkokalastusluvat retkelle. Verkoilla saatu kala on ollut tervetullut lisämauste
retkielämään.
Yhteinen aika kalan käsittelyssä ja kalaruokien valmistuksessa on luontevasti tiivistänyt
porukan ryhmäksi, jossa työt tehdään yhdessä. Illat on turistu kaloja paistaen tai muuten
valmistaen, kaikki yhden porukkakeittimen ympärillä. Kalasaaliita odotetaan myös uusilta
retkiltä.
Suunnitteilla on porukkakalastusta kirkkoveneestä viime vuoden malliin, osa kalastaa, osa
soutaa ja kaikki nauttivat kaloista.
Tietenkin koronavirus voi tulla esteeksi, mutta ei anneta sen häiritä etukäteen.
Mikäli kiinnostaa, ottakaa yhteyttä!
Tuomo Väliaho
040 504 2926
tuomo1954@gmail.com

Kirkkoveneellä Inarilla 2009
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La 15.8.2020 Pitkä marssi Sipoonkorvessa (siirto huhtikuulta)
Koetetaan päästä marssimaan pitkästi tänäkin vuonna, nyt loppukesän luonnossa. Reitti
kulkee Sipoonkorven kansallispuiston maisemissa. Tarjolla on läpileikkaus puiston
maisemiin ajoittaista kulttuurimaisemaa unohtamatta.
Lähtö- ja paluupaikkana on Keinukallion urheilupuisto, jossa parkkitilaa on toivottavasti
paremmin kuin kansallispuiston parkkipaikoilla. Paikalle pääsee myös julkisilla. Osoite on
Keinukalliontie 42, Kerava.
Lähdemme liikkeelle lauantaina 15.8. klo 9.00. Marssi kulkee Keinukalliosta Sotunkiin ja
sieltä Helgträskin kautta takaisin Keinukallioon. Paluu kotiin venyy varsin myöhäiseksi.
Reitistä valtaosa kulkee pienehköillä poluilla, pääosin merkkaamattomilla sellaisilla. Mukaan
mahtuu lisäksi lyhyitä tienpätkiä ja vähäistä polutontakin maastoa. Matkaa kertyy noin 40
kilometriä. Polut eivät ole helpoimmasta päästä sillä juurakkoja ja kivisiä osuuksia mahtuu
mukaan, unohtamatta kosteita kohtia. Korkeuserot ovat varsin vähäisiä mutta lyhyitä
jyrkempiäkin kohtia osuu reitin varrelle. Reitti ja kulkuvauhti edellyttävätkin hyvää terveyttä ja
kestävyyttä sekä tottumusta poluilla liikkumisesta.
Ota mukaan retken aikana tarvitsemasi ruoka ja juoma. Näitä nautimme säännöllisillä
pikkutauoilla. Jalkineiksi kannattaa valita maastonsietävät ja vedenpitävät, mutta samalla
kevyet vaelluskengät tai -saappaat.
Tiedustelut ja vapaaehtoiset ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381
3894).

La 29.-30.8. Viikonloppuretki Seitseminen – Helvetinjärvi
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan nettisivuilla.
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SYYSKUUN TAPAHTUMIA
Ma 7.9.2020 Pihlajamäen kaupunkipolku
Syyskuun kerhoilta: LUONTORETKI Pihlajamäen kotikaupunkipolku ma 7.9. klo 18 – n. 20.
Huom. Tämä on poikkeuksellisesti jo syyskuun ensimmäisenä maanantaina.
Kokoontuminen ja lähtö Pihlajamäen pienoismallin luota Pihlajamäen ostoskeskuksen
pohjoislaidalta. Paikka löytyy Google Mapsista haulla ”Pihlajamäen pienoismalli”.
Pihlajamäen arkkitehtuuri on suurimmaksi osaksi ajalta, jolloin lähiörakentaminen oli väljää.
Kerrostalojen keskeltä löytyy yllättäviä luontosaarekkeita. Esim. lähes erämainen
Sorsalampi, Helsingin suurimmat hiidenkirnut, hyvin tunnistettavat Viipurin rapakivilohkareet.
Ja jos aikaa jää, kruununa ihailemme Porraskallioilta avautuvaa yhtä Helsingin hienoimmista
näköaloista. Vaatetus sään mukaan. Retkelle ei ole ennakkoilmoittautumista. Retken
yhdyshenkilö on Markku Arola p. 0500-777 554.

La-la 12.-19.9.2020 Kerhoviikko ja ruskavaellus Susi-Talas ja Sarmitunturin alue
Kavtsi on varannut Susi-Talaksen kyseiselle viikolle. Kämppä sijaitsee Sarmitunturin
alueella, Ivalon itäpuolella. Lisätietoja kämpästä löytyy Tunturiladun sivuilta.
Viikon aikana on mahdollista oleilla kämpällä, tehdä päiväretkiä ympäristöön. Lisäksi
alueella on mahdollista kalastaa. Tunturiladulla on alueella vene, kalastusluvat ja verkkoja.
Edellisen kämppäviikon perusteella kalaa tulee melko hyvin.
Suunnitelmissa on toteuttaa kaksi kevyehköä vaellusta, toinen koko viikon ja toinen kolmen
yön vaellus. Aluetta sinällään voidaan kuvata Lapiksi pienoiskoossa. Siellä on vanhaa
mäntymetsää, kuusimetsän pohjoisraja, soita, puroja (ei pahoja ylityksiä), Pahakuru ja
muutama avotunturi. Kevään mittaan nettisivuille ilmestyy muutama juttu edellisiltä viikoilta.
Koronatilanteen johdosta kulkuyhteydet ovat avoinna. Tammikuun tiedon mukaan juna
lähtee perjantaina Helsingistä 18:49. Rovaniemelle. Rovaniemeltä jatketaan bussilla
Ivaloon, jonne saavutaan 12:45. Ruokailun ja mahdollisten ostosten jälkeen jatketaan
taksilla kohti Susi-Talasta. Paluu tapahtuu seuraavan lauantaina joko 18:00 tai 21:00
lähtevällä junalla.
Retkipalaveri on elokuussa 13.8., paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 12.8. mennessä: Juha Kelkka: juhake1960@gmail.com, p. 050-332 3239 tai
Markku Arola: markku.arola@kolumbus.fi, p. 0500-777 554.

La 19.9. Kärrin syystalkoot
Tarkemmat tiedot julkaistaan Kavtsin Facebook-sivuilla ja nettisivuilla sekä
sähköpostitiedotteessa.
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LOKAKUUN TAPAHTUMIA
La 3.10.2020 Retki Ruskovillan tehtaille ja Orimattilan patikkapoluille
Tämä retki järjestetään yhdessä Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa.
Retkellä tutustutaan johonkin Orimattilan useista patikkapoluista sekä Ruskovillan
tuotantolaitokseen. Matkalla karttuvat niin luontoelämykset kuin tietomme villasta
sekä villavaatevarastomme. Matkalle lähdetään tilausajolla. Tarkemmat tiedot Väärtin
elokuun numerossa sekä Lapinkävijässä 3/2020. Tiedustella voi myös Annu
Koistiselta 050 3266960 (tekstari) tai annu.koistinen@iki.fi. Lapinkävijöiden puolelta
vastuuhenkilö on Raija Hentman, yhteydenotot sähköpostilla raija.hentman@nic.fi
Ke 7.10.2020 klo 17.30 Kerhoilta Keskustakirjasto Oodi, Kuutio-sali 2.kerros HUOM
viikonpäivä!
Raija Hentman: Lapin aarteita
Vaeltajat näkevät vaeltajan Lapin, lomakeskusten patikoitsijat päiväretki-Lapin, mutta
sivuteiden varrella odottavat monet hienot retkikohteet: luontopolut soille ja ikimetsiin,
suojelualueet ja kansallispuistot, joihin pääsyyn tarvitaan henkilöauto. Jotkut kohteet ovat
vain syrjässä totutuilta ajoreiteiltä, vaikka olisivatkin tunnettuja. Tällaisia ovat mm
Auttiköngäs, Korouoma, Kivitunturi, Moskun kotitalo, Viiankiaapa, Taatsin seita, Pakasaivo
ja Jai-Paljukka. Näistä ja muutamista muista kohteista Raija kertoo sanoin ja kuvin.
Esitys alkaa klo 18.00.
Tapahtuma on yhteinen Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa ja avoin kaikille.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960
La 24.10. Puolipitkä marssi
Puolipitkä marssi suuntautuu Lopelle, Komion luonnonsuojelualueelle. Lähtöpaikka on
Luutasyrjän parkkipaikka, sijainti on teiden Pilpalantie ja Luutasuo risteyksessä.
Kokoontumisaika on 9.00. Kierrämme luontopolut Pikku Samo, Luutaharjun Samo ja osan
Poronpolun lenkkiä. Loppumatkasta poikkeamme Luutasuon nuotiopaikalla. Polut kulkevat
harjualueella, joten korkeuserot ovat melko suuria. Matkaa kertyy noin 20km.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 17.10. mennessä: Juha Kelkka: juhake1960@gmail.com, p.
050-332 3239
Pe-su 30.10-1.11 Viikonloppuretki Leivonmäen alueella
Tarkemmat tiedot julkaistaan Väärtissä 3/2020.
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KÄRRIN HISTORIAA
Lyhennelmä Kavtsin 25-vuotisjuhlajulkaisusta vuodelta 1997/Annu Koistinen
ALKÄRRIN HANKINTAVAIHEET
Kun Kavtsi perustettiin 23.10.1972, kerhon silloisilla aktiiveilla oli heti ajatus, että pitäisi
saada oma kämppä. Ensin kämppää etsiskeltiin niin läheltä Helsinkiä, että kerhon kokoukset
voitaisiin pitää siellä. Tämä osoittautui toiveajatteluksi, helsinkiläiskämppien vuokrat olivat
tähtitieteellisiä.
Kavtsin ensimmäisellä puheenjohtajalla oli suhteita maataloushallitukseen. Sitä kautta
selvisi, että olisi mahdollista vuokrata jokin lunastettu pientila Uudeltamaalta. Kun etsijät
lukuisten katsastelujen jälkeen saapuivat Alkärriin Inkoon ja Karjaan rajalla, puheenjohtaja
tuumi: tässä se on. Paikalla sijaitseva torppa oli erotettu torpparilain perusteella
alkuperäisestä kartanosta 1920. Torpan isäntä Erik Ingberg täytti samana syksynä 80
vuotta.
Torppa ja siihen kuuluvat navetta ja huussi olivat lievästi sanoen törkyisessä kunnossa.
Isäntä oli asunut siellä leskenä poikansa kanssa viimeiset 32 vuotta, eikä siivous ja
paikkojen kunnostus kuulunt heidän lempipuuhiinsa.
Saatiin vuokrasopimus Alkärrin vuokraamisesta Kavtsille.
Syksyllä 1974 vanhaisäntä ja poika Ingberg muuttivat Inkoon kirkolle uuteen taloon yksiöön,
ja Alkärr oli Kavtsin. Paikat huusivat siivousta ja kunnostusta. Kerholla oli silloin, kuten aina
sen jälkeenkin, työteliäitä, osaavia ja innokkaita henkilöitä toimeen tarttumassa.
Raunioituneessa navetassa oli yhtä ja toista: vanhaa viljelysvälineistöä, valjaita, hankoja,
talikko, kuokkia, halkosaha… Kaatopaikalle (joksi niitä kutsuttiin vielä 1970-luvulla) meni
monta kuormaa, ja pihassa poltettiin mm vanha hyyskä. Rakennuksia kunnostettiin, lähde
puhdistettiin ja syvennettiin. Alkärrissähän oltiin vuokralla; se rajoitti tietenkin
perusteellisempia toimia. Vuokrasopimus uusittiin kerta toisensa jälkeen, loppuvaiheessa
vain kuukaudeksi kerrallaan.
1975 suoritettiin kämpän nimiäänestys. Loppusuoralle pääsivät Alakärri ja Kavtsikaltio.
Äänestyksen jälkeen syntyi kuitenkin spontaanisti uusi ehdotus Kärrikaltio, joka valittiin
suurella kannatuksella.
Jo tuolloin 1970-luvulla oli ison tien läheisyydestä haittaa: varkaita kävi tuon tuostakin. ”Mitä
ajatteli sekin voro, joka vei tuohitorven, jolla ei voi soittaa?”.
OMAKSI KÄMPÄKSI
Alkärr-tila pyrittiin saamaan kerhon omistukseen heti alkuvuosina. Monien värikkäiden
vaiheiden jälkeen Maatilahallitus päätti 25.6.1980 myydä tilan 22 000 markan
kauppahinnasta. Omistajaksi tuli Tunturilatu Ry, mutta Kavtsi maksoi hinnan ja huolehti
kaikesta toiminnasta. Jo silloisissa sopimuspapereissa lukee, että ”Mikäli Tunturikerho
Kavtsista tulee rekisteröity yhdistys, Kärrikaltio siirtyy vastikkeetta sen omistukseen”.
Rahoittamisesta kerrotaan näin: ”Lähes seitsemän vuoden uurastus myyjäisten, tarrojen,
postikorttien, Saariselän karttojen, erilaisten lahjoitusten ynnä muun toiminnan muodossa
kokoon haalittu rahamäärä upposi tähän kauppaan.”
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Maaliskuussa 1981 käynnistettiin Kärrin korjaustalkoot.
Vanhaa historiikkia lukiessa saa käsityksen, että todella huonokuntoisesta
päärakennuksesta piti repiä pois lähes kaikki. Suurin osa vanhasta hirsikehikosta oli
käyttökelpoista, mutta lähes kaikki muu piti uusia. Päärakennus oli rakennettu aluperin
1925.
Purettiin ulkovuorilaudat, tilkittiin hirsien välit, reivttiin lattiat auki, piipun vesikaton
yläpuolinen osa uusittiin sekä rakennettiin piipulle hattu. Keittiön ja kamarin välinen seinä ja
osa palomuuria purettiin. Välikatot uusittiin eristyksineen. Ynnä muuta ynnä muuta.
Kärrikaltion lohkominen suoritettiin juhannuksen aikaan 1981.
SAUNA
Kesällä 1985 ahkera ja työteliäs talkooväki ryhtyi saunan tekoon. Aikakirjojen mukaan
perustuksen montun kaivamisen aloitti Kösä, lomapäiviäänkin siihen käyttäen. Urakan
jälkeen hän tunnusti, ettei ollut tiennyt itsellään olevan sellaista määrää erilaisia lihaksia,
jotka nyt paljastuivat kipeytyneinä. Betonilaudoitus ja pohjan valanta tehtiin loppusyksyllä.
Kesällä 1986 käytettiin lukuisia viikonloppuja saunarakennuksen pystyttämisessä.
Ensimmäiset löylyt lyötiin 8.11.1986, Maire toimi seremoniamestarina.
Kaikki tämä vaati tietenkin rahaa, vaikka lahjoituksenakin saatiin rahaa ja tarvikkeita.
Kämppäkirja-teos oli tuottanut aikanaan hyvin, myyjäisiä pidettiin, ja Tahkon Hiihtotapahtuma kerrytti kerhon kassaa.
MUITA RAKENNELMIA PIHAPIIRIIN
Kesällä 1986 kaivettiin uusi kaivo; lähde ympäröitiin renkailla. Hyvää vettä on riittänyt,
viimeksi kesällä 2019 vesi todettiin hyvälaatuiseksi ja juomakelpoiseksi.
Maakellari rakennettiin muuraustöineen vuosina 1987-88.
Liiteriä alettiin rakentaa 1989-90. Se tehtiin betonipilareiden päälle, puuliiteriosa jäi
maavaraiseksi. 29.10.1989 oli harjannostajaiset. Vanha ”pärekoriliiteri”, aivan uuden
kyljessä, purettiin seuraavana keväänä.
Päärakennuksen korjaus
Ulkomaalaus oli tehty uudestaan parikin kertaa 1990-luvun alussa. 1994 rakennukseen
laitettiin uusi vuorilaudoitus entisen laudoituksen päälle. Tällöin Kärri sai uuden, keltaisen
värin.
PUOMI
Tie 51 on 370 metrin päässä, ja tästä on ollut ongelmana toistuvat varkaudet.
Ensimmäisistä varkauksista historiikki mainitsee siis joskus 1970-luvulla varastetun
tuohitorven. 1988 hävisi paljon tavaraa, joista saatiin vakuutuskorvausta.
1996 meni mm aggregaatti ja rahalipas. Tämän jälkeen tehtiin varaston lattian alle kuoppa
aggregaatin säilyttämistä varten.
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1998 Kavtsi laittoi lukitun puomin valtatie 51:n varteen. Tiehoitokunnalta saatiin tietenkin
lupa tähän. Varkaudet loppuivat.
2010-luvun puolivälissä puomi ei ollut enää lukittuna, sähköyhtiö oli murtanut lukon
sähkötöitä tehdessään.
Maaliskuussa 2018 kävi taas varkaita, varastosta vietiin ainakin kaksi ahkiota. Elokuussa
2018 uusittiin kaikkien rakennusten lukitus ja laitettiin puomiin lukko.
Kerhon maja Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa, osoite Inkoon Rannikkotie 2290
Kärrin alkuvuosien juttuja löytyy nettisivuilta:
https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/karri/kuvia-ja-tarinoita-1970-luvulta/
https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/karri/kuvia-karrin-talkoista-1981/

Kärrin talkoot 1981
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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.

Telttailua Kärrissä, kuva Marita Maula
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TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA
Jäsenmäärä 540 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2020 ovat:
Henkilöjäsen
Rinnakkaisjäsen
Perhejäsenmaksu
Nuorisojäsen
Opiskelijajäsen
Tunturiladun ainaisjäsen

42,00 euroa
36,00 euroa
67,00 euroa
22,00 euroa
22,00 euroa
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
Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Pankkitili Nordea FI53 1244 3500 0628 21
Kavtsi on myös Facebookissa, käy sivuillamme, liity ja osallistu!

15

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-helmikuun vaihteessa, toukokuussa ja
syyskuussa
Painos 430 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Paino: Grano Oy
Väärti 3/2020 ilmestyy viikolla 38/2020 Aineisto lähetetään toimitukseen 23.8.2020
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 https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/vaarti/
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.

Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2020
TUOTE
Vaellussanasto
Retkikikkoja
Tunturilatu iso tarra
Tunturilatu pieni tarra-arkki
Kavtsin pinssi
Kavtsin kangasmerkki
Tunturilatu pinssi
Tunturilatu kangasmerkki
Tunturiladun historiikki
Ahkio (uusi erä)
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HINTA
7,60 euroa
2,00 euroa
1,30 euroa
2,00 euroa
3,50 euroa
3,50 euroa
1,70 euroa
1,70 euroa
15,00 euroa
490,00 euroa

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 noutopäivää. 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 2020

Hinnasto 2020
Varuste
Ahkio
Tunturisukset ja sauvat
Metsäsukset ja sauvat
Lumikengät ja sauvat
Teltta / laavu / loue
Halti-talviteltta
Puolijoukkueteltta
Trangia
Hiker-keitin
Rinkka
Lastenkantorinkka
Kanootti / kajakkikaksikko
Kajakkiyksikkö

Hinnat jäsenille
Päivä
10 €
15 €
10 €

Viikonloppu
20 €
20 €
15 €
15 €
20 €
25 €
75 €
5€
10 €
10 €
10 €
25 €
20 €

Viikko
30 €
30 €
20 €
20 €
30 €
45 €
150 €
10 €
20 €
20 €
20 €
40 €
30 €

Hinnat ei-jäsenille
Päivä
15 €
25 €
15 €

Viikonloppu
30 €
30 €
20 €
20 €
30 €
35 €
100 €
7€
15 €
15 €
15 €
35 €
30 €

Viikko
45 €
45 €
30 €
30 €
45 €
60 €
175 €
15 €
30 €
30 €
30 €
60 €
45 €

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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Nykyajan talkoita, kuvat Marita Maula
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