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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
Kämppämme Kärrikaltion osoite Inkoon Rannikkotie 2290

Kuva Hannu Maula
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kulunut kevät ja kesä on mennyt niin Kavtsilta kuin useimmilta muiltakin yhdistyksiltä
koronarajoitteiden kanssa taiteilemisessa. Kevään tiukimpien kuukausien aikana piti
tehdä monet kesää koskevat perumiset, vaikka kesän koronatilanne olikin sitten
paljon valoisampi.
Paljon saa lukea siitä, kuinka suomalaiset ovat matkustaneet kotimaassa ja
tutustuneet sankoin joukoin luontokohteisiin. Tungoksiakin on niissä pelätty. Itse
totesin taas kerran kuluneen kevään ja kesän aikana, että tunnetuimmissa kohteissa
saattaa olla ruuhkaa etenkin sesonkipäivinä, ja erityisesti, jos kohde on lyhyen
kävelymatkan päässä autolta tai bussilta. Mutta kun kulkee hieman vähemmän
tallottuja reittejä, kauemmaksi autotiestä ja kaikkein ruuhkaisimmat päivät välttäen, on
tilaa ja rauhaa. Tämän totesin niin Kolilla kuin Uudenmaan lukuisissa
luontokohteissakin. Itselleni on ollut jo pitkään ehtymättömänä aarreaittana Raija
Hentmanin Etelä-Suomen ja Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaat.
Kavtsin syksylle on luvassa toiminta suunnilleen entiseen malliin. Ulkoiluyhdistyksenä
meidän on kohtuullisen helppoa järjestää turvallisia tapahtumia, emmehän harrasta
satojen ihmisten massatapahtumia, ja paljon liikumme ulkona.
Tietenkin noudatamme yleisiä varovaisuusohjeita ja seuraamme tilannetta.
Tässä Väärtissä on tuttuun tapaan syksyn tapahtumakalenteri. Sitä täydennetään
sähköpostitiedotteilla, Kavtsin nettisivuilla ja Fb-sivuilla. Koska Väärti ilmestyy vain
kolmesti vuodessa, tarvitaan täydentäviä tiedotusmuotoja. Seuratkaa niitäkin!
Olisi hienoa, jos saisimme myös jotain aivan uudenlaisia tapahtumia. Nykyisen melko
pienen aktiivijoukon voimavarat ovat kovassa käytössä. Taasen vetoan Kavtsin isoon
jäsenistöön: tulkaa mukaan järjestämään, vaikka vain yksi tapahtuma, jos
pitkäaikainen sitoutuminen mietityttää. Ottakaa yhteyttä vaikka johonkin hallituksen
jäseneen ja tuokaa esille ideanne!
Annu Koistinen
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TOIMINTAKALENTERI 2020-2021

27.9.
3.10.

Kärrin talkoot
Retki Ruskovillan tehtaille ja
Orimattilan patikkapoluille
7.10.
Kerhoilta
10.10.
Ahkiotalkoot
16.-18.10.
Susiaiset ja TL syyskokous
24.10.
Puolipitkä marssi
30.10.-1.11.
Viikonloppuretki
9.11.
Syyskokous
29.11.
Kuutamoretki
5.12.
Retkirompetta ja joulupuuroa
26.12.2020-3.1.2021 Kaamosvaellus
2021
31.1.
Illansuun retki
12.-14.2
Viikonloppuretki
Huhtikuu
Viikon pääsiäisvaellus
10.5.
22.-23.5.
Heinäkuu

Linturetki
Viikonloppuretki
Kesävaellus

Inkoo
Orimattila
Oodi
Malminkartano
Tampere
Poronpolku
Leivonmäki
Pasila
Kallahdenniemi
Saunabaari
Pallastunturin alue
Pääkaupunkiseutu
Paikka auki
Lappi, tarkka ajankohta ja paikka
avoinna
Suomenoja
Västerbyn ulkoilualue
Sarek / Padjelanta

Tapahtumat toteutetaan maan hallituksen ohjeita noudattaen.
Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai Tunturilatulehdestä.
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LOKAKUUN TAPAHTUMIA
La 3.10. Retki Ruskovillan tehtaille ja Itä-Uudenmaan patikkapoluille
Lähtöpaikka: Kiasman tilausajoliikenteen pysäkki Mannerheimintiellä kello 09:00.
Tämä retki järjestetään yhteistyössä Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa. Retkellä
tutustutaan ensin Laukkosken luontopolkuun Pornaisissa sekä Askolan hiidenkirnuihin,
jonka jälkeen Ruskovillan tuotantolaitokseen Artjärvellä. Matkalla karttuvat niin
luontoelämykset kuin tietomme villasta ja villavaatevarastomme. Matkaan lähdetään
Reissuleon tilausajoautolla. Retken hinta-arvio on 20 € ja se maksetaan käteisellä autossa.
Mukaan mahtuu 50 henkeä, josta Kavtsin kiintiö on 25 ja HSL:n 25 osanottajaa. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on la 26.9. Jos tuolloin toisen yhdistyksen kiintiö ei ole täyttynyt ja
toisella on lähtijöitä jonossa, loput paikat annetaan jonottajille.
Kavtsin ilmoittautumiset Annu Koistiselle joko tekstarilla numeroon 050 326 6960 tai
sähköpostitse annu.koistinen(at)iki.fi.
HSL:n ilmoittautumiset Raija Hentmanille joko tekstarilla numeroon 0400 380 606 tai
sähköpostitse raija.hentman(at)nic.fi.
Hengityssuojaimen mukaan ottamisesta ja käytöstä vastaa kukin osanottaja itse. Myöskään
sään mukaista vaatetusta ja kunnon retkieväitä ei kannata unohtaa. Helsinkiin palataan
ennen klo 18:aa.
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 10.10. Ahkiotalkoot
Ahkiotalkoot pidetään varustevarastolla Malminkartanossa, Vellikellontie 4.
Talkoot alkavat kymmeneltä aamulla. lmoittautumiset varustemestarille: Paavo Ahonen, 040
5274 639, pkahonen@gmail.com
Pe-Su 16-18.10 Tunturiladun syyskokous ja susiaiset. Tampereella
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uudessa Tunturilatu 3/2020-lehdessä.
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La 24.10. Puolipitkä marssi
Puolipitkä marssi suuntautuu Lopelle, Komion luonnonsuojelualueelle. Lähtöpaikka on
Luutasyrjän parkkipaikka, sijainti on teiden Pilpalantie ja Luutasuo risteyksessä, Pilpalantie
929. 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 15-20km.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 17.10. mennessä: Juha Kelkka: juhake1960@gmail.com, p.
0503323239
Lisätietoja alueesta https://www.luontoon.fi/komio

Luutaharjulta
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Pe-Su 30.10.-1.11.2020 Viikonloppuretki Leivonmäen kansallispuistoon
Myöhäissyksyn taitteessa on hyvä lähteä ulos ja telttaretkelle, keleistä riippumatta! Luonto
on jo hiljentynyt ja illat pitkät, rauhaa on siis luvassa. Tänä syksynä kohteenamme on ehkä
harvemmin pk-seudulta vierailtu Leivonmäen kansallispuisto jonka metsäisistä harju- ja
järvimaisemista pääsemme nauttimaan tällä leppoisaksi tarkoitetulla rinkkaretkellä. Erityisinä
nähtävyyksinä matkalla ovat pitkälle Rutajärveen pistävä Joutsniemi, Rutapohjan kanava
sekä Haapasuo.
Kokoonnumme perjantai-iltana Lintuniemen telttailualueella, jonka ympäristössä vietämme
ensimmäisen yön. Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot noin puolentoista
kilometrin päässä olevalle Selänpohjan pysäköintipaikalle jättäen.
Lauantain aikana kuljemme kansallispuiston pohjoisosassa. Suuntaamme aluksi
Joutsniemen kärkeen jossa käytyämme jatkamme kohti Rutapohjan kanavaa pääasiaa tietä
mutta välillä omilla poluillakin kulkien, poiketen matkalla katsomaan uudelleen järvimaisemia
Syyssaaresta. Lauantain loppuosuus alkaa pienellä koukkauksella Rutajoen rantaan jonka
jälkeen kuljemme pääasiassa pikkutietä pitkin kohti yöpaikkaamme Soimalammen laavun
ympäristöä. Matkaa kertyy parisenkymmentä kilometriä josta noin puolet tiepohjalla. Päivän
reittiin kuuluu myös omia polkuja noin 3,5-4 km verran - nämä osuudet voivat olla varsin
hankalakulkuisiakin. Loput matkasta ovat merkittyä polkureittiä.
Sunnuntaina kuljemme ensin noin kolmen kilometrin matkan takaisin autoille merkatulla
polkureitillä, ja ajamme puiston eteläosaan Hiekkaniemeen. Sieltä kuljemme merkattua
polkureittiä Harjujärvelle ja Haapasuon laidassa olevalle lintutornille. Tämän osuuden pituus
on noin 10 kilometriä, jota keventää mahdollisuus jättää raskaammat kantamukset autoille.
Suunnitellulle reitille kertyy mittaa yhteensä noin 35 kilometriä. Korkeuserot ovat vähäisiä
mutta harjuosuuksilla on lyhyitä jyrkkiä nousuja ja laskuja. Muutoin kulkualusta on
vaihtelevaa umpimetsästä polkuihin ja tienpohjiin. Ota jalkineiksi tukevat ja vedenpitävät
kengät jalkaan. Majoittuminen omassa teltassa tai vastaavassa majoitteessa. Varaudu
kulkemaan osa matkasta sekä majoittumaan otsalampun valossa.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin
toiselle. Alueen telttailualueet ovat varsin pieniä joten ryhmämme koko pitää rajata
korkeintaan kymmeneen osallistujaan. Ilmoittautuneille lähetetään vähän ennen retkeä
tarkempia ohjeita. Alueesta löytyy lisätietoja osoitteesta https://www.luontoon.fi/leivonmaki .
Lisätiedot ja ilmoittautumiset su 25.10.2020 mennessä: Mika Kiiski
(kiiski.mika@gmail.com , 050 381 3894).

8

MARRASKUUN TAPAHTUMIA
Maanantaina 9.11. SYYSKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA
==============================
KOKOUSKUTSU
Tunturikerho Kavtsi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 9.11.2020
kello 18.00
Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa, sisäänkäynti Kellosilta 9, 00520
Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset syyskokousasiat, siis mm. hallituksen
jäsenten valinta sekä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021.
==============================
Kokouksen jälkeen katsellaan kuvia menneistä tapahtumista. Tuo omia kuviasi kaikkien
nähtäväksi, ilmoita niistä mielellään etukäteen Juha Kelkalle.
Auditorio on käytössämme kello 17.00 alkaen seurusteluun, mutta kahvitarjoilua emme
pysty järjestämään.
Tervetuloa!
Kavtsi ry:n hallitus.
Su 29.11. Kuutamoretki Kallahdenniemeen
Kokoontumispaikka on Kallahdenniemen uimarannan parkkipaikan opastustaulun luona
kello 14.30. Sijainti on harjun pohjoispäässä, Kallahden Peruskoulu, Kallvikinniementie 1,
00980 Helsinki. Alkumatka kulkee kapeaa harjua pitkin. Niemen kärjessä tavoitteena on
nähdä kuun nousu, joka tapahtuu noin 15.10 aikoihin. Kävelymatkaa tulee noin 4 km.
Paluumatkalla on mahdollisuus makkaran paistoon, omat puut mukaan.
Lisätietoja alueesta löytyy: https://citynature.eu/fi/kohde/kallahdenniemi/?section=history
Lisätiedot retkestä Juha Kelkka, juhake1960@gmail.com 0503323239

Kokoontumispaikka Kallahdenharjun pohjoispäässä
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JOULUKUUN TAPAHTUMIA
La 5.12 RETKIROMPETTA JA JOULUPUUROA MAUNULAN SAUNABAARISSA
METSÄPURONTIE 25 KELLO 13 – 17
Paikka on tuttu kolmesta edellisestä pikkujoulusta, meininki vähän erilainen tänä
vuonna.
Tuo tarjolle kaapeistasi ne hyväkuntoiset retkitavarat, joille sinulla ei ole käyttöä.
Jospa joku toinen kaipaa juuri sellaisia. Voit pyytää hinnan tai tarjota ilmaiseksi, miten
haluat.
Voit myös myydä (omatekoisia) joululeivonnaisia. Muunlaista yleiskirppistä ei pidetä.
Emme kerää varoja mihinkään, vaan kukin pitää tuottonsa itse.
Saunabaarissa on tarjolla joulupuuroa ja joulukahvit sekä jouluista musiikkia
taustalla.
Lähtiessään kukin vie mukanaan mahdollisesti jäljelle jääneet rertkiromppeet ja/tai
leivonnaiset.
Toivomme, että ilmoittaudut, jotta osaamme varata sopivasti puuroa. Ilmoita, tuletko
myymään ja puurolle vai pelkästään puurolle, 1.12. mennessä. Ilmoittautumiset
päätontulle (tekstari 050 3266960 tai sähköposti annu.koistinen@iki.fi)
Tervetuloa!
Annu päätonttu
La- Su 26.12.2020-3.1.2021 Kaamosvaellus

Kokoontuminen on Susikyrössä 26.12 ja paluu etelään 3.1. sunnuntaina.
Reitti on Susikyrö-Nammalankuru-Hannukuru-Rautuoja-Hannukuru-Susikyrö. Uusivuosi on
Sioskurulla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset varustemestarille: Paavo Ahonen, 040 5274 639,
pkahonen@gmail.com
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2021 TAPAHTUMIA
La 30.1.2021 Illan “umpihankiretki” jossain pääkaupunkiseudun läheisyydessä
Merkitse ajankohta kalenteriin - ilmoitan tarkan paikan ja ajankohdan kun lumi- tai
lumettomuustilanne selviää. Ajatuksena on joka tapauksessa lähteä liikkeelle iltapäivällä,
kulkea tovi rauhalliseen tahtiin (noin 7-10 kilometriä) hämärtyvässä illassa ja tulistella
pimeyden saavuttua.
Tiedotan tarkemmin kerhon sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Mikäli haluat
tiedon suoraan, laita yhteystietosi tulemaan vetäjälle (Mika Kiiski - kiiski.mika@gmail.com,
050 381 3894).
Kerrataanpa vielä millaisia kelejä ja retkiä tässä tammi-helmikuun taitteessa olemme
saaneet kokea: Vuonna 2014 hiihto vaihtui mukavaksi polkuretkeksi vesitihkussa keskisessä
Nuuksiossa. Vuonna 2015 lunta oli parhaimmillaan polveen ja saimme sovitella välillä
lumikenkiäkin jalkaan, silloin Nuuksion pohjoisosien alueella. Vuonna 2016 lupaava
pakkastalvi simahti suojan puolelle juuri retken alla eikä suksia taaskaan päästy testaamaan
Hyvinkään Petkelsuolla. Vuonna 2017 lunta oli Velskolan läheisyydessä hieman
valaisemaan iltaretkeämme, kun 2018 Sipoonkorvessa lumikengistä oli oikeasti hyötyä
pikkupakkasen piristämässä kelissä. 2019 lunta sitten olikin varsin reilusti, jolloin kiersimme
Meikonjärven tallattua polkua pitkin, mutta vuoden 2020 helmikuun alussa Urjan
kiertäessämme maisema oli lumeton ja tihkusateinen. Saapa nähdä miten käy tällä kertaa!
Pe-Su 12.-14.2.2021 viikonloppuretki Etelä-Suomessa
Viime talvena oli tarkoitus tehdä talven viikonloppuretki Siikanevalle. Retki peruuntui, kun
suolla oli lumen sijasta 10 cm vettä.
Alustava reittisuunnitelma on toteuttaa retki Siikanevallle: Lähtöpaikka on Vuorijärvellä,
johon pääsee autolla lähelle leiripaikkaa (vajaa puoli km, onnistuu myös pimeässä).
Lauantaina hiihdetään järviä pitkin (kelivaraus) Siikanevalle yöpymään. Illalla voi tehdä
lisälenkin ilman ahkiota. Sunnuntaina paluu tapahtuu hieman eri reittiä takaisin Vuorijärvelle
(metsäautoteitä ym). Ahkion kanssa hiihtoa tulee kumpanakin päivänä noin 10km.
Talven kelien vuoksi suunnitelma saattaa muuttua.
Lisätiedot Juha Kelkka (juhake1960@gmail.com) tai Kirsi Hiltunen (kirhan@welho.com)
La-Su 22.-23.5 2021 VIIKONLOPPURETKI Västerbyn ulkoilualue, Tammisaari
(Raasepori)
Päivämäärä on alustava. Ajatus on pystyttää teltat jollekin alueen laavuista tai
levähdyspaikoista sekä sen jälkeen patikoida alueen reittejä kevyemmin varustein.
Alueeseen voi tutustua ennakkoon: https://www.raasepori.fi/vapaa-aika/liikunta/ulkoilualueet/
vasterbyn-ulkoilualue/ tai kirjasta Raija Hentman // Etelä-Suomen retkeilyopas (2014), s. 75
tai Retki-lehden 7/2019 artikkeli s. 48-51. Mahdollisesti yhdistämme tähän sunnuntaina
käynnin Ektamuseossa Tammisaaressa, missä on mm. pysyvä näyttely Helene
Schjerfbeckistä (www.ektamuseum.fi ). Lisätiedot Markku Arola.
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA
HATTUJUHLA KÄRRISSÄ 16.8.2020
Kesäkuun alkupuolella kourallinen Kavtsin naisia mietti, että olisipa kiva saada
porukkaa Kärriin loppukesällä, kun kokoontumisrajoituksia oli hieman höllennetty.
”Kun vihdoin saamme taas kokoontua..” Niinpä Vappu Hietala, Maria Sederlöf, Marita
Maula ja Annu Koistinen viettivät rattoisan suunnitteluillan Ruskeasuon upealla
siirtolapuutarha-alueella. Tuloksena oli Hattujuhlat, Hatulla tai Ilman.
Sähköinen tiedotus toimi ilmeisen hyvin, koska meitä oli koolla 28 henkeä.
Elokuun helle pani parastaan, joten hattu oli kovasti suosiossa silmän ilona ja
suojana auringolta. Kaikki toiminta hoitui pihalla, joka oli siisti kuin mikä: nurtsi
leikattu, heinä niitetty, rakennusten vierustat nyhdetty käsin talven törröttäjistä.
Vappu koristeli juhlapöydän taitavasti pihan antimilla, mutta varjoisat paikat olivat
kovasti suosittuja.
Lipun noston jälkeen päästiin tarjoilujen äärelle: perunasalaattia ja vihersalaattia,
makkaroita upouuden pallogrillin lämmittämänä. Siinä kuumuudessa ei nuotion
äärellä istuskelu olisi innostanut, joten metsäpalovaroituksesta ei ollut haittaa.
Matti Reittamo soitteli hanurilla kesäistä tunnelmamusiikkia, ja Marja Lammivaara oli
laatinut nykyaikaisen digitaalisen luontopolkukilpailun.
Tarjoilun kruunasi upea marjakakku, jonka oli koristellut kesän marjoilla ja lehdillä
kondiittorimestari Vappu.
Minun lisäkseni muutama juhlija kävi vielä saunassa; sen jälkeen ei keho meinannut
viilentyä sitten millään.
Järjestäjäporukalla oli hyvä mieli; ihmiset viihtyivät juhlassa ja olivat iloisia kun
pääsivät tapaamaan vanhoja ja uusia Kavtsi-tuttuja.
Kiitos kaikille!
Annu
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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.

Kärrin hattujuhla elokuussa
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TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA
Jäsenmäärä 513 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 20vuotiaan 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: https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/
Pankkitili Nordea FI53 1244 3500 0628 21
Kavtsi on myös Facebookissa, käy sivuillamme, liity ja osallistu!
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Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-helmikuun vaihteessa, toukokuussa ja
syyskuussa
Painos 400 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Paino: Grano Oy
Väärti 1/2021 ilmestyy viikolla 6/2021 Aineisto lähetetään toimitukseen 15.1.2021
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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Kallahdenniemen kärki
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Saana, kuva Tasso Lampén
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