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YHTEYSTIEDOT 

Hallitus   20  21  
Puheenjohtaja, kerhoiltavastaava ja pehtori Annu Koistinen
050 3266960, annu.koistinen@iki.fi

Liikuttaja ja tiedottaja Juha Kelkka
050 332 3239 / 050 528 4539, juha.kelkka@pp.inet.fi, tai juhake1960@gmail.com

Sihteeri Päivi Karimaa
044 9703474, paivi.karimaa@gmail.com

Jäsensihteeri Marita Maula
040 509 4412, marita.maula@  kolumbus  .f  i  

Varustemestari ja susiyhdyshenkilö Paavo Ahonen
040 5274 639, pkahonen@gmail.com

Taloudenhoitaja Maria Sederlöf 

040 725 8469, maria.sederlof@elisanet.fi

Koulutus- ja somevastaava Aslak Söderman

040 3100 007, aslak.soderman@outlook.com

Pankkitili Nordea FI53 1244 3500 0628 21 

Kämppämme Kärrikaltion osoite on Inkoon Rannikkotie 2290

Varustevarastomme osoite on Vellikellontie 4 Malminkartano (käynti Puustellinpolku 
14, ovi 1

Tunturikerho Kavtsi ry netissä

https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/

https://www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toimintapistehaku/yhdistys/tunturilatu-ry-
tunturikerhokavtsi-ry.html

Facebook Kavtsin yleinen sivu: https://www.facebook.com/TunturikerhoKavtsi

Facebook Kavtsin ryhmä; tiedotus ja keskustelu: 
https://www.facebook.com/groups/228238090952044

https://www.instagram.com/tunturikerhokavtsi / (uusi, avattu tammikuussa 2021)

Tunturilatu ry netissä

https://tunturilatu.fi/

https://www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toimintapistehaku/yhdistys/tunturilatu-ry.html

Facebook Tunturiladun infosivu: https://www.facebook.com/tunturilatu.ry/

Facebookin Tunturiladun keskusteluryhmä: https://www.facebook.com/groups/tunturilatu/ 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvää kesäkauden alkua kavtsilaiset!

Talvi ja alkukevät kuluivat kaikissa yhdistyksissä vielä koronarajoitusten  vuoksi 
tyhjentyneillä kalentereilla. Onneksi on saanut ulkoilla omatoimisesti, ja liikkumisrajoitukset 
peruttiin ennen lähtölaukausta. Ja kyllä suomalaiset ovatkin ulkoilleet ennätystahtia. Jos 
pystyy välttämään viikonloppuina tunnetuimmat ulkoilualueet, sekaan mahtuu kokemukseni 
mukaan oikein hyvin.

Tätä kirjoittaessani (toukokuun alku) näyttää siltä, että kesän ulkoliikuntatapahtumat 
onnistuvat. Rokotukset ovat hyvässä vauhdissa, ja tällaiset infektiot usein vaimenevat 
kesää kohti.

Kerhoillat

Luotetaan, että kolmas kerta toden sanoo kerhoillassa Tari Haahtela: Luonto parantaa 
11.10. (katso erillinen ilmoitus). Pyrin saamaan vielä loppusyksyyn samoin kaksi kertaa 
siirtyneen aiheen Nina Teirasvuo: Ankarat Avontuturit. Seuraa tiedottamista (Väärti 3/2021, 
FB-sivu).

Kärri

Kevättalkoot jouduttiin vielä perumaan toukokuulta, mutta pyrimme järjestämään ne kesän 
kuluessa. Saman viikonlopun yhteyteen pyrimme myös saamaan kesäjuhlan viime kesän 
suosion innoittamana. Seuraa tiedottamista (FB-sivu, sähköpostirinki).

Kärrin nurmikko tarvitsee ajamisen noin 1.5 - 2 viikon välein. Sitä on tehnyt pieni sisukas 
joukko, johon nyt tarvitaan lisävoimia. Varastossa on kaksi ruohonleikkuria sekä trimmeri. 
Pyydän siis apuvoimia tähän teiltä, hyvät kavtsilaiset! Minulta voi vaikka tiedustella, mikä on
leikkuiden tilanne, mutta oikein hyvin voi vaan ryhtyä hommaan Kärrissä ollessaan. Kiitos 
etukäteen. Minulle voisi sitten laittaa viestin (tekstari tai sähköposti tai FB-päivitys Kavtsin 
sivulle), että tiedän tilanteen.

Kärrin syystalkoot ovat lauantaina 25.9.

Hyvän lumisen talven jälkeen kaunista ja leppeää kesää!

Annu Koistinen
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TOIMINTAKALENTERI 2021

8.6. Kaupunkipolku (iltaretki) Tapulikaupunki

24.-31.7. Kesävaellus Sarek / Padjelanta

25.-31.7. VaVa leiri Susikyrö

7.8. Valloittavat huiput Pajamäki Patterinmäki

14.8. Pitkä marssi Seitsemän Veljeksen reitti

26.8. Teltan pystytys myrskyssä 
kesällä

Hakunilan urheilupuisto

4.-11.9. Kämppäviikko ja ruskavaellus Susikyrö ja Hetta-Pallas 
kansallispuisto

18-19.9. GPS-koulutusviikonloppu 
(teoria + käytännön harjoitus) 
suunnittelu ja käyttö

25.9. Kärrin talkoot Kärri

1-3.10. TL syyskokous ja susiaiset Susikyrö

11.10. Kerhoilta, luonto parantaa Todennäköisesti Oodi

5-7.11. Viikonloppuretki Lauhanvuori & Kauhaneva

8.11. Syyskokous (+ 
kevätkokouksen asiat)

Pasilan kirjasto

Tapahtumat toteutetaan maan hallituksen koronaohjeita noudattaen.

Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai 
Tunturilatu-lehdestä.
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KESÄKUUN TAPAHTUMIA

Ti 8.6. klo 18:00 Iltaretki Tapulikaupugin kotikaupunkipolku

Maatullinkuja 4, Helsinki, Tapulikaupungin srk-kodin edestä.
Olemme kiertäneet muutamia pääkaupunkiseudun kotikaupunkipolkuja ja nyt on vuorossa 
Tapulin kotikaupunkipolku. Voit tutustua polkuun etukäteen: 
kaupunginosat.fi/tapulikaupunki/kotikaupunkipolku/. Missä oli Puistolan vanha asema? 
Mistä voisi löytää pommikoneen hylyn? Mistä tulee nimitys Sikalanmetsä? Käymme myös 
sisällissodan jälkeisten levottomuuksien aikaisella teloituspaikalla.
Jos tulet autolla, laita navigaattorisi osoitteeksi esim. Palokoukunkuja 1, Helsinki. Silloin 
löydät seurakunnan parkkipaikalle. Hae retken vetäjältä parkkilippu, joka oikeuttaa sen illan 
pysäköintiin. Kiekollisia parkkipaikkoja on Ajurinaukiolla, josta on lyhyt kävelymatka sekä 
Palovartijantie 20:n edessä. Julkisilla pääset paikalle P- ja I- junalla sekä busseilla 73, 74, 
75 ja 79.
Retkelle ei ole ennakkoilmoittautumista. Tied. Markku Arola p. 0500-777 554.

Lisätietoja kaupunkipoluista löytyy sivustolta:
Kotikulmat haltuun paikan päällä

Kotikaupunkipolut ovat kartalle koottuja kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupunginosien 
historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria, julkista taidetta, arkkitehtuuria sekä merkittäviä
henkilöhahmoja. Pyrkimyksenä on kuvata urbaania elinympäristöä monipuolisesti ja 
mielenkiintoisesti suoraan paikan päällä. 

http://www.kotikaupunkipolut.fi/
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HEINÄKUUN TAPAHTUMIA

La 24-La 31.7. Kesävaellus Ruotsin lapissa (Sarek)

Lähdemme vaeltamaan Sarekin kansallispuiston majesteetillisiin maisemiin mikäli 
koronatilanne vain sallii (varasuunnitelmana vaellus samana ajankohtana Suomen puolella).

Suunnitelmana on vaeltaa keskimäärin noin 15 kilometriä päivässä kahdeksana 
kulkupäivänä (lauantaista lauantaihin), pääosin poluttomassa maastossa. Ajatuksena on 
kulkea rengasreitti Kvikkjokkista aluksi Tarradalenniin josta ylängön kautta Rapadaleniin ja 
jälleen ylängön kautta oikaisten kohti lähtöpaikkaa. 

Korkeuserot alueella ovat merkittäviä, kahlauksia on luvassa ja sää voi olla keskikesästä 
huolimatta vaativa. Kulkualusta vaihtelee poluista ja helpohkosta tunturinummesta 
hankalakulkuiseen louhikkoon ja pusikoihin. Kuljemme lähtökohtaisesti yhtenä ryhmänä 
kaikille sopivaa vauhtia. Jokainen huolehtii varusteistaan, majoittumisesta ja ruokailuistaan. 
Majoittuminen teltoissa (tupia tai muita palveluita ei reitillä juuri ole). Kaikkinensa vaellus 
edellyttää hyvää vaelluskuntoa ja aiempaa kokemusta pohjoisen vaelluksista.

Järjestäjät: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894) ja Kirsi Hiltunen 
(kirhan@welho.com)

Su 25.7.- la 31.7. Tunturiladun VAVA-leiri Susikyrössä 

Leiri on Enontekiön Yli-Kyrössä Tunturiladun Susikyrön alueella, järjestäjänä Tunturikerho 
Kavtsi ry. Leiri alkaa sunnuntaina iltanuotiolla ja päättyy seuraavana lauantaina 
aamupalaan.
Viikko on tarkoitettu lapsille muiden läheisten aikuisten kuin vanhempien kanssa. Läheiset 
voivat olla mummi, ukki, kummi, setä, täti… Lasten suositusikä on 6-15 vuotta. Vanhemmat 
jäävät viettämään laatuaikaa kotiin!
Viikon aikana opetellaan retkeilytaitoja, retkeillään, kalastetaan, melotaan, leikitään …... 
Tehdään (säävaraus) yönyli vaellus lähitunturiin.
Leirillä majoitutaan kämpissä (Vanha kämppä 14 paikkaa, Susi-Oskari 5 paikkaa, Koira-
Oskari 5 paikkaa) tai teltoissa. Sisämajoituspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pari
sähkötöntä asuntovaunu/-autopaikkaa on. Ruuat ovat järjestäjien leirillä valmistamat.
Osallistumismaksu sisältäen ruokailut: lapset 70 €, aikuiset 140 € (sis. 60 € aluemaksun 6 
yön osalta). Ilmoittautumiset maria.sederlof@elisanet.fi 28.6.2021 mennessä. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mukaan mahtuu noin 40 osallistujaa. 
Ilmoittautuminen on sitova, kun ennakkomaksu 50 € on maksettu kerhon tilille FI53 1244 
3500 0628 21. Loppumaksu maksettava 5.7.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitetaan majoitustoiveet ja mahdolliset ruokarajoitukset. Varauksen peruuntumisesta 
ilmoitettava välittömästi.
Kavtsi ry:lla on jonkun verran vuokrattavaa retkivälineistöä. Pyritään myös tarvittaessa 
auttamaan puuttuvien retkivälineiden lainaamisessa. Ota tarvittaessa yhteyttä Sirpa 
Karvoseen, sirpakarvonen77@icloud.com
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Vastuuhenkilöitä ovat:
Marita Maula, leirivastaava, marita.maula@kolumbus.fi, 040 509 4412
Maria Sederlöf, taloudenhoito, ilmoittautumiset, maria.sederlof@elisanet.fi, 040 725 8469
Sirpa Alapuranen, emäntä, sirpa.alapuranen@luukku.com, 050 597 5811
Inka Helenius, emäntä, helenius.inka@gmail.com, 050 567 6315
Sirpa Karvonen, ohjelma, retkivarusteet, sirpakarvonen77@icloud.com, 040 539 9023
Hannu Maula, renki

Kalan käsittelyä

Sivuilla 26 ja 27 on lisää kuvia edellisiltä leireiltä
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ELOKUUN TAPAHTUMIA

La 7.8. kl0 10:00 Valloittavat huiput Pajamäki Patterinmäki

Kokoontuminen tapahtuu Pitäjänmäen aseman liityntäpysäköintialueella radan 
eteläpuolella. Tämä retki on osa Uudenmaan Latualueyhdistyksen sarjaa Uudenmaan 
huipuista. Retken yksityiskohdat tarkentuvat heinäkuun puolivälissä, jolloin vetäjä tiedottaa 
niistä Kavtsin FB-sivulla ja sähköpostiringissä. Laita varaus nyt jo menokalenteriisi! 

Vetäjä Annu Koistinen 050 3266960 annu.koistinen@iki.fi

Aurinkokuntamalli Pajamäellä

Aurinkokuntamalli sijaitsee Helsingin ja Espoon rajalla. Se havainnollistaa 
aurinkokuntamme rakennetta ja mittasuhteita. Malli on rakennettu mittakaavaan yhden 
suhde miljardiin, jolloin millimetri mallissa vastaa aurinkokunnassa tuhatta kilometriä tai 
metri miljoonaa kilometriä. Tässä mittakaavassa sekä aurinkokunnan etäisyydet että 
kappaleiden koot pystytään toteuttamaan järkevästi Maan pinnalla.
https://www.ursa.fi/aurinkokuntamalli.html

La 14.8. klo 8:30 Pitkä marssi Seitsemän Veljeksen reitillä (Nurmijärvi - Hyvinkää)

Tule mukaan aistimaan loppukesän luonnon ja pitkän patikan suomia tuntemuksia kerhon 
perinteiselle pitkälle marssille! Tällä kertaa suuntaamme Seitsemän Veljeksen reitille kulkien
osuuden Nurmijärveltä Hyvinkäälle. 

Lähtöpaikkana on Neste Nurmijärvi Myllykukko (Ilvesvuorenkatu 2, Nurmijärvi). Patikka 
päättyy Hyvinkään Sveitsiin (Härkävehmaankatu, Hyvinkää). Ennen marssille lähtöä 
tarkoituksena on viedä osa autoista Hyvinkäälle niin että pääsemme niillä takaisin 
lähtöpaikalle.

Kokoonnutaan lähtöpaikalle lauantaina 14.8. klo 8:30 josta aluksi autojen siirto Hyvinkäälle. 
Itse marssille lähdemme viimeistään klo 9:30. Ohjeellinen kulkuaika 12 tuntia. Reitti kulkee 
lähtöpaikalta ensin Rajamäelle josta jatkamme Usmiin ja edelleen Sveitsiin. Kuljemme koko 
matkan merkattua reittiä. Kulkualustana pääasiassa polut jotka voivat olla huonokuntoisia, 
märkiä ja liukkaita. Lisäksi lyhyitä tieosuuksia. Matkaa kertyy noin 40 kilometriä. Maasto ja 
kulkuvauhti edellyttävät 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.  

Ilmoittaudu mukaan ma 9.8.2021 mennessä, ja kerro onko käytössäsi auto tai tarvitsetko 
kyytiä lähtöpaikalle. Sovitaan sitten etukäteen autojen siirrosta. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).
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To 26.8. klo 17.00 Teltan pystytys myrskyssä -harjoitus 

Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa 

Teltta on tärkeä turvallisuusväline, mutta siitä ei ole apua jollei pystytys onnistu kovassa 
kelissä. Pystytyksen vaativuutta on hankalaa kuvitella, jollei tilanteesta ole kokemusta. Nyt 
sitä on mahdollisuus hankkia turvallisemmin kuin avotunturissa myrskyn riepotellessa. 
Lumitykit tuottavat tuulta ja on mahdollista jopa valita millaisessa puhurissa oman telttansa 
pystyttää. Tilaisuuden puitteet järjestää Lapinkävijät, ja harjoitukseen ovat tervetulleita 
Tunturikerho Kavtsin jäsenet. Jokainen tuo oman teltan ja vastaa varusteistaan. 
Pystytyksen aikana silmät tulee suojata laskettelulaseilla. Ennen harjoituksen alkua 
esitetään, miten teltta tulee pakata, jotta sen pystyttää vaivattomimmin. 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8. Risto Heinäselle joko sähköpostiin 
risto.heinanen(at)luukku.com tai tekstiviestinä numeroon 050 326 3994. 
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SYYSKUUN TAPAHTUMIA

La 4.-la 11.9. Kerhoviikko Tunturiladun kämpällä Susikyrössä

Kerhoviikolle on varattu Susikyrön vanha kämppä, jossa on 14 vuodepaikkaa sekä 
kankaalla on runsaasti telttapaikkoja. Tänä vuonna osallistujat maksavat kerholle 
aluemaksun yöpymisten mukaan, mikä on enintään 10,-/yö eli vrk. Kerhoviikolle etusija on 
Tunturikerho Kavtsin jäsenillä.
Julkisilla lähtevien lähtö on pe 3.9. junalla Kolariin ja sieltä bussilla Vuontispirtille, josta on 
lyhyt kävelymatka Susikyröön. Paluu on la 11.9. ja su 12.9. ollaan pääkaupunkiseudulla. 
Ainakin menneinä vuosina Kolarista on ollut bussiyhteys sesonkiaikoina Vuontispirtille.
Kerhoviikon ohjelmaksi on ajateltu kahta vaihtoehtoa tai sitten voit tehdä omatoimiretkiä 
Susikyröstä.
    1. Vaellus Hetta-Pallas -kansallispuiston pohjoisosiin osittain vähemmän kuljetuille 
alueille.
    2. Päiväretkiä eri puolille Susikyrön lähistöllä olevia maastoja. Osaan on tarkoitus mennä 
parilla henkilöautolla kimppakyydein.
Vaellusta lähtee vetämään Juha Kelkka ja päiväretkiä yhdessä osallistujien kanssa ideoi 
Markku Arola. Ilm. ja tied. 31.7. mennessä Markku Arola p. 0500-777 554, 
markku.arola@kolumbus.fi tai Juha Kelkka p. 050-3323239, juhake1960@gmail.com 

Outtakka
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18-19.9. GPS-koulutusviikonloppu

Paikka: pääkaupunkiseutu klo 09.30 – 17.00
GPS-laiteen käyttö suunnistuksen apuvälineenä onnistuu, kun sen käytön harjoittelee 
etukäteen. 
GPS ja nykyiset kännykät ovat riippuvaisia akunkestosta. GPS-laite toimii puhelinverkkojen 
ulkopuolella ja niillä on keskimääräisesti pitempi akunkesto. Kumpikaan ei korvaa 
paperikarttaa ja kompassia, mutta toimiessaan helpottavat erämaaelämää. Kun käytät 
GPS-laitetta, säästyy puhelimen akku tärkeämpää viestittelyä varten.
GPS-maastokarttakoulutus on reittisuunnittelua tietokoneella, ja tulos siirretään GPS-
laitteeseen. Koulutus tapahtuu sisätiloissa. Mukana sinulla tulee olla oma kannettava 
tietokone ja GPS-laite. (Koulutustilassa on WIFI.)
Koulutuksessa tutustutaan maastokarttaohjelmaan ja siihen miten reitit suunnitellaan ja 
merkitään karttaohjelmaan. Sitten ne siirretään GPS-laitteeseen.
Pyrimme järjestämään muutaman GPS-laitteen kurssin ajaksi lainaksi ellet vielä omista 
omaa laitetta.
Koulutus on tätä kirjoitettaessa suunnitteluvaiheessa ja tarkentuu kesän mittaan. 
Ilmoittautuneille tiedotetaan yksityiskohdista myöhemmin.
Koulutuksen suunnittelijoina Paavo Ahonen, Mika Kiiski, Soile Altio ja Aslak Söderman.
Koulutuksen pitopaikka on pääkaupunkiseutu ja ilmoitetaan myöhemmin. 
Mahdollisesta majoittumisesta ilmoitetaan myöhemmin (la-su/maastopäivä)
Ruokailusta ilmoitetaan myöhemmin. (omareppuruoka / yhteismurkinat).
Koulutuksen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta kuten kaikki Kavtsin ohjelmat tämäkin on 
omakustanteinen. Kustannukset jaetaan jos niitä on.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.9. mennessä Aslak Söderman, 
aslak.soderman@outlook.com. 

La 25.9.2021  Kärrin syystalkoot klo 9.30 alkaen

Inkoon Rannikkotie 2290, juuri ennen Raaseporin rajaa
Laitetaan Kärri taas syyskuntoon. 
Lisäksi löytyy paikkojen kunnostus/korjaustyötä, varastojen raivausta. Taas on töitä ahkerille
käsille.
Aamukahvi/tee tarjotaan tuttuun tapaan klo 9.30, samalla käydään läpi päivän 
työsuunnitelma.
Päivällä tarjotaan lounas, omat ruokailuvälineet mukaan. Iltapäivällä lämpiää sauna, ja 
saunan päälle vielä kahvit/teet.
Jos haluat jäädä Kärriin yöksi, sekin onnistuu. Samoin uuden avaimen hankkiminen 
(vuoden jäsenyyden jälkeen, vanhan avaimen haltijat 20€, muut 50€, maksu etukäteen 
Kavtsin tilille tai käteisellä paikalla). Tällä hetkellä avaimet ovat lähes lopussa, joten jos 
haluat sellaisen, ilmoita hyvissä ajoin, jotta ehdimme hankkia uusia.
Ilmoittautumiset Annulle (tekstari tai sähköposti), jotta osaamme varata sopivasti 
syömistä tai juomista.
Kärriin pääsee huonosti bussilla. Ilmoita siis, tarvitsetko autokyydin tai voitko tarjota kyydin 
muille.
Tervetuloa! Jos et pääse puoli kymmeneksi, tervetuloa myöhemmin!
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LOKAKUUN TAPAHTUMIA

Pe 1.-Su 3.10 TL syyskokous ja susiaiset

TL syyskokous ja susiaiset pidetään Susi-Kyrössä. Tarkemmat tiedot julkaistaan Tunturilatu 
lehdessä.

Ma 11.10.2021 klo 18.00 Tari Haahtela: Luonto parantaa

Toivottavasti kolmas yritys toden sanoo!
Allergologian professori emeritus Tari Haahtelalla on pitkä ura tutkijana ja 
luennoitsijana. Yksi hänen tunnetuimmista tutkimushankkeistaan on Suomen ja Venäjän 
Karjalan välinen allergiatutkimus. Hänen teesinsä on luonnon monessa mielessä parantava 
vaikutus. Keskeinen kysymys on ”Miten saataisiin lande stadiin”.
Tari Haahtela on hyvin kysytty luennoitsija, mm Tieteen päivillä häntä on kuultu usein. Hän 
osaa puhua niin asiantuntijoille kuin tavallisille tallaajille, hauskasti ja iskevästi.
Saamme kuulla häntä lokakuun kerhoillassa, joka on avoin kaikille.
Tilaisuus pyritään saamaan keskustakirjasto Oodiin. Tätä kirjoittaessa ei salia vielä pysty 
varaamaan. Seuraa tiedotuksia sähköpostissa ja Kavtsin fb-sivuilla.
Tervetuloa, tuo mukaan myös ystäväsi!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen  050 3266960.

Puolipitkä marssi

Lokakuun lopussa on perinteinen puolipitkä marssi, eli kävelemme noin 20 km 
päivämatkan. Marssi toteutetaan lauantaina 23.10. tai 31.10. Mahdollisia hyviä 
reittiehdotuksia voi esittää tiedottajalle. 

Puolipitkä marssi Laajasaloon 2019
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MARRASKUUN TAPAHTUMIA

Pe 5-La 7.11. Viikonloppuretki Lauhanvuori & Kauhaneva

Syksyn viikonloppuretki suuntautuu Lauhavuoren ja Kauhanevan aluelle. Lisätiedot Väärti 
3/2021

Ma 8.11.2021 Yhdistetty kevät- ja syyskokous klo 18.00 Pasilan kirjasto

Emme voineet pitää vuoden 2021 kevätkokousta koronarajoitusten takia. Tällöin Kavtsin 
hallitus päätti siirtää kevätkokouksen syyskokouksen yhteyteen. Kevätkokouksen asiat, 
toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, laitettiin kaikkien jäsenten 
nähtäville Kavtsin nettisivuille.
Tämän yhdistetyn kokouksen päivämäärä on siis yllä. Paikaksi on varattu tuttu Pasilan 
kirjaston toisen kerroksen auditorio. Kokouksessa tulee henkilövalintoja, mm uusi 
puheenjohtaja.
Kokouskutsu julkaistaan Väärtin numerossa 3/2021
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Hiihtovaellus Kilpisjärven alueelle

Hiihtovaellus alkoi jo hieman ennen Kolbmalaisten saapumista Kilpisjärvelle. Perjantaina 
2.4. n. klo 12.20 lähdettiin suksilla ahkiot perässä kapuamaan jo minulle aiemmin tutuksi 
tullutta rinnettä ylös Ailakkavaaran etelärinteellä Ailakkajokea seuraillen. Aurinko paistoi 
upeasti ja lämmitti tummia vaatteita päälläni. Taukoja sai pitää useita, sillä perässä tuleva 
ahkio painoi varmasti yli 50kg. Autiotuvalle saavuttiin n. klo 16.30. Matkalla näimme 
pilkkijöitä, upea sää oli saanut heidät varmasti liikkeelle. Teltan paikka oli helppo löytää 
autiotuvan läheltä, koska lunta ei ollut paljoa ja osa kivikossa olevista varvuista näkyi lumen 
seasta. Kavtsilta vuokrattu Hikerikin toimi hyvin. Lämpötila pyöri nollan molemmin puolin.

Lauantai 3.4 noustiin aurinkoisessa säässä. Hyvin nukutun telttayön jälkeen oli mukava 
laittaa leiri kasaan ja lähteä hiihtämään n. klo 10.00 kohti seuraavaa etappia Termisjärveä. 
Tunturissa aurinko paistoi taas ja lämmitti. Reittimme kulki Paihkasvaaran ja Dierpmesvarrin
välistä kohti pohjoista nautimme upeista maisemista. Laskeuduimme Termisjärvelle 
Dierpmisvarrin osittain jyrkkää rinnettä, mutta painava ahkio ei haitannut, ku teimme 
rinteellä isoa siksakkia. Vain lumisade hetkittäin vaikeutti alas tuloa, kun näkyvyys katosi. 
Nukuimme autiotuvassa, siellä oli kaksi muutakin vaeltajaa nukkumassa. Pihapiirissä oli 
telttoja n. 15Kpl

Sunnuntaina 4.4 lumisade (räntäsade) jatkui. Sade oli niin märkää, että teltan pystytyksen 
yhteydessä teltan pintaan jäänyt sade jäätyi myöhemmin pieniksi jääpaloiksi. Kävin hetken 
aikaa pilkkimässä. Jään päällä oli n. 80cm kerros lunta mikä oli ensin lapioitava pois, jotta 
pystyi kairaamaan kairalla reiän reilu metrin jäähän. Ei kalaa. Iltapäivällä Kolbmalaisia tuli 
kahdessa erässä ensin ns. lumileijailijat ja sitten loppuosa porukkaa. Illalla koko viikon 
porukka oli kasassa 11 henkilöä. Autituvan ympäristössä teltat vain lisääntyivät n 25kpl.

Maanantaina 5.4 matka alkoi n. klo 9.30 lumipyryssä kohti Kaitsajärveä, jonne sovittiin 
kohtaamispaikka leijailijoiden mennessä eritahtia. Matka kului lumipyryssä ja tuulessa 
osittain minullekin jo entuudestaan tuttua reittiä. Sain olla letkan etuosassa avaamassa 
latua ”mielipuuhaa”. Kaitsajärvellä päätimme kiertää Japmajärvelle Jouvvavarrin 
pohjoispuolelta koska ns. satulan ylitys huippujen välillä olisi ollut lumisateen takia liian iso 
riski. Lounastaukoa pitäessämme leijailijatkin saivat meidät kiinni. Illalla leiripaikkaan teltan 
pystytys tuulessa n. klo 18.00 ja lumisateessa oli haastavampaa kuin aiemmin autiotupien 
läheisyydessä. Kävin vielä kairaamassa järveen reiän, josta sai otettua vettä. Yöllä 
herätessäni kuului tuulen ulvonta lumisateen jatkuessa.

Tiistaina 6.4 päästiin matkaan n. 9.30 lumisade jatkui lämpötila edelleen hieman nollan 
yläpuolella. Tästä johtuen päivän aikana sai useampi laittaa suksiensa pohjaan luisto tms. 
voidetta, jottei suksen pohjaan tai karvoihin tarttuisi uusi satava märän oloinen lumi. 
Matkamme jatkui kohti pohjoista, sain olla taas alku päässä. Saivaaran kohdalla oli hetken 
kirkkaampaa ja maisemiakin näkyi. Lounastauon pidimme Meekon autiotuvan edessä. Siinä
kalottireitille tullessa huomasi moottorikelkkojen olemassa olon. Iltaa kohti kuitenkin 
räntäsade taas yltyi ja märkä lumi kasteli takkia sekä housuja ja ahkion päällä olevia 
tavaroita. Pitsusjärven autiotuvan pihaan kasailtiin telttoja n. klo 18.30 taas lumisateessa. 
Kyllä aloin jo miettiä seuraavan päivän Halti huiputusta; miten se onnistuu, jos lunta vaan 
sataa?
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Jossain Meekon pohjoispuolella

Keskiviikko 7.4 heräiltiin normaalisti, mutta jo ennen kuin kävin ulkona kuulin miten tuuli 
”ulvoo” sovimme kovassa tuulessa suoraan, että siirtäisimme lähtö aikaa 30 minuuttia eli klo
10.00. Meistä seitsemän lähti kohti Haltia ekstra vaatteet päällä, tuiskulasit silmillä. Mieleeni
muistui Haltin kesän valloitus muutaman vuoden takaa sama tuuli. Pakkasta oli vain -5 
astetta, mutta tuo 15-20 m/sek pohjoistuuli sai ilman tuntumaan jäätävän kylmältä. Tauot 
pidettiin selkä tuulta päin seisaaltaan pari minuuttia. Vastaan tulijoita tuli muutamia ryhmiä. 
Haltin varaustuvasta oli varattu meille yöpaikkoja. Kukaan ei kuitenkaan halunnut ahkiota 
vetää sinne asti, joten lounastauko oli helppo viettää varaustuvalla. Tauolla pohdimme; kuka
lähtee ylös ja, jos joku haluaa kääntyä; miten menetellään? Niin ettei kukaan jäisi yksin. 
Tuulen takia näkyvyys oli n. kaksi- neljä metriä. Haltin valloitukseen päätti lähteä viisi ja 
tuvalle jäi kaksi. Rinnettä noustessamme nousu meni aika vaivattomasti seuraillen 
puukeppejä (aurauskepin tyyppisiä). Juuri ennen huippua ne kuitenkin loppuivat, yritimme 
ketjussa etsiä seuraavaa keppiä ja kun ei löytynyt menimme navigaattorin avulla viimeiset 
100-200metriä huipulle, jotta postilaatikko löytyi. MAHTAVAA! Tein sen mietin mielessäni, 
vaikka kuvaa metallisesta postilaatikosta ottaessani en tuntenut sormissa enää edes kivun 
tunnetta, koska olivat niin jäässä ja tunnottomat. Alastulo kävikin paljon helpommin, sillä 
ilma kirkastui odottamatta ja saimme lasketella takaisin Haltin tuvalle upeissa maisemissa. 
Oltiin Pitsusjärvellä takaisin n. Klo 19.00.
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Torstai 8.4 ilman kirkastuttua edellisenä iltapäivänä saimme nauttia koko päivän auringosta. 
Aurinkorasvaa 50% joka tauolla ja silti naama punotti. Aurinko myös lämmitti ilmaa niin, että 
luovuin kuoriasusta ja hiihtelin merinovillakerrastossa. Pidimme lounastauon Meekon 
varaustuvan edessä. Paljon rauhallisempi paikka, kun moottorikelkat kurvailivat vain 
autiotuvan edestä. Muutama ehti löytää geokätkönkin pihapiiristä sekä nautittiin auringosta, 
yksi bongasi kärpäsenkin tuvan eteläseinustalla. Matka jatkui kohti Kuonnarjoen autiotupaa.
Illemmalla aurinko vielä paistoi, mutta ilmassa tunsi tulevan yön viileyden, telttoja päästiin 
kasaamaan vasta n. klo 19.00. Viikon kylmin yö -15 astetta. 

Matkalla kohti Kuonjarjokea

Perjantai 9.4 matkaan lähdettiin n. klo 10.00 aamupäivä oli kylmä. Kuitenkin auringon 
paistaessa ilma lämpesi ja sai taas riisua vaatteita. Saarijärven autiotuvalla lounastauolla 
ollessa pääsi jo käyttämään puhelinta normaalisti. Oli toki kuulunut pitkin viikkoa 
vaihtelevasti. Oli ihana soittaa läheiselle ihmiselle ja hänen ääntään viikon jälkeen kyyneleet
vain valuivat poskia pitkin. Tajusin miten kova koti-ikävä minulla oli. Onnellinen olo ihana 
vaellus ja seikkailumatka tehtynä. Matkaa kuitenkin Kilpisjärvelle oli vielä n. 12km, jonne 
saavuimme ilta aurinkoa ihastellessamme n. klo 18.30.

#Vaeltaja

17



Kolbman hiihtovaellus Kavtsin iskuryhmällä vahvistettuna Käsivarressa viikolla 15

Lauantaina 10.4. alkoi Kilpisjärven Retkeilykeskuksen pihaan tulla autoja, jotka olivat 
enemmän tai vähemmän täynnä ahkioita ja suksia.

Respasta kämpän avain ja petipaikan löytymisen jälkeen nopea ahkioiden pakkaaminen, 
sillä matkalta ostetut sapuskat piti vielä saadaa mahtumaan kyytiin.

Sitten päivälliselle, jossa oli ryhmä epätasaisesti ruskettuneita vaeltajia sekä meitä vielä 
tässä vaiheessa kalpeanaamoja. 

Osa ruskettuneista polkaisi aamulla kohti etelää meidän vastatulleiden ja urheimpien 
edellisviikon vaeltajien ahtautuessa autoihin ja nokka kohti Ropinsalmea, 
kuutisenkymmentä kilometriä Kilpisjärveltä kotia kohti.  Vaan emmepä lähteneet vielä kotiin,
vaan otimme ahkiot vetoon ja 8 hengen voimin lähdimme puskemaan ylämäkeen 
tunturikoivikossa kohti Aatsan tupaa.  Koivikossa matka sujui melko hitaasti hyvää reittiä 
pehmeähkössä lumessa etsien.

Ensimmäinen varustevauriokin tapahtui, kun ahkio päätti ohittaa puun eri puolelta kuin 
ahkion vetäjä.  Pieni pätkä varasauvan putkea ja pitkä pätkä jesaria ja matka jatkui.  
Muutaman ylämäkipunnerruksen jälkeen maisema avartui koivikon loppuessa ja Aatsan 
tuvan tullessa näkyviin.  Ei ollut ruuhkaa pihalla, olimme ainoat yöpyjät.  Kaikki laittoivat 
teltat pystyyn ja pian kuuluikin keittimien kohina kaikista kuudesta teltasta.  Kämppä 
lämpöiseksi ja kamat kuivumaan.  Vesipaikkakin löytyi n. sadan metrin päästä avoinna 
olevasta purosta.  Pitkävartinen kauhakin kuului tuvan varustukseen, mikä helpotti veden 
lippoamista. Mahtava pakkasmaisema ja auringonlasku Riikagárdevárrin taakse innoitti 
ottamaan kuvia muistoksi.

Kylmässä yllättävän huonosti nukutun yön jälkeen aamupuuron ja-kahvin keitto ja sitten 
kamat kasaan teltta rullalle ja matkaan. 

Kirkkaassa pakkassäässä nokka kohti pohjoiskoillista ja Marsujärveä. Hevospohtuvaaran 
rinteellä oli parinsadan poron tokka hiljalleen kulkemassa meitä kohti.  Syykin selvisi, kun 
poromies tuli hetken päästä luoksemme.  Juttelimme muutaman sanan ja kyselimme 
poroista ja miten ne noin meitä kohden tulevat.  Poromiehellä oli sylissään rehusäkki ja 
kyydissä muutama säkki lisää. Ruoan perässähän ne olivat.  Sama aika ja sama paikka 
sanoi poromies ja lähti ajamaan kohti porotokkaa.  Vauhdissa säkki auki ja rehut maihin.  
Porot menivät nättiin jonoon vaaran rinteelle apetta nauttimaan.  Saavat kuulemma rehusta 
lisää virtaa jäkälän kaivamiseen.

Reippaassa tuulessa saavutimme Marsujärven josta suunnistimme koilliseen Korvivaaran 
pohjoispuolitse kohti Ropin kämppää.  Järvellä taas pieni varusterikko, ahkiosta naru poikki.
Kenttäkorjauksen jälkeen matka jatkui.  Kämppä oli taas autiona, mutta vielä iltakymmeneltä
tuli pari kaveria ahkioiden kanssa, olivat hiihtäneet Ropinsalmelta.  Taas telttayö ja kamat 
kuivui taas tuvassa.

Seuraava päivä olikin sitten lepopäivä.  Paitsi että muut yhtä lukuunottamatta lähtivät Ropia 
huiputtamaan.  Oli kuulemma huikeat maisemat.  Halti, Pältsa ym. suurtunturit näkyivät 
todella kirkkaassa säässä. Illalla tulleet ukot tekivät lähtöä alkuiltapäivästä, olivat päässeet 
petiin vasta puolenyön jälkeen.  Osoittautui, että toinen heistä olikin Tunturiladun jäsen.  
Pieni maailma.  Vesipaikkakin löytyi heti toisena päivänä, ensimmäinen ilta meni lunta 
sulattaessa.

Illalla seitsemän maissa paikalle tuli yksinäinen vaeltaja, joka oli hiihtänyt rinkka selässä ja 
ahkio perässä Ropinsalmelta tänne.  Yksin tullut yöpyi tuvassa, me muut taas teltassa.

18



Aamulla kuuden maissa yksinvaeltaja oli jo pihalla lähdössä, koska aamupäivän jälkeen oli  
säätiedotus luvannut lumisadetta vähintään 10 m/s tuulen kanssa. Kaverin tarkoitus oli 
hiihtää meidän edellämme Kaskasjoen kämpälle.  Mekin tuuppasimme matkaan jo 
yhdeksältä voimistuvaan tuuleen.  Noin 13 m/s sivutuuli yltyvän lumisateen kanssa ajoi 
porukan kasaan.  Bizejohkaváritn jälkeen lähdimme etsimään turvallista kohtaa pudottautua
alas Kaskasjoen laaksoa ja Kaskasjoen tupaa.  Hieno reitti löytyikin ja ilman haavereita 
pudottauduimme toista sataa metriä alemmas polvet setsuuria lyöden.  Pienen hapuilun 
jälkeen löysimme reitin jokilaaksossa näkyneelle kelkkauralle ja sitä myöten kämpälle.  
Pehmeässä sivurinteessä energiaa kului kaatuilevien ahkioiden pystyyn nostamiseen. 

Kämpälle saavuttuamme Ropilla olleet pari kaveria olivat siellä ja olivat päättäneet pitä 
siellä lepopäivän.  Ropilta lähtenyt yksinvaeltaja oli tullut tänne jo yhdentoista jälkeen ja 
pienen tankkauksen jälkeen päättänyt jatkaa kohti Puuvrasjoen kämppää.  Teki siis yhden 
päivän aikana meidän kahden päivän vaelluksen.  Ropilla hän oli kertonut suuntanaan 
olevan Halti, koska oli runsaasti aikaa käytössä.  Tuolla vauhdilla ja jaksamisella Haltille 
pääseekin helposti. 

Koska vettä sai joesta, oli iltatoimet normaalia joutuisammat ja pääsimme nauttimaan 
Kaskasjoen kirjaston palveluista.

Aamulla lämpötila oli lähellä nollaa, ja säätiedotus oli luvannut vesisadetta.  Päivä olikin 
tuhnuinen ja koko matka loivaan ylämäkeen ja navakkaan vastatuuleen tuntui tuskaiselta.  
Useimpien mielestä oli vaelluksen tympein päivämatka. Mutta perille Puuvrasjoelle päästiin 
ja saatiin teltat pystyyn puuskaisessa tuulessa. Lumesta taas vedet joten ilta venyi taas yli 
kymmeneen.

Aamulla taas kuudelta ylös ja aamupalaa naamariin, että taas jaksaa punnertaa ahkiota 
eteenpäin. 

Päivän reitti oli melko yksinkertainen. Ensin 6.5 kilsaa länsiluoteeseen ja sitten 9.5 kilsaa 
luoteeseen.  Hienossa säässä matka sujui mukavasti upeita maisemia katsellen.  
Ailakkajärven rantakallioilla näkyi matkan päästä joku ihmeellinen rakennelma.  Kameran 
zoomi paljasti sen paikalle roudatuksi asuntovaunuksi.  Oliko se kalamaja vai mikä jäi 
arvoitukseksi.

Rannalla oli pari ukkoa pilkillä moottorikelkan reen kanssa.  Kelkkaa ei näkynyt.  Ukot olivat 
vieraspaikkakutalaisia, joten heillähän ei ole oikeutta ajaa kelkalla, vaan paikallinen oli 
heidät siihen vetänyt ja oletettavasti oli tulossa myös hakemaan.

Järveä myöten hiihdimme viimeiset reilut kolme kilometriä ja pienen niemekkeen jälkeen 
kämppä pöllähtikin näkökenttään. Näytti olevaan ihan lähellä, mutta gepsin mukaan matkaa
oli vielä lähes 800 metriä. Äkkiähän tuo jo meni. Taas teltat pystyyn, vettä järvestä ja 
Enchiladan paistoon. Olipa hyvää.

Illalla tuvassa iltaa istuessamme, näkyi ikkunasta jono ahkion vetäjiä. Porukan hiihtäessä 
tuvan ikkunan ohi paljastui, että tuttujahan sieltä tuli.  Njallan porukka perinteisellä 
kevätvaelluksella.  Muutama teltta lisää pystyyn nasakassa tuulessa meidän kuuden teltan 
lisäksi.

Aamu valkeni upeana, muutama aste pakkasta, mutta iltapäiväksi oli luvattu lämpöasteita ja
matka Terbmisjärven ja Tsahkaljärven välisessä laaksossa saattaisi olla melko lämmin.

Päästyämme Paihkasvaaran ja Dierpmesvarrin väliseen satulaan, rohkeimmat tempaisivat 
karvat irti suksien pohjasta ja lähtivät laskemaan kohti laaksoa. Me arkajalat uskalsimme 
ottaa karvat pois vasta lounastauolla.  Ensin kokeilimme puolipitkillä karvoilla, mutta lopulta 
kaikki ottivat karvat pois ja mentiin paljailla luiston maksimoimiseksi.
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Päivä oli lämmennyt reilusti plussan puolelle ja aurinko porotti lähes pilvettömältä taivaalta.  
Pitkät kalsarit ja anorakki ahkioon, pipo taskuun ja silti hiki valuen taapersimme loivaan 
alamäkeen.

Satulasta alaslaskiessa näkyi hienosti Halti-highway sekä Leville menevä kelkkareitti.  Sen 
muutaman kymmenen minuutin  aikana minkä laskimme mäkeä alas laskin ainakin 50 
kelkkaa menossa Haltin suuntaan ja melkoinen määrä myös Levin suuntaan.  Jotenkin oli 
hämmentävä näky. Alhaalla Tsahkaljärvellä hiihdimme jonkin matkaa kelkkauraa ja ohi 
ajavien  kaksitahtikelkkojen katku sai kaipaamaan jopa navakkaa vastatuulta ja ylämäkeä 
ylhäällä tunturissa.

Viimeiset pari kilometriä maantienlaitaa tuntui jo melkein voitolta reitin tylsyydestä 
huolimatta.  Viimein pääsimme Retkeilykeskuksen pihaan ja saimme ottaa sukset pois 
jalasta ja vetovyöt lanteilta.

90 kilometriä upeata tunturimaisemaa hienossa seurassa takana.  Nyt saunaan ja syömään.
Paitsi että autot piti hakea Ropinsalmelta.

Aamulla taas ylös ennen sianpieraisua, kahvit nassuun ja matka kohti omaa sänkyä.

Kiitokset Jussi, Hansu, Pekka, Veli-Paavo,  Annikki, Johanna ja Krisse.

Paavo, Kavtsin siipeilijä.
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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. 

Hattujuhlan 2020 lipunnosto
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TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA

Jäsenmäärä 513 jäsentä

Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
Henkilöjäsen 43,00 euroa
Rinnakkaisjäsen 37,00 euroa
Perhejäsenmaksu 69,00 euroa
Nuorisojäsen 22,00 euroa
Opiskelijajäsen 23,00 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 jäsensihteerille: Marita Maula, 040 509 
4412, marita.maula@kolumbus.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 3/2021 ilmestyy viikolla 37/2021 Aineisto lähetetään toimitukseen 22.8.2021 
mennessä, Juha Kelkka, 050 3323293, juha.kelkka@pp.inet.fi tai juhake1960@gmail.com

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 2021

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
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PALVELUKSEEN HALUTAAN VARUSTEMESTARI.

Tarjolla mielenkiintoista tekemistä Kavtsin monipuolisen varustevaraston ylläpitoon ja 
kehittämiseen.  Toimeen kuluu myös varustevuokrauksen hoito ja laskutus sekä kaluston 
huolto ja uusiminen.  Toimi ei vaadi erityisosaamista, terve kiinnostus toiminnan 
kehittämiseen riittää.
Lisätietoja antaa nykyinen Varustemestari Paavo Ahonen, (pkahonen@gmail.com tai 040 
5274 639

OHJEITA VARUSTEIDEN VUOKRAAMISEEN:

Varustevarasto on Malminkartanossa, 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 2021

Hinnasto 2021 Hinnat jäsenille Hinnat ei-jäsenille

Varuste Päivä
Viikon-
loppu Viikko Päivä

Viikon-
loppu Viikko

Ahkio - 20 € 30 € - 30 € 45 €
Tunturisukset ja sauvat - 20 € 30 € - 30 € 45 €
Metsäsukset ja sauvat - 15 € 20 € - 20 € 30 €
Lumikengät ja sauvat 10 € 15 € 20 € 15 € 20 € 30 €
Teltta / laavu / loue - 20 € 30 € - 30 € 45 €
Halti-talviteltta - 25 € 45 € - 35 € 60 €
Puolijoukkueteltta - 75 € 150 € - 100 € 175 €
Trangia - 5 € 10 € - 7 € 15 €
Hiker-keitin - 10 € 20 € - 15 € 30 €
Rinkka - 10 € 20 € - 15 € 30 €
Lastenkantorinkka 10 € 20 € - 15 € 30 €
Kanootti / kajakkikaksikko 15 € 25 € 40 € 25 € 35 € 60 €
Kajakkiyksikkö 10 € 20 € 30 € 15 € 30 € 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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Edellisten VaVa leirien tunnelmia
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Edellisten VaVa leirien tunnelmia
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