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Paistuntureilta heinäkuussa 2021, kuvat Mika Kiiski

2



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 syksyä Kavtsin väki.

Kaikki jakavat varmaan hartaan toiveeni, että koronakurimuksesta päästäisiin 
parempiin aikoihin rokotuskattavuuden parantuessa. Ollaanhan jo toki nyt eri 
tilanteessa kuin ennen rokotuksia. Eläköön koululääketiede! Paljolla tahdolla ja 
osaamisella ja rahalla saatiin rokote ennen näkemättömän nopeasti. Toivottavasti se 
saadaan myös köyhempiin maihin, vain sillä tavoin pandemia heikkenee ja hellittää.

Minun kuusi vuottani puheenjohtajana ovat kohta pulkassa. Paljon olen tänä aikana 
tutustunut hienoihin ihmisiin ja tehnyt hommia heidän kanssaan, paljon olen oppinut 
uutta (esim. ruohonleikkureista...), ja nämä vuodet ovat myös teettäneet töitä.
On toteutettu toimintakysely, Kavtsi on muuttunut ry:ksi, olemme saaneet Kärrin 
omistukseemme. On ollut ilo saada hienoja esitelmöitsijöitä kerhoiltoihimme. 
Vaelluksia ja retkiä on tehty monessa Suomen kolkassa, lyhyitä ja pitkiä, helppoja ja 
vaativia.

Uudet aktiivit hallituksessa ja muissa posteissa tulevat antamaan omat mausteensa 
tulevien vuosien toimintaan, mutta ratkaisevan tärkeää on aktiivinen jäsenistö. Ilman 
sitä ei synny mitään. Tulkaa mukaan, ehdottakaa ja ideoikaa tapahtumia!

Pikkujoulu tarvitsee tekijöitä. Viime vuoden ajatus oli järjestää retkiromppeiden 
kirppis joulupuuron ja joulumusiikin kanssa, mutta korona iski väliin. Nyt tarvitaan 
joku ottamaan koppi pikkujoulusta 2021. Se voisi olla tuo retkikirppis, tai 
ulkoiluhenkinen tapahtuma, tai jotain ihan muuta. Saamme pikkujoulun vain, jos sille 
löytyy järjestäjä. Ilmoittautua voi minulle.

Marraskuun 8. päivä pidämme yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen Pasilan 
kirjastossa. Siitä on kutsu tässä lehdessä. Tervetuloa!

Raikasta ja värikästä syksyä, se on täällä rannikolla usein lämmin ja kaunis!

Annu Koistinen 
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TOIMINTAKALENTERI 2021-2022

18.9. GPS-koulutus Suomen Latu / Stadion

25.9. Kärrin talkoot Kärri

1-3.10. TL syyskokous ja susiaiset Susikyrö

11.10. Kerhoilta, luonto parantaa Oodi tai Pasila

23.10. Puolipitkä marssi Vuosaari

30.10. Retkikuvaus kännykällä Iso Omena

5-7.11. Viikonloppuretki Lauhanvuori & Kauhaneva

8.11. Syyskokous (+ 
kevätkokouksen asiat)

Pasilan kirjasto

20.11. Iltaretki Kallahdenniemi

2022

29.1. Illansuuretki Porkkalanniemi ?

23.4. Pitkä marssi Seitsemän Veljeksen reitti

23-30.7. Kesävaellus Sarek

Tapahtumat toteutetaan maan hallituksen koronaohjeita noudattaen.

Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai 
Tunturilatu-lehdestä.
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IDEARIKAS IHMINEN. LUOVASTI HULLU.

Tunturikerho Kavtsi ry täyttää ensi vuonna 50 vuotta.
Siinä ajassa on kuljettu monia polkuja, tuntureita huiputettu, vaikutettu sekä paikallisella että
kansallisella tasolla retkeilytietämyksen ja vaelluskokemusten laajaan leviämiseen. 50 
vuotta. Pitkä aika.

Tule suunnittelemaan seuraavat 50 vuotta. Avaruus tuskin on rajana. Moni ei sinne vielä 
pääse, mutta otammeko jo askeleita kohti avaruusretkeilyä? Mikä on tunturikerhon jättämä 
jälki tulevaisuudessa ja maailmankaikkeudessa.
Liity joukkoon. Yhdessä voimamme on suuri.

Haluamme pohdiskella sekä tulevaisuutta, että muistella menneitä. Vuoden 2021-2022 
aikana tulemme muistelemaan mitä olemme saavuttaneet, esim. oman ahkion suunnittelu ja
valmistus, sauvakävelyn tunnetuksi tekeminen Suomessa (ja maailmalla), pitkät kotimaan ja
ulkomaan vaellukset, koulutukset, kurssit ja retket. Kärrikaltion hankinta.

Tule mukaan suunnittelemaan, ihan estotta, miten juhlistamme ja kerromme kuluneista 
vuosikymmenistä.

Tarvitsemme idearikkaita ihmisiä, jotka omaavat luovaa hulluutta. Suunnittelemaan 
ensivuoden ohjelmaa. Sinun ei tarvitse toteuttaa, ei tarvitse panna itseäsi likoon, ei tarvitse 
varata aikoja ylitäydestä kalenterista. Tämä ei ole pakkopullaa. Tämä on vapaata 
yhdessäolo olohuoneen lattialla, yön-yli-retkellä- jossain, iltanuotiolla, Lapin lumoissa, 
kahvilassa, näyttelyssä. Tarvitsee vain olla luovasti hullu, idearikas, ihminen. Tähtikirkkaan 
taivaan alla.
Jos olet tarpeeksi hullu tullaksesi mukaan, soita. (040 3100 007 / Aslak)
Jos et ole tarpeeksi hullu, niin me tarvitsemme sinut EHDOTTOMASTI. Kuka meistä 
muuten pitää huolta?
Kaikkien toimikuntien ja hallitusten, menneiden ja tulevien, puolesta TERVETULOA 
mukaan.

Yhteydenotot
Paavo Ahonen (pkahonen@gmail.com)
Aslak Söderman (aslak.soderman@outlook.com)
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SYYSKUUN TAPAHTUMIA

La 18.9. klo 10:00 GPS-koulutus

GPS – käyttökoulutus

Lauantaina 18.9. GPS:n käyttö retkellä ja vaelluksella
Paikka: Suomen Latu koulutustilat / Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki
Aika klo 10.00 – 16.00
Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2021 sähköpostitse osoitteeseen
aslak.soderman@outlook.com
Ilmoittautumisajan jälkeen saat paluupostissa tarkemmat tiedot kurssille tulosta.

GPS-laite auttaa sinua paikantamaan itsesi maastossa ja kartalla. Se voidaan ohjelmoida 
osoittamaan suunta seuraavaan retkikohteeseen. GPS-laiteen käyttö suunnistuksen 
apuvälineenä onnistuu, kun sen käytön harjoittelee etukäteen. GPS-laite ei korvaa 
paperikarttaa ja kompassia, mutta toimiessaan helpottaa vaeltamista. 

Koulutuksessa käydään läpi, mikä on GPS, miksi GPS-laitteesta on hyötyä maastossa ja 
miten GPS-laitteen käyttöä voi valmistella ennen retkelle lähtöä. Koulutuksessa on teoriaa, 
mutta painopiste on harjoittelussa. Mukaan mahtuu muutama hyvä kokemus ja vinkki. GPS-
paikantaminen toimii ilman nettiyhteyttä puhelinverkkojen ulkopuolella. Kun käytät GPS-
laitetta, säästyy puhelimen akku viestittelyä varten.

Opit miten tutustut retkikohteisiisi ennakolta internetin karttojen avulla. Opit miten 
suunnittelet tulevat reittisi viikonlopun päiväpatikalle tai nuku-yön-yli-ulkona retkelle. Opit 
miten erämaavaelluksella GPS-laitteella varmistat sijaintisi ja kulkusuuntasi, vaikka sumu 
yllättää. 

Harjoittelemme reitin merkitsemistä nettipohjaiselle kartalle. Kartalla suunniteltu reitti 
siirretään GPS-laitteeseen. Harjoittelemme reittipisteiden hakua nettikartalta ja niiden 
siirtoa/merkitsemistä GPS-laitteeseen.
Koulutuksessa tutustutaan retkikartta.fi – alustaan ja Garmin Basecamp- ohjelmaan. Näitä 
käytämme reittisuunnitteluun. BaseCamp ohjelmalla siirrämme valmiit reitit GPS-laitteelle.

Näin valmistaudut GPS-kurssille:
Lataa Garmin BaseCamp ohjelma läppärille, toimii Windows ja Mac-ympäristössä:
https://www.garmin.com/fi-FI/software/basecamp/
Ota kurssille oma kannettava tietokone mukaan. 
Ota GPS-laite mukaan.
Ota GPS-laitteen usb/tiedonsiirtokaapeli mukaan.
Ota tuoreet patterit tai ladatut GPS-laitteen akut mukaan.
Koulutustilassa on toimiva WiFi.
PS. Jos sinulla ei ole omaa GPS-laitetta vielä, saat sen meiltä lainaksi kurssin ajaksi.
Kurssi on maksuton. 
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Tauot ja ruokailu:
Aamukahvit.
Lounas.(omareppuruokailu).
Iltapäiväkahvit.
Ota oma lounas ja välipala mukaan, .

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 15.9. mennessä Aslak Söderman, 
aslak.soderman@outlook.com. 
Saat ilmoittautumisen jälkeen osallistumisvahvistuksen s-postiisi. Saat tiedon ilmaisesta 
pysäköinnistä ja saapumisohjeet suljetulle alueelle. Stadionille on helppo tulla julkisilla.

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). 
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.
Tilaisuuden paikka: seuraa tiedotuksia  sähköpostissa ja Kavtsin fb-sivuilla.
Koronarajoitukset elävät, sopeutamme toimintamme niihin.
Tervetuloa, tuo mukaan myös ystäväsi!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen  050 3266960.

La 23.10. klo 10:00 Puolipitkä marssi

Perinteinen syksyn puolipitkä marssi suuntautuu Vuosaaren itäosiin. Vuosaaren 
kaatopaikan ja täyttömäen viimeistely valmistuu syyskuun aikana, eli ne ovat varsinaiset 
pääkohteet. Vuosaaren huippu on merkittävä kasvipaikka. Ajankohdan vuoksi kasvien 
ihmettely jää ensi kesään, mutta sieltä voi esimerkiksi etsiä pääkaupunkiseudun eri 
kohteita, kuten kirkkoja, isoja rakennuksia, meren lahtia ja Porvoon jalostamoa.
Kokoontuminen tapahtuu Vuotalon ja kauppakeskus Columbuksen välisellä aukiolla, 
Mosaiikkitorilla kello 10:00. Paikalle pääsee metrolla, bussilla 560 ja lisäksi autoille löytyy 
liityntäpysäköintipaikkoja. Reitti: Mosaiikkitori, Uutelan kanava, Vuosaaren ulkoilupuisto, 
sataman takana oleva näköalapaikka, Vuosaaren huippu (jyrkkä 50m nousu), Mustavuoren 
ensimmäisen maailamansodan aikaiset linnoitukset, puistoalue vanhan Vuosaaren läpi, 
Heteniityn urheilukenttä. Matkaa tulee noin 15-20km.
Lisätiedot retkestä Juha Kelkka, juha  ke1960@gmail.com   0503323239
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La 30.10.2021 klo 15.00 – 17.30
Retkikuvaus kännykällä, sekä Instagramin käyttö
Ison Omenan (Matinkylän metroasema) kirjaston kokoustila Meri
Palvelutori, 3. kerros, metroaseman puoleisessa päässä. Kysy infosta opastus 
kokoustila Meriin.

Meri Kukkavaara on valokuvaaja ja kuvauksen opettaja. Hän on paneutunut retkillä ja 
vaelluksilla kuvaamiseen, joilla paras (ja ainoa) kamera saattaa olla aina mukana kulkeva 
kännykkä. Meri tulee opettamaan meille kuinka saamme kännykällämme entistä parempia 
kuvia. Hän perehdyttää meitä myös kuvankäsittelyyn puhelimen ja tabletin ilmaisella 
Snapsheed-sovelluksella. Opimme mm. mitä kannattaa huomioida kuvatessa, miten 
jälkikäsittelyllä voi korjata valotusta, rajausta, väritasapainoa ym.
Tarvitset kurssille mukaan vain kännykkäsi/tablettisi ja valmiuden ladata sovelluskaupasta 
Snapseed. Voit ladata sen puhelimelle jo etukäteen. Varmista myös, että akkusi on ladattu.
Hyviä kuvia on sitten mukava jakaa muille, ja tähän liityen käymme läpi myös Istagramin 
peruskäyttöä: kuinka luodaan tili, jaetaan kuvia ja storeja, seurataan toisia ja haetaan vaikka
johonkin tunturiin geotägättyjä kuvia. Merin oma tili Instagramissa on @meri.kukkavaara .
 Mukaan mahtuu 15 nopeinta kavtsilaista. Kerho tarjoaa tämän opetustapahtuman.
Ilmoittautumiset 13.9. alkaen ja 24.10. mennessä Annu Koistiselle, ilmoittautuessasi kerro 
nimesi ja yhteystietosi. Tee se tekstarilla, 050 3266960, tai sähköpostilla 
annu.koistinen@iki.fi. Annu kuittaa kaikille ilmoittautuneille, oletko mahtunut mukaan.
Helpointa on saapua metrolla. Autolla onnistuu myös, Isossa Omenassa on hyvät 
parkkihallit, ilmaista parkkiaikaa 2 tuntia.

Tervetuloa parempien kuvien maailmaan!
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MARRASKUUN TAPAHTUMIA

Pe 5-Su 7.11. Viikonloppuretki Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan 
kansallispuistoihin 

Tule mukaan kokemaan myöhäissyksyn tunnelmia telttaretkelle kahdessa 
kansallispuistossa! Mäntykankaiden, kuusikoiden ja muinaisten rantavallien Lauhanvuori 
kohoaa eteläisen Pohjanmaan laakeiden maisemien yläpuolelle. Kauhanevaa taas on 
luonnehdittu eteläiseksi suoluonnon helmeksi, johon pääsemme myöskin kurkistamaan.
Kokoonnumme perjantai-iltana Lauhanvuoren kansallispuiston Spitaalijärven telttapaikalla, 
jossa vietämme ensimmäisen yön. Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot noin 
kilometrin päässä olevalle Spitaalijärven pysäköintipaikalle jättäen. 
Lauantaina koukkaamme aluksi Kuivajärven ympäri ja käymme katsomassa karttaan 
merkattua vanhaa tervahautaa. Tämän jälkeen suuntaamme Leikkistenkankaan laavun 
lounastauon kautta Kivijadalle, josta jatkamme pienen matkaa puiston ulkopuolella kohti 
Kaivolammin telttapaikkaa, johon leiriydymme. Matkaa kertyy noin 17 kilometriä pääosin 
helppokulkuisella retkeilyreitillä. Päivän alussa käymme lisäksi pienen matkaa polkujen 
ulkopuolella.
Sunnuntaina kuljemme aluksi katsomaan maisemia Lauhanvuoren huipuilla ja josta 
jatkamme autoille ja edelleen Kauhanevalle Salomaan pysäköintialueelle. Kauhanevalla 
kierrämme Kauhalammin polun ja käymme katsomassa maisemaa lintutornista. Sekä 
Lauhanvuoren että Kauhanevan osuudet ovat noin 5 kilometriä, alustana varsin 
helppokulkuinen retkeilyreitti.
Suunnitellulle reitille kertyy mittaa yhteensä noin 28  kilometriä. Korkeuserot ovat vähäisiä 
Lauhanvuoren nimestä huolimatta. Kulkualusta on lähes täysin merkittyä retkeilyreittiä josta 
osa voi olla tiepohjaa. Lisäksi lauantaina lyhyt omin polkujen osuus. Ota jalkineiksi tukevat 
ja vedenpitävät kengät. 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. Toivotaan että koronatilanne mahdollistaa vaivattomat kimppakyydit. Alueen 
telttailualueet ovat varsin pieniä joten ryhmämme koko pitää rajata kymmeneen. 
Ilmoittautuneille lähetetään vähän ennen retkeä tarkempia ohjeita. Kohteista löytyy 
lisätietoja osoitteista https://www.luontoon.fi/lauhanvuori ja 
https://www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset su 31.10.2021 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com
, 050 381 3894). 
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Ma 8.11.2021 klo 18.00 – 20.00
Yhdistetty kevät- ja syyskokous ja kerhoilta
Pasilan kirjaston auditorio 2. kerros

Kokouskutsu
Tunturikerho Kavtsi ry:n sääntömääräiset kevät- ja syyskokous  pidetään maanantaina 
8.11.2021 klo 18.00 Pasilan kirjaston 2. kerroksen auditoriossa, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 10§ mukaiset kevät- ja syyskokousasiat.

Kerhoilta
Kevätkokouksen jälkeen katsellaan kuvia kerhon menneistä tapahtumista.
Jos haluat näyttä kuvia, ota yhteyttä Juha Kelkkaan 050 3323239 tai juhake@gmail.com.
Auditorio on käytössämme kello 17.00 alkaen.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen

La 20.11. klo 15:15 Iltaretki Kallahdenniemeen

Viime syksynä oli tarkoituksena ihailla meren yltä nousevaa täysikuuta, mutta tihkusade esti
näkyvyyden. Yritetään tänä syksynä uudelleen.
Kokoontumispaikka on Kallahdenniemen uimarannan parkkipaikan opastustaulun luona 
kello 15.15. Sijainti on harjun pohjoispäässä, Kallahden Peruskoulu, Kallvikinniementie 1, 
00980 Helsinki. Matka kulkee mereen laskevaa kapeaa harjua pitkin niemen kärkeen. Alue 
on melkein kokonaan luonnonsuojelualuetta.

Jos keli on kirkas, voimme nähdä länsitaivaalla auringonlaskun ja itätaivaalla kuun nousun. 
Kumpikin tulee mereltä. Kävelymatkaa tulee noin 4 km melko tasaista hiekkatietä. 
Paluumatkalla on mahdollisuus makkaran paistoon, omat puut mukaan. Paluumatkalla voi 
olla pimeitä alueita, joten otsalamppu kannattaa ottaa mukaan.

Lisätietoja alueesta löytyy: https://citynature.eu/fi/kohde/kallahdenniemi/?section=history

Lisätiedot retkestä Juha Kelkka, juha  ke1960@gmail.com   0503323239
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2022

La 29.1.2022 Illansuun “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 nauttia eväitä 
tulilla pimeyden saavuttua. Lyhyehkö loppumatka kuljetaan otsalamppujen valossa.
Tiedotamme tarkemmin kerhon sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Mikäli 
haluat tiedon suoraan, laita yhteystietosi vetäjälle (Mika Kiiski - kiiski.mika@gmail.com, 
050 381 3894).

23-30.7.2022 Kesävaellus Sarekissa

Toivottavasti kolmas yritys onnistuu ja pääsemme viimein vaeltamaan porukalla Sarekin 
mahtaviin maisemiin. 
Jos reissu kiinnostaa, merkitse ajankohta kalenteriisi ja laita viesti vetäjälle (Mika Kiiski - 
kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894). Huomaa että matkoihin tarvitaan vuorokausi ennen 
ja jälkeen vaelluksen. Tarkemmat tiedot ja suunnitelmat tulevat keväällä 2022.
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Paloheinän talviesittely helmikuussa 2020

PALVELUKSEEN HALUTAAN 
VARUSTEMESTARI

Tarjolla mielenkiintoista tekemistä Tunturikerho Kavtsin monipuolisen varustevaraston 
ylläpidossa ja kehittämisessä.  
Toimeen kuluu myös varustevuokrauksen hoito ja laskutus sekä kaluston huolto ja 
uusiminen.  
Toimi ei vaadi erityisosaamista, terve kiinnostus toiminnan kehittämiseen riittää.

Aloittaa voi vaikka heti, mielellään viimeistään 1.1.2022

Lisätietoja antaa nykyinen Varustemestari Paavo Ahonen, 
(pkahonen@gmail.com tai 040 5274 639).
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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. 

Kesä 2017
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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 muutat 
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 380 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Paino: Grano Oy

Väärti 1/2022 ilmestyy viikolla 5/2022 Aineisto lähetetään toimitukseen 15.1.2022 
mennessä, 
Uuden tiedottajan nimi selviää syyskokouksessa, joten toistaiseksi materiaalin voi lähettää 
osoitteella: Juha Kelkka, 050 3323293, juha.kelkka@pp.inet.fi tai juhake1960@gmail.com
Toimitan materiaalin eteenpäin uudelle tiedottajalle.

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 jäsensihteerille: marita.maula@kolumbus.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: Vuoden loppuun asti juha.kelkka@pp.inet.fi. Ensi vuoden
tiedottaja selviää vuosikokouksen jälkeen.

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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OHJEITA VARUSTEIDEN VUOKRAAMISEEN:

Varustevarasto sijaitsee 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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SUOMI PÄÄSTÄ PÄÄHÄN 2004 – 2006
Projektin loppuraportti

Kirjoittajat: Ripsi Leppälä, Eila Nokelainen ja Pauli Aaltonen

Tekninen toteutus: Tuomo Väliaho

Idean synty ja projektin suunnittelu
Kavtsissa oli jo pitemmän aikaa ollut tapana tehdä vaelluksille kolmivuotissuunnitelma. Tällä
tavalla saatiin riittävästi pitkäjänteisyyttä mm. retkikohteiden valintaan. Joulukuussa 2002 
kolmivuotissuunnitelma oli ”katkolla”, vanha oli toteutettu ja uusi piti rakentaa. Silloin Ulla 
Sara iski retkitoimikunnan eteen uudenlaisen idean: jaetaan Suomi pätkiin ja kuljetaan ne 
eri menetelmillä kolmen vuoden aikana. Suunnitelma, jolle annettiin nimeksi "Suomi Päästä 
Päähän" (SPP) hyväksyttiin pitemmittä puheitta. Retkitoimikunnan muut jäsenet olivat vielä 
niin ”vihreitä”, etteivät kehdanneet panna hanttiin tai sitten idea vaan oli niin loistava…

Kun kolmen vuoden kuluttua Ullalta tivattiin idean syntyprosessia, hän väitti sen syntyneen 
pelkästään tarpeeseen, hyväksi rungoksi kolmivuotissuunnitelmalle. Hän ei myöntänyt 
muistaneensa silloin sitä, mitä hän joskus Nuorgamissa rajamerkille raahauduttuaan oli 
ajatellut: ”Olisipa mukava joskus laittaa kuljetut pätkät yhteen pötköön kartalle ja katsoa 
paljonko ne Suomesta kattavat…”.

Alitajunta voi joskus tehdä ihmeitä.

Tammikuussa 2003 retkitoimikunta konttaili tuntikausia lattialle levitetyillä kartoilla ja sai 
vaelluspätkät aikaiseksi. Seuraavassa kokouksessa jaettiin jo vetovastuita retkitoimikunnan 
jäsenille (Pertti Meriläinen, Sirpa Alapuranen, Kai Wall, Martti Mäkelä, Ulla Sara, Juha 
Kelkka, Merja Pehkonen, Esa Tervonen). Vuonna 2003 syksyllä, kun melkein vuosi oli 
kulunut idean hyväksymisestä, projekti esiteltiin kerholaisille. Toteutus alkoi kevättalvella 
2004 Nuorgamista.

Projektin toteutus – tilastotietoa
Olisi ollut mukava toteuttaa projekti maantieteellisessä järjestyksessä, pohjoisesta etelään, 
mutta se olisi vaatinut vuosia paljon enemmän. Kavtsilaiset haluavat nimittäin vaeltaa 
talvisin suksilla, kesällä meloen tai pyöräillen ja syksyllä kävellen. Niinpä vaellusosuudet oli 
jaettu siten, että nämä halut tulivat tyydytetyiksi ja kuitenkin edettiin suunnilleen Suomi-
neidon päälaelta etelää kohti.

Projektiin kuuluivat seuraavat retket pohjoisesta etelään lueteltuina:
Etappi 1 Nuorgam – 

Raja-Jooseppi
Huhtikuu 2004 Hiihto 280km

Etappi 2 Raja-Jooseppi - 
Salla

Huhtikuu 2005 Hiihto 360 km

Etappi 3 Salla-Ruka Syyskuu 2005 Patikointi 130km

Etappi 4 Ruka-Nurmes Heinäkuu 2004 Pyöräily 490km

Etappi 5 Nurmes-Koli Syyskuu 2004 Patikointi 130km

Etappi6 Koli-Punkaharju Maaliskuu 2006 Hiihto 190km

Etappi 7 Punkaharju-
Sulkava

Elokuu 2005 Melonta 130km

Etappi 8 Lohja-Sulkava Heinäkuu 2006 Pyöräily 510km

Etappi 9 Lohja-Hanko Elokuu 2006 Melonta 120km
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Vaellusosuudet pystyttiin toteuttamaan ennakkosuunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta 
erittäin tuulista melontaosuutta kesällä 2005. Alkuperäissuunnitelman mukainen päätepiste 
Puumala vaihtui tuolloin Sulkavaksi. Seuraavan pyöräilyetapin päätepisteeksi muodostui 
siis Sulkava. Pyöräily jouduttiin toteuttamaan samanaikaisen Sulkavan Suursoudut -
tapahtuman takia väärinpäin, ”ylämäkeen”.Vaelluspäiviä oli yhteensä 79 eli yli 11 
vaellusviikkoa.

Retkien yhteenlaskettu pituus oli 2 340 kilometriä. Ihan suorilla ei siis tultu Suomen halki, 
vaan mielenpainuvia mutkia tehtiin yli tuhannen kilometrin edestä. Kun otetaan huomioon 
eri retkien osallistujamäärät (ihmiset), saadaan projektin puitteissa suoritetuiksi huikeat 44 
310 etenemiskilometriä. Jos yksi vaeltaja olisi kulkenut tuon matkan, hän olisi tullut 
kulkeneeksi ensin Hangosta maapallon ympäri takaisin Hankoon, käydä edestakaisin 
Nuorgamissa ja vielä palata sinne takaisin!

Eniten kilometrejä kertyi hiihdosta, 16 560 km, ja lähes yhtä paljon pyöräilystä, 16 450 km. 
Patikoimalla edettiin 6 760 km ja meloen 4 540 km.

Kavtsilaiset pitävät haasteista ja ottivat tämänkin haasteen runsaslukuisesti innolla vastaan.
Retkien osanottajamäärät olivat ennätyksellisen suuret, maksimimäärä oli 29 osallistujaa 
Nurmes-Koli patikointiretkellä. Lisäksi SPP- projekti innosti peräti 21 uutta ihmistä tulemaan 
mukaan Kavtsin vaelluksille. Yhteensä retkille osallistui 65 eri henkilöä, 35 naista ja 30 
miestä. Lisäksi osallistui 1 koira.

Retken vetäjiä oli yhteensä yhdeksän. Pyöräretkillä retkeläisten tukena oli huoltoauto 
kuljettajineen.

Viisi henkilöä, Pauli Aaltonen, Ripsi Leppälä, Eila Nokelainen, Maija Vainio ja Marjatta Varis,
selvittivät kaikki vaellusosuudet.
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Mieliinpainuva Tunturiladun Vava-leiri

Olimme riemuissamme, kun pääsimme toteuttamaan viime vuonna perutun Tunturiladun 
Vauvasta Vaariin-Mummosta Mukeloon- eli Vava-leirin. Kavtsilla oli 12. leirin 
järjestämisvastuu.

Lapin kesä oli heinäkuun viimeisellä viikolla parhaimmillaan. Oli lämmintä ja vähäsateista, 
hyttysiä, paarmoja ja mäkäräisiä vain sen verran, että pikkuisen muistuttivat 
mahdollisuudesta pahempaan. Hillat olivat kypsymässä, vähän marjan makuun päästiin, 
mutta marjaretkeä ei tehty. Ohjelmaa riitti yllin kyllin muutenkin.

Jokaisena päivänä oli yksi suurempi teema ja sen lisäksi lapset ehtivät leikkimään, 
saunomaan, uimaan ja nauttimaan toistensa seurasta. Maanantaina oli melontapäivä, jolloin
kaikki halukkaat pääsivät testaamaan melontataitojaan Vuontisjärvelle. 

Melontaa Vuontisjärvellä
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Tiistaina lähdimme yön yli vaellukselle Nammalan kämpälle. Lapset nauttivat retkestä 
suunnattomasti, mutta aikuisille retki oli raskas. Vaikka lapset kantoivat omia varusteitaan, 
jäi aikuisille suurin vastuu tavaroiden kantamisesta. Tiistai päivä oli myös helteinen, 
kilometrien nousu tunturiin vei mehut monelta. Illalla lähellä pyörinyt ukkosrintama viilensi 
säätä. Lapsille riitti vielä illalla energiaa kiipeillä puissa ja tutkia lähihuippujen rinteitä.

Keskiviikkona palattiin leiriin, saunottiin ja lapset nauttivat pulikoinnista Vuontisjärven 
matalissa vesissä. Saunavuoroaan odotellessa lapset pääsivät kokeilemaan 
jättisläissaippuakuplien tekemistä. Leppiksellä oli erinomainen resepti saippuakuplien 
nesteen valmistamiseksi. Mahtavaa riemua, kun syntyi parin metrin mittaisia 
makkaranmuotoisia tai halkaisijaltaan metrin kokoisia palloja.

Torstaina rakennettiin hyönteishotelli sekä ongittiin ja opeteltiin saaliin käsittely valmiiksi 
paistinpannulle laitettavaksi. Jopa me aikuiset saimme uutta oppia, kun kalastusmestari 
Pekka näytti, miten kalat fileoidaan tai pelkkä selkäfile erotetaan pikkukaloista. Kylläpä 
tuoreena paistettu ahvenfile maistui herkulliselta. Hyönteishotelleista tuli mukava leirimuisto 
kotiin vietäväksi.
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Perjantaina valmistettiin toinenkin leirimuisto – avainrenksu kutistemuovista. Siinä lasten 
hieno mielikuvitus ja taito toteuttaa ajatuksiaan tuli hyvin esille. Samoja ominaisuuksia 
tarvittiin, kun oli perinteikäs Vava Cup. Siinä selvitettiin Super Sirpan ideoimien hauskojen 
tehtävien avulla paras lapsiryhmä.

Joka ilta oli vielä lasten, aikuisten ja Super Sirpan vetämä ohjelmallinen iltanuotio. Sen 
päätteeksi rauhoituttiin kuuntelemaan otteita Tove Janssonin Muumipeikko ja pyrtötähti-
teoksesta.

Leiri järjestettiin pienellä porukalla, kavtsilaisten lisäksi lainattiin pääemäntä Inka Helenius 
Alppas kerhosta. Hänen ja Sirpa Alapurasen avulla leirin ruokahuolto toimi loistavasti ja 
ruuat maistuivat kaikille. Super Sirpa Karvonen oli kovasti työllistetty ohjelmavastaavana, 
Maria Sederlöf huolehti leirin taloudesta (sekä PuuCee) ja renkipoika Hannu Maula oli 
korvaamaton apu hyönteishotellimestarina, saunalämmityksessä, vesihuollossa, 
puuhuollossa ym. Kiitos kaikille! Oli loistava porukka ja yhteishenki.

Minulle leirillä parasta oli nähdä lasten ilo, siitä kuinka he nauttivat ja saivat uusia kavereita. 
Todella hienoa oli myös aikuisten osallistuminen leirin askareisiin, ilman heitä meillä 
järjestäjillä olisi ollut paljon tiukempaa.

Leirivastaava Marsu

Lipunlasku
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Valmiit hyönteishotellit, kuvat Marita Maula / TL facebook
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