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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

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-tunturikerho-
kavtsi-ry.html

Facebook Kavtsin infosivu: https://www.facebook.com/TunturikerhoKavtsi

Facebook Kavtsin keskusteluryhmä: https://www.facebook.com/groups/228238090952044

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

Tunturilatu 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 vuotta 2021, kavtsilaiset!

Vuosi 2020 oli meidänkin osaltamme rajoitusten kanssa taiteilemista. Syksy meni hyvin 
marraskuun puoliväliin asti. Toteutuneiden ohjelmien puitteissa tuli tunne, että ihmiset 
nauttivat saadessaan tavata toisiaan. 

Tänä vuonna toiveissa on, että rokotukset helpottavat rajoituksia jollain aikataululla, samoin 
se, että tällaiset virusinfektiot usein vaimenevat kesää kohti.

Tammikuun suunniteltu kerhoilta (Tari Haahtela: Luonto parantaa) on siirretty huhtikuulle. 
Samoin helmikuun kerhoilta (Nina Teirasvuo: Ankarat Avotunturit) siirtyy. Tätä kirjoittaessani 
(tammikuun alkupuoli) ei ole vielä tietoa rajoitusten päättymisajankohdasta. Toivottavasti 
saamme pidettyä suunnitellusti kerhon kevätkokouksen 8.3. Pasilan kirjastossa. Nyt täytyy 
siis taas seurata tilanteen päivittymistä sähköpostitiedotteista ja kerhomme fb-sivuilta. 
Minultakin voi tietenkin kysyä asioista esimerkiksi tekstarilla.

Kuluva vuosi on minun viimeiseni puheenjohtajana, kuudes vuosi tässä pestissä. Tänä 
vuonna saimme hallitukseen kaksi uutta jäsentä, Päivi Karimaan ja Aslak Södermanin, 
tervetuloa! Toivon taas lisäksi, että kavtsilaisilta tulee toimintaehdotuksia alkaneelle 
vuodelle, vaikka yksittäinen tapahtuma, jos pitempiaikainen vastuu arveluttaa.

Kavtsilla on tänäkin vuonna yhteistä ohjelmaa Lapinkävijöiden kanssa, ainakin 
lumikenkäretki helmikuussa ja talvilinturetki maaliskuussa. Osallistuminen niihin on oiva 
tapa tutustua sisarkerhomme toimintaan. 

Onneksi ulkoilu on ollut mahdollista koko ajan myös korona-aikana!

Annu Koistinen
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TOIMINTAKALENTERI 2021

14.2. Lumikenkäretki Karjakaivo

12.-14.2 Hiihtoviikonloppu Siikaneva

20.2. Talvitapahtuma Paloheinä

7.3. Talvilinturetki Vanhankaupunginlahti

8.3. Vuosikokous Pasilan kirjasto

13.3. Ahkiotalkoot Malminkartano

2.-10.4. Pääsiäisvaellus Käsivarsi

12.4. Kerhoilta Oodi

24.4. Pitkä marssi Seitsemän Veljeksen reitti

26.4. Kerhoilta Oodi

8.5. Kärrin talkoot Inkoo

10.5. Linturetki Suomenoja

17.5. Puuveistoskävely Kauniainen

21.-23.5. TL kevätpäivät Joutsijärvi

24.5. Suunnistusharjoitus iltarastien 
yhteydessä 

Paloheinä

31.5. Suunnistusharjoitus iltarastien 
yhteydessä 

Pirttimäki

8.6. Kaupunkipolku (iltaretki) Tapulikaupunki

24.-31.7. Kesävaellus Sarek

25.-31.7. VaVa leiri Susikyrö

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

Tapahtumat toteutetaan maan hallituksen koronaohjeita noudattaen.

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

Pe-Su 12.-14.2. Hiihtoviikonloppu Siikanevalla yhdessä Kolbman kanssa

Paperilehden painon jälkeen reittisuunnitelma on muuttunut
Viime talvena oli tarkoitus tehdä talven viikonloppuretki Siikanevalle. Retki peruuntui, kun 
suolla oli lumen sijasta 10 cm vettä. 
Retki tehdään Siikanevalle: Lähtöpaikka on Siikanevan itäosan parkkipaikka lähistöllä. Ajo-
ohje: Orivedeltä päin tultaessa ajetaan noin 22,5 km Ruoveden suuntaan (kantatie nro 66), 
ja käännytään maantieopasteiden mukaisesti (Y-risteyksestä) vasemmalle "Varikko"-kyltin 
suuntaan. Käännytään heti perään uudelleen vasemmalle, ja lähestytään varuskunta-
aluetta. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka pitkälle tie on aurattu. Perjantain 
yöpymispaikkana on Vääräjärvenmaan tulentekopaikka. 
Tarkempi ohjelma sovitaan lauantaina kelien mukaan.
Lisätiedot Juha Kelkka (juhake1960@gmail.com) tai Kirsi Hiltunen (kirhan@welho.com)

Su 14.2. klo 10.45 Lumikenkäretki Nuuksiossa

Tämä on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden järjestämä yhteisretki Kavtsin kanssa.
Lähtö luontokeskus Haltian parkkipaikalta, Nuuksiontie 84. Kokoonnumme klo 10.45, jolloin 
bussi 245 Espoon keskustasta on juuri saapunut sinne.
Kävelemme  mutkia tehden ja erilaista maastoa hakien  noin 2 - 2½ tuntia kohti 
Lapinkävijöiden majaa Karjakaivoa. Ota mukaan lämmintä juotavaa ja eväät, nautitaan 
niistä tauolla sekä perillä Karjakaivolla, missä on tarkoitus myös saunoa. Paluu takaisin 
omaan tahtiin.
Sään mukainen varustus: ei liikaa päälle, tukevat kengät, säärystimet,taukotakki reppuun, 
istuinalusta sekä vaihtopipo ja -käsineet.
Ilmoittautuminen Airi Harjulalle mielellään iltaisin puh 050 3413070. Muutamat lumikengät 
vuokrattavissa (5€) ilmoittautumisen yhteydessä.
Jos ei ole lunta, kävellään ilman lumikenkiä.
Retki on avoin kaikille, tervetuloa!
Lapinkävijät noudattaa koronarajoituksia joten www.lapinkavijat.fi sivuilta voi tarkistaa 
mahdollisen peruuntumisen.

La 20.2. Talvitapahtuma Paloheinässä

Toinen perinteinen talvitapahtuma Paloheinässä järjestetään tänä vuonna 20.2. klo 10:00 - 
14:00 Suomen Ladun majan läheisyydessä.
Tarkoituksena on esitellä Kavtsin toimintaa, keskittyen talvisiin aktiviteetteihin, lämpimän 
teltan konsepti, ahkion kanssa vaeltamista, lumikenkäilyä ym.
Pystytämme pari telttaa, laitamme niihin keittimet ym. rekvisiitan. Lisäksi ohjelmaa sisältyy 
makkaranpaistoa.

Tarvitsisimme muutaman reippaan esittelijän näyttelyn pystytykseen ja toiminnan esittelyyn. 
Tiedustelut, ehdotukset ja ilmoittautumiset, Paavo Ahonen, 040 5274 639
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MAALISKUUN TAPAHTUMIA

Su 7.3. klo 10 Talvilinturetki Vanhankaupunginlahdelle

Tämä retki on yhteinen Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa.
Talvinen Vanhankaupunginlahti on kiinnostava ja monipuolinen lintukohde. Reittimme 
kulkee Saunalahdelta ja Fastholmasta Viikin kautta Arabianrantaan. Kokoontuminen ja lähtö
Herttoniemen metroaseman R-kioskilta kello 10. Matkaa kertyy kymmenkunta kilometriä. 
Retkeltä voi poistua halutessaan esim. Viikissä, joka on bussin 550 reitin varrella.

Retkelle on syytä varustautua lämpimin, säänmukaisin vaattein ja jalkinein unohtamatta 
kunnon eväitä. Kiikarit kannattaa ottaa myös mukaan.

Retken vetää Ari "Juissi" Saarinen puh. 0400 620 595. Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua.

Lapinkävijät noudattaa koronarajoituksia joten www.lapinkavijat.fi sivuilta voi tarkistaa 
mahdollisen peruuntumisen.
Tervetuloa!

Ma 8.3. klo 18.00-20.00 Kevätkokous

Pasilan kirjaston auditorio 2.kerros

Kokouskutsu
Tunturikerho Kavtsi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 8.3. 
klo 18.00 Pasilan kirjaston 2. kerroksen auditoriossa Kellosilta 9, 00520 Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 10§ mukaiset kevätkokousasiat.
Auditorio on käytössämme klo 18.00 - 20.00. Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960

La 13.3. klo 10:00 Ahkiotalkoot Kavtsin varastolla

Viimeinen rypistys ahkioiden kasauksessa tapahtuu 13.3. lauantaina, klo 10:00 alkaen. 
Jäljellä on vielä jalasten kiinnitys ahkionpohjaan, vetokoukkujen ja peitteen kiinnitys sekä 
narutus. Lisäksi on vielä vetovöiden kasausta.
Ilmoittautumiset Paavo Ahoselle, 040 5274 639 tai pkahonen@gmail.com.
Ilmoita samalla voitko tuoda akkuporan mukanasi, muutama sellainen tarvitaan.
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HUHTIKUUN TAPAHTUMIA

Pe 2.4.-La 10.4. Talvivaellus

Hiihtovaellus suuntautuu Pöyrisjärven alueelle ja on tyypillinen telttavaellus. Jokunen 
autiotupa saattaa olla matkan varrella. Nyt ei ole tiedossa, onko huhtikuun alussa 
hankikanto vai uppokeli, joten tarkka reitti selviää keliolosuhteiden perusteella. Jos 
hankikantoa ei ole, voimme käyttää Näkkälän-Palojärven suunnan kelkkauraa. Paluu 
maastosta tapahtuu perjantai iltana 9.4. 
Kokoontuminen on perjantaina 2.4. Hetassa 16.30. 
Julkisilla kulkuvälineillä tulevat lähtevät torstai-iltana 1.4. ja paluu etelään on sunnuntai-
aamuna 11.4.
Ahkioiden kuljetus julkisissa kulkuvälineissä on nykyisin hankalaa. Jos jollain osallistujista 
on peräkärry käytössä, siihen on helppo lastata muutama ahkio ja sitten jakaa osallistujat 
muihin autoihin.
Vaellukselle osallistumisen ehtona on aikaisempi kokemus talvivaelluksesta tai 
osallistuminen kerhon hiihtoviikonloppuun 12.-14.2. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.2. 
Retkipalaverin paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätiedot Juha Kelkka (juhake1960@gmail.com) tai Kirsi Hiltunen (kirhan@welho.com)

Ma 12.4. Kerhoilta klo 18.00 Tari Haahtela: Luonto parantaa

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 huhtikuun kerhoillassa, joka on avoin kaikille.
Tilaisuus pyritään saamaan keskustakirjasto  Oodin Maijansaliin. Seuraa tiedotuksia 
sähköpostissa ja Kavtsin fb-sivuilla.
Tervetuloa, tuo mukaan myös ystäväsi!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen  050 3266960.

La 24.4. klo 8:30 Pitkä marssi Seitsemän Veljeksen reitillä (Nurmijärvi - Hyvinkää)

Tule mukaan aistimaan keväisen 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.
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Kokoonnutaan lähtöpaikalle lauantaina 24.4. 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 ovat pääasiassa polut, jotka voivat olla 
huonokuntoisia, märkiä ja liukkaita. Lisäksi on 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 19.4.2021 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).

Ma 26.4. Kerhoilta klo 18.00 Nina Teirasvuo: Ankarat Avotunturit

Tilaisuus on koronan vuoksi siirtynyt helmikuun kerhoilta, huomioi siis uusi päivämäärä!
Nina Teirasvuo toimii Ankarat Avotunturit-yrityksen oppaana, hän on vetänyt retkikuntia mm 
Islannissa, Huippuvuorilla, ja Grönlannin jäätikön yli.
Nina kertoo meille, mitä Ankarat Avotunturit tekee: kuinka retkille valmistaudutaan, kuinka 
turvallisuus huomioidaan, minkälaista porukkaa kuuluu yhdistykseen....
Ja tietenkin Nina kertoo yhdistyksen retkistä noihin totisesti ankariin kohteisiin, ja 
minkälaisia retkiä on suunnitteilla.
Tämä kerhoilta pyritään pitämään Oodin Maijansalissa. Paikka voidaan varmistaa vasta 
myöhemmin, seuraa siis ilmoittelua!
Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa, tuo mukaan myös ystäväsi!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960.
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TOUKOKUUN TAPAHTUMIA

La 8.5. Kärrin talkoot klo 9.30 alkaen

Kärrin kevättalkoot Inkoon Rannikkotie 2290, juuri ennen Raaseporin rajaa.

Laitetaan Kärri taas kesäkuntoon, tehdään normaalit kevätsiivoukset ja tuuletukset.
Jatketaan paikkojen kunnostusta ja ehostusta: päärakennuksen ikkunoiden ynnä muiden 
kohteiden maalausta, varastojen tyhjennystä jäteasemalle jne. Ahkerille käsille riittää 
tekemistä.
Aamukahvi/tee tarjotaan klo 9.30, samalla käydään läpi päivän työsuunnitelma.
Päivällä tarjotaan lounas, omat ruokailuvälineet mukaan. Iltapäivällä lämpiää sauna (klo 
15?), ja saunan päälle vielä kahvit/teet.
Jos haluat jäädä Kärriin yöksi, se 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 
ja juomista. 
Kärriin pääsee huonosti bussilla. Ilmoita siis, tarvitsetko autokyydin tai voitko tarjota kyydin 
muille.
Tervetuloa! Jos et ehdi puoli kymmeneksi, tervetuloa myöhemmin!

Ma 10.5. klo 18:00 Linturetki Suomenoja 

Lähtö Suomenojan altaan pohjoiselta parkkipaikalta, Hyljeluodontie, Espoo. Suomenojan 
altaalla pääsee seuraamaan vesilintuja lähietäisyydeltä. Naurulokit luovat äänimaiseman. 
Mustakurkku-uikku ja liejukana ovat linnut, joiden vuoksi altaalle erityisesti tullaan. Kerran 
Kavtsin retkellä on havaittu jopa vesipääsky. Mukaan kannattaa ottaa sään mukainen 
vaatetus, mahdolliset retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä jos sinulla on: kiikarit, 
kaukoputki ja lintuopas. Retken yhdyshenkilö on Kirsi Hiltunen (kirhan@welho.com).

Ma 17.5. klo 18:00 Puuveistoskävely

Puuveistoskävely Kauniaisissa
Kauniaisissa on kaupungin työntekijä  vapaa-ajallaan moottorisahalla tehnyt puiden 
kannoista suuren määrän erilaisia veistoksia. Pääsemme tutustumaan osaan niistä ja myös 
muutamaan vanhaan huvilaan ja niiden historiaan. Kokoonnumme klo 18 Kauniaisten 
rautatieaseman pohjoispuolella sijaitsevalle ilmaiselle pysäköintialueelle, Helsingintie 1, 
Kauniainen.
Mahdolliset tiedustelut Tassolta: tasso.lampen(at)kolumbus.fi, puh.050 3057 034

Ympäri Kauniaista löytyy tällä hetkellä noin 80 erityyppistä ja kokoista puuveistosta, joita 
kaupungin työntekijä Niko Nordström on vapaa-ajallaan työstänyt moottorisahalla.
Toivottavasti nautit patsaista ja reiteistä, linkki sivuille.
https://kauniainen.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?
appid=6cc1386bda594618ad8c0805696b1b16
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21.-23.5. TL kevätpäivät

Tunturiladun kevätpäivät 21.-23.5.2021 Silokallion toimintakeskuksessa Satakunnassa.
Ohjelmassa on mm ulkoilua, saunomista sekä Tunturiladun kevätkokous.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet Tunturilatu 4/2020 sekä 1/2021-lehdissä.

Viikonloppuretki
Västerbyn ulkoilualue, Tammisaari (Raasepori) 22.-23.5.2021. Retki on siirtynyt 
tulevaisuuteen, koska samassa viikonlopussa on Tunturiladun kevätpäivät.

Suunnistusopastusta kahtena maanantai-iltana klo 17- n. 19.
Teemme karttaretken Helsingin Suunnistajien Iltarastien yhteydessä hahmottaen, miten 
maastoa kuvataan kartassa? Illassa käymme läpi myös suunnistajien tavan käyttää 
kompassia neularasiaa kääntelemättä. Ota siis mukaan kompassisi ja kartalle suojapussi. 
Kartan rastit ovat koko viikon käytettävissä omatoimista harjoittelua varten.  Tule paikalle 
hyvissä ajoin, seuraa järjestäjien ilmoittautumisohjeita ja hanki kartta Iltarastiautosta ja 
kerro, että lähdet maastoon ilman aikaa. Osallistumismaksu on Iltarastien karttamaksu 
(kaudella 2020 se oli 10,- kertakävijöille). Iltarastien ohjeisiin voit tutustua ennakkoon 
iltarastit.fi 

Ma 24.5. klo 17 Paloheinän ulkoilualue, Pakilantie 124, Helsinki

Tämä kerta on tarkoitettu sinulle, joka mieluummin tukeudut retkilläsi polkuihin, mutta 
haluaisit mennä merkittyjen reittien ulkopuolelle kartan kanssa sekä hieman poistua polulta. 
Mikä polku on kartassa ja mikä ei? Julkisilla paikalle pääsee busseilla 66 ja 560. 
Kokoonnumme Suomen Ladun ”majan” tuntumassa, mutta hanki ensin kartta.

Ma 31.5. klo 17 Pirttimäen ulkoilualue, Kunnarlantie 110, Espoo

Tämä kerta on tarkoitettu sinulle, joka haluat retkeillä myös polkujen ulkopuolella ja jo 
hallitset suunnistuksen perusteet, mutta haluat saada kartanluvusta enemmän irti. 
Tutustumme esim. miten erilaisia mäkiä ja kumpareita on kuvattu kartalla ja miten niiden 
hahmottaminen auttaa maastossa kulkemista? Julkisilla paikalle pääsee Espoon 
keskuksesta bussilla 246. Kokoonnumme Pirttimäen päärakennuksen tuntumassa, mutta 
hanki ensin kartta.
Kumpaankin iltaan otetaan noin 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut. Markku 
Arola p. 0500-777 554 tai markku.arola@kolumbus.fi
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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)

Jos koronatilanne suo, lähdemme vaeltamaan ensi kesänä Sarekin kansallispuiston 
majesteetillisiin maisemiin (varasuunnitelmana vaellus samana ajankohtana Suomen 
puolella). 

Ajatuksena on kulkea keskimäärin noin 15 kilometriä päivässä kahdeksana kulkupäivänä 
(lauantaista lauantaihin), pääosin omilla poluilla. Alustavana mielessä on 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. Majoittuminen teltoissa. 
Kaikkinensa vaellus edellyttää hyvää vaelluskuntoa ja aiempaa kokemusta pohjoisen 
vaelluksista.

Mikäli kiinnostuit, merkitse ajankohta kalenteriin ja laita viestiä järjestäjille niin saat 
ensimmäisenä tietoa myöhemmin täsmentyvistä suunnitelmista. Ja toki vastailemme 
mielellämme jos herää kysyttävää. Tarkemmat tiedot tulossa vuoden toisessa Väärtissä.

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 ilmoittautuminen 1.2.-28.6.2021 
välisenä aikana. 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
Annu Koistinen, apuna joka paikassa, annu.koistinen@iki.fi, 050 326 6960
Hannu Maula, renki

Vava leiriltä 2019, nousu Montellin majalle
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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 Tunturiladulle 
aluemaksun yöpymisten mukaan 10€/yö. 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. Tarkempaa tietoa Väärtissä 2/2021. 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 

Outakka
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Kuutamokävely Kallahdenniemessä  29.11.2020

Iltapäivä oli täysharmaa ja tihkuinen, vuoden harmain sunnuntai? Muutkin kuin minä 
ajattelivat, että eipä taida tulla porukkaa kuutamokävelylle. Mutta muutkin kuin minä 
kaipasimme maiseman vaihtamista ja kavereiden näkemistä, niinpä meitä oli kymmenen 
henkeä Vuosaaren Kallahdenniemen kainalossa.
Juha Kelkka toimi oppaana rauhalliseen, varmaan tapaansa. Kallahdenniemi on osa 
Hyvinkäältä Helsinkiin ulottuvaa harjujaksoa, joka muodostui Baltian jääjärvivaiheessa 13 
000 - 12 000 vuotta sitten. Niemi on komeaa matalaa hiekkaharjua isoine 
kilpikaarnamäntyineen. Länsireunalla on suojeltu Helsingin hienoin merenrantaniitty sekä 
iso uimaranta. Niitty oli näin korkean veden aikaan enemmän ja vähemmän murtoveden 
peitossa, joten vettä pitämättömät jalkineet vähän kastuivat. Uiminen jätettiin kesäisempään
ajankohtaan.
Olimme niemen kärjessä juuri oikeaan aikaan nähdäksemme kuun nousun, vain pilvikerros 
oli esteenä. Polku tekee lenkin niemennokassa, ja palasimme länsireunaa takaisin 
grillipaikkaan. Paavo Ahonen oli tuonut repussaan polttopuita, joten päästiin nauttimaan 
perusantimista eli makkarasta.
Siitäpä hipsimme lähtöpaikkaan Kallahdenniemen kainaloon otsalamppujen valossa. 
Matkaa kertyi reilut 4 kilometriä.
Taas kerran mukava iltapäiväretki, ja oli mukavaa nähdä joukossa uusia kasvoja, tervetuloa 
heille! Ja kiitos Juhalle!

Annu Koistinen
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Lapinkävijöiden rakotuliviikonloppu Pukkilassa 31.10.-1.11.2020

Raija Hentman oli järjestänyt tällaista harvinaista herkkua Lapinkävijöille loppusyksyn 
viikonloppuna.
Harmaana ja kosteana lauantaiaamuna ajoin kotoani noin kahden tunnin matkan Pukkilaan 
metsään keskelle ei-mitään. Sinne meitä kokoontui 13 henkeä Ilpo Häyrysen 
metsäpalstalle. Kaksi isoa mäntyä oli kaadettu valmiiksi rakotulta varten. Kummankin 
männyn yksi sivu nyrhittiin kirveillä lastuiseksi tulen tarttua. Lisäksi tarvittiin vaaka- ja 
pystysuorat tukipuut, joiden varaan rungot asetettiin päällekkäin sopivan etäisyyden päähän
toisistaan. Runkojen välitilaan vuoltiin paljon kiehisiä, joukkoon saatiin myös tervasta. 
Päällimmäisen rungon päätyyn kiinnitettiin vielä tukipuut vinosti maata kohti, jotta komeus ei
rojahtaisi yöllä nukkuvien niskaan.
Yhdessä viriteltiin tuota kaikkea, ja noin kahden maissa suoritettiin sytytys. Aluksi tulta piti 
ruokkia kiehisillä, jotta rungot kuumenisivat riittävästi. Mutta sitten tuli vaan paloi ja paloi 
nätisti. 25 vuotta olen harrastanut retkeilyä ja vaellusta, ja nyt pääsin ensi kertaa nauttimaan
rakotulesta. Vau, mikä elämys!

Tehtiin vielä toinen nuotio ruokien valmistamista varten. Kaivettiin kuoppa ja vuorattiin se 
kivillä. Kivien päällä poltettiin tulta kauan; näin niistä tuli oiva lämmönlähde haudutetuille 
juureksille. Olimme kietoneet folionyytteihin bataattia, lanttua, naurista… Lisäksi Ilpo 
valmisti meille loimulohta asianmukaisella tulisijalla. Jälkiruokana oli itse kunkin paistamia 
liekitettyjä pitsireunalettuja. Senhän tietää naapurin Kallekin, että Raijan retkillä eivät herkut 
lopu!

Loppuillasta lähdimme kävelylle säkkipimeään metsään. Täysikuu paistoi tukevan 
pilviverhon takana suomatta meille valoaan.

Rakotulen molemmin puolin pystytettiin kolme laavua asianmukaisin pehmustein: kuusen 
havuja ja niiden päälle porontaljoja. Osa nukkui arkisemmin teltoissa.
Loppuiltana jutustelimme tuossa aivan upeassa rakovalkean taikapiirissä. Itse kukin sai 
kertoa parhaat retkikokemuksensa ja/tai mokansa.
Rakovalkea paloi superhienosti aamuun asti; aina eivät olosuhteet kuulemma ole näin 
otolliset.
Aamulla siivosimme leirin ja lähdimme kotiin.
Näin upea elämys ei osu usein kohdalle! Puhuin jo tuon viikonlopun aikana Raijan kanssa, 
että hän järjestäisi tapahtuman uudestaan. Tällöin se otettaisiin myös Kavtsin ohjelmaan; 
näin pääsisivät kavtsilaisetkin osaksi tätä kokemusta. Jos tämä toteutuu, taidanpa itse tulla 
uudemman kerran…

Annu Koistinen
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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 talvitapahtuma 2004
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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 2/2021 ilmestyy viikolla 22/2021 Aineisto lähetetään toimitukseen 9.5.2021 
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

20

mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/vaarti/


OHJEITA VARUSTEIDEN VUOKRAAMISEEN:

Varustevarasto on muuttanut Malminkartanoon, Vellikellontie 4
1. Varaus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kavtsi.varusteet@gmail.com
2. Tarvittavat tiedot

    - Nimi, osoite ja puhelinnumero
    - Ajankohta ( nouto/palautuspäivä)
    - Maininta Kavtsin jäsenyydestä
    - Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)

3. Nouto ja palautus:
 - Vellikellontie, Malminkartano, Helsinki (Käynti Puustellinpolku 14, ovi 1)
 - aika sovitaan tapauskohtaisesti
 - varauksen vahvistamisen yhteydessä annetaan maksutiedot, jonka mukaan maksu
 suoritetaan kerhon tilille
 - varusteet palautetaan aina kuivattuna, jollei erikseen ole muuta sovittu.

4. Muuta:
 - Kerholaiset saavat lainata kerhon vuokravarusteita Kavtsin vuokrahinnaston 
hinnoin.
 - Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen nouto-
 päivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
 - Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
 veloitetaan.
 - Kanoottien vuokrasta tulee aina ilmoittaa varustemestarille joka laskuttaa vuokran 
ja antaa viitenumeron laskukohtaisesti. Kanootit säilytetään toistaiseksi kerhon 
majalla Kärrissä.

Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa. 
Hinnoittelu tarkistetaan vuosittain hallituksen toimesta periaatteena, että saaduilla tuotoilla 
katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa varustemestarille: Paavo Ahonen, 040 5274 639, 
pkahonen@gmail.com
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Vuokraushinnat vuonna 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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Sarmikuusikko 

Poronpolulta
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