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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. 1/2010
ilmestymispäivä 8.2.2010 Painos 600 kpl.
Taitto: Jaakko Korvenoja
Piirrokset: Jaakko Vasko
Paino: Mexan Pohjoinen Oy

Jäsenmäärä 2010 600 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2010 ovat:
Yksilöjäsen
32,00 euroa
Perhejäsenmaksu
51,00 euroa
Nuorisojäsen
17,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsenet
7,00 euroa

Väärti 2/2010 ilmestyy viikolla 19/2010.
Aineisto toimitukseen 16.4 mennessä:
Jaakko Korvenoja
jaakko.korvenoja@helsinki.fi

Perhejäsenmaksun
piiriin
kuuluvat
samassa osoitteessa asuvat jäsenet.
Nuorisojäseniä ovat omassa osoitteessaan
asuvat alle 19 vuotiaat. Nämä maksut
sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja Suomen
Ladun jäsenyyden. Meillä ei ole käytössä
alennettua jäsenmaksua muihin latuyhdistyksiin kuuluville.
Nykyiset jäsenet ovat saaneet tämän
vuoden maksulomakkeen ja uusille sen
lähettää muun materiaalin mukana jäsensihteeri.

Kerhotoimikunta 2009
Puheenjohtaja
Iitu Gerlin,
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Merja Pehkonen
Liikuttaja
040 532 9686, mpehko13@welho.com
Kerhoemäntä
Marita Maula
Koulutusvastaava
040 509 4412, marita.maula@kolumbus.fi

Jäsen- ja yhteystietojen muutokset:
Ilmoita
muutoksista
Suomen
Ladun
toimistoon Latu ja polku -lehteä varten.
Kavtsi ja Tunturilatu saavat muutokset
väestörekisterikeskuksen kautta automaattisesti, jollet ole kieltänyt tietojen antamista
tai muuta ulkomaille. Ilmoita silloin muutos
jäsensihteeri Vappu Hietalalle (09)587
3745, Tilkankatu 12 B 41, 00300 Helsinki,
vappu.hietala@welho.com.

Pehtori
Risto Heinänen
050 3263994, risto.heinanen@luukku.com
Sihteeri
Juha Kelkka
050 332 3239,
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Tiedottaja
Jaakko Korvenoja
050 514 0986, jaakko.korvenoja@helsinki.fi

Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Juha Kelkka
Leikkosaarentie 27 B 40 00990 Helsinki

Varustemestari
Panu Loisa
0400 708 243, Panu.loisa@welho.com

Internet-osoite
www.kerhot.tunturilatu.fi  Kavtsi

Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta
Toimituksen tulilta
Tulevat tapahtumat
-Retket
-Vaellukset
-Muut tapahtumat
Turinoita tapahtuneista
Kerhon palveluita
Tulilla kuultua
Kavtsin varustevuokraus

Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Pankkitili
Nordea 124435-62821
Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
Kannen kuva

Tunturisopulit ja hirvi / Esa Tervonen
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Hyvää uutta vuosikymmentä, kavtsilaiset!
Viime syksynä, kun ensimmäisen kerran kuulin, että minusta kaavailtiin uutta
puheenjohtajaa kerholle, ei ollut kaukana, ettenkö olisi kuollut nauruun.
Minäkö, sihteeriksi syntynyt, vetämään kerhoa? Olen päivätyössäni se, joka
tekee kaikki ne loput hommat, joita kukaan muu ei tee (aika rajusti kylläkin karrikoiden!). Kului
aikaa, mutustelin ajatusta. Olin valmis ehdolle.
Kiitos luottamuksesta! Yhteistyössä erinomaisen kerhotoimikunnan ja kaikkien teidän
jäsenten kanssa tästä vuodesta tulee hyvä vuosi! Olen valmis uusiin haasteisiin. Joka päivä
täytyy oppia jotain uutta, niin aivot pysyvät virkeinä.
Kiitos Pertille menneistä kolmesta vuodesta puheenjohtajana! On hyvä tietää, että hän on
edelleen käytettävissä meidän kaikkien apuna ja tukena. Hänellä on nyt iso vastuu vuoden
2011 Leiripäivien johtajana. Leiripäiville kaivataan talkoolaisia moniin hommiin. Mietipä jo nyt,
mitä voisit tai haluaisit tehdä.
Tiina Räisänen otti kerhon taloudenpidon hoitaakseen vuoden 2010 alusta. Jo tässä
vaiheessa voin todeta, että Tiina hoitaa asiat varmasti nopeammin ja täsmällisemmin kuin
koskaan edes uskalsin toivoa omalta osaltani. Tiinan yhteystiedot ovat toisaalla tässä
lehdessä.
Tänäkin keväänä Kavtsilla on runsaasti ohjelmaa. Nyt on jo nautittu kuutamosta ja
lumikenkäilty. Tulossa on pöllöjen kuuntelua, hiihtoa Päijänteellä, ratsastusta... Tule mukaan.
Katso lisätietoja lehden sisäsivuilta.
Tunturiladun kevätpäivät ja kevätkokous järjestetään maaliskuussa Lempäälässä
Merunlahden luontokeskuksessa. Lue lisää Tunturilatu-lehdestä ja nettisivuilta. Ilmoittaudu
mukaan. Ohjelmassa on runsaasti mielenkiintoista toimintaa luonnon helmassa Birgitan polun
varrella.
Iloa luonnossa liikkumiseen – nähdään kerhoilloissa ja luonnon keskellä
Iitu ;)
PS. Jäsenmaksulomake kolahti postiluukusta jokin aika sitten. Olethan maksanut
jäsenmaksusi.
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitokset ilmoituksista ja jutuista. Lunta ja pakkasta piisaa joten kevään
ensimmäiset tapahtumat saavat aivan upeat puitteet. Hankikantoa ja
mukavaa yhteistä tekemistä kaikille.
Toimituksessa toivomme ja otamme vastaan kaikenlaisia juttuja.
Tapahtumista tulee lehteen sitä mukaa juttuja kun joku niitä kirjoittaa, eli
järjestäjät muistakaa kysyä osallistujista joku kirjoittamaan omanlaisensa jutun. Toivottavaa
olisi, että jutut tulisivat suoraan sähköisessä muodossa kirjoitettuna ja jos sattuu olemaan
joku kuva niin sellaisen voi laittaa liitteeksi.
Toimituksen puolesta, Jaakko
TULEVAT TAPAHTUMAT
Ilmoittautuessasi kerhon tapahtumiin toivomme sinun kertovan seuraavat tiedot:
Tapahtuman nimi, osallistuja, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, teltta- ja ruokakuntatoivomus, erityisruokavalio, varustepuutteet ja kuljetustarve tai kimppakyytitarjous.
Osallistujan nimeä lukuun ottamatta tiedot jäävät ainoastaan tapahtuman järjestäjien
käyttöön!
Toimintakalenteri 2010
6.-7.2.2010
8.2.2010
27.2.2010
28.2.2010
6.-7.3.2010
8.3.2010
19.-21.3.2010

Lumikenkävaellusviikonloppu
Kerhoilta
Pöllöjen kuunteluilta
Petkelsuon hiihto Kuokten kanssa
Hiihtoviikonloppu
Kerhoilta
TL kevätpäivät ja -kokous

1.-5.4.2010
12.4.2010
15.4-25.4.2010
24.4.2010
24.-25.4.2010
8.-9.5.2010
9.5.2010

Pääsiäinen Patvinsuolla
Kerhoilta
Talvivaellus
Pitkämarssi
Issikkaratsastusviikonloppu
Talkoot
Islanninhevosratsastus
linnunpönttöjä (naperomieliset)
Kerhoilta

10.5.2010

13.-16.5.2010
Luontoretki
28.-30.5.2010
Melontaa ja patikointia
11.6.2010
Kesäyön marssi
12.-18.6.2010
Suomi Meloo
24.-31.7.2010
Nuorten vaellus UKK-puistossa
vk. 36
Ruskavaellukset ja kämppäviikko
31.12.2010-8.1.2011 Kaamosvaellus
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Evo
Kämmekät
Sipoonkorpi
Petkelsuo
Padasjoki
Kevätkokous
Merunlahden
luontomatkailukeskus,
Lempäälä
Patvinsuo
Käsivarsi
Sipoonkorpi
Raasepori
Kärri
Raasepori
Kärri
Tutustu meloen
Suomenlahden saariin
Viro, Länsi-rannikko
Ulvilan Jousijärvi
Hakunila
Hämeenlinna – Pori
Raja-Jooseppi – Kiilopää
Susikyrö
Korvatunturi

Kerhoillat
Kerhoillat pidetään Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu
21 B, ruokasalissa maanantai-iltoina 18.00 alkaen. Kokous tai
esitelmä alkaa kello 18.30. Tarjolla on myös kahvia ja teetä
lisukkeiden kera. Muistathan säästää luontoa ja varata kuksan
tai kupin mukaasi! Osallistumistilastoja varten muista kirjoittaa
nimesi osallistujalistaan. Myös kerhon ulkopuoliset ovat
tervetulleita tutustumaan toimintaamme!
8.2.2010 Kämmeköitä ja tunturikasveja
Tasso Lampén näyttää kuvia ja kertoo kasveista, joihin on tutustunut kasviretkillään
pohjoismaissa. Esityksessä käsitellään mm. tuntomerkkejä ja kasvupaikkoja.
8.3.2010 Kevätkokous
Tunturikerho Kavtsin kevätkokous pidetään maanantaina 8.3.2010 klo 18.30 Kampin
palvelukeskuksessa,
Salomonkatu
21 B,
ruokasali.
Kokouksessa
käsitellään
sääntömääräisten kevätkokous asioiden lisäksi osallistuminen Leiripäiviin 2011.
Tervetuloa, Kerhotoimikunta
12.4.2010 Santahaminan sotilassaaren salaperäinen luonto ja historia
Sotilassaaren luonto- ja historian aarteista alustaa ja luennoi everstiluutnantti ja tietokirjailija
Jarmo Nieminen.
10.5.2010 Tutustu meloen Suomenlahden saariin - Uudenmaan virkistysalueyhdistys
saaristossa
Hirvittääkö melonta Helsingin lähivesillä? Haluatko tutustua uusiin melontakohteisiin?
Tiedätkö, että veronmaksajana olet oikeutettu mm. käyttämään tukikohtanasi 66
Suomenlahden saarta? Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Henrik
Sandström (meloja itsekin) tulee esittelemään yhdistyksen omistamia saaria ja muita melojille
sopivia kohteita sopivasti ennen kesäretkeilykautta.
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Retket
6.-7.2.2010 Lumikenkävaellus Evolla
Talvivaeltamisesta kiinnostuneille järjestetään viikonloppuvaellus, johon voivat
hiihtotaidottomatkin osallistua. Sukset nimittäin jätetään kotiin ja ahkiota vedetään lumikengät
jalassa kaamosvaelluksen tyyliin. Yöpyminen tapahtuu, kuten normaalisti talvivaelluksilla,
kösäkkö-tyyppisissä talviteltoissa. Retki suuntautuu Evon retkeilyalueelle, joka sijaitsee
Hämeenlinnasta noin 50 km koilliseen.
Kokoontuminen perjantaina 5.2. klo 20 Evokeskuksen parkkipaikalla, minkä jälkeen lyhyt
siirtyminen leiripaikalle otsalamppujen valossa. Muuten liikutaan päivänvalon puitteissa sekä
ahkion kanssa että ilman. Retki päätetään Evokeskuksen pihaan sunnuntaina iltapäivällä.
Retki on luonteeltaan helppo ja sopii hyvin myös aloittelijoille. Tervetuloa mukaan.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com. Lisätietoja myös
puhelimitse 0400-708243.
27.2.2010 Pöllöretki
Tänä talvena pöllöinen maastoretki suuntautuu Sipoonkorpeen. Huhut kertovat, että kerran
on Kavtsin pöllöretkellä kuultu huhuilua. Vaikka osa pöllöretkistä on ollutkin pöllöjen puolesta
hiljaista, niin silti niistä on aina palannut iloisia retkeläisiä. Joten lähdemme myös tällä kertaa
toiveikkaana matkaan lauantai-iltana klo 20. Kokoontumispaikka tarkentuu lähempänä
ajankohtaa. Varaa mukaan lämmin säänmukainen asustus ja retkieväät.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset merja.pehkonen (at)welho.com tai 040 5329686.

28.2.2010 Hiihtämään Petkelsuolle
Kutsu
Kutsumme Tunturikerho Kavtsin hiitämään kanssamme Petkelsuolle 28.2.2010.
Kokoonnumme lähtöä varten Hyria/Uudenmaan Maatalousoppilaitoksen P-paikalle, osoite:
Palstojentie 35, Hyvinkää, klo 10:00
Uskomme, että emme tällä kertaa, viimekerrasta poiketen, joudu perumaan hiihtoa
ainakaan lumitilanteen takia, sillä lunta näyttää jo nyt olevan riittävästi.
Maastoltaan suo ja liitynnässä hiihdettävä peltomaa on helppoa, lähes tasamaata.
Lenkin pituus on vajaa 10 km, kun suolenkki tehdään kertaalleen; nautiskelijat voivat
tietysti hiihtää lenkkiä useammankin kerran, Lisäksi suolla on ollut myös oikolatu, joka
mahdollistaa myös lyhyemmän matkan.
Terv.
Tunturikerho Kuokte
Matti Häppölä
p.050-49032897
Kiitämme Kuoktea kutsusta ja lähdetäänhän joukolla mukaan tutustumaan Petkelsuon
maisemiin.
Ilmoittautumiset
Sirpa
Alapuraselle,
puh.
050
597
5811,
sirpa.alapuranen@luukku.com
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6.-7.3.2010 Hiihtoviikonloppu Päijänteellä
Tervetuloa viettämään hiihtoviikonloppua Päijänteelle. Viikonloppuna on hyvä tilaisuus
testata omia varusteita talvivaellusta varten. Kokoontuminen on lauantaiaamuna Pertin
mökillä Padasjoella. Halutessasi voit saapua paikalle jo perjantaina. Aamusta lähdetään
hiihtämään Päijänteen jäälle ja yöpyminen on saaressa talviteltoissa. Takaisin mökille
saavutaan sunnuntaina.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Pertti Meriläiselle pertti_merilainen(at)luukku.com tai 040 910
2182
1.-5.4.2010 Pääsiäinen Patvinsuolla
Vuoden 2010 pääsiäisen vietämme Patvinsuon kansallispuistossa Lieksassa. Teemme
perjantaista maanantaihin kestävän hiihtoretken, vedämme tavarat ahkioissa ja yövymme
teltoissa. Päivämatkat ovat 10-15 km ja liikumme sekä kansallispuiston että viereisen
Kareisensuo-Kissansuo-Tohlinsuon soidensuojelualueella. Hiihtomaasto on helppo,
suurimmaksi osaksi avointa suota ja korkeuserot vähäisiä.
Jos et halua osallistua ahkion kiskomiseen niin voit jäädä opastuskeskukselle
Suomunjärven rantaan ja tehdä siitä käsin päivälenkkejä tai vaikka kalastella. Yöpymisiä
varten olemme saaneet luvan pystyttää puolijoukkueteltan tai jos haluat yöpyä oman teltan
rauhassa niin sekin käy.
Maanantaina kun kaikki hiihtelyt on hiihdelty saunomme ennen kotimatkaa
opastuskeskuksen rantasaunassa.
Mikäli
lähtijöitä
kertyy
tarpeeksi
matkustamme
tilausbussilla
joka
lähtee
pääkaupunkiseudulta torstaina 1.4. aamulla ja palaa samalle seudulle maanantaina 5.4.
ennen klo 22.00.
Retken hinta-arvio on 160 euroa ja käsittää bussikuljetuksen ja saunamaksun.
Ilmoittautuminen mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään 1.2.2010.
Risto Heinänen 050 3263994 tai risto.heinanen@luukku.com
Baazo Rantanen 0400 877146
24.4.2010 Pitkämarssi Sipoonkorpi
Tämän kevään pitkämarssi suuntautuu Sipoonkorpeen. Lähtöpaikkana on Hakunilan
urheilupuisto kello 9.00. Päivän aikana kuljemme 40-50km matkan. Käytössä on huolto-auto,
joten koko päivän tavaroita ei tarvitse kantaa mukana. Matkalla pidetään lyhyet tauot noin
tunnin välein. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Juha Kelkka, 050 3323239 tai
juha.kelkka@pp.inet.fi.
24.-25.4.2010 Issikkaviikonloppu Raaseporissa
Issikkaviikonloppu järjestetään Jaana Huttusen tallilla Raaseporissa. Viikonloppu
räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan. Lauantaina voidaan ratsastaa joko 3 tunnin tai 5
tunnin maastolenkki ja sunnuntaina 3 tunnin lenkki. Lisänä ratsastusaikaan tulee tauot mm.
lounastauko, joten 5 tunnin ratsastus kestää noin 7 tuntia. Halutessasi voit osallistua vain
jommankumman
päivän
ratsastukseen.
Osallistujalta
edellytetään
aiempaa
ratsastuskokemusta sekä ratsastuskuntoa. Yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa Huttusten
tilalla. Mahdollisuus on myös vaatimattomaan mökkimajoitukseen. Osallistujia pitää olla
vähintään 4, jotta viikonloppu toteutetaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.3.2010 mennessä
merja.pehkonen(at)welho.com.
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9.5.2010 Issikkaratsastusta
Oletko joskus haaveillut kokeilevasi ratsastusta? Nyt siihen on oiva tilaisuus. Kärrin
talkoiden yhteydessä sunnuntaina klo 10.30 järjestetään aloittelijoille mahdollisuus päästä
maastolenkille islanninhevosella. Ratsastus tapahtuu Raaseporissa Jaana Huttusen tallilla.
Kärristä
on
tallille
lyhyt
ajomatka.
Lisätietoja
ja
ilmoittautumiset
merja.pehkonen(at)welho.com.
13.–16.5.2010 Luontoretki Viroon
Toukokuulle on suunnitteilla luontoretki keväiseen Viroon. Oppaaksi on lupautunut Kavtsin
retkillä oppaana aiemminkin toiminut Sampsa Cairenius. Retken yksityiskohdat täsmentyvät
talven aikana ja lisätietoa on tulossa kerhon nettisivuille. Yhteyshenkilönä on Merja
Pehkonen, merja.pehkonen(at)welho.com, puh. 040 5329686 (tavoitat parhaiten iltaisin ja
viikonloppuisin).

28.-30.5.2010 Melontaa ja patikointia Ulvilan Joutsijärvellä
Satakunnan suloinen sydän Joutsijärvi muodostaa merkittyine vaellusreitteineen ja
rantoineen mainion retkeily- ja vapaa-ajanviettoalueen, www.reitti.org. Joutsijärven ympäri
kiertää noin 30:n kilometrin pituinen retkeilyreitti, joka soveltuu erinomaisesti yhden yön tai
viikonlopun retkeilyyn. Reitin taukopaikat, hirsilaavut sekä autiotuvat tarjoavat tuntumaa
aitoon erämaaluontoon. Järven eteläpuolelta löytyy myös 4,2 km pitkä ja 16 rastia sisältävä
luontopolku, jolla voi tutustua alueen kasvistoon ja eläimistöön.
Patikoijat kiertävät järven retkeilyreittiä pitkin pienemmissä ryhmissä. Matkalle on järjestetty
leikkimielisiä tehtäviä. Ruokailu tapahtuu omatoimisesti ja kaikki varusteet kannetaan
mukana. Yöpyminen tapahtuu melontaporukan kanssa samoissa paikoissa Hiivaniemen
laavulla ja Tuurunkankaan autiotuvalla (yöpyminen omissa teltoissa). Perjantai-iltana
kuljetaan noin 4 km, lauantaina 16 ja sunnuntaina 13 km.
Melojat kiertävät leppoisaan tahtiin katsastaen lukuisat saaret ja niemennokat ja käymme
myös tutkimassa mallileirialueen perinteiset kodat, kammit ym. majoitteet. Mallileiriin
tutustuminen on maksullinen. Melottavaa matkaa on perjantai-iltana reilu kilometri, lauantaina
ja sunnuntaina n. 10 km kumpanakin. Retki soveltuu sekä kajakeille että intiaanikanooteille.
Mukaan tarvitset melontakaluston lisäksi majoitteen ynnä muut yöpymisiä varten, omat
retkiruuat ja saunomisvarusteet.
Kanootteja vuokrataan myös paikanpäältä Retkikeskus Sataseitistä, Sahalahdentie 79,
29340 Kullaa, puh. 044 7019934. Lisäksi Baazolta voi kysellä inkkarikanootteja vuokralle,
puh. 0400 877146..
Kokoontuminen pe. 28.5. 2010 klo 20.00 Silokallion kurssikeskuksen parkkipaikalla
(Silokalliontie 160, 29340 Kullaa).
Tämä on yhteisretki Vantaan Ladun kanssa. Pyrimme järjestämään kimppakyydit joten
kerro ilmoittautuessasi tarvitsetko kyytiä, voitko tarjota kyydin tai voitko jopa kuljettaa
kanootteja tai kajakkeja.
Ilmoittautumiset:
- Patikointiin: panu.loisa@welho.com, lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243
- Melontaan: risto.heinanen@luukku.com, lisätietoja myös puhelimitse 050 3263994
- Vantaan Ladun yhteyshenkilö: Heini Enström, heini.enstrom@elisanet, 0500 376 0808.
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11.6.2010 Kesäyö kutsuu marssimaan
Laskeva aurinko siintää silmissä, kun lähestyn Pyhän Laurin kirkkoa.
Hörppään juomapullosta mehua ja virnistän vieressäni kulkeville
kavereilleni: ”Ei hullumpi ilta pienelle kävelylenkille, vai mitä?”
Tekisikö mielesi tulla mukaan? Ilmoittaudu perheesi, kaverisi,
työporukkasi tai vaikkapa sauvakävelyryhmäsi kanssa Kesäyön Marssille, niin saat kokea
tämän ja paljon muuta!
Suomen Ladun, Puolustusvoimien, Reserviläisurheiluliiton ja Sotilasurheiluliiton
yhteistyössä järjestämä Kesäyön Marssi kutsuu niin siviilit kuin sotilaatkin yhdessä
marssimaan kesäkuun 11. päivän iltana. Lähtö tapahtuu Hakunilan urheilupuistosta ja reitit
tukeutuvat Keravajoen varrella ja sen ympäristössä kulkeviin ulkoilureitteihin. Tänä vuonna
tapahtuma on ensimmäistä kertaa yksipäiväinen ja reittivaihtoehtoja onkin peräti neljä, 10, 20,
30 ja 40 km. Koko perheen voimin voi lähteä vaikkapa kymmenen kilometrin lenkille ja
osallistumismaksukin on tänä vuonna perheelle halvempi. Työporukka tai esimerkiksi
sauvakävelyryhmä voi ottaa tavoitteekseen kävellä pisimmän matkan eli 40 kilometriä. Pitkä
matka onkin hyvä motivaatio kohottaa yhdessä kuntoa tapahtumaa varten.
Lisätietoja osoitteesta www.kesayonmarssi.fi.
Ilmoittautumiset Hanna Okkonen, info@kesayonmarssi.fi, p. 044 5544 037
12.-18.6.2010 Suomi Meloo – kanoottiviesti
Kesän 2010 Suomi Meloo – kanoottiviesti melotaan välillä Hämeenlinna (Lammi) – Pori.
Suomi Meloo on mukava, rentouttava ja iloinen liikuntaviikko kauniissa järvi- ja
jokimaisemissa. Melontaviikko koostuu päivittäisistä osuuksista, joiden pituus vaihtelee. Yötä
päivää etenevää viestiä viedään johtokanootin johdolla yhdessä meloen. Kokeneemmat
melojat
valitaan
pidemmille
osuuksille.
Lisätietoja
tapahtumasta
ja
reitistä
www.suomimeloo.fi. Kavtsin joukkueen reittiosuudet jaetaan melojille 10.5. pidettävässä
kokouksessa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä Leena Orjatsalolle puh. 044
3068375 tai leena.orjatsalo@hotmail.com.
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Vaellukset
15.4-25.4.2010 Talvivaellus Käsivarteen
Huhtikuinen 8-9 vrk Hyvän Tuulen Vaellus 10 suuntautuu Käsivarteen. Vaellus toteutetaan
hiihtäen, varusteet kuljetetaan ahkioissa ja yöpyminen on teltoissa. Tarvittaessa voit kysellä
neuvoa varusteasioissa. Vaellus on vaativa. Paikkoja on rajoitetusti, täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Alustavat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, sekä
tiedustelut
Matti Reittamo, 050 599 1091, mrpalvel(at)sci.fi
24.-31.7.2010 Nuorten Vaellus UKK-puistossa (Raja-Jooseppi - Kiilopää)
Tunturiladun Nuorisotoimikunta järjestää nuorille / nuorille aikuisille suunnattua vaellusta
ensi kesäksi. Paikkana on Urho Kekkosen kansallispuisto. Maastossa ollaan 24.-30.7.2010
eli kyseessä on 6 vuorokauden mittainen tunturivaellus, jossa yöpymisvarusteet (teltat/laavut)
kannetaan mukana. Päivämatkat ovat leppoisia (10-15 km) ja vaellus sopii hyvin aloittelijoille.
Lauantaina 24.7. kokoonnutaan Kiilopäällä, johon voi jättää saunakassit odottamaan. Vaellus
alkaa kyydityksen jälkeen Raja-Joosepista läheltä Venäjän rajaa. Viikon aikana kuljetaan
UKK-puiston halki ja vaellus päätetään Kiilopäälle perjantaina 30.7. Kiilopäällä yövytään yksi
yö ja kotimatkalle lähdetään lauantaina 31.7. Mahdolliset yhteismatkajärjestelyt Helsingistä
Kiilopäälle toteutetaan junalla ja bussilla. Tarvittaessa järjestäjiltä saa apua lainavarusteiden
hankkimisessa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com. Lisätietoja myös
puhelimitse 0400-708243.
vk.36 Ruskavaellukset 2010
Kerho on varannut Susikyrön viikolle 36, joka toimii tuolloin vaellusten lähtö ja päätepisteinä.
Lyhyt vaellus Pallas-Hetta alueelle kestää noin 3 päivää. Vetäjänä toimii Markku Arola.
Kerhoviikon yhteydessä tekee myös Suomen Ladun 30PlusMiinus-klubi vaelluksen Ylläkseltä
Susikyröön. Vetäjinä Tarja Laukkanen ja Panu Loisa. Ilmoittautumiset sähköpostilla
tarjala@netti.fi. Lisätietoja myös puhelimitse 040-7207661
31.12.2010-8.1.2011 Kaamosvaellus Korvatunturille
Kavtsin perinteinen kaamosvaellus on järjestetty tähän asti marraskuun loppupuolella,
mutta tällä kertaa retki ajoittuu Uudelle Vuodelle ja loppiaisviikolle. Kohteena on Korvatunturi
ja sen lähialueet Urho Kekkosen kansallispuistossa. Korvatunturi sijaitsee rajavyöhykkeellä ja
sinne saa mennä vain viranomaisten myöntämällä luvalla. Korvatunturilla käyntiin varataan
yksi päivä ja muuten liikutaan kansallispuiston itäosissa - Nuorttijoen ja Naltiotunturin
alueella. Retken aloitus- ja lopetuspaikka on Kemihaaran Loma.
Vaelluksella yövytään perinteiseen tapaan teltoissa ja tavarat vedetään ahkiossa. Alueella
on joitakin autiotupia, joita voidaan hyödyntää, mm. Karhuojan kämpällä on hyvä sauna.
Liikkumiseen käytetään joko lumikenkiä tai suksia tai molempia.
Matkat Helsingistä Kemihaaraan järjestetään joko kimppakyydeillä tai julkisilla (Juna
Kemijärvelle ja Taksilla Kemihaaraan). Juna Helsingistä lähtee to 30.12.2010 klo 19:26 ja
paluu Helsinkiin su 9.1.2011 aamulla.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243.
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Muut tapahtumat
8.-9.5.2010 Kärrin talkoot
Tervetuloa pitkät perinteet omaaviin Kärrin kevättalkoisiin. Normaaleiden talkootöiden
lisäksi laitetaan alulle mm. uuden WC:n rakennus, varaston peltikaton maalaus ja
paneloitujen ulko-ovien maalaus, joten töitä on runsaasti. Halukkaat voivat myös juhlistaa
äitienpäivää tekemällä talkootöitä, toki sunnuntainen ratsastusmahdollisuus kannattaa sekin
hyödyntää.
Tulokahvit tarjotaan lauantaina klo 09.00, keskipäivällä soppaa ja kahvit taas saunan
jälkeen.
Sunnuntaiksi jäävät varaavat omat eväät. Omat ruokailuvälineet mukaan.
Jos on kysyttävää tavoitat pehtoorin numerosta 050 3263994.
12.-13.6.2010 Suunnistuksen peruskurssi, alustava
Olemme alustavasti suunnittelemassa Tunturikerho Kavtsin suunnistuksen peruskurssia
pääkaupunkiseudulle 12-13.6. Kurssi sopii kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille riippumatta
siitä onko heillä aikaisempaa suunnistuskokemusta. Kurssin hinta on noin 50 euroa sisältäen
kurssimateriaalin ja ruuat. Kurssin toteutuminen vaatii vähintään 10 osallistujaa. Jotta voimme
varmistaa kurssin järjestämisen, niin pyydän alustavat ilmoittautumisia huhtikuun loppuun
mennessä Esa Tervoselle tai Markku Arolalle esa.tervonen@eads.com tai +358 40 733
5162 / markku.arola@welho.com tai +358 500 777 554.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
31.10.2009 Puolipitkä marssi
Kahdeksantoista reipasta ulkoilijaa kerääntyi kauniina Pyhäinpäivän aamuna Oittaalle,
mistä suuntasimme ulkoilurettiä pitkin kohti Espoon keskuspuistoa. Ennen kehä III:n alitusta
nähtiin vanha myllypaikka ja Ikean pelloilla runsas tilhiparvi ruokailemassa puronvarsipuussa.
Ensimmäinen evästauko pidettiin Kasavuoren päällä, minne Tasso johdatti meidät
tuntemaansa oikopolkua pitkin.
Evästauon jälkeen piti tietenkin ensin huiputtaa Kasavuori, ennen kuin jatkettiin
Turunväylän toiselle puolelle ja Espoon keskuspuistoon, missä saimme taas nauttia metsän
rauhasta. Olarin pohjoispuolella pidimme toisen evästauon paikallisen kukkulan päällä. Kehä
II:n jälkeen jouduimme kulkemaan hieman asfalttipintaa, kunnes taas pääsimme ulkoilureitille
Koivu-Mankkaan kohdalla. Turvesuon reunamille kaadettujen puupinojen päällä istuen
nautimme eväiden viimerippeistä, kaadetun puun ihanasta tuoksusta ja iltapäivän
auringonpaisteesta ennen viimeistä taivallustamme Leppävaaran asemalle.
Matkallamme oli sen verran moni osanottaja oikaissut kotiaan kohti, että loppupisteeseen
saapui enää kymmenen taivaltajaa. Noin 20 kilometrin kävelymme kruunasi hieno ulkoilusää;
pari astetta plussaa, tyyntä ja kaunis auringonpaiste. Kiitos osanottajille!
9.11.2009 Maapallon äärilaidoilla, pohjoisnavalta etelänavalle / Esa Tervonen
Naparetkeilijä ja valokuvaaja Poppis Suomelan johdolla seikkailimme naparetkeilijän
arjessa. Upeiden kuvien lomassa kuulimme millaisia ponnistuksia niin retken suunnittelu,
valmistelu kuin toteutuskin ääriolosuhteissa vaatii. Kävimme läpi erilaisia varusteita,
kuvaamista, vaelluksen rytmitystä, kuin myös miten erilaisista ongelmista ja onnettomuuksista
selvitään. Illan aikana selvisi myös molempien napojen vaellusmaastojen huomattavat erot ja
kuinka ilmaston lämpeneminen muuttaa naparetkeilyn kuvaa. Illan lopuksi osallistujilla oli
mahdollisuus hankkia pukinkonttiin yhdessä tai erikseen molemmista naparetkistä kertovia
kirjoja. Kuinka moni meistä voi sanoa kokeilleensa jääkarhun nahkaisia hiihtorukkasia?
Ainakin kerhoiltaan osallistuneet Tunturisopulit voivat!
7.12.2009 Ötökät osana luonnon monimuotoisuutta / Esa Tervonen
Ystävät ahkerat, Turilas ja Jäärä .. Biologi Leena Luoto kertoi meille kotipihansa ötököiden
maailmasta. Varusteiksi ötökkämatkalle riittävät lähelle tarkentuvat kiikarit ja intoa penkoa
oman pihan kasvustoa. Vauhtikaan ei huimaa, viidenkymmenen metrin matkaan voi kulua
helposti tunteja. Vaarallisia tilanteita sen sijaan riittää, voit nähdä kuinka joku tulee syödyksi!
Paras ajankohta selkärangattomien tutkimiseen on keskikesä. Vuorokauden ajalla ei ole niin
väliä. päivällä näet päivähyönteisiä ja yöllä yöeläviä. Sinisestä astiasta, sienestä ja
punaviinistä laiskimmat voivat rakentaa oman ötökkäbaarin ja jäädä odottelemaan kameran
tai kiikarien kera uusia tuttavuuksia. Kesää ja retkeä Leenan puutarhaan odotellen Tiia, Topi
ja Esa.
11.01.2010 Luonto taiteessa - taide luonnossa / Esa Tervonen
Uuden vuosikymmenen ensimmäisessä kerhoillassa Kirsi Hiltunen johdatteli meidän
konservoinnin maailmaan. Kuinka kuljetuksessa vaurioituneesta tai seinältä pudonneesta
taulusta saadaan edelleen edustuskelpoinen. Joskus sen sijaan taide-esineiden kolhuja ei
halutakkaan korjata, koska ne kertovat esineen historiasta ja elämästä. Joskus konservaattori
törmää työssään mitä ihmeellisempiin haasteisiin kuten esimerkiksi kuinka suuret tai hauraat
teokset saadaan pakattua kuljetuskuntoon taikka edes museon ovista sisään.
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24.1.2010 Tunturisopulit Eläimuseossa / Esa Tervonen
Vaikka jokainen sää onkin retkeilysää, päätimme kuitenkin pakkasen (-23 astetta) johdosta
suunnata sunnuntaina Helsinkiin eläinmuseoon. Ehkä parempi niin kuin hytisyttää lapsia
kylmässä -:)
Kokoon saimme pitkästä aikaa koko sopulilauman. Museossa ihmettelimme dinosauruksia,
kaksi päistä vasikkaa, kuinka suuri nursun kakka onkaan jne. Löysimme museosta myös
kaksi lajitoveriamme tunturisopulia, vaikka ikävä kyllä toisen tunturihaukan kynsistä. Myös
eväät maittoivat museossa hyvältä, huolimatta museossa asustavista myrkkyhämähäkeistä ..

KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2009
Kerhotoimikunta:
Iitu Gerlin
Kerhoiltatoimikunta:
Iitu Gerlin
Kulinaarinen toimikunta:
Marita Maula
Kämppätoimikunta:
Risto Heinänen
Varustetoimikunta:
Panu Loisa
Retkitoimikunta:
Merja Pehkonen
Tiedotustoimikunta:
Jaakko Korvenoja
Kerhon toimihenkilöt 2009
Jäsensihteeri
Vappu Hietala, (09) 587 3745, vappu.hietala@welho.com, Tilkankatu 12 B 41, 00300 Helsinki
Kuva-arkisto
Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
Susianomukset
Marita Maula, 040 509 4412 mieluiten tekstiviesti, marita.maula@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Tiina Räisänen, 040 778 9242, tiina.raisanen@ovi.com
Kerhon tarjoamia jäsenetuja
Tunturikerho Kavtsi kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät
Tunturilatu-lehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polusta, joka ilmestyy
kahdeksan kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Kavtsi tarjoaa jäsenilleen seuraavia jäsenetuja.
Kerhoillat Kampin palvelukeskus
Retket, tapahtumat ja vaellukset
Koulutus
Jäsentuotteet ja kirjallisuus
Jäsenlehti Väärti
Kämppä Kärrikaltio

yhdeksän kertaa vuodessa
katso toimintakalenteri
kerhon jäsenille alennettuun hintaan
jäsenhintaan
neljästi vuodessa
sijaitsee Inkoossa

Kavtsin jäsenillä on mahdollisuus lunastaa Kärrikaltion kämpän avain yhden jäsenvuoden
jälkeen 35 euron hintaan. Jäsenyyden loppuessa avain on palautettava kerholle. Hintaa ei
makseta takaisin. Uudet jäsenet voivat käyttää kämppää yhdessä jonkun vanhan jäsenen
kanssa.
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TULILLA KUULTUA
2011 – Suomen Ladun Leiripäivät Vantaalla
Vantaan Leiripäivät 2011 järjestää yhteistyössä: Vantaan Latu,
Espoon Latu, Keravan Latu ja Tunturikerho Kavtsi.
Tule mukaan vapaaehtoiseksi tekemään Yhdessä leiripäiviä!
Tarjoamme vapaaehtoisille ikimuistoisen elämyksen, työvaatteen,
ateriat,
majoituksen,
mahdollisen
kilpailuosallistumisen,
työtodistuksen ja kiitossaunaillan.
Ilmoittaudu
Riitta
Nyholm,
mieluiten
sähköpostitse,
riny@suomi24.fi, puh. 050 546 4653 ja kerro millaisissa tehtävissä haluaisit olla mukana.

KAVTSIN VARUSTEVUOKRAUS
Ohjeita varusteiden vuokraamiseen:
1. Varauksen
tehdään
ensisijaisesti
sähköpostilla
osoitteeseen
kavtsi.varusteet@gmail.com tai puhelimitse numeroon +358400708243
2. Tarvittavat tiedot :
•
Nimi, osoite ja puhelinnumero
•
Ajankohta ( nouto / palautus päivä)
•
Maininta Kavtsin jäsenyydestä
•
Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)
3. Nouto ja palautus:
•
Vihdintie 15, 00320 Helsinki (lähellä Haagan iso liikenneympyrä ja Shellhuoltoasema) .
•
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:
•
Kanoottit säilytetään Oittaan Ulkoilukeskuksessa ja niiden luovutus tapahtuu
ulkoilukeskuksen henkilökunnan toimesta. Päivävuokrausesta ei tarvitse tehdä
varausta ja 7 euron vuokra maksetaan omatoimisesti kerhon pankkitilille Nordea
124435-62821 viitenumerolla 37000316. Pitemmistä kanoottien vuokrauksista tulee
sopia etukäteen muiden varusteiden vuokrauksesta annettujen ohjeiden mukaisesti.
•
Kerholaiset saavat kerhon vuokravarusteet Kavtsin vuokrahinnaston mukaisesti.
•
Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen
noutopäivää.
•
Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muutoin sitovat varaukset
veloitetaan.
Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa.
Hinnoittelu tarkistetaan vuosittain kerhotoimikunnan toimesta periaatteena, että saaduilla
tuotoilla katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut. Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa
allekirjoittaneelle.
Varustemestari,
Panu Loisa
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Vuokraushinnat vuonna 2010
Varuste

Päivä

Viikonloppu 1 viikko

2 viikkoa

lisäviikot

ahkio

-

15 €

25 €

35 €

10 €/viikko

tunturisukset ja sauvat

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

vaellussukset ja sauvat

-

10 €

15 €

20 €

5 €/viikko

5€

10 €

15 €

20 €

5 €/viikko

teltta / laavu / loue

-

10 €

20 €

30 €

10 €/viikko

puolijoukkueteltta

-

50 €

100 €

150 €

50 €/viikko

Trangia / Hiker-keitin

-

5€

10 €

15 €

5 €/viikko

rinkka

-

5€

10 €

15 €

5 €/viikko

inkkarikanootti / kajakkikaksikko

10 €

20 €

35 €

50 €

15 €/viikko

kajakkiyksikkö

7€

15 €

25 €

35 €

10 €/viikko

lumikengät ja sauvat

•Päivävuokra tulee kyseeseen vain kanooteilla ja lumikengillä. Kanootin voi vuokrata
päiväksi käyttöön Oittaan Ulkoilukeskuksen aukioloaikojen puitteissa. Lumikenkien
päivävuokra on voimassa päivätapahtumissa, joissa kerhon välineet saa maksua vastaan
käyttöön tapahtuman ajaksi. Kerhotoimikunnan 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.
•Käytännönjärjestelyjen helpottamiseksi nouto ja palautuspäivät voidaan tarvittaessa sopia
muille päiville ilman lisämaksua.

Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2010
TUOTE
Vaellussanasto
Retkikikkoja
Tunturilatu iso tarra
Tunturilatu pieni tarra-arkki
Sininen Kavtsin syys/talvilippis
Kavtsin pinssi
Kavtsin kangasmerkki
Kärrin avain
Tunturilatu pinssi
Tunturilatu kangasmerkki
Tunturiladun historiikki
Ahkio
15

HINTA
7,60 euroa
2,00 euroa
1,30 euroa
2,00 euroa
17,00 euroa
3,50 euroa
3,50 euroa
35,00 euroa
1,70 euroa
1,70 euroa
15,00 euroa
370,00 euroa
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PORT PAYÈ
FINLANDE
119734

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään jäsenlehti palauttamaan osoitteeseen:
Vappu Hietala, Tilkankatu 12 B 41, 00300 HELSINKI
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