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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. 2/2010
ilmestymispäivä 10.5.2010 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 3/2010 ilmestyy viikolla 32/2010.
Aineisto toimitukseen 16.7 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:
Kavtsi, Tunturilatu ja Suomen Latu saavat
tiedon muutoksista Itellan palvelun kautta,
jollet ole kieltänyt tietojen antamista tai
muuta ulkomaille tai ulkomailta. Ilmoita
silloin itse uudet tietosi jäsensihteeri Vappu
Hietalalle (vappu.hietala@welho.com) tai
puh. 09-587 3745 tai os. Tilkankatu 12 B
41, 00300 Helsinki.

Pehtori
Risto Heinänen
050 3263994, risto.heinanen@luukku.com
Sihteeri
Juha Kelkka
050 332 3239,
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

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

Tiedottaja
Jaakko Korvenoja
050 514 0986, jaakko.korvenoja@helsinki.fi

Internet-osoite
www.kerhot.tunturilatu.fi  Kavtsi

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

Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

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

Pankkitili
Nordea 124435-62821
Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
Kannen kuva
Lumilintu Patvinsuolla / Tuomo Väliaho
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Hei, kavtsilaiset!
Vuosi on jo hyvässä vauhdissa. Erinomaisen talven jälkeen sukset on
vaihdettu polkupyöriin ja suksisauvat kävelysauvoihin.
Vaikuttaa siltä, että kuluvan vuoden teemaksi on kehkeytymässä lähiretkeily. Ainakin
kerhoiltojen aiheet antavat viitettä siihen. Onhan alkuvuodesta tutustuttu kerhoilloissa
taiteeseen luonnossa, Santahaminan upeaan luontoon ja Helsingin saariston
melontareitteihin. Sipoonkorvessa on kuunneltu pöllöjä. Tulossa on issikkaratsastusta
Raaseporissa ja ötökkäretkiä Vantaalla. Syksyn kerhoilloissa tutustutaan mm.
pääkaupunkiseudun kasviaarteisiin sekä cityeläimiin.
Islannin tulivuorenpurkauksen aiheuttamat tuhkapilvet ovat antaneet lisää aihetta pitäytyä
lähiretkeilyssä. Tätä kirjoittaessani lentoliikenne on lamautunut eikä muutosta ole näköpiirissä
kovinkaan nopeasti. Näin luonto on jälleen kerran näyttänyt meille ihmisille paikkamme tässä
kokonaisuudessa.
Oli muuten varsin hyvä, että Kavtsin matka Islantiin osui jo viime vuodelle. Joukkomme
retkeili juuri purkautuvan tulivuoren maisemissa. Vähään aikaan sinne ei nyt olekaan asiaa.
Toki kerhomme on tehnyt ja tekee jatkossakin matkoja myös Lappiin. Katso tietoja
toimintakalenterista.
Tunturiladun kesäpäivät järjestetään 13.-15.8. Kiponniemen toimintakeskuksessa
Vesangalla. Mennään mukaan joukolla, sovitaan kimppakyydeistä. Lue lisää Tunturilatulehdessä ja nettisivuilta.
Tunturiladun ja tunturikerhojen nettisivuihin on tulossa uudistuksia. Tällä hetkellä ajankohta
on vielä auki. Uudistuksen myötä sivut ovat helpompia käyttää ja palvelevat toivottavasti
entistä paremmin jäsenistöä.
Retkeilyllistä kesää
Iitu ;)
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitokset ilmoituksista ja jutuista. Lähes kaikkialta on jo lumet sulaneet
ja kevätkylvöt menossa, aika siis ottaa pyörät esille ja laskea kanootit
vesille. Retkeilyllistä kesää toimituksesta.
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
10.5.2010

Kerhoilta

Tutustu meloen Suomenlahden
saariin
Viro, Länsi-rannikko
Ulvilan Joutsijärvi
Träskändan puisto
Hakunila
Nuuksio
Hämeenlinna – Pori
Vantaa
Suomussalmi
Raja-Jooseppi – Kiilopää
Turun saaristo ja Bengtskär
Santahamina
Inarinjärvi
Kärri

13. - 16.5.2010
Luontoretki
28. - 30.5.2010
Melontaa ja patikointia
2.6.2010
Iltaretki
11.6.2010
Kesäyön marssi
12. - 13.6.2010
Suunnistuksen peruskurssi
12. - 18.6.2010
Suomi Meloo
vk.26, 28 ja 31
Ötökkäretket
2. - 4.7.2010
Suomen Ladun leiripäivät
24. - 31.7.2010
Nuorten vaellus UKK-puistossa
1. - 6.8.2010
Pyörävaellus
9.8.2010
Luontoretki
7. - 15.8.2010
Kirkkovenesamoilu
21.22.8.2010
Naperoviikonloppu
6.9.2010
Kerhoilta
3. - 12.9.2010
Ruskavaellukset ja kämppäviikko Susikyrö
4.10.2010
Kerhoilta
6.11.2010
Puolipitkä marssi
8.11.2010
Kerhoilta
11.12.2010
Joulujuhla
Solhem
13.12.2010
Kerhoilta
31.12.2010-8.1.2011 Kaamosvaellus
Korvatunturi
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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!

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.
Kerhoillat jatkuvat 6. syyskuuta, Väärtissä 3/2010 aiheista ja ajankohdista tarkemmin.
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Retket
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.
Kokoontuminen pe. 28.5. 2010 klo 20.00 Tammen leirikeskuksen parkkipaikalla,
Tammentie 199, josta on n.puolen kilometrin siirtyminen mallileirialueelle. Mallileirissä on
kiinteitä majoitteita, esim. turve- ja hirsikammi, yksi- ja kaksipuolinen kiintolaavu ja kolme
kiinteää kotarunkoa, myös aittarakennus löytyy. Niitä kaikkia voimme käyttää ensimmäiseen
yöpymiseemme.
Lauantaiaamuna patikoijat saatetaan melojien toimesta n. puoli kilometriä salmen yli
Hiivaniemeen josta matka jatkuu järven ympäri retkeilyreittiä pitkin pienemmissä ryhmissä.
Matkalle on järjestetty leikkimielisiä tehtäviä. Ruokailu tapahtuu omatoimisesti ja kaikki
varusteet kannetaan mukana. Yöpyminen tapahtuu melontaporukan kanssa samassa
paikassa Tuurunkankaan autiotuvalla (yöpyminen omissa teltoissa). Lauantaina kuljetaan
noin 16 km ja sunnuntaina 9 km.
Melojat kiertävät järveä leppoisaan tahtiin katsastaen lukuisat saaret ja niemennokat.
Melottavaa matkaa on n. 10 km kumpanakin päivänä. Retki soveltuu sekä kajakeille että
intiaanikanooteille. Mukaan tarvitset majoitteen ynnä muut yöpymistä varten ja omat
retkiruuat. Jos tarvitset melontakalustoa ota yhteys melontaosuuden vetäjään, teemme
varaukset keskitetysti.
Retken päätteeksi sunnuntaina iltapäivällä on saunomismahdollisuus, saunakassit voi
jättää autoihin.
Mallileirissä yöpyminen ja loppusauna ovat maksullisia, yht. 103 euroa, joka jaetaan
osallistujien kesken. Intiaanikanootin viikonloppuvuokra on n.60 euroa.
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, panu.loisa@welho.com, lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243
Melontaan: Risto Heinänen, risto.heinanen@luukku.com, lisätietoja myös puhelimitse 050
3263994. Kaluston varaamisen takia pyydän ilmoittautumaan mahdollisimman ajoissa,
kuitenkin viimeistään 16.5. mennessä.
Vantaan Ladun yhteyshenkilö: Heini Enström, heini.enstrom@elisanet, 0500 376 0808.
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2.6.2010 Opastettu retki Träskändan kartanopuistossa
Keskiviikkoiltana 2.6. lähdemme tutustumaan Espoossa Träskändan puistotien varrella
sijaitsevan Träskändan kartanon ympäristöön, alueen historiaan ja monimuotoiseen luontoon.
Alue on erityisesti puustostaan tunnettu. Noin kahden tunnin retken aikana kuljemme osin
hoidettuja puistoteitä, osittain luonnonsuojelualueen metsikköpolkuja. Matkaa kertyy yhteensä
n. 2 km. Oppaanamme toimii Träskändän kokenut iltakävelyopas Susanne Toivanen.
Kokoonnutaan klo 18.00 Träskändän kartanon pääovien edessä. Busseilla tuleville
lähimpinä ovat Aurorakodin pysäkit nro E6342 ja E6333 (bussit nro 20, 21, 25, 27, 29, 43, 82,
270 ja 315). Omalla autolla tulevat voivat parkkeerata Träskändan ristiltä kääntyvälle
Aurorakodin P-paikalle. Päälle säänmukainen vaatetus ja metsässä liikkumiseen soveltuvat
kengät. Tervetuloa mukaan nauttimaan sekä historiasta että luonnosta!
Lisätietoja
ja
ilmoittautumiset
Sirpa
Alapuranen,
050
5975811,
sirpa.alapuranen@luukku.com.
1.-6.8.2010 Pyörävaellus Itäisessä Turun saaristossa ja Bengtskärin valloitus
Lähtö pyöräilemään tapahtuu sunnuntai aamuna pääkaupunkiseudulta. Pakkaamme
pyörät tavaroineen tilausbussiin ja suuntaamme kohti Saloa. Sieltä alkaa pyöräilymme kohti
Kemiönsaarta ja Kasnäsia. Kasnäsista jatkamme Hiittisiin ja käymme päiväreissulla
Bengtskärillä (30€, säävaraus). Paluumatkalla vierailemme myös Sinisimpukan
luontokeskuksessa Kasnäsissa. Pyöräilymatka jatkuu Taalintehtaalle, Teijoon ja Kärriin.
Kärrin kautta paluu kotiin. Yöpymiset sisätiloissa/teltoissa. Retken yksityiskohdat tarkentuvat
vielä suunnittelun edetessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset merja.pehkonen@welho.com, puh. 040 5329686 tai
tarja.parikka@luukku.com, puh. 0400 403887. Ilmoittautumiset 30.6.2010 mennessä.
(Tavoitat meidät parhaiten iltaisin ja viikonloppuisin)
Ötökkäretket / Kesä 2010
Leena Luodon johdolla tutustuimme viime vuoden kerhoillassa ötököiden rikkaaseen
maailmaan. Jatkamme hyönteisiin tutustumista järjestämällä Leenan pihapiriin kesän aikana
kolme ötökkäretkeä (viikot 26, 28 ja 31). Tarkka päivä selviää myöhemmin säistä ja Leenan
aikataulusta riippuen. Retkillä on säävaraus, koska sateella ötökätkin ovat piilossa. Jokaiselle
retkelle mahtuu mukaan 10 henkeä.
Tunturisopulit osallistuvat kesäkuun retkelle, mutta jos vilkkaat lapset eivät sinua häiritse,
niin mukaan mahtuu myös muita. Retket toteutetaan iltapäivällä, koska pienet ystävämme
nukkuvat pitkään ja auringon lämmittämänä iltapäivänä pihapiirissa on vilkkainta. Kerho
maksaa retken (5 euroa / aikuinen ja 2 euroa / lapsi).
Kokoontuminen retkille Kuhajoentie 15:sta pihaan Vantaalle. Mukaan retkelle voit ottaa
lähelle tarkentuvat kiikarit, luupin tai suurennuslasin, ötökkäkirjan, saappaat ja pitkälahkeiset
housut (alueella on punkkeja) ja eväät. Pihapiirissä on myös mahdollista paistaa makkaraa.
Ennakkoilmoittautumiset seuraavasti: viikko 26 / Esa, viikko 28 / Merja ja viikko 31 / Esa.
Esa Tervonen, esa.tervonen@eads.com, +358 40 733 5162 ja Merja Pehkonen,
merja.pehkonen@welho.com, +358 40 532 9686.
Retkien tarkempi ajankohta ilmoitetaan jokaista retkeä edeltävän viikon aikana kymmenelle
nopeimmalle osallistujalle. Tervetuloa mukaan toivottavat Leena, Merja ja Esa.
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09.08.2010 / Luontoretki Santahaminaan
Jatkona 12.4 kerhoillalle järjestämme Jarmo Niemisen johdolla luontoretken Santahaminan
sotilasalueelle. Retki alkaa Santahaminan portilta kello 17:sta ja päättyy samaan paikkaan
kello 21. Retken aina reippailemme kävellen Santahaminan alueella luontoon tutustuen, joten
varaa mukaan maastokelpoiset jalkineet ja sään mukainen vaatetus. Mukaan myös omat
eväät taukoa varten ja jos löytyy, niin kamera ja/tai kiikarit.
Lisätietoja alueesta löydät osoitteesta: santahamina.fi tai santahamina.fi/vanha. Paikan
päälle pääset myös bussilla numero 86 (aikataulut.ytv.fi/linjat/fi/h86.html). Kerho maksaa
retken (200 euroa).
Koska liikumme sotilasalueella, koskevat sitä omat säännöksensä. Keräämme kaikista
osallistujista nimilistan, joka toimitetaan Jarmolle ennen retkeä. Mikäli et ole Suomen
kansalainen, tarvitaan myös passinnumero ja henkilötunnus kuukautta ennen tapahtumaa
erikoisluvan hankkimista varten.
Ilmoittautumiset (2.8 mennessä ja ulkomaan kansalaiset 2.7 mennessä: Esa Tervonen,
esa.tervonen@eads.com,
+358
40
733
5162
ja
Merja
Pehkonen,
merja.pehkonen@welho.com, +358 40 532 9686.
Tervetuloa mukaan tutustumaan mielenkiintoisen alueeseen, sen luontoon ja historiaan
toivottavat Jarmo, Merja ja Esa.
7. - 15.8.2010 Inarinjärven kirkkovenesamoilu – järjestetään, mikäli lähtijöitä on
riittävästi
Reitti on vielä avoin, mutta myötäillee viime vuoden reittiä, jolloin 1. päivä oli maavaellus
Inarista Pielpajärven erämaakirkolle ja sieltä edelleen Pielpavuonoon. Sunnuntaina alkoi
varsinainen kirkkovenevaellus. Reitti suuntautui Inarinjärven länsisaariston reunaa
kaikunuoran punaiselle tuvalle ja sieltä edelleen Kärppäsaaren kautta Kirakkaniemeen,
Kessivuonon suulle. Sieltä soudimme Satapetäjäselän kautta Nellimöön ja edelleen
kaikunuoran kautta Punaiselle tuvalle. Paluu Inariin tapahtui länsisaariston suojassa. Reitti
tarkentuu myöhemmin, riippuen miehistöstä ja vallitsevista sääolosuhteista.
Mukaan mahtuu yhteensä 14 henkilöä, joista kaksi on aina, mukana seuraavassa
turvaveneessä, 10 soutaa kirkkoveneessä, yksi on perämies ja yksi on keulavahti. Mikäli
ilmoittautujia on yli veneellisen, valitaan miehistö järjestäjän toimesta. Mahdollisuuksien
mukaan pyritään järjestämään harjoitussoutu, ehkä useampikin Oittaan ulkoilukeskuksen
kirkkoveneellä Bodom-järvellä, jolloin saa jo käsityksen mistä on kysymys. Järjestelyistä
syntyy jonkin verran kuluja, jotka jaetaan osallistujien kesken, lähinnä turvaveneen
kuljetuksesta, polttoaineista, kirkkovenevuokrasta jne., karkea arvio on noin 50–100
euroa/henkilö.
Tarkoitus on nauttia maisemista kiireettömästi ja aikaa pyritään jättämään myös
leirielämään. Samoilun ajankohtana voinee vaikkapa marjastaa ja tietysti kalastella tai vain
olla ja lökötellä, mistä itse kukin pitää.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä: Tuomo Väliaho 040 504 2926
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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
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.
3. - 12.9.2010 Ruskavaellukset ja kerhoviikko Susikyrössä
Kavtsi on varannut Tunturiladun kämpän Susikyrön kerhoviikkoa varten. Kavtsi maksaa
matkalaisten kämppämaksun ko. viikolta. Mikäli lähtijöitä on niin paljon, että järjestämme
erillisen tilausajokuljetuksen Susikyröstä Kolariin, suunnitelmissa on käydä tutustumassa
Särestöniemeen Kittilän Kaukosessa tai Äkäslompolon lähellä olevaan yhteen Lapin saivoista
Pakasaivoon.
Kerhoviikko: Kämpällä on mahdollisuus olla koko viikon nauttien luonnosta, saunoen,
retkeillen…
Vaellukset: Kämpältä lähtee kolmen yön vaellus, joka suuntautuu Pallas-Ylläs
kansallispuiston Hetta-Pallasalueelle. Vetäjinä toimivat Markku Arola ja Juha Kelkka.
Jos joku haluaa viihtyä tunturissa pitempään, Juha on lupautunut jäämään heidän
kanssaan pidemmälle vaellukselle neljäksi tai viideksi yöksi.
Kolmantena vaihtoehtona on liittyä mukaan Suomen Ladun 30PlusMiinus-klubin
vaellukseen Ylläksen Äkäslompolosta Susikyröön. Vaelluksen aikana on tarkoitus bongailla
erilaisia luonnonnähtävyyksiä matkan varrelta ja hieman sivustakin. Tämän vaelluksen
vetäjinä ovat Tarja Laukkanen ja Panu Loisa.
Vaellukset toteutetaan omin teltoin ja omin eväin. Kavtsilta on mahdollisuus vuokrata
varusteita matkaan. Pallas-Ylläs alueella riittää korkeuseroja, joten vaellukset ovat
vaativuustasoltaan melko vaativia.
Lähtö ja paluu: Lähtö on Helsingistä pe 3.9. klo 21.23 Kolariin lähtevällä junalla. Paluu su
12.9. klo 8.06.
Hinta-arvio: n. 290€ ilman mahdollisia ryhmäalennuksia. Ryhmäalennuksella hinta tulee
olemaan edullisempi ja tarkentuu myöhemmin. Hinta sisältää matkat ja Suomen Ladun
tapaturmavakuutuksen.
Retkipalaveri pidetään ke 18.8. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.7. mennessä.
Kerhoviikko ja Hetta-Pallaksen vaellukset: Markku Arola, markku.arola@welho.com, p.
0500-777 554.
30PlusMiinus-klubin vaellus: Tarja Laukkanen, tarjala@netti.fi, tied. myös puhelimitse
040-7207661.
Huom. Ilmoittautuessasi muista kertoa mahdollinen oikeutesi opiskelija- tai
eläkeläisalennukseen.
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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
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
27.2.2010 Pöllöretki Sipoon korven Hindsbyn metsiin / Roy Ahlfors
Tällä kertaa Merja oli kutsunut pöllöretkelle ilmoittautuneita Kavtsin jäseniä kokoontumaan
Itä- Vantaan Kuusijärven parkkipaikalle. Lauantai-iltana kellon lähestyessä kahtakymmentä
pöllöporukka alkoi kerääntyä treffipaikalle. Paikalle oli saapunut retkenjohtajan Merjan ja
hänen koiransa lisäksi viisi pöllöistä kiinnostunutta naista ja minä ainoana miehenä, joka oli
pöllöistä ja niiden äänistä kiinnostunut lauantai- iltana.
Jatkoimme matkaa Kuusijärveltä kimppakyydeillä kohti Sipoon Hindbyn kylää ja
saavuimme Källängenin peltoaukealle, josta erkani aurattu hiekkatie, joka päättyi vankkaan
teräpuomiin. Puomissa taisi olla jotakin varotusmerkkejäkin joita pimeässä ei tullut sen
kummemmin noteerattua, Paikka oli tuttu, olinhan retkeillyt myös täällä aikaisemmin
Kavtsilaisten kanssa. Kävelimme aurattua hiekkatietä pitkin ja sieltähän ne Sipoon korven
Hindsbyn metsän äärihahmot pimeän, sumun ja tihkun seasta hahmottuivat. Hindsbyn
metsälle on tyypillistä pinnanmuotojen ja maaperän elinympäristön monimuotoisuus, sen
lisäksi maisemaa hallitsee jyrkkärinteiset kalliot. Rinteiden päällä ja rinteillä kasvaa kuusia,
koivuja ja vähän mäntyjäkin sekä niiden oksille oli nyt kerääntynyt paljon lunta. Hindbyn
metsässä on korpi- ja rämenotkoja sekä siinä on vanhan metsän tunnuspiirteitä, eli metsä
soveltuu hyvin pöllöjen asuinalueeksi. Metsäalueilla pesii kuulemma myös useita alueellisesti
uhanalaisia metsälintulajeja.
Kävelimme hiekkatiellä ja pysähdymme sekä kuuntelimme, mutta pöllöjen huhuilua ei
kuulunut, kylläkin lentokoneen ääniä ja puiden oksiin kerääntyneiden lumien putoamisääniä.
Jatkoimme kävelyä ja yhtäkkiä pimeästä ilmestyy kuin tyhjästä valokeila sekä auto, vierelle
pysähtyy vihreä folkkaripaku. Ikkunat oli peitetty pimennetyin kalvoin ja susikoirat haukkuivat
vihaisina auton sisällä, auton kyljessä luki isoin kirjaimin sotilaspoliisi. Ikkuna avautui ja
ikkunasta pilkotti pää kysyen, milläs asialla ollaan liikkeellä täällä pimeässä? Yhteen ääneen
vastattiin pöllöretkellä tietty. Hetken hölmistyneinä meitä katseltuaan siellä pimeällä
metsätiellä sotapoliisin autosta vastattiin, että mekin ollaan vain noita susikoiria tultu
ulkoiluttamaan. Hyvää illanjatkoa vain teille pöllöjen kuunteluun autosta toivotettiin.
Alkuhämmingistä selvittyämme jatkoimme pöllöretkeä ja pysähdyimme sekä kuuntelimme,
mutta pöllöistä ei kulunut vieläkään äänen pihahdustakaan. Käveltyämme hetken, hiekkatie
päättyi valaistuun verkkoaidalla aidattuun valvontakameroilla valvottuun paikkaa.
Käännyimme nopeasti takaisin tulosuuntaan ja lähdimme kävelemään takaisin autoille päin.
Olimme näet tulleet puolustuslaitoksen paikkaan, jonka lähistöllä liikkuminen on valvottua ja
ehkä kiellettyäkin, meidät oli ehkä oikeasti havaittu. Näin meistä pöllöjen tarkkailijoista oli
tullut tarkkailtuja, joka tietenkin lisäsi kovasti pöllöretkemme jännitystä.
Autoille päin käveltäessä pysähdyimme matkalla vielä muutaman kerran kuuntelemaan
pöllöjen ääniä, mutta ei niitä kulunut, Sipoon korpi pysyi hiljaisena. Lopuksi pysähdyttiin
syömään eväitä ja tarinoimaan muista edellisistä retkistä, joka olikin pöllöretken toiseksi
tärkein kokokohta sotapoliisien tapaamisen jälkeen. Sitten jatkettiin taas matkaa ja saavuttiin
portille autojen luokse sekä samalla päätettiin lopettaa pöllöjen kuunteluretki tähän.
Todettuamme lähes pari tuntisen retken päättymisen jälkeen, että pöllöistä ei tällä retkellä
havaittu kuulo- eikä näköhavaintoja. Yhteisesti kuitenkin todettiin, että olisi sen lauantai-illan
voinut huonomminkin kuluttaa ja niin ettei tämä ollut pöllömpi retki. Optisimmat pöllöporukan
osallistujat miettivät tulevansa viikon kuluttua uudelleen tänne Hindsbyyn metsään jos olisi
silloin pöllöille otollisempi keli. Onnea kuunteluun ja havaintoihin toivottaa muut pöllöporukan
jäsenet.
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28.2.2010 Petkelsuon hiihto / Markku Arola
Pitkä pakkasjakso oli taittunut ja aamu avautui suhmuraisena ja välillä hieman
tihuuttaenkin silkkaa vettä. Kuoktelaisten vieraaksi Hyvinkäälle Petkelsuon hiihtoon oli
kuitenkin lähtenyt neljä Kavtsilaista. Ensin näytti, että paikalle saapuisi yhtä paljon isäntiäkin,
mutta viime hetkellä paikalle kaarsi vielä kaksi retkeilijää. Siirryimme lyhyellä
moottorimarssilla parempiin lähtöasemiin. Airi Heino oli edellisenä päivänä käynyt
hiihtämässä latupohjaa ja lähti johdattamaan joukkoamme oikeaan suuntaan.
Pellon yli taivallettuamme heti ensimmäisessä metsäsaarekkeessa korppi toivotti meidät
tervetulleeksi valtakuntaansa. Vaikka metsäsuksikansa hiihti edellä, vielä takana olevillakin
suksi saattoi vajota pehmeään hankeen. Alamäessä taas piti olla tarkkana, että pysyi ladulla
tai pääsi herkästi tutustumaan nuoskalumen olomuotoon hieman lähempää. Puut puolestaan
yrittivät ”panospudotuksillaan” saada joukoissamme hajaannusta aikaiseksi. Onneksi
osumatarkkuus oli puhdas nolla.
Hitaasti mutta varmasti matka eteni kohti piilokotaa, jonka koordinaatit Hanna Sinilehto oli
tallettanut GPS:äänsä. Ja sieltähän se löytyi. Joku oli jo laittanut nuotiopuutkin valmiiksi
(samaa palvelusta emme enää voineet tehdä seuraaville, sillä puut olivat lopussa). Eipä siis
aikaakaan, kun iloinen tuli räiskyi nuotiossa. Kukin söi eväitään ja Matti Häppölä kaivoi esiin
peiliksikin kelpaavan nokipannun (eli ei siis lainkaan nimensä veroinen). Niin valmistui kahvin
ystäville ilmeisen makoisat nokipannukahvit. Nimet piilokojun vieraskirjaan ja suon toinen laita
kutsui hiihtäjiään. GPS kertoi jälleen lahjomattomasti maalissa, että matkaa oli taitettu 7,8 km
ja niin totesimme, että ei se vauhti tee retkestä retkeä vaan ihan jotkin muut tekijät. Yksistään
kostea keli loi oman jäljittelemättömän tunnelmansa.
Kavtsin hiihtoviikonloppu 5. – 7.3.2010 / Pirjo Hyvärinen
Hiihtoviikonlopun kohteena piti olla Päijänteen kansallispuiston saari, jonne olisi hiihdetty
jäätä pitkin. Suunnitelmamme muuttuivat kuitenkin jo perjantai-iltana 5.3.
Yhdeksän talviretkeilyn konkaria ja ensikertalaista oli ilmoittautunut retkelle. Retken vetäjän
Padasjoen-mökki oli retken lähtö- ja paluupiste. Tunnustelijat kävivät perjantaina
kartoittamassa Päijänteen sekä Taruksen jäätilanteen ja totesivat palattuaan, että otetaan
käyttöön suunnitelman B. Jäällä oli paksun lumikerroksen alla kolmisenkymmentä senttiä
vettä. Helpommaksi vaihtoehdoksi osoittautui lähteä hiihtämään ahkioita vetäen mökin
pihasta metsäautotietä pitkin viiden km:n päähän pienen järven rantaan. Sielläkin oli jäällä
lumisohjoa.
Leirin pystytimme puitten siimekseen rannan tuntumaan. Upottavaa lunta oli runsaasti eikä
suksilta kannattanut laskeutua kuin laittaakseen lumikengät jalkaan. Pystytimme kaksi
kahden hengen talvitelttaa, kösäkköä, ja yhden ison viiden hengen kotateltan. Kösäkköjä
lämmitetään Optimus hiker-petrolikeittimellä. Kotoisa lämpö täyttää teltan nopeasti. Teltan
kattoon on viritetty verkko, jossa kuivatetaan tamineita.
Kotateltassa testattiin upouutta, isoa, petroolilla toimivaa Ferrariksi nimettyä lämmitintä.
Nimensä lämmitin sai punaisen värinsä ansiosta. Teltassa oli jopa kuuma.
Tulokahvin keitimme kolmiosaisella puukeittimellä. Kattilallinen kiehahtaa muutamassa
minuutissa. Iltapäivällä joku hiihteli, toinen lumikenkäili, kukin miten halusi.
Kannetun veden loputtua otimme ruoanlaittoon vesisohjoa jään päältä. Loikoilimme
majoitteissamme kuin muinaiset roomalaiset divaaneillaan ruokapatojen poristessa keittimillä.
Kösäkkö-telttojen asukkaiden päivällisen kruunasivat liekitetyt letut!
Nuotiopaikan kaivoimme rannan tuntumaan. Polttopuut toimme mukanamme.
Istuskelimme tovin iltanuotiolla makkaraa paistaen.
Hyvä oli nukkua teltassa. Kylmä ei hätyytellyt. Aamulla oli teltan ulkopuolella -18 ja aurinko
paistoi. Aamiaisen jälkeen purimme leirin ja samaa reittiä, mutta jo hieman keveämmin
ahkioin, palasimme lähtöpaikkaan.
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Onnistunut ja mukava hiihtoretki antoi mahdollisuuden kokeilla talviretkeilyvarusteita tulevia
hiihtovaelluksia varten.
28.3 Tunturisopulit pulkkamäessä / Esa Tervonen
Huolimatta sateisesta ja harmaasta aamusta urheat Tunturisopulit matkasivat Haikalan
pomppupuistoon pulkkamäkeen 5 hengen voimin. Puistossa laskimme mäkeä, kiipeilimme ja
etsimme kevään merkkejä. Pian kuitenkin olimme kaikki ihan märkiä ja liekö harmaa sää,
joka harmaannutti sopulienkin mielen. Niinpä matkasimme pääsopulin kotiin, kuumalle
kaakaolle ja eväiden syöntiin. Piirtelimme myös hieman eläimiä ja kävimme naapureissa
virpomassa. Suunnittelimme myös hieman tulevaa. Lapset toivoivat kovasti retkeä
Korkeasaareen. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Patvinsuon kansallispuisto, Lieksa 1.-5.4.2010 / Tuomo
Väliaho
Pääsiäisvaelluksella vallitsi harvinaisen lämmin, välillä jopa
tukahduttavan hiostava keli. Aurinko möllötti täydeltä terältä,
mutta välillä taivaan valloittivat tummat pilvet uhaten ripsauttaa
keväistä sadetta vaeltajien niskaan. Onneksi näin tapahtui
vasta viimeisenä päivänä parin tunnin ajan, mutta ei
häiritsevästi.
Pääosin käytimme hyväksi leiripaikkojen välisiä huoltoreittien
kelkkauria, mutta aina se ei ollut mahdollista. Silloin
etummaiset hiihtäjät tekivät uraauurtavaa työtä ja me
loppupään raskassarjalaiset vielä viimeistelimme uran ränniksi,
jos etummaisia hanki olikin kantanut. Rakeinen, märkä lumi
aiheutti myös pitovaikeuksia muutamille, mutta kunnon
liisteritälli auttoi tilanteeseen.
Reitti kulki pääosin tasaisia soita ja metsäosuuksillakin mäet olivat vain pieniä kumpareita,
joten maaston puolesta olosuhteet olivat ensikertalaisille suotuisat. Yöksi teltat pystytettiin
Metsähallituksen tekemille leirintäpaikoille, joten saimme nauttia sellaisista ylellisyyksistä kuin
puucee ja nuotiopaikka varustettuna penkein sekä joskus jopa pöydälläkin.
Risto on lähiseudulta kotoisin ja esitteli alueen nähtävyyksiä, kuten esim.
opastuskeskuksen lähellä olevan karsikkopuun ja kertoi sopivissa paikoissa kertomuksia
olinpaikkamme paikallishistoriasta alkaen vuosisadan vaihteesta aina sota-ajan tapahtumiin.
Tarinat olivat piristävä lisäpiirre vaelluksella ja antoivat aivan uuden ulottuvuuden nähdä
maisema myös menneisyyden kautta.
Vaikka alueella on Suomen tiheimpiä karhukantoja, emme nähneet karhuista jälkiäkään,
taisivat vielä nukkua. Sitä vastoin hirvenjälkiä kyllä näkyi yllättävän paljon. Jukka bongasi 18
eri lintulajia, mutta joutsenia emme nähneet, vaikka Risto sitä meille melkein etukäteen
lupasi.
Matkamme pää ahkioiden kanssa ulottui Koitereen rantaan halki upeiden suomaisemien ja
metsämaastojen. Sieltä teimme vielä iltapäiväretken Suomunjoelle, kauniille jokitörmälle,
johon oli rakennettu laavu. Palasimme osin eri reittiä opastuskeskukseen, jossa pidimme
kunnon lättykestit. Lättyjä syötiin rommilla liekitettyinä, hunajalla kuorrutettuina tai kiisselin
kera. Lopuksi vielä saunoimme makoisissa löylyissä retken päätteeksi. Patvinsuolla oli hieno
viettää pääsiäistä.
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Kerhoilta 12.4. Santahaminan sotilassaaren salaperäinen luonto ja historia / Irma
Tolonen
Sotilassaaren luonto- ja historian aarteista luennoi everstiluutnantti ja tietokirjailija Jarmo
Nieminen (=JN). JN harrastaa myös valokuvausta. Näimme kerhoillassa komean otoksen
hänen kuvistaan.
JN kertoi huumorin välke sanojen seassa minkälainen on ollut Santahaminan luonto ja
elämä ennen ja nyt. JN on erikoistunut luonnon ilmiöiden kuvaamiseen kulttuurihistorian
perspektiivistä eli miten armeijan rakentaminen ja eri toiminnot ovat vaikuttaneet
Santahaminan luontoon.
Santahamina on ollut sotilassaarena kaksisataa vuotta. Ensin puolustettiin Ruotsia, sitten
Venäjää ja viime vuosikymmeninä Suomea. Saarella on nykyisin Kaartin Jääkärirykmentti,
Merisotakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
Santahaminassa on monipuolinen luonto – on merenrantaa, metsä-, lampi- ja
paahdealueita.
Santahaminassa mäyrä on kaivanut kotiluolastonsa ampumaradoille. Näädät lymyävät
hämyisissä metsissä. Hiekkarannalla merikotka tähyää saalistaan ja lehtopöllö odottaa
poikasten kuoriutumista.
Santahamina on kuivaa hiekka- ja kalliopohjaista kangasmaastoa. Se on kasveista
kiinnostuneille aarreaitta. Alueen nykyinen putkilokasvisto (kukkakasvit ja saniaiset) koostuu
peräti 556 luonnonvaraisesta lajista. Luku on huima – lähes puolet koko Helsingin
lajimäärästä. Santahaminan metsät ovat vanhoja. Yli puolet saaren pinta-alasta on keskiiältään yli satavuotiasta männikköä ja kuusikkoa.
Santahaminan itäpuolella Suurlahdessa on kuohuvat hiekat – eli liikkuvat hiekkapakat.
Nämä meressä olevat hiekkasärkät muuttavat muotoaan merenpinnan korkeuden, jäiden,
myrskyjen ja tuulen vaikutuksesta.
JN lupasi, että kavtsilaiset pääsevät tänä keväänä tai alkukesästä tutustumaan
Santahaminan luontoon. Jään odottamaan retken toteutumista.
Lisää Santahaminan luonnosta voit lukea vuonna 2009 Maanpuolustuskorkakoulun
kustantamasta ja Jarmo Niemisen toimittamasta upeasta kirjasta SANTAHAMINA
Sotilassaaren luontoaarteet.
Kirjasta ja retkestä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä. - Toimitus.
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KERHON PALVELUITA
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 Tunturilatulehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polusta, joka
ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Kavtsi
tarjoaa jäsenilleen seuraavia jäsenetuja.
Kerhoillat Kampin palvelukeskus
vuodessa
Retket, tapahtumat ja vaellukset
Koulutus
Jäsentuotteet ja kirjallisuus
Jäsenlehti Väärti
Kämppä Kärrikaltio

yhdeksän kertaa
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.
Leiripäivien talkoolaisia kerää Soili Hirvelä, Vantaan Latu,
soili.hirvela@elisanet.fi.
Erikoistarjous Kavtsilaisille
Huhtikuun kerhoillassa oli nähtävillä illan alustajan
Jarmo
Niemisen
upea
teos
’Sotilassaaren
luotoaarteet’. Kavtsilaiset voivat hankkia kirjan
edulliseen 30 euron kappalehintaan. Maksut
toukokuun
loppuun
mennessä
kerhon
tilille
124435-62821 käyttäen viitettä 5555.
Kirjat
luovutetaan tilaajille joko Santahaminan retken aikana
9.8. tai syyskuun kerhoillassa 6.9. Jollet pääse
paikalle kumpaankaan tilaisuuteen, sovi noudosta
Esa Tervosen kanssa puh. 040-733 5162. (Kirjat
saadaan 9.8., joten sitä ennen ei toimituskaan onnistu.)
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Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään jäsenlehti palauttamaan osoitteeseen:
Vappu Hietala, Tilkankatu 12 B 41, 00300 HELSINKI
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