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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

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

Jäsenmäärä 600 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2011 ovat:
Yksilöjäsen
34,00 euroa
Perhejäsenmaksu
52,00 euroa
Nuorisojäsen
18,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsenet
7,00 euroa

Väärti 1/2011 ilmestyy viikolla 6/2011.
Aineisto toimitukseen 14.1 mennessä:
Jaakko Korvenoja
jaakko.korvenoja@vti.fi

Perhejäsenmaksun
piiriin
kuuluvat
samassa
osoitteessa
asuvat.
Nuorisojäseniä ovat alle 19-vuotiaat.
Maksut sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja
Suomen Ladun jäsenyyden. Meillä ei ole
käytössä alennettua maksua muihin
latuyhdistyksiin kuuluville. Nykyiset jäsenet
saavat maksulomakkeen tammikuussa,
uusille sen lähettää jäsensihteeri muun
materiaalin yhteydessä.

Kerhotoimikunta 2009
Puheenjohtaja
Iitu Gerlin,
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Merja Pehkonen
Liikuttaja
040 532 9686, mpehko13@welho.com

Nimi- ja osoitetietojen muutokset
Kavtsi Tunturilatu ja Suomen Latu
käyttävät Itellan henkilötietopalvelua eikä
sinun
tarvitse
ilmoittaa
nimitai
osoitemuutoksista,
mikäli
et
ole
luovuttamista kieltänyt tai muuta ulkomaille/
mailta. Ilmoita silloin uudet tietosi
jäsensihteerille (vappu.hietala@welho.com,
tai puh. 09-587 3745 tai os. Tilkankatu 12 B
41, 00300 HELSINKI).

Kerhoemäntä
Marita Maula
Koulutusvastaava
040 509 4412, marita.maula@kolumbus.fi
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@vti.fi

Internetosoite
www.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 ja uudessa muodossa
FI53 1244 3500 0628 21,
BIC-koodi NDEAFIHH

Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
Kannen kuva
30PlusMiinus ruskaretki 2010 / Panu Loisa
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Hei, kavtsilaiset!
Vuosi alkaa olla jo hyvällä mallillaan. Pitkän kuuman kesän jälkeen on tullut
virkistävän pirtsakoita aamuja. Syysilmassa on mukava tehdä tutkimusretkiä
lähiympäristöönkin. Nyt vain odottelemme talvea ja lunta. Saadaankohan yhtä
hyvä talvi kuin vuosi sitten!
Kavtsin syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja uudelle työkaudelle. Kiitos luottamuksesta
kokouksen osallistujille, jatkan vielä ensi vuoden. Kokouksessa valittiin myös kerhotoimikunta
vuodeksi 2011. Tällä kertaa muutoksia toimikunnan kokoonpanoon ei tullut. On turvallista
jatkaa tutun porukan kesken.
Tunturiladun syyskokouksessa Ristiniemen leirikeskuksessa Kotkassa yhdistykselle
valittiin uusi puheenjohtaja. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Tulosmaa tunturikerho
Kolbmasta, Tampereelta. Timo toimi muutama vuosi sitten johtokunnan jäsenenä, joten hän
tietää, mihin on ryhtymässä. Raimo Pahkala on toiminut johtokunnassa 11 vuotta ja niistä
kymmenen puheenjohtajana. Kavtsin Sirpa Alapuranen on toiminut johtokunnan jäsenenä ja
varapuheenjohtajana kymmenen vuotta. Hän jää nyt vuoden vaihteessa pois
johtokuntatyöskentelystä. Uusia jäseniä valittaessa Kavtsin Panu Loisa sai melkoisen
äänivyöryn ja näin hänet valittiin uudeksi johtokunnan jäseneksi. Hienoa, että Tunturiladun
suurimman kerhon, Kavtsin, edustus säilyy johtokuntatyöskentelyssä. Tutustu johtokunnan
kokoonpanoon Tunturiladun nettisivuilla ja Tunturilatu-lehdessä.
Susiaisissa vihittiin Tunturiladun johtokunnan kutsumina kaksi ikäsutta, Sirpa Alapuranen
Kavtsista ja Tunturiladun kämppäisäntä Pekka Kallio Logista, Turusta.
Kavtsin joulujuhla järjestetään Solhemissa, Malmilla lauantaina 11.12. Tule mukaan ja tuo
matkassa perheen pienimpiä. Jos omia ei ole, lainaa vaikka naapurista. Luvassa on mukavaa
yhdessäoloa ja kiintoisaa ohjelmaa. Joulupukkikin on luvannut tulla paikalle.
Tunturiladun ja Kavtsin uudet nettisivut, www.tunturilatu.fi/kavtsi, ovat vihdoin avautuneet.
Käypä tutustumassa. Muista myös antaa äänesi gallupkyselyyn Tunturiladun etusivulla.
Kiitos jokaiselle kavtsilaiselle tästä vuodesta.
Rauhallista Joulua ja Retkeilyllistä Uutta Vuotta 2011
Iitu ;)
HALUATKO TÄMÄN OLEVAN VIIMEINEN VÄÄRTISI - JOKA TULEE POSTITSE?
Haluatko vastakin saada tämän neljästi vuodessa ilmestyvän tiedotuslehtemme
paperisena ja postitse? Vai lukisitko sen mieluummin kerhon sähköpostiviestistä aukeavasta
linkistä? Sanomattakin on selvää, että pienentäisit tällä valinnalla sekä omaa
hiilijalanjälkeäsi että Väärtin paino- ja postituskuluja. Niiden rahoittami-seen tarvitaan yli 200
jäsenmaksua!
Mikäli
haluat
luopua
paperi-Väärtistä,
lähetä
siitä
ilmoitus
sähköpostiini
(vappu.hietala@welho.com), jotta voin koodata asian jäsentietoihisi. Odotan vastauksia
vuoden loppuun mennessä, mutta miksi et vastaisi saman tien! Mikäli tämä vaihto ei sitten
osoittautuisikaan mieluisaksi, lupaan palauttaa sinut postia saavien joukkoon.
Ja lopuksi pieni arvauskilpailu: viestissäsi voit esittää veikkauksen siitä, moniko valitsee
sähköisen lehden. Taustatiedoksi kerron, että muutama vuosi sitten heitä oli viisi kappaletta
ja että Väärtiä numero 3/2010 postitettiin 530 kappaletta. Lähimmäksi arvannut saa nimensä
seuraavaan lehteen ja vaatimattoman yllätyspalkinnon.
Vappu Hietala, Kerhon jäsensihteeri
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Tuulen tuivertaessa ja nastojen ropistessa on viimein tullut kiittää
ahkeria kirjoittajia ja heidän retkikumppaneitaan jutuista, kiitos. Iitun
masinoima webbisivujen muuto uuteen osoitteeseen on saatu
päätökseen ja tulevaisuudessa sivuilla pitäisi sitten olla entistä paremmin
ajantasaista tiedoa. Kannattaa siis kurkkia www.tunturilatu.fi/kavtsi sivuja
ja miksei muidenkin sisarkerhojen.
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
8.11.2010

Kerhoilta

11.12.2010
13.12.2010
31.12.2010 - 8.1.2011
10.1.2011
21.1.2011
7.2.2011
12.2.2011
18. - 27.2.2011
7.3.2011

Joulujuhla
Kerhoilta
Kaamosvaellus
Kerhoilta
Kuutamoliikuntaa
Kerhoilta
Retki Lunnikivi ja Aulanko
Kerhoviikko
Kerhoilta

12. - 13.3.2011
16. - 25.4.2011
11. - 17.6.2011
1. - 3.7.2011

Hiihtoviikonloppu
Talvivaellus
Suomi-Meloo
Suomen Ladun leiripäivät
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Vaellusjalkineiden valinta ja
huolto
Solhem
Pyhillä Poluilla Etelä-Karjalassa
Korvatunturi
Mielenkiintoinen Vrow Maria
Luukki
Salaperäinen Suursaari
Hämeenlinna
Susi-Talas
Kevätkokous ja
kuvia kerhon retkistä 2010
Petkelsuo
Sevettijärvi
Turku-Espoo
Sotunki / Vantaa

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!
8.11.2010 Vaellusjalkineiden valinta ja huolto
Retkeily ei ole välineurheilua. Kotoa löytyvillä varusteilla pääsee hyvin alkuun. Pidemmälle
vaellukselle tarvittava ensimmäinen ostos on tukevien ja mukavien jalkineiden hankinta. Muut
välineet voi hyvin lainata tai vuokrata. Tunturiladun johtokunnan jäsen, Retkiaitan
kenkäasiantuntija Tommi Avikainen kertoo vaellusjalkineiden valinnasta ja niiden hoidosta.
Tommilla on hyviä vinkkejä, vaikka kenkäsi olisivat jo vuosia kuljettaneet sinua tunturissa.
Hyvällä hoidolla samoilla jalkineilla kävelee pitkään.
13.12.2010 Pyhillä Poluilla Etelä-Karjalassa
Miksi mennä hankkimaan rakkoja jalkoihin Espanjasta asti, kun sen voi tehdä
kotimaassakin lähtemättä edes Lappiin saakka! Suomen Ladun viime vuonna perustetun
jäsenyhdistyksen Pyhät Polut ry:n toimintaidea on tukea ihmisten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia. Tätä se toteuttaa järjestämällä Karjalassa erilaisia vaelluksia, joilla on henkistä
ja hengellistäkin antia runsain mitoin. Majoitteita tai keittoastioita ei näillä reissuilla tarvita,
siitä pitävät paikalliset yrittäjät huolen. Ensimmäiset retket käveltiin ja soudettiin viime kesä- ja
elokuussa. Kahdella niistä oli mukana kavtsilaisia, jotka Lucianpäivän kerho-illassa kertovat
kokemuksistaan.
10.1.2011 Mielenkiintoinen Vrow Maria
Vrouw Maria on 1771 Nauvon saaristoon uponnut Pietariin matkalla ollut hollantilainen
kauppalaiva, jonka lastina oli normaalin kauppatavaran lisäksi Venäjän Keisarinna Katariina
Suurelle matkalla olleita tauluja ja taide-esineitä. Hylky löytyi 1999, jonka jälkeen
Museovirasto on tutkinut kohdetta. Hylky ja sen tarina ovat herättäneet kansainvälistä
mielenkiintoa ja nostoajatuksia on esitetty sekä Suomessa että Venäjällä. Suomen
Merimuseon tutkija Eero Ehanto vie meidät mukaan aluksen tarinaan, minkä lisäksi
keskustellaan sen konteksteista ja tutkimushistoriasta.
7.2.2011 Salaperäinen Suursaari
Suursaari sijaitsee Kotkasta suoraan etelään noin 40 kilometriä ja saaresta on Viron
rannikolle 55 kilometriä. Saari on leveimmillään kolmisen kilometriä ja pituutta sillä on noin 11
kilometriä. Suursaari oli 1920- ja 1930-luvuilla Suomen suosituin matkailukohde Kolin rinnalla.
Matkailijat loikoilivat hiekkarannalla ja patikoivat luonnossa, illalla tanssittiin kasinolla.
Jatkosodan jälkeen Suursaari luovutettiin Neuvostoliitolle ja on sen jälkeen pitkään ollut
suljettuna ulkomaalaisilta. Muutamia vuosia sitten Suursaareen järjestettiin pienimuotoisia
retkiä. Tasso ja Helena osallistui vuonna 2007 tällaiselle retkelle. Tasso Lampén kertoo
sanoin ja kuvin miltä saari ja sen luonto näytti. Vuosi sitten Venäjä rakensi tutka-aseman
keskelle saarta ja samalla loppuivat ulkomaalaisten käynnit saareen.
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RETKET
21.1.2011 KUUTAMOLLA perjantaina
Viime tammikuussa päästiin pitkästä aikaa nauttimaan kuutamosta suksien päältä.
Mitenkähän käy tulevana talvena? Sen nähdäksemme koonnutaan Luukin ulkoilumajan
parkkipaikalle perjantai-iltana 21.1.10 klo 18.00 ja lumiolosuhteiden mukaan tehdään
lähiympäristöön noin kymmenen kilometrin lenkki joko hiihtäen tai kävellen. Bussilla nro 345
pääsee Luukkiin. Varaa mukaan otsalamppu, nuotiomakkaraa, evästä, lämmintä juotavaa ja
taukovaatetta. Tervetuloa nauttimaan talvisesta kuutamon valosta!
Lisätietoja
ja
ilmoittautumiset
Sirpa
Alapuraselle,
050 597 5811
tai
sirpa.alapuranen@luukku.com.
12.2.2011 Retki Stone Gallery Lunnikiveen ja Aulangolle Hämeenlinnaan
Ensimmäinen
kohteemme
Hämeenlinnassa
on
Stone
Gallery
Lunnikivi
(www.stonegallery.fi). Lunnikivi on laaja kivi- ja hyönteisnäyttely. Näytteillä on mineraaleja,
kivilajeja, korukiviä sekä malmi- ja teollisuusmineraaleja. Kivinäytteitä on esillä runsaat 10
000 kappaletta. Hyönteisnäyttelyssä on satoja perhosia Suomesta ja maailmalta sekä paljon
muita hyönteisiä. Galleriassa on myös myynnissä valmiita koruja, korujen tekoa harrastavalle
korun osia ja raakakiviä. Meitä odotetaan paikalle klo 10.30 ja pääsymaksu 5-10 euroa
sisältää opastuksen, luennon ja kahvin ja leivän.
Noin
klo
13
lähdemme
katsomaan
miltä
näyttää
talvinen
Aulanko
(www.luontoon.fi/aulanko).
Kotiinpaluu noin klo 15.30. Varaa mukaan sään mukainen asuste ja voit ottaa mukaan
myös omia eväitä.
Matkat järjestetään joko kimppakyydeillä tai tilausbussilla, jos retkeläisiä tulee riittävästi.
Matkakustannuksista retkeläiset huolehtivat itse.
Ilmoittautuminen 29.1.2011 mennessä kyytijärjestelyiden vuoksi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Merja Pehkonen, merja.pehkonen@welho.com, puh.
+358 40 532 9686 tai Esa Tervonen, esa.tervonen@cassidian.com, puh. +358 40 733 5162
12.-13.3.2010 Hiihtoviikonloppu
Alustavana paikkana on Petkelsuon alue Hyvinkään lähellä. Viikonlopun aikana yövytään
teltoissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi tai 050 332 3239
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VAELLUKSET
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. Kerho maksaa Korvatunturilla
käynnistä veloitettavan ryhmäkohtaisen maksun, joten siitä ei aiheudu lisäkuluja osallistujille.
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
30.11.2010
mennessä
osoitteeseen
panu.loisa@welho.com.
Lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243.
19.-26.2.2011 kerhoviikko Susi-Talaksella
Kavtsi on varannut Tunturiladun kämpän, Susi-Talaksen, kerholaistensa käyttöön viikoksi 8
alkaen lauantaina 19.2.2011 ja päättyen viikon päästä lauantaina 26.2.2011 Kyseinen viikko
on koulujen talvilomaviikko Helsingissä, joten nyt perheillä on hyvä mahdollisuus lähteä
viettämään talvilomaa erämaiseen ympäristöön. Kerho maksaa ko. viikolta aluemaksun, joten
jäsenten ei tarvitse maksaa sinä aikana yöpymismaksuja kämpällä viettämistään
vuorokausista.
Susi-Talas sijaitsee Tsarmitunturin itäpuolella Talasjärven lompoloiden pohjoisrannalla.
Sinne pääsee ajamalla ensin Ivalosta Nellimin tietä noin 30 km ja sen jälkeen metsäautotietä
n. 12 km Talasjärven pohjoispohjukassa olevalle parkkipaikalle, josta on vielä kolmisen
kilometrin lumikenkäily/hiihtomatka Susi-Talakselle. Jos metsätieosuutta ei ole aurattu,
järjestetään autojen pysäköinti Mustolan talon pihaan ja loppumatka kuljetaan joko
lumikengillä/hiihtäen tai erikseen tilattavalla moottorikelkkakyydillä. Julkisilla Ivaloon pääsee
junalla/bussilla ja lentäen. Ivalosta lähtöpaikkaan pääsee taksilla. Tulitpa miten tahansa,
kokoonnumme sovittuna aikana lähtöpaikkaan ja kuljemme maasto-osuuden yhtenä joukkona
kämpälle.
Susi-Talas on hyvin viehättävä vanhasta riihestä tehty kämppä. Alueella on myös sauna ja
keittokatos sekä telttapaikkoja niille, jotka eivät halua majoittua kämpän ylisillä.
Talaksella voit viikon aikana tehdä monenlaista; koetella kalaonnea, harrastaa
avantouintia, kokeilla talvitelttailua, käydä valloittamassa Tsarmitunturi (411 m), tehdä retkiä
muualle lähiympäristöön esim. Tsarmikuusikkoon, joka on Suomen pohjoisin yhtenäinen
kuusimetsä, tai olla vaan ja nauttia Lapin kauniista talvesta ja rauhasta, mikä täällä onkin
todellista erämaan rauhaa. Tsarmitunturin erämaaalueesta löytyy tietoa mm. seuraavasta
linkistä www.luontoon.fi/tsarmitunturi.
Jos Susi-Talas ei ole ennestään tuttu, nyt sinulla on oiva tilaisuus tutustua Tunturiladun
erämaisimpaan kämppään. Ja ne, joille se on tuttu, voivat verestää muistojaan mukavassa
seurassa ja nauttia Lapin kauniista talvesta.
Ilmoittautumiset 31.1.2011 mennessä sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Tiedustelut myös puhelimitse 0400 708243.
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16.-25.4.2011 Talvivaellus Sevettijärvelle
Ennakkotietona kerhon talvivaellus järjestetään 2011 Sevettijärvelle. Lisätietoja
seuraavassa Väärtissä 1/2011.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Martti Mäkelälle konsultointi.marttimakela@co.inet.fi
puh.0500 676960.

MUUT TAPAHTUMAT
11.12.2010 Kavtsin joulujuhla
Tervetuloa Kavtsin joulujuhlaan lauantaina klo 17 alkaen. Paikkana Solhem, Kirkonkyläntie
23, Malmi. Odotettavissa lämminhenkistä ohjelmaa, leikkejä, yhteislaulua, joulunäytelmä ja
tietenkin Joulupukki. Tarjolla joulupuuroa ja pipareita. Mukaan puurokuppi ja muki. Tule ja tuo
perheen pienimmätkin mukaan!
Vapaa pääsy! Tuo muutaman euron paketti yhteiseen joulusäkkiin. Omille pienillesi voit
tuoda nimellä varustetun paketin.
Perille pääset esim. junilla K ja I sekä busseilla 69 ja 70 . Fonektan puh. luettelo s. 71/ B-3
tai netistä www.msuf.net. Paikka on sama, missä joulujuhlaa on vietetty viime vuosina.
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai joulukakkua, ota yhteys kerhon emäntään
Marita Maulaan, marita.maula@kolumbus.fi, 040 5094412.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Luontoportin matkassa / Vappu Hietala
Syyskuun kerhoillassa 6.9. meillä oli tilaisuus hiettä ja vaivatta osallistua linturetkeen, tutkia
kasveja ja perhosia ja vielä päälle päätteeksi nauttia ’kuvitetusta musiikista’. Tämän
mahdollistivat Eija ja Jouko Lehmuskallio Luontoportista, kun he kävivät esittelemässä
kehittämäänsä sivustoa. Sen avulla voi eri tuntomerkkejä valitsemalla määrittää niin kasveja,
lintuja, perhosia kuin kalojakin. Sivustot on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa ja niitä täydennetään ja tarvittaessa korjataan jatkuvasti. Hyvää on myös se, että
tiedot ovat luettavissa suomen ja latinan lisäksi peräti kuudella muulla kielellä! Sivuille on
lisäksi kuvattu upeita maisemia eri puolelta Suomea. Lähde sinäkin retkelle Luontoportin
opastamana osoitteessa www.luontoportti.com!
12. - 18.6.2010 Suomii Meloo 2010! / Antti Pulliainen
Tämän kesän Suomi Meloo oli keskitetty Hämeenlinnan ja Tampereen välisille järvialueille;
Vanajaveden, Längelmäveden ja Roineen armaille aalloille, maakuntalaulua mukaellen.
Joukkueessamme oli vaihteeksi taas kansainvälisyyttä, Leena Tuulos Vancouverista ja
Kim van den Bergh Hollannista. Molemmat olivat päteviä merimeloja valtamerien rannoilta.
Uusi melapäällikkömme Leena Orjatsalo pääsi myös tositoimiin ja kokemaan kaikki
johtamisen myötä- ja vastavirrat.
Ako hoiti vuosikymmenien rutiinilla aloitusosuuden Lammilta, tällä kertaa perusmeloja
Ripsin kanssa. Antti ja Anja jatkoivat Hämeenkoskelta ja selvittivät rohkeasti Teurojoen
kosket ja pujottelivat kapoisella joella viestin Leenalle ja Tassolle.
Ensimmäinen vaativa yöosuus lankesi Kösän ja Paulin kokeneille hartioille. Aamutunneilla
kolean rankkasateen jäykistämät, läpimärät veteraanit vääntäytyivät hilpeästi naureskellen
maan kamaralle. Pian olivat kuivat ja vetreät melojat olivat jatkamassa nautiskelua pitkin
sateenpieksämää joen pintaa.
Heidikin oli saanut vahvistusta junioriosastolle. Krista oli menestyksellisesti valmentanut
Janin melonnan saloihin. Siinä meillä olikin melontapari, todelliset ”rapids killers” eli kosken
tappajat, jotka hoitelivat loppuosuuksien kosket eleettömän vaivattomasti.
Kim ja Antti hankkivat perinteiset uudet perunat ja sinappisillit lisukkeineen. Viialan tauolla
pari, kolme kattilaa porisi aikansa, eikä herkuttelulla ollut mitään rajaa, kun Anjan retkipöytä
oli katettu! Kösä kruunasi vielä jälkihoidon mustanpuhuvalla porokahvilla viinerien kera.
Viimeinen vuorokausi olikin Kokemäenjoen laskua, joskin Leenan ja Tasson yöosuus oli
taas rankimmasta päästä kaikkine ylimääräisine hidastuksineen.
Kavtsin joukkue meloi jälleen kerran joka osuuden aukottomasti aina Porin Kirjurinluodon
hiekalle asti.
Näin joukkueen oli jälleen suunnattava kohti kotia ja aloitettava keskittyminen ensi vuoden
merimelontaan Turusta Espooseen.

1. - 6.8.2010 Pyörävaellus Turun saaristossa ja Bengtskärin valloitus / Leena Heiskala
Bussi oli ajoissa ja pyörämme yhdessä hujauksessa tavaratilassa. Oli elokuun
ensimmäinen päivä ja sunnuntai, Kavtsin pyöräretki itäisen Turun saaristoon alkamassa.
Kuuden hengen ryhmäämme johti Juha ja häntä seurasimme me - Helena, Maija, Harri, Ilkka
ja kertoja, Leena.
Bussimme vei meidät Turun puolelle Saloa, huoltoasemalla. Tankkaus, pyörien viritys ja
niin pääsimme matkaan. Ensimmäinen pyöräilyetappimme oli Kokkilan ja Angelniemen kautta
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Kemiön saarelle Dragsfjärdiin. Aurinko porotti, mutta vauhdissa tuntui hienoinen tuulenvire ja
tukaluus unohtui. Pyörät kulkivat kevyesti kumpuilevassa maastossa. Tuttua iskelmää, taisi
olla Keltaruusu, viheltävä Juha rullasi ohi. Ja niin olimme Kokkilassa, lossirannassa.
Lyhyt lossimatka Kemiön saarella, joka on Suomen suurin meressä oleva saari. Sillä on
nykyisin kaksi kuntaa: Salo ja Kemiönsaari. Saaren tunnettu menneisyys ulottuu 1500-luvulle.
Nähtävyyksiä ja tutustumiskohteita löytyy, sen saimme huomata.
Lähestyessämme Dragsfjärdiä muuttui tienviittojen kielijärjestys: suomenkieliset nimet
olivat nyt alapuolella. Olimme saaristossa. Illan suussa saavuimme ensimmäisen
yöpymispaikkamme, Pangetin pihalla. Kilometrejä takanamme oli lähes 60 km. Vanha
pensionaatti tarjosi jännittävät kesähuoneet neljälle. Juha ja Harri pistivät teltan pystyyn.
Virkistävä uinti, ruokaa ja uni kutsui.
Maanantaina pyöräilimme Kasnäsiin, josta matka jatkui yhteysaluksella Långnäsiin. Mitkä
maisemat! Jo merellistä, vähitellen karun kaunista ulkosaaristoa. Sitten pikkumatka pyöräillen
Rosalan satamaan. Matkan varrella poikkesimme jättämään raskaimmat pakaasimme
seuraavaan yöpymispaikkaamme Peti&Puuroon. Kohta olimme Wilsonien moottoriveneessä
matkalla Bengtskärin majakalle. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, meri kimmelsi
kallioisten saarien ohi kulkiessamme. Jo myönsi meistä vannoutunein Lappi-ihailijakin
maisemien vetävän vertoja Pohjoisen parhaille näkymille.
Saarella opas kertoi Bengtskärin majakan vaiheista. On ihme, että se seisoo paikallaan ja
toimii paitsi turistinähtävyytenä niin myös seminaaripaikkana ja hotellina. Jotkut kiipesivät
torniin, jotkut ihailivat aavaa merta kalliolla tasapainoillen.
Tiistaina palasimme Långnäsiin mutkan kautta, ajelimme Hiittisten kirkolle. Poikkesimme
sisälle katsomaan vanhaa kirkkoa ja sen votiivilaivoja. Kasnäsissä tutustumme Sinisimpukan
luontokeskukseen. Se on kiinnostava ja todella tutustumisen arvoinen paikka, missä voi
syventyä ympärillä olevan luonnon eri ilmenemismuotoihin.
Illan suussa olimme jälleen Pangetissa. Ruokailuun oli aikaa, siispä pyörän selkään ja
Söderlångvikiin, Amos Anderssonin, kemiöläisen tyhjästä aloittaneen mesenaatin ja
kulttuurivaikuttajan upeaan kartanoon.
Keskiviikkona maisemat ympärillämme muuttuivat. Olimme palanneet sisäsaaristoon:
kalliorantoja näkyi harvemmin, kaislikot olivat rehevämpiä, lahdet matalampia. Pyöräilimme
Dragsfjärdistä Taalintehtaan, Västanfjärdin, Kemiön keskustan ja Strömman kanavan kautta
Perniön Ylönkylään ja yöpymispaikkaamme Sumppuun. Kärpäset kiusasivat, mutta ruoka oli
herkullista.
Torstaina oli edessämme toiseksi viimeinen etappi: Kosken, Pohjan ja Karjaan kautta
Inkooseen. Välillä lähes kärrytietä, vain melkein vieressä kulkeva sähköistetty rautatie kertoi,
ettemme sittenkään ole kovin kaukana eteläisen Suomen keskuksista.
Viimeisen yön vietimme Kavtsin majalla, Kärrissä. Vielä rentouttavat löylyt saunassa ja
viimeinen matkapäivä edessä. Jatkoimme perjantaina pienempiä, mutkaisia teitä kohti
Espoota. Vanhat kulttuurimaisemat vielä hetken ympärillämme, ja jo näkyivät Kivenlahden
tornit. Matkakumppanit erkanivat omille teilleen. Takanamme oli onnistunut pyöräretki,
elämyksiä laidasta laitaan ja yli 300 pyöräilykilometriä.

5. - 15.8.2010 Inarinjärven kirkkoveneretki / Johanna Yli-Opas
Inarinjärvi on upea! Se muisto minulla oli vuodelta 2004, jolloin melani ensimmäisen kerran
kauhaisi sen kirkasta ja juotavaa vettä. Emmin kuitenkin vielä, kun vasta viikkoa ennen hhetkeä aloimme vakavasti pohtia osallistumista Kavtsin Inarinjärven kirkkoveneretkeen, sillä
en varsinaisesti pidä etenemisestä selkä edellä, siis tässä tapauksessa soutamalla. Ihana
Inari ja Kavtsin kivat kaverit saivat vaakakuppiin kuitenkin niin paljon painoa, että päätin
sinnitellä soutamisen kanssa.
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Ja kyllä se kannatti. En voi olla lainaamatta historiikin pätkää Sulkavan Vene Oy:n
kotisivuilta, jonka lähteeksi mainitaan Mirja Kosunen: Kirkkovenematkat, Sylvi Sääski:
Suomalaisista kirkkoveneistä ja -matkoista. Lainaus kursiivilla ja reissu paksulla.
Soutupariksi yritettiin valita tasaväkisiä soutajia, mikä oli tärkeää etenkin kilpasoudun
aikana. Juuri näin mekin teimme. Paula ja Jukka olivat lyömätön tahtiairopari. Siksi
avioparit soutivat yleensä keskenään, samoin nuoret pyrkivät mielitiettynsä viereen.
Hmmm…  Mukana oli kaksi avioparia, jotka suurimmaksi osaksi soutivat vierekkäin,
kyllä. Jos mukana oli vainaja, sijoitettiin arkku veneen peräosaan. Ei ollut, mutta tavaraa ja
painoa kyllä useamman vainajan verran. Perää piti ja järjestystä valvoi joku vanhoista
isännistä, joka tunsi reitit ja tuulet. Näin juuri, enimmäkseen Kösä  Matkan aikana
laulettiin usein virsiä, hengellisiä lauluja ja myös kansanlauluja sopi laulaa. Virsiä ei niinkään
mutta kansanlauluja kylläkin. Jos matka oli pitkä, pysähdyttiin tutussa levähdyspaikassa,
keitettiin kahvit, syötiin eväitä ja saatettiin torkahtaakin. Kyllä, kahvia tarjoiltiin joka
maatauolla, eväitä sai maistaa muidenkin repuista ja ainakin silmiä havaittiin tauoilla
lepuutettavan. Matkan jatkuessa vaihdettiin soutajia. Reissussa oli vain 13 hlöä, joista 2
turvaveneessä, joten tämä ei ollut mahdollista. Matkalla oltiin huonommissa vaatteissa.
Voihan sen niinkin sanoa. Naiset olivat kyllä miehetkin olivat paitahihasillaan, huivit
kaulassa lippis tai muu auringolta suojaava päähine ja alushame yllään lienee
nykyaikana vaihtunut sortseihin tai housuihin sekä paljain jaloin, sandaalit. Muutamat
olivat yöröijysillään. Siltä ei kyllä näyttänyt! Miehet soutivat alusvaatteisillaan ja tuohikengät
jalassaan ovat vaihtuneet Crocseihin tai paitahihasillaan, sarkahousut korkealle käärittyinä
ja paljain jaloin. On myönnettävä, että tältä osin on tapahtunut kehitystä. Kirkkorantaan
pyrittiin saapumaan hyvissä ajoin ennen jumalanpalveluksen alkua, jotta ehdittiin hiukan
peseytyä, pukea paremmat vaatteet päälle ja vaihtaa kuulumisia muiden kanssa.
Kirkkorannan voi vaihtaa yöpymispaikaksi muilta osin päivät toimet noudattivat edellä
mainittua.
Kiitos mukavalle porukalle, erityisesti Tuomolle ja Jukalle. Inarin kirkkovenesoutu on retki,
jonka eteen on nähty kovasti vaivaa ja onnistumisen takeeksi tehty melkoinen määrä
talkootunteja!
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21-22.8.2010 Kärrin Naperoviikonloppu / Pääsopuli (Esa tervonen)
Vietimme 21-22. elokuuta Naperoviikonloppua Kärrissä. Vaikka tauti olikin harventanut
osallistujajoukkojamme, saatiin mukaan sitäkin innokkaampi joukko lapsia ja lastenlapsia.
Lauantaina aloitimme kahvien ja mehujen ääressä. Sitten siirryimme verstalle, missä syntyi
toinen toistaan komeampia laivoja, helikoptereita ja lentokoneita. Askartelun jälkeen
aterioimme ja kävimme lähimetsässä retkellä. Valitettavasti kesän kuivuus oli vienyt marjat,
mutta sen sijaan jokusen kanttarellin löysimme. Ihastelimme myös eläinten aikaansaannoksia
ja ötököitä ja vihastelimme hirvikärpästen armadaa joka oli runsas. Palattuamme metsästä
vuorossa oli aikuiset vastaan lapset jalkapallo-ottelu. Se taisi päättyä ratkaisemattomaan
tasapeliin, mutta siitä on hyvä jatkaa seuraavalla kerralla. Potkupallon tiimellyksessa ei
pieniltä kolhuiltakaan vältytty. Hieman huilittuamme saunoimme. Oman perheen naperoiden
keskuudessa suoritetun pikagallupin tuloksena Kärrin sauna äänestettiin kerran yhtä hyväksi
kuin kotisauna ja toisen kerran paremmaksi (perusteluna että kun kiukaan saa sytyttää toisin
kuin sähkökiukaan kotona). Koska illalla hieman sateli, paistoimme tikkupullat kaasu-uunissa.
Sitkeimmät tosin nuotioivat ja paistoivat makkaraa vielä ennen nukkumaan menoa.
Viikonlopun nuorimmat osallistujat nukkuivat teltassa meidän vanhenpien körmyjen
tärisyttäessä kämpän seiniä.
Sunnuntai-aamuna ihmettelimme eläimiä. Sisiliskoja, jotka olivat vallanneet Kärrin kaltion.
Etelään muuttavaa jalohaukkaa ja hanhiparvia. Närhiä, tikkoja sekä hämähäkkiä, joka paketoi
pienemmän lajitoverinsa seittiin ja ”käärmettä”, joka tosin taisi olla myyrä tai hiiri, joka
kurkisteli meitä kellarin perustusten raosta. Siivottuamme kämpän, syötyämme ja
leikittyämme Robin Hoodia jousinemme pakkauduimme autoon ja ajoimme Jaanan tiluksille.
Siellä katselimme lampaita, Fatima-kilpikonnan pikaspurttia ja tietenkin ratsastimme issikoilla.
Viiden pienen ratsastajan perässä seurasivat Asterix ja Obelix (Asterix hevonen ja Obelix
pääsopulimme). Toivottavasti Asterixin selkä ei ollut yhtä kipeä ratsastuksen jälkeen kuin
Obelixin pylly.
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Ylläs – Pallas – Vuontisjärvi / Hannu Tenhunen
Matka alkoi perjantai (3.9.) iltana. Puksuttelimme yön junalla Kolariin. Matkaan lähti
kaikenkaikkiaan 19 henkilöä, joista meidän reitille lähti yhdeksän. Seurueemme koostui
Tunturilatulaisista ja muutamasta muusta Latulaisesta, sillä kyseessä oli myös Suomen
Ladun 30PlusMiinus-klubin retki. Kyseisellä viikolla oli tunturiladun majalla Susikyrössä
meidän kerhon eli Kavtsin kerhoviikko, joten matkaan lähti mukavasti porukkaa. Muut menivät
suoraan Susikyröön ja tekivät sieltä käsin omia vaelluksiaan meidän jäädessä
Äkäslompoloon.
Meille sattui sellainen vanhan mallinen juna, joten siellä sitten nukuttiin miten nukuttiin
kolmen hengen hyteissä, junan kolinaan ja ryskeeseen välillä heräten. Juna oli todella
kuuma, joten sekään ei mitenkään helpottanut nukkumista.
Ensimmäinen päivä, 10km
Aamulla tietenkin heräsi aikaisin mutta juna saapui vasta vailla 11 Kolariin. Niimpä aamun
tunnit tapettiin aikaan kuka mitenkin. Juna-asemalla meitä odotti linja-autot. Hyppäsimme
Äkäslopolon bussiin jä köröttelimme Jounin kaupan pysäkille. Täydensimme eväitä voilla,
juutolla yms tuotteilla mitä ei oltu tuotu kuumassa junassa. Söimme myös lounaan
Äkässolmun ostoskeskuksen lounasravintolassa. Hyvä ruoka, parempi mieli.
Yhden jälkeen lähdimme sitten mahat pullollaan saapastelemaan kohti Vuontisjärveä.
Tässä vaiheessa se tuntui varsin kaukaiselta päämäärältä. Äkäshotellilta latupohjia myöten
suuntasimme kohti Kotamajaa. Kukkastunturin valloitus oli melkoinen punnerrus täydellä
rinkalla mutta tälle reitille kyllä mahtui muitakin kovia nousuja, joten varmaan ihan hyvä ettei
tiennyt mitä edessä odotti. Rinkan kantaminen oli ajottain tuskaa. Lantiovyö painoi jotenkin
kummallisesti pakaroiden yläosaan ja issiashermoihin aiheuttaen säteilyä jalkoihin. Tuo
hermosäteily vei jaloista voimaa ja kävely oli varsin ikävää. Pistin sen osittain rinkan säätöjen
viaksi ja osittain huonon valmistautumisen piikkiin.
Kodalle saavuimme viiden aikoihin ja aloimme iltapuuhat. Telttoja alkoi nousta ja ruokaa
keiteltiin. Oma MSRäni oli jo osoittanut nopeutensa veden keitossa ja olin varsin tyytyväinen
hankintaan. Vettä saimme kodan pihalla olevasta kaivosta. Osa porukasta nukkui tilavassa
kodassa ja osa omissa teltoissaan. Yöllä satoi vettä.
Kotamaja – Äkäskero, 18km
Yön sateen jälijiltä maasto oli märkää. Aamulla tihuutti vettä, joten vedimme sadekamat
päälle. Normaalit aamutoimet ja liikkeelle lähdettiin sovitusti yhdeksältä. Alkumatka oli pientä
ja kivistä polkua, kunnes saavuimme latujen risteykseen. Siitä eteenpäin latupohjaa pitkin oli
taas helppo edetä. Lounas todella kauniilla paikalla Äkässaivon kodalla. Paikalle pölähti parin
kuukkelin lisäksi bussillinen Haminalaisia mummoja. Autotie on noin kilometrin päässä. Sade
oli lakannut jo heti lähdön jälkeen, joten kevensimme varusteita. Sadehousut jätin jalkaan
märän maaston takia. Säärystimet voisi olla hyvä idea.
Lounaan jälkeen kova nousu Äkäskerolle. Teki tiukkaa ja taukoja sai pitää usein. Huipulla
palkitsi komeat maisemat mutta oli hieman pilvistä. Alastulo oli nousua pahempi. Todella
jyrkkä joten polvet oli kovilla. Laskun jälkeen aloimme etsiä leiripaikkaa. Vesi oli hakusessa,
joten päätimme leirytyä ensimmäisen vastaan tulleen puron lähelle. Paikka oli soinen ja
varsin kostea mutta minkäs teet. Telttakylä nousi metsikköön kuka mihinkin paikan löysi.
Normaalit iltatoimet. Äkäskeron hotelli olisi kyllä alle 2km päässä…
Äkäskero – Porttakuusikko, 17km
Normaalit aamutoimet. Liikkeelle taas yhdeksältä. Aamupäivä edettiin pientä polkua.
Jonkin verran kivikkoa ja juuria. Etenimme metsissä ja soiden reunoilla, joten maisemat eivät
oleet mitenkään ihmeelliset. Pysähdyimme lounaalle kauniille Pahtavuoman autiotuvalle.
Aurinko paistoi ja kamat saatiin levitettyä kuivumaan. Aamupäivän kävelin jälleen
sadehousuissa märän maaston takia mutta vaihdoin kevyempiin auringon tultua esiin ja
edessä odottavien nousujen takia.
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Jälleen lounaan jälkeen oli edessä aivan järkyttävä nousu. 400m ylös alle kahden km
matkalla. Sama kuin vetäisi laskettelurinnettä ylös 20kg rinkka selässä. Mietin moneen
kertaan homman mielekkyyttä… paljon taukoja ja hiki valui. Päivän ohjelmassa oli kolme
keroa (pientä tunturia), joten ylös-alas kulkua tiedossa. Iltapäivän tauko hyvässä puolukka
paikassa. Söin varmaan litran. Suunnitellusta yö paikasta ei läytynyt vettä, joten oli pakko
jatkaa eteenpäin. Mäen yli ja suon reunaan, josta löysimme mukavan puron. Taas kostea yö
tiedossa. Normaalit iltatoimet.
Porttakuusikko – Mustakero, 16km
Aamulla teltan pinnassa jäätä. Halla oli noussut suolta ja kuorruttanut kankaat. Normaalit
aamutoimet ja yhdeksältä taas liikkeelle. Reitti valintaa hieman mietittiin, josko oikaistaan
metsien läpi vai reittiä pitkin. Ensimmäinen vaihtoehto olisi säästänyt yhden kerolle nousun
mutta ei tiedä miten vaikeaa maasto olisi, joten päätimme pysyä reitillä. Joten aamu alkoi
kiipeämisellä. Rinkka painoi edelleen säätämisyrityksistä huolimatta.
Eksyimme reitiltä, kun keula seurasi mönkijän jälkeä polun sijasta. emme palanneet
takaisin vaan jatkoimme valitulla reitillä kohtuu märän suon yli. Vastarannalla löysimme aivan
järkyttävän paljon isoja puolukoita. Taas tuli syötyä about litra. Suuntasimme Rauhalaan
menevälle tielle ja sinne päästäksemme jouduimme kulkemaan ojitetun hakkuualueen läpi.
Ojanpenkat olivat punaisenaan puolukoita mutta poikkisuuntaan ojituksen yli meno oli varsin
kuluttavaa. Tielle päästiin koiratarhan luona ja siitä lampsimme tietä pitkin käsityöpajan luo,
jossa pidimme tauon. Matka jatkui kohtuu helppoa hiekkaista maastoa pitkin, mutta lounaan
venyminen selvästi tuntui. Alkoi olla patterit vähissä.
Lounas tauko pidetiin viimein erään suon reunassa kirkaan puron varrella. Yöllä kastuneet
makuupussit ja teltat kuivatettiin kirkaassa auringon paisteessa. Lounaan jälkeen kuinkas
muuten kuin ylös mutta tällä kertaa hieman loivempi nousu jonkun keron huipulle. Nousin
tällä kertaa omaan tahtiin ryhmästä erillään ja näin nousu sujui hieman helpommin. Etenin
lähes koko ajan vain pieniä taukoja pitäen mutta taukoja oli usein ja kävelin hitaasti. Se sopi
minulle paremmin kuin “välit kovaa ja pitkä tauko” strategia. Aurinko paisto ja oli tyyntä, joten
hiki taas virtasi. Polku kulki kauniin koivikon läpi. Huipulla ihastelimme maisemia ja otimme
paljon kuvia.
Sitten taas alas-ylös-alas-ylös ja viimein olimme Mustakeron autiotuvalla. Meinasin ensin
mennä tupaan nukkumaan mutta seurueen rouvat tarvitsivat enemmän lämmintä mökkiä,
joten pystytin teltan mukavalle paikalla mökin lähelle. Mustakerossa oli varsin huonolta
vaikuttavaa vettä. Vedessä oli paljon humusta joten keittämisen jälkeen ei tarvinnut
teepusseja, sen verran ruskeaa vesi oli. Vedenpuhdistus pumput olivat kovassa käytössä ja
vettä myös keitettiin mökin liedellä koko porukan tarpeisiin.
Mustakero – Pallaskota, 12km
Normaalit aamutoimet. Vähän lyhempi päivä edessä, onneksi. Jotenkin päivät alkaa
muistuttaa toisiaan… aina vaan kiivetään… tänäänkin ensi ylös keroa ja siitä sitten kohti
Pallasta. Aurinko paistoi ja oli hieno päivä. Keron kylkeä oli paikoitellen hankala kävellä. Oli
kivistä ja juurakoita ja pitäisi pidentää alarinteen puoleista jalkaa ;)
Laskeuduimme Pyhäjoen varteen. Lounastauko hienoilla kallioilla joen varrella. Kamat taas
kuivumaan.
Lounaan jälkeen Pyhäjoen ylitys. Todella kaunis paikka. Suvanto ja pieni putous sekä
komeita kallioita. Alkaa tulla ihmisiä vastaan. Kolmeen päivään ei nähty ketään mutta selvästi
Pallaksen lähestyminen vaikuttaa. Joen ylityksen jälkeen alkoi 5km nousu Pallaksen juurelle.
Juurakoita ja kiviä ja nousua. Meni kuitenkin kohtuu mukavasti, kun nousu jakautui pitkälle
matkalle ja rinkkakin oli jo keventynyt. Saavuimme Pallaskodalle ajoissa (16.30), joten jäi
paljon aikaa iltatoimille. Osa rakenteista oli selvästi uusia. Hyvin tilaa teltoille ja raikasta vettä
viereisessä purosssa. Oikein hyvä leiripaikka. Päätin nukkua kodassa niin säilyy tavarat
kuivana. Se olikin varsin tunnelmallinen: vanha jo mustunut kota, jossa avotuli keskellä. Oli
mukava nukahtaa tulen hiipumista katsellen.
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Ai niin, pitää vielä mainita ne Turkulais nuoret, jotka vaelluksensa päätteeksi halusivat
nukkuva taivasalla. Lainasin oman teltanaluskankaani etteivät kastu aivan märiksi. Oli
kuuleman oikein mukava yö ja olivat nähneet revontulia.
Pallaskota – Montelinmaja, 15km
Aamulla oli mukava herätä kuivasta pussista. Yöllä oli ollut kova kaste ja teltta olisi ollut
märkä. Aamu oli todella sumuinen. Näkyvyys oli pahimmillaan alle 50m. Hetken näytti, että
aurinko alkaa paistaa mutta sumu tuli uudestaan.
Kävelimme Pallashotellille Orava Avenueta pitkin (tienpätkä, jonka varrella orava patsaita).
Hotellilla joku lehtikuvaaja kuvasi lähtöämme. Kiipesimme verkkaisesti ylös Pallaksen
rinnettä. Sumu hälveni jossain vaiheessa ja oli mukavan lämmin. Taivaskeron ja Palkaskeron
välisessä “satulassa” olimme pakotettuja pitämään taukoa, kun joidenkin oli pakko päästä
huiputtamaan viereisiä huippuja. Noh, intohimonsa kullakin, ei kai tuohon muuta osaa sanoa.
Kuljimme tässä vaiheessa pilvien yläpuolella mutta pian Palkaskurusta lähdettyämme
jouduimme takaisin pilven sisään. Lounastauolle yritimme löytää vettä mutta huonolla
menestyksellä. Kaikilta kuitenkin löytyi sen verran, että saimme valmistetua kunnon lounaat.
Seuraava varma vesipaikka olisi Rihmakuru mutta se oli liian kaukana. Lounaan jälkeen
jatkoimme Rihmakuruun, jossa pidimme tauon ja täytimme vesipullot. Sumu peitti maisemat
mutta voisin kuvitella, että paikka on kaunis. Rihmakurusta oli vain 3km Nammalakuruun.
Siellä oli kotakahvila auki :) Suuntasimme siis munkkikahveille. Järkytys oli melkoinen, kun
kuuli hinnat: munkkikahvit 9€! Olkoon vaan pannukahvia ja tuoretta munkkia mutta silti…
ostimme sitten eilisiä munkkeja 5kpl/6€.
Päätimme jatkaa seuraavalle tuvalle eli Montellin majalle. Sinne on vain kilometrin matka ja
päivää oli vielä jäljellä. Vikatikki näin jälkeen päin ajatellen. Montelissa oli joku nuorisoryhmä,
joka piti melua pitkälle yöhön ja veden saantikin oli huonompaa. Eikä ollut kahvilaa…
Kyseisestä porukasta pelastettiin kolme nuorta mönkijöilla. Yksi mahataudin, toinen kuumeen
ja kolmas kipeän jalan takia.
Ilta oli varsin kolea tuulessa ja sumussa. Istuimme jonkin aikaa nuotiolla, mutta
makuupussin lämpö vei pian voiton.
Monteli – Vuontisjärvi, 5km
Olipas yö. Ensin teinit rupattelivat nuotiolla ja sitten aamulla naapuri teltan pikkulapsi alkoi
mekkaloimaan aikaisin aamusta. Noh, eipähän ole pitkä matka edessä. Loppupätkästä ei
paljoakaan kerrottavaa. Sumu verhosi edelleen maisemat. Loppu häämötti, joten kävelimme
varsin reippaasti Susikyröön, jonne saavuimme 11 maissa.
Söin mökillä lounaan ja otin päikkärit. Matkan rasitukset iskivät takaisin, joten kun oli vara
“löysätä” niin väsy iski. Iltapäivällä saunaan. Varsin nautinnollista pestä viikon hiet pois.
Päivällinen Vuontispirtillä ja illalla lettuja. Elämä voittaa!
Paluumatka
Aamiainen ja lounas Vuotispirtillä. Todella kaunis päivä. Tilausbussi tuli hakemaan meitä
lounaan jälkeen ja suuntasimme Säreistöniemeen. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka.
Sieltä sitten Kolariin ja junalle. Junaa odotellessa kävimme hakemassa kaupasta junaevästä.
Tällä kertaa vaunu ei ollut ihan yhtä kuuma ja reissusta väsyneenä muutenkin nukutti
paremmin. Sunnuntai aamuna Tikkurilassa ja Vaimon kyydissä kotiin.
Matkakertomukseni
vaellukselta
löytyypi
osoitteesta:
http://www.hannuonline.com/2010/yllas-pallas-vuontisjarvi.html. Kuvagalleria/päivä löytyy
täältä (n130 kuvaa):
http://hannuonline.zenfolio.com/2010_ruskareissu. Eräänlainen
yhteenveto kuvista (38kuvaa): http://hannuonline.zenfolio.com/2010ruska_lyhyt
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Lyhyt Ruskavaellus Hetta-Pallastunturin maastossa 5-8.9.2010 / Salla Siivonen
Sunnuntaina 5.9. lähdimme matkaan majapaikastamme Susikyröstä aamulla klo 10.00.
Sää oli pilvinen ja taisi siinä muutama pisarakin tulla alas, onneksi ei kuitenkaan enempää
satanut. Myöhemmin söimme lounasta Varkaanjärven kodalla, jossa kohtasimme lappalaisen
miehen, jolla oli kalakämppä Suasjärven rannalla. Hän varoitti meitä seuraavana yönä
tulevasta ”kovasta sateesta ja myrskystä”, joka jäi kylläkin pieneksi sateeksi. Taisi siis olla
hieman ”Lapinlisää jutuissa”. Yövyimme Suasjärven rannalla luonnonkauniilla paikalla, josta
oli kaunis järvinäköala.
Seuraavana aamuna lähdimme Suasjärven rannalta klo 9.00 ja suuntasimme kohti
Hannukurua. Matkalla ylitimme ”muutamia” soita ja tämän päivän jälkeen lähes kaikkien
kengät olivatkin kastuneet. Lopulta päädyimme Hetta-Pallas reitin ”highwaylle” ja kohtasimme
ensimmäiset toiset retkeilijät. Maisemat reitin varrella olivat upeat ja kohta saavuimmekin
Hannukuruun, jossa pystytimme märät telttamme ja kuivattelimme varusteita. Lounaan
syömisen jälkeen lähdimme kohti Pahakurua. Pahakurun karu kauneus oli lumoavaa. Sieltä
”huiputimme” vielä pikkuvaaran, jonka jälkeen palasimme takaisin ”perusleiriimme”
Hannukuruun. Hannukurussa tapasimme jo lauantaina ”omille teille” lähteneet porukkamme
miehet. Ilta kului leppoisasti jutustellen ja kauniin päivän ennakoivaan kylmään yöhön
valmistautuen.
Kolmas vaelluspäivän aamu valkeni kylmänä ja kauniina. Syötyämme aamiaisen lähdimme
klo 9.00 kohti seuraavaa päämääräämme Nammalakurua. Menimme pitkin Hetta-Pallas
reittiä syöden lounaan Suaskurusssa ja valloitettuamme Lumikeron, 662 metriä, josta
etenimme Montellin majalle, mistä oli vielä kilometri Nammalakuruun. Maisemat ja ruska
olivat lumoavia matkalla ja määränpäässä. Lähes tyyni ja aurinkoinen sää takasi mahtavat
maisemat myös ylhäällä tunturissa. Illalla iltanuotiolla kertasimme retkemme tapahtumia ja
nautimme kauniista auringonlaskusta tunturin taakse.
Viimeisen vaelluspäivämme aamulla otimme ”rennosti” ja lähdimme matkaan vasta klo 10
aikaan. Nammalakurun kahviossa nautimme ensin tunnelmasta ja haastattelimme paikan
pitäjiä. Joimme myös ”suhteellisen” kalliit kahvit kodalla pullan tai munkin kera. Päivän
matkaksi kertyi huima 6 km takaisin majapaikkaamme Susikyröön. Ensin ylitimme tunturit
omia polkuja pitkin, jonka jälkeen loppu menikin suosittua patikkareittiä pitkin ja kohtasimme
arviolta parikymmentä muutakin ruskaretkeilijää.
Kaiken kaikkiaan retki oli oikein onnistunut ja rentouttava kokemus. Porukka, jossa nyt
ekaa kertaa olin mukana oli oikein mukava. Suurkiitokset retkemme johtajalle Markulle
hyvästä suunnistuksesta ja retken suunnittelusta. Kiitokset muille jäsenille mukavasta
seurasta ja monista hyvistä vinkeistä, joita varmasti kaikki retkeltä saimme.
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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
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.
Uutisia varustetoimikunnasta
Kerholle on hankittu venetraileri kanoottien säilytystä ja
kuljetusta varten. Traileriin on rakennettu teline kahdeksalle
kanootille sekä talvisäilytystä varten irrotettava suojapressun
tukikehikko.
Kanoottiteline
valmistettiin
Parkanossa
täysin
talkoovoimin. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Tuomo
Väliaho, levy- ja hitsaustyön tekivät levysepät Lauri
Nieminen sekä Jukka Joukanen. Polttoleikkausosat lahjoitti
Parkanolainen konepaja Kopar Oy ja kuumasinkityksen
suoritti veloituksetta Pirkkalassa sijaitseva Aurajoki Oy.
Uudelle trailerille annetaan kerhon vuokrakanoottien tapaan saamenkielinen nimi.
Nimenantotilaisuus pidetään Kärrin kevättalkoiden yhteydessä toukokuussa. On siis hyvä
tekosyy tulla Kärriin talkoilemaan.
Kerhon vuokrakanootit on syksyn kämppätalkoiden yhteydessä varastoitu Kärriin talven
ajaksi. Melat ym. ovat edelleen Oittaalla Mörrimökin vintillä ja kanootit tuodaan sinne taas
keväällä.
Kerhotoimikunta on päättänyt, että myös kerholaisten omia kajakkeja / kanootteja voi
varastoida Kärrissä uuteen varastotraileriin talvikauden ajaksi, joka on Kärrin syys- ja
kevättalkoiden välinen aika. Varastoinnista veloitetaan 15 euroa/talvikausi. Kerho ei vastaa
varastoiduista kanooteista, sillä kerhon vakuutus ei niitä kata. Ota siis oma vakuutus
kanootillesi, jos katsot sen tarpeelliseksi.
Kerholaisten omien kanoottien varastointi ei tule kysymykseen kesäaikana, sillä traileria
voidaan käyttää kerhon melontaretkien kalustokuljetuksiin.
Trailerin avain tulee jatkossa löytymään minulta ja pehtoori Ristolta.
Varustemestari
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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.

0400

955

912,

Optimus Hiker 111C
Kerholaisten keskuudessa suosittuun Optimus Hiker 111C keittimeen on saatavilla kerhon
kautta varaosia. Maahantuojalta saatiin pitkän odotuksen jälkeen liekkikupuja (Outer Cup),
joiden valmistus oli jo välillä lopetettu. Norjalaisissa nettikaupoissa on Hikerin osia myös
saatavilla, mutta hintataso on huomattavasti korkeampi.
Liekkikupu kannattaa hankkia mukana kuljetettavaksi varaosaksi, sillä se haurastuu
normaalissa käytössä ajanmittaan ja voi rikkoutua yllättäen. Rikkoutuneen liekkikuvun kanssa
keitintä ei pysty käyttämään, sillä liekki palaa kuvun sisällä ja pörisee voimakkaasti.
Liekkikuvun hinta on 5 euroa. Muitakin osia voi tiedustella. Kerho selvittää niiden
saatavuuden ja hankkii ne yhteistilauksena mikäli se on taloudellisesti järkevää.
Tilaukset/tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Ilmoita myös yhteystietosi. Lasku lähetetään sähköpostilla ja maksu suoritetaan kerhon
tilille.
Varustemestari

Vitsin tynkää
Kaksi kurkea tepastelee suolla ruokaa etsien. Toinen huomaa sammakon hieman sivummalla
ja sanoo toiselle että 'Voisitko nostaa tuon sammakon minulle kiitos',
johon toinen kurki että 'Sori vaan, mutta minä en ole mikään nostokurki!'
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Kavtsin joulujuhla
Tervetuloa Kavtsin joulujuhlaan lauantaina 11.12.2010 klo 17 alkaen
Paikkana Solhem, Kirkonkyläntie 23, Malmi
Odotettavissa lämminhenkistä ohjelmaa, leikkejä, yhteislaulua, joulunäytelmä ja
tietenkin myös Joulupukki.
Tarjolla joulupuuroa ja pipareita. Mukaan puurokuppi ja muki.
Tule ja tuo perheen pienimmätkin mukaan!
Vapaa pääsy! Tuo muutaman euron paketti yhteiseen joulusäkkiin. Omille pienillesi
voit tuoda nimellä varustetun paketin.

Perille pääset esim. junilla K ja I sekä busseilla 69 ja 70 .
Fonektan puh. luettelo s. 71/ B3 tai netistä www.msuf.net.
Paikka on sama, missä joulujuhlaa on vietetty viime vuosina.
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai joulukakkua, ota yhteys kerhon emäntään
Marita Maulaan, marita.maula@kolumbus.fi, puh. 040 5094412.
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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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