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Tunturikerho Kavtsi

Jäsenmäärä 600 jäsentä

Jäsenmaksut vuonna 2011 ovat:
Yksilöjäsen 34,00 euroa
Perhejäsenmaksu 54,00 euroa
Nuorisojäsen 19,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsenet 7,00 euroa

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.

Nimi- ja osoitetietojen muutokset
Kavtsi,  Tunturilatu  ja  Suomen  Latu 

käyttävät  Itellan  henkilötietopalvelua  eikä 
sinun  tarvitse  ilmoittaa  nimi-  tai 
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). 

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

Internetosoite
www.tunturilatu.fi/kavtsi

Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

Pankkitili
Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21, 
BIC-koodi NDEAFIHH

Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290

Kannen kuva
Kärrikaltio ”Kärri” / Panu Loisa

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 550 kpl.
Taitto: Jaakko Korvenoja
Piirrokset: Jaakko Vasko
Paino: Multiprint Oy

Väärti  3/2011  ilmestyy  viikolla  32/2011. 
Aineisto toimitukseen 15.7 mennessä:
Jaakko Korvenoja
jaakko.korvenoja@vti.fi

Kerh  otoimikunta 2011  
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

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@vti.fi

Varustemestari Panu Loisa
0400 708 243, Panu.loisa@welho.com
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  -Muut tapahtumat 9
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Hyvää kesää, Kavtsi!

Upean  talven  jälkeen  on  ollut  varsin  mukava  kevät.  Ainakaan  niitä 
normaaleja pääkallokelejä ei  ollut  kovinkaan kauaa.  Ja pilvipäivien väliin on 
tupsahtanut  aurinkoisia  päiviä.  Tätä  kirjoittaessa  ensimmäiset  leskenlehdet 
ovat  nostaneet  kasvonsa  ylös  kuolleenoloisesta  maasta.  Mustarastas  on  jo  jonkin  aikaa 
herättänyt huilullaan aamuyöstä. Sille pitäisi kai antaa kello, että ymmärtäisi aloittaa vähän 
myöhemmin.

Kärri 30 v – jos lasketaan ensimmäisistä kunnostustalkoista
Lauantaina 14.5. järjestetään Kärrissä kevättalkoot. Talkoiden jatkona sunnuntaina 15.5. 

juhlitaan Kärrin pitkää taivalta. Päivän ohjelma on toisaalla tässä lehdessä. 
Jos tarvitset kyytiä juhlaan, otathan yhteyttä minuun. Tule mukaan, sinä, joka olet jo vanha 

Kärrin konkari ja sinä joka et ole vielä koskaan käynyt Kärrissä. Nyt on se päivä!

Lintubongausta Hailuodossa
Tunturiladun  kesäpäivät järjestetään  poikkeuksellisesti  jo  kesäkuussa.  Tällä  kertaa 

matkaamme Hailuotoon Ouluun mm. seuraamaan lintujen muuttoa. Suunnittelemme yhteistä 
bussikuljetusta päiville. Bussi lähtee Helsingistä ja poimii matkalaisia pitkin matkaa. Jos olet 
kiinnostunut  yhteiskuljetuksesta,  ota  yhteys  minuun  mahdollisimman  pian.  Bussin  reitti 
suunnitellaan  tarpeen  mukaan.  Lue  kesäpäivistä  lisää  Tunturilatu-lehdestä  2/2011  ja 
nettisivuilta. 

Ötököitä ja soita
Kavtsin  kalenterissa  on  tämänkin  kesän  aikana  jokaiselle  jotakin.  On  ötökkäretkeä, 

suovaellusta, Sorlammen kiertoa ja naperovaellusta. Ja Kavtsin oman ohjelman lisäksi tarjolla 
on Tunturiladun muidenkin kerhojen tapahtumat. Niistä lisätietoja löydät Tunturilatu-lehdestä 
sekä nettisivuilta.

Suomen Ladun leiripäivät Sotungissa 1.–3.7.
Kavtsi  osallistuu  leiripäivien  tekemiseen  talkoovoimalla.  Tule  talkoolaiseksi  tekemään 

Leiripäiviä  YHDESSÄ.  Talkoolaiset  saavat  ateriat  työajalta,  työpaidan,  kiitos-saunaillan  ja 
työtodistuksen sekä ennen kaikkea yhdessä tekemisen iloa ja ikimuistoisen kokemuksen.

Ilmoittaudu Soili Hirvelä, soili.hirvela@elisanet.fi tai puh. 0400 955 912. 

Kiitos
jokaiselle kavtsilaiselle tästä keväästä, erityisesti teille, jotka olette panneet itsenne likoon 

mitä erilaisimmissa tehtävissä.  On ollut  mukava nähdä,  että  tapahtumissa on ollut  väkeä 
liikkeellä. Paras kiitos tapahtumien järjestäjille on se, kun osallistujia tulee. 

Iloa luonnossa liikkumiseen – nähdään kerhoilloissa ja luonnon keskellä

Iitu ;)

Iitu Gerlin
Halsuantie 5-7 C 41, 00420 Helsinki tai iitu.gerlin@kolumbus.fi, 040 707 4598
Otathan huomioon,  että työn ja muiden harrastusten vuoksi  en aina pysty vastaamaan 

puhelimeen. Tekstiviesti toimii parhaiten.
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TOIMITUKSEN TULILTA

Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitos juttujen tekijöille. Kevät on jo pitkällä ja tapahtumia riittää. Ja jos 

muuten  ei  ulos  tule  lähdettyä  niin  voihan  sitä  mennä  lähi  puistoon 
bongaamaan lokit, citykanit ja ketut tai kesäisten ötökkä retkien tapaan 
katsoa mitä jalkojen juuressa piilee. Hyvää kevättä 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

Toimintakalenteri 2011

2.5.2011 Kerhoilta Suurtuntureiden 
kansallispuistohanke

13. - 15.5.2011 Erämelonnan SM Helsinki
14. - 15.5.2011 Kärrin talkoot ja juhla Kärrikaltio
28.5.2011 Linturetki Porkkalanniemi
7.6.2011 Iltaretki Sorlampi
11. - 12.6.2011 Tunturiladun kesäpäivät Hailuoto
11. - 17.6.2011 Suomi-Meloo Turku-Espoo
1. - 3.7.2011 Suomen Ladun leiripäivät Sotunki / Vantaa
8.-13.8.2011 Kesävaellus Patvinsuo/Pohjois-Karjala
27. - 28.8.2011 Naperovaellus Nuuksio
5.9.2011 Kerhoilta Syyskauden ensimmäinen 

kerhoilta
24. - 30.9.2011 Syysvaellus Halti
30.9. - 2.10.2011 Susiaiset ja tunturiladun 

syyskokous
Susikyrö/Vuontispirtti

3.10.2011 Kerhoilta Syysvuosikokous
22. - 23.10.2011 Viikonloppuvaellus
05.11.11 Puolipitkä marssi Haltiareitti keskuspuisto
7.11.2011 Kerhoilta
10.12.2011 Joulujuhla
12.12.2011 Kerhoilta
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Ilmoittautuessasi kerhon tapahtumiin toivomme sinun kertovan seuraavat tiedot:
Tapahtuman  nimi,  osallistuja,  sähköpostiosoite,  puhelinnumero,  teltta-  ja  ruokakunta-
toivomus,  erityisruokavalio,  varustepuutteet  ja  kuljetustarve  tai  kimppakyytitarjous. 
Osallistujan  nimeä  lukuun  ottamatta  tiedot  jäävät  ainoastaan  tapahtuman  järjestäjien 
käyttöön!



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!

Tässä  monivuotisessa  kerhoiltojen  pitopaikassamme  alkaa 
peruskorjaus  syksyllä  2012 ja  meidän  on  löydettävä  uusi 
kokoontumispaikka.  Jos  tiedät  sopivan  (=  hyvät 
kulkuyhteydet, mahdollisuus tarjoiluun, kohtuullinen vuokra...), 
kerro vinkkisi kerhotoimikunnalle.

2.5.2011 Suurtuntureiden kansallispuisto -hanke
Hallitsematon rakentaminen ja moottorikelkkailu uhkaavat  Kilpisjärven ja muun Yliperän 

ainutlaatuista  luontoa  ja  ovat  saaneet  monet  alueella  retkeilleet  suuntaamaan  polkunsa 
muualle. Yksi ratkaisu alueen ongelmiin olisi alueelle perustettava kansallispuisto.

Mitä kansallispuisto tarkoittaisi  käytännössä? Saanan Luonnon Ystävät  -  Luomus ry on 
kutsuttu toukokuun kerhoiltaan kertomaan Suurtuntureiden kansallispuisto -hankkeesta. Tule 
mukaan  kuuntelemaan  ja  keskustelemaan  mielenkiintoisesta  aiheesta  Luomus  ry:n  Antti 
Miettisen ja Markus Seppälän kanssa.
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RETKET

28.5.2011 Lintu- ja luontoretki Porkkalanniemeen 
Sinulla  on  mahdollisuus  tutustua  Porkkalanniemen  lintutilanteeseen  ja/tai  retkeilyyn 

virkistysalueella, jossa on keittokatoksia. Aikaisemmin ilmoitetusta yhteiskuljetusajatuksesta 
bussilla on luovuttu ja retki toteutetaan kimppakyydeillä omilla autoilla. Kerro ilmoittautuessasi 
lähdetkö  omalla  autolla  ja  montako  kyytiisi  mahtuu  vai  tarvitsetko  kyytiä?  Kerro  myös 
asuinpaikkasi,  että  tarvittaessa  on  helpompi  organisoida  kuljetuksia.  Tuo  viikonloppu  on 
linturetkeilyn  sesonkiviikonloppuja  Porkkalanniemessä  ja  parkkitilaa  on  rajallisesti,  joten 
suotavaa on, että Porkkalanniemeen asti menevät autot ovat mahdollisimman täysiä. 

Tapaamispaikkana Porkkalanniemen  kärjen  parkkipaikka  Tullandintien  varrella,  klo  7. 
Tarkemmat ajo-ohjeet tulevat ilmoittautuneille. 

Porkkalanniemessä  viihdymme  säätilanteen  mukaan  ja  paluumatkalla  pysähdymme 
mahdollisesti  myös  matkan  varrella  olevissa  lintukohteissa.  Ota  mukaan  sään  mukainen 
varustus (keväinen meri-ilma voi olla kylmäkin), retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä, jos 
omistat, kiikarit ja/tai kaukoputken sekä lintukirjan. Porkkalanniemestä lähdemme viimeistään 
klo 14 paluumatkalle. Lintuoppaanamme on Jukka Vilen.

Ilmoittautumiset su 15.5. Markku Arolalle e-maililla markku.arola@welho.com tai p. 0500-
777 554.

Hiisien ja maahisten mailla – iltaretki Sorlammelle ti 7.6.2011
Tapaamme Nuuksion ulkoilumajan parkkipaikalla klo 17.30 (os. Nuuksionkuja 2, Espoo). 

Teemme Sorlammen luontopolulle retken, jonka aikana tutustumme ympäröivään luontoon ja 
luontopolun  erityispiirteisiin,  mutta  erityisesti  retken  teemana  ovat  vanhat  suomalaiset 
metsiin  liittyvät  uskomukset.  Käymme  tutustumassa  matkan  varrella  sijaitseviin 
hiidenpesään ja hiidenkirnuihin ja hiisien lisäksi myös muu metsänväki tulee retken aikana 
tutuksi.  Retken pituus on n. 5,5 km ja kesto n. 4 tuntia, mihin sisältyy noin puolen tunnin 
mittainen evästauko omin eväin Sorlammen tulipaikalla. Päälle ilmanalaan soveltuva vaatetus 
ja metsässä liikkumiseen soveltuvat kengät. 

Oppaanamme hiisien  ja  muun  metsän  väen  maailmaan  on  viime  vuoden  Treskändan 
iltaretkestä tuttu Susanne Toivanen. 

Retken hinta on 10 €/aikuinen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.5.2011 mennessä Sirpa Alapuraselle, 050 597 5811 tai 

sirpa.alapuranen@luukku.com
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VAELLUKSET

11.–17.6.2011 Suomi Meloo 
Kesän 2011 Suomi Meloo – kanoottiviesti melotaan välillä Turku-Espoo. Suomi Meloo on 

ainutlaatuinen  mukava  melonta-  ja  lomailuviikko  rentoutuen  merimaisemissa.  Tosin  tuulet 
merellä voivat tehdä siitä vaativankin.

Melontaviikko  koostuu  päivittäisistä  osuuksista,  joiden  pituus  vaihtelee.  Yötä  päivää 
etenevää  viestiä  viedään  johtokanootin  johdolla  yhdessä  meloen.  Kokeneimmat  melojat 
valitaan vaativimmille osuuksille. Lisätietoja tapahtumasta ja reitistä saat www.suomimeloo.fi 

Kavtsin  joukkueen  reittiosuudet  jaetaan  melojille  9.5.2011  pidettävässä  kokouksessa. 
Tiedustelut  ja  ilmoittautumiset huhtikuun  loppuun  mennessä  Leena  Orjatsalo,  puh. 
044 3068 375 tai leena.orjatsalo@hotmail.com

8.-13.8.2011 Kesävaellus Patvinsuon kansallispuistoon, Pohjois-Karjalaan
Retkipalaveri  pidetään  tiistaina  21.6.  klo  18  myöhemmin  ilmoitettavassa  paikassa. 

Alustavan suunnitelman mukaan rinkat selässä vaelletaan viikon aikana reilut 40 km ja lisäksi 
tehdään  patikkaretkiä  ilman  rinkkoja.  Vaelluksen  lähtö-  ja  päätepisteenä  toimii  Suomun 
luontotupa. 

Kokoontuminen  maanantaina  8.8.  Suomun  luontotuvan  tuntumassa  olevalla 
telttailualueella,  jossa  on  ensimmäinen  yöpyminen.  Suomun  luontotuvan  rantasaunassa 
pestään  retken  pölyt  pois  lauantaina  13.8.  Siitä  voi  sitten  lähteä  ajelemaan  kohti 
pääkaupunkiseutua tai muualle samana iltana tai vaikka vasta sunnuntaina. 

Matkat tehdään kimppakyytinä omilla autoilla. Kyydit sovitaan retkipalaverissa. Vaelluksen 
ruoat  kukin  hankkii  itsekseen  tai  mahdollisen  ruokaparinsa  kanssa.  Vaellusvarusteita  voi 
vuokrata  kerholta.   Vaellus  sopii  myös  aloittelevalle  vaeltajalle.  Normaali  peruskunto 
tarvitaan. Vaelluksen vetäjinä toimivat Risto Heinänen (p. 050-326 3994) ja Markku Arola (p. 
0500-777 554), joilta voit kysellä lisätietoja. 

Ilmoittautumiset 21.6.  mennessä Iitu  Gerlinille  e-maililla  iitu.gerlin@kolumbus.fi tai  p. 
040-707 4598.

27-28.8.2011 Naperovaellus

Kokoonnumme  Nuuksioon  lauantaina  puolilta  päivin,  josta  vaellus  yöpymispaikalle 
päivärepuin.  Päivätaival  noin 3-4 km poluilla  sekä maastossa.  Ikäsuositus,  soveltuu yli  6-
vuotiaille.  Yöpyminen  Kattilajärven  tulipaikalla.  Jos  et  omista  omaa  telttaa,  mahdollisuus 
nukkua  puolijoukkueteltassa.  Lähtöpaikalta  voi  siirtää  yöpymistarvikkeet  autolla 
yöpymispaikkalle. Sunnuntaina päivävaellus lähimaastoon, jonka jälkeen tapahtuma päättyy 
iltapäivällä  hyvissä  ajoin.  Yöpymispaikalle  on mahdollista  tulla  myös suoraan,  jos 3-4 km 
vaellus on lapsellesi vielä liian pitkä. 

Tarkempia ohjeita myöhemmin kerho kotisivuilta tai Esa Tervoselta tai Merja Pehkoselta. 
Ilmoittautumiset  viimeistään  19.8.  Esalle  (etervonen@gmail.com  tai  040  733  5162)  tai 
Merjalle (mpehko13@welho.com tai 040 5329686).
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24-30.9.2011 Kavtsin syysvaellus Haltille
Kavtsin  syysvaellus  suuntautuu  käsivarren  erämaahan  alueelle,  jossa  tunturien  huiput 

kohoavat yli 1000 metrin korkeuteen. Mukaan ovat tervetulleita sekä kavtsilaiset että muiden 
tunturikerhojen jäsenet. Vaellus alkaa lauantaina Norjan puolelta Lossujärvelle vievän polun 
päästä  ja  päättyy  perjantaina  Kilpisjärvelle.  Vaelluksen  jälkeen  siirrytään  bussi-  ja 
taksikyydillä Susikyröön susiaisiin.

Suunniteltu reitti kulkee Lossujärveltä tuntureita pitkin Haltille, mikä tarjoaa hienot näköalat 
ympärillä  levittäytyvään  maastoon  samalla  mahdollistaen  poikkeamiset  läheisille 
tunturihuipuille.  Haltilta  palataan  pääosin  kalottireittiä  Kilpisjärvelle.  Poikkeuksen  tekee 
Meekonvaaralta Aitovaaran kautta Saarijärvelle tehtävä koukkaus. Matkaa kertyy yhteensä 
noin 100 km.

Majoittuminen  tapahtuu  omissa  teltoissa.  Tavarat  ja  eväät  kannetaan  rinkoissa. 
Korkeuserot ovat suuria ja paikoin maasto voi olla vaikeakulkuista kivikkoa. Matkalle osuu 
myös jokien ylityksiä.

Lähtö Helsingin rautatieasemalta perjantai-iltana 23.9. klo 19.26 ja paluu susiaisten jälkeen 
Helsinkiin maanantaiaamuna 3.10. klo 8.36.

Ilmoittautuneille  lähetään  tarkemmat  ohjeet  sähköpostilla  hyvissä  ajoin  ennen  retkeä. 
Yhteiset  asiat  ja  matkajärjestelyt  käydään läpi  retkipalaverissa,  joka  pidetään Helsingissä 
tiistaina 23.8. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset retkipalaveriin  mennessä  sähköpostilla  osoitteeseen 
panu.loisa@welho.com. Lisätietoja saa myös puhelimitse 0400 708243/Panu Loisa.
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MUUT TAPAHTUMAT

14.5.2011 Kärrin talkoot
Tervetuloa  pitkät  perinteet  omaaviin  Kärrin  kevättalkoisiin.  Luvassa  kaikenlaista 

huiskimista,  tomutusta,  harjaamista  ja  jynssäämistä  sekä  tietysti  syömistä.  Tulokahvit 
tarjotaan  kello  09.00,  keskipäivällä  soppaa  ja  kahvit  taas  saunan  jälkeen.  Omat 
ruokailuvälineet mukaan. Jos tarvitset kyytiä kysele vaikka pehtoorilta, puh. 050 3263994.

SUOMEN LADUN 54. LEIRIPÄIVÄT VANTAALLA 1. - 3.7.2011
”Yhdessä Vantaan varrella”

LEIRIPÄIVÄT  ovat  jokakesäinen  valtakunnallinen  tapahtuma,  joka  järjestetään 
vuorovuosina  eteläisessä  ja  pohjoisemmassa  Suomessa.  Ohjelmarungon  muodostavat 
leikkimieliset kilpailut, retket ja mukavan rento yhdessäolo tavaten vanhoja tuttuja ja uusiin 
tutustuen.

Suomen Ladun 54. Leiripäivät ovat 1. -3.7.2011 Vantaalla, Hakunilan urheilupuistossa.
Kesän 2011 leiripäivien järjestämisoikeuden ovat saaneet Vantaan Latu, Espoon Latu ja 
Keravan Latu ry:t. Tunturikerho Kavtsi on vahvasti mukana valmisteluissa.

Tapahtuma alkaa perjantaina 1.7. 2011 leiriporttien avautuessa puolenpäivän seutuun ja 
päättyy sunnuntaina 3.7. 2011 klo 14.00 pidettäviin päättäjäisiin.

Kyykkää, mölkkyä, rinnejalkapalloa, suopunginheittoa – uusia ja vanhoja lajeja!

Vantaan leiripäivät on kaikille avoin koko perheen tapahtuma! Tervetuloa!
Linkki leiripäivien sivuille: www.leiripaivat.net

Talkoolaisille  tarjoamme  ateriat/kahvit,  työpaita,  mahdollisen  osallistumisen  kisoihin, 
telttamajoituspaikan,  kiitos-saunaillan  sekä  työtodistuksen!  Ennen  kaikkea  YHDESSÄ 
tekemisen iloa ja ikimuistoisen kokemuksen!

Ilmoittaudu Soili Hirvelälle, soili.hirvela@elisanet.fi tai puh. 0400 955 912.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Lumikammin rakentamista Marssjö-järven rannalla 5. - 6.2. /Antti Risikko
Lauantaiaamu valkeni  harmaana ja  lämpötila  oli  nollan  kieppeillä  kun  nousin  Ismon ja 

Mirjan  kyytiin  Oulunkylän  asemalta.  Matkalla  kohti  Kärriä  päättelimme,  että  ainakin 
nuoskakelin puolesta kammia olisi helppo rakentaa.

Kärriin  oli  saapunut  15 henkeä kokeilemaan tätä  lumimajoitteen rakentamista.  Porukan 
vetäjän Riston johdolla lähdimme ahkioita vetäen ja rinkat selässä keikkuen kohti  Marsjö-
järveä.

Perillä pystytimme ensin puolijoukkueteltan ja muodostimme kammien rakennusporukat, 
jotka alkoivatkin pian etsiä sopivaa paikkaa omalle työmaalleen. Alkuun lumi piti kasata isoksi 
kasaksi, jonka halkaisija tuli olla n.3 metriä ja korkeus n. 1.50- 2m. Lumen kasaaminen keoksi 
olikin  aika  iso  homma  ja  tämän  vuoksi  mukaan  oli  varattu  tarpeeksi  isoja  lumilapioita. 
Hommaa  helpotettiin  laittamalla  "tontin"  keskelle  nurinpäin  ahkio  sekä  ilmalla  täytettyjä 
jätesäkkejä, joiden päälle lunta sitten alettiin kasata. 

Kun kasat olivat nousseet harjakorkeuteen, alkoi kammin kaivaminen ja tässä työssä oli 
tosiaan hyvä olla vedenpitävät  vaatteet  päällimmäisenä.  Aikansa koverrettuamme saimme 
Kösän  kanssa  oman  kammimme valmiiksi.  Iltapäivä  oli  jo  pitkällä  kun  porukat  pääsivät 
kantamaan  makuualustoja  ja  makuupusseja  sisään  kammeihin.  Illan  hämärtyessä  järven 
jäälle  sytytettiin  kolmen pöllin  rakovalkea,  jonka loisteessa oli  mukava paistaa  makkaraa. 
Ismo veti mukavan venyttelyhetken tulen ympärillä ja näin saatiin lapioinnista ja kaivamisesta 
rasittuneet lihakset jälleen vetreiksi.

Iltanuotion  jälkeen  porukka  alkoi  vetäytyä  kammeihin  yöpuulle.  Itse  sain  koko  kammin 
omaan käyttööni kun Kösän piti lähteä aikaisen aamuherätyksen johdosta yöksi kotiin. 

Ja hyvä siellä kammissa olikin köllötellä ja nukkua. Nythän ei pakkasta tainnut olla yöllä 
kuin yksi aste, mutta jos pakkasta on reilusti, niin kammissa voi olla hyvinkin toistakymmentä 
astetta ulkolämpötilaa lämpimämpää.

Aamulla  porukoiden  herättyä  ja  aamiaisten  nauttimisen  jälkeen  jätimme Marssjö-järven 
rannalle  viisi  hyvän  yösijan  tarjonnutta  kammia  ja  läksimme  auringonkin  pilkistäessä 
hiihtelemään kohti Kärrikaltiota. Kokemus oli mukava ja ensikokemus Kavtsin toiminnasta oli 
meikäläisellä nyt takana. Kiitokset vielä kaikille osallistujille ja vetäjälle Ristolle.

12.2.2011 Retki Hämeenlinnaan:  Stone Gallery Lunnikivi/Tuulikki Vierros
Aurinkoisena pakkaspäivänä kuusi kavtsilaista ajoi Hämeenlinnaan tutustumaan suureen 

ja upeaan kivi- sekä perhosnäyttelyyn. Lunnikiven galleria sijaitsee Katumajärven rannalla, 
sen  on  perustanut  Pekka  Lunnikivi  ja  tila  on  hänen  lapsuudenkotinsa.  Kivinäyttely  sekä 
luentosali on perustettu tilan vanhaan kanalarakennukseen.

Olipa  mahtava  määrä  kiviä,  suuria  ja  pieniä,  jaloja  ja  vähemmän jaloja.  Oli  korukiviä, 
mineraaleja,  malmeja.  Suuri  osa  oli  kotimaisia,  mutta  paljon  myös  vierailta  mailta  Pekka 
Lunnikiven  matkoilta.  Oli  myös perhosia  ja muita  hyönteisiä.  Kiersimme ensin  Lunnikiven 
johdolla hyllyt ja vitriinit alustavasti läpi, sitten saimme herkulliset sämpylä- ja pullakahvit ja 
tutustuimme  siinä  samalla  erilaisiin  kivinäytteisiin  luennon  yhteydessä.  Vielä  uudelleen 
kiersimme  koko  gallerian,  kyselimme  ja  saimme  vastauksia  sekä  kuulimme 
seikkailukertomuksia  keräilymatkoilta.  Kivillä  on hauskoja  nimiä,  Marjatan  silmiin  osui  heti 
variskiitti. Nykyään kivet nimetään vain numerosarjoin.

Galleriasta  voi  myös  ostaa  hiottuja  korukiviä  ja  valmiita  koruja.  Tätä  Marjatta  ja  Merja 
hyödynsivätkin. Muut osallistujat olivat Kösä, Ilkka, Pentti  ja Tuulikki. Tämä oli hieno retki, 
saimme kiinnostavaa tietoa roppakaupalla.
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Hiihtoviikonloppu Petkelsuolle 12.-13.3.2011 / Juha Kelkka 
Tunturikerho  Kuokten  ansiosta  talven  perinteinen  hiihtoviikonloppu  tehtiin  Hyvinkään 

lähellä sijaitsevalle Petkelsuolle,
Lauantai-aamuna meitä oli  kokoontunut  melkoinen porukka ja pienen hässäkän jälkeen 

päästiin matkaan. Alkuviikon suojakelit ja yön pikku pakkanen olivat kovettaneet hangen ja 
niin meillä oli ihanteellinen hiihtokeli.  Heti alkuun päästiin kokeilemaan ojan ylitystä ahkion 
kanssa.  Sen jälkeen olikin sitten tasamaata ja eri  tyyppisiä suo-alueita.  Sopiva leiripaikka 
löytyi suon eteläreunasta. Siellä on kota ja lähde.

Iltapäivällä  lähdettiin  sitten  kiertämään  avosuota.  Aurinko  paistoi  ja  hanki  kantoi,  joten 
mikäpä oli kierrellessä. Lenkin aikana näkyi runsaasti teerien jälkiä. 

Sunnuntai-aamu  valkeni  sumuisena.  Sumu  tuo  jännän  tunnelman  avoimelle  suolle. 
Aamulenkki  toteutui  Tihkusuolle,  joka olikin melkoinen ryteikkö.  Kytäjoen varressa aamun 
kuulohavainto  osoittautui  todeksi.  Pellolla  oli  kaksi  joutsenta.  Lisäksi  joki  oli  osittain  auki. 
Aamulenkin aikana Kuoktelaiset olivat tulleet kodalle. Sitten leiri kasaan ja kohti kotia.
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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 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 yhdeksän kertaa vuodessa
Retket, tapahtumat ja vaellukset katso toimintakalenteri
Koulutus kerhon jäsenille alennettuun hintaan
Jäsentuotteet ja kirjallisuus jäsenhintaan
Jäsenlehti Väärti neljästi vuodessa
Kämppä Kärrikaltio 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

LÄHDE MUKAAN TALKOOLAISEKSI

Suomen Ladun Leiripäivät 2011 järjestetään Hakunilassa Vantaalla 
1.-3.7.2011.
Osallistukaa joukolla talkoolaisina leiripäivien järjestelytehtäviin!

Kyösti Lamminjoki ja Marita Maula ovat leiripäivien vaelluskilpailun 
järjestelytoimikunnassa,  joten  lähtekää  erityisesti  heidän  avuksi 
rastitehtäviin.  Muitakin  työtehtäviä  leiripäiviltä  kyllä  löytyy  niin 
ulkosalla kuin toimistossa, joten eiköhän jokaiselle löydy mieluista tekemistä. Talkoolaisille 
tarjotaan ateriat.

Kerro  ilmoittautumisen  yhteydessä  minkä  tyyppinen  työtehtävä  sinua  kiinnostaa. 
Ilmoittautua  voi  sähköpostiin  marita.maula@kolumbus.fi  tai  puh.  mielellään  tekstiviestillä 
040 509 4412 (työaikana en vastaa puhelimeen). Leiripäivistä on tietoa myös Suomen Ladun 
nettisivuilla.

VÄÄRTI SÄHKÖISESTI

Mikäli haluat luopua postin tuomasta paperi-Väärtistä, ilmoita siitä jäsensihteerille.  
Osoite vappu.hietala@welho.com.

Käy tutustumassa sähköiseen Väärtiin, Kavtsin nettisivuilla → palvelut jäsenille → Väärti
http://www.tunturilatu.fi/index.php?sivu=1/44/93/238
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Tervetuloa 
Kärrin juhlaan

sunnuntaina 15.5.

10.00 Alkukahvit + pulla/keksi
valokuvia ja kertomuksia 

11.00 Kanoottitrailerin kastajaiset 
Uuden huussin virallinen käyttöönotto

11.30 Soppaa

12.00 Tunturiladun pj Timo Tulosmaa tuo terveiset Tunturiladusta

12.30 Keskustelua Kärrin tulevaisuudesta 

13.30 Näytelmä Kärrin historiasta 

14.00 Kakkukahvit

14.30 Juhlasauna naiset

15.30 Juhlasauna miehet

Tervetuloa mukaan, jos
• olit mukana ensimmäisissä talkoissa
• olet ollut mukana myöhemmin talkoissa
• olet ollut kurssilla Kärrissä
• olet muuten vain käynyt Kärrissä
• et ole koskaan käynyt Kärrissä ja jos
• et kuulu mihinkään yllä mainituista ryhmistä

Jos tarvitset kyytiä juhlille, soita Iitu Gerlinille 040 707 4598 tai lähetä sähköpostia 
iitu.gerlin@kolumbus.fi
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