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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
Leikosaarentie 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
Pitkällä marssilla 2011 / Kyösti Lamminjoki

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 500 kpl.
Taitto: Jaakko Korvenoja
Piirrokset: Jaakko Vasko
Paino: Multiprint Oy

Väärti  4/2011  ilmestyy  viikolla  45/2011. 
Aineisto toimitukseen 14.10 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
050 326 3994, 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

Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta 3
Toimituksen tulilta 4
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Hyvää lähestyvää syksyä, kavtsilaiset!

Kärri 30 v 
Kärrin juhlaa vietettiin melko hyvässä säässä, joskin viileässä. Oli mukava 

nähdä sekä uusia että ”vanhoja” kavtsilaisia juhlassa. 
Päivän aikana pohdittiin myös, miten Kärrin käyttöä voitaisiin aktivoida. Erilaisia ajatuksia 

tuli.  Toivottiin  muun muassa järjestettyä ohjelmaa.  Muutama vuosi  sitten kokeiltiin  kesällä 
saunailtoja. Sen verran kaukana Kärri kuitenkin monilta on, ettei sinne viitsi arki-iltana ajaa 
edestakaisin. 

Jatkossa pyritään järjestämään viikonlopputapahtumia kevyellä organisaatiolla – sieni- ja 
marjaretkiä  ym.  Tänä  vuonna  marjaretket  kannattaa  suunnata  jonnekin  muualle.  Kärrin 
lähistössä  oli  valmiiksi  kuivattuja  mustikoita  hyvin  harvakseltaan.  Sienitapahtumat  eivät 
ennätä tähän lehteen. Seuraa siis tiedotuksia sähköpostilistalla tai nettisivuilla. Ellei sinulla 
ole pääsyä kumpaankaan, kysele tapahtumista retkiväärtiltäsi tai kerhotoimikunnan jäseniltä. 

Lintubongausta Hailuodossa
Tunturilatu  vietti  kesäpäiviään tänä vuonna Hailuodossa.  Owlan järjestämän tilaisuuden 

aika ja paikka oli valittu tarkoituksena bongailla muuttavia lintuja. Tirpat olivat kuitenkin olleet 
aikaisemmin  liikkeellä.  Kovassa  helteessä  kohtasimme  kuitenkin  paljon  muita  lentäviä  – 
yövyimme ”hyttyshotellissa”. Nyt tutustuimme vain majakan ympäristöön. Saareen kannattaa 
joskus lähteä pyörällä kiertelemään – ajatusta retkitoimikunnalle?

Suomen Ladun leiripäivät Sotungissa 
Kiitos kaikille kavtsilaisille,  jotka olitte mukana toteuttamassa Suomen Ladun Leiripäiviä 

Sotungissa. Leiripäiville osallistui kaiken kaikkiaan 500 kävijää, joista 200 talkoolaisia, joista 
lähes 50 kavtsilaista. Vaelluskilpailussa meiltä oli hyvä edustus – talkoopuolella. Hyvä me!

Kavtsin syksy
Tarjolla on taas monenmoista ohjelmaa, eri-ikäisille, erikuntoisille. Kokeilepa tänä syksynä 

jotain,  mistä  ennen  et  ole  edes  haaveillut.  On  se  sitten  kerhoiltaan  osallistuminen  tai 
kaamosvaellukselle lähteminen, niin hyvä. 

Ainakin  vielä  tämä syksynä kerhoillat  voidaan pitää vanhassa tutussa paikassa Kampin 
palvelutalossa. Talo on menossa remonttiin vuoden 2012 aikana. Jos sinulla on tiedossasi 
jokin hyvä kokoontumispaikka jatkoon, niin ota yhteyttä minuun tai johonkin kerhotoimikunnan 
jäseneen. Hyvä paikka siis on helposti saavutettavissa sekä edullinen. 

Kerhon syyskokous
Syyskokous  pidetään  maanantaina  3.10.2011  klo  18.30  Kampissa.  Tule  mukaan 

päättämään tulevan vuoden asioista. 

Tunturiladun syyskokous ja susiaiset
Tänä  vuonna  syyskokous  ja  susiaiset  pidetään  Susikyrössä  ja  Vuontispirtillä  lokakuun 

alussa.  Lähde mukaan kokemaan Lapin  syysillan lumo.  Montakohan kavtsilaista  outa-  tai 
tunturisutta saadaan lisää? 

Lue lisää tapahtumasta Tunturilatu-lehdessä 3/2011 tai Tunturiladun nettisivuilta. 

Iloa luonnossa liikkumiseen – nähdään kerhoilloissa ja luonnon keskellä

Iitu   ;)
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TOIMITUKSEN TULILTA

Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitos juttujen tekijöille. Hyvää loppukesää ja syksyä 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

8.-13.8.2011 Kesävaellus Patvinsuo/Pohjois-Karjala
20. - 21.8.2011 Naperovaellus Nuuksio
5.9.2011 Kerhoilta Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

Vapepa
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 / melonta Isojärvi
27.10.11 Lapin taika -näyttely Ateneum
05.11.11 Puolipitkä marssi Haltiareitti keskuspuisto
7.11.2011 Kerhoilta Jokamiehenoikeudet
18. - 27.11.2011 Kaamosvaellus Pöyrisjärven erämaa
3.12.2011 Joulujuhla Solhem
12.12.2011 Kerhoilta Annapurna 30 vuotta sitten ja nyt
5. - 15.4.2012 Talvivaellus Kilpisjärvi-Pältsan/Ruotsi
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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.

5.9.2011 Vapepa
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on auttajien verkosto, joka osallistuu vuosittain 

satoihin  hälytystehtäviin  ympäri  maata.  Yleisin  tehtävä,  jota  varten  Vapepa  kouluttaa 
vapaaehtoisiaan, on kadonneen ihmisen etsintä. Me kavtsilaiset osaamme liikkua maastossa, 
joten  meillä  voisi  olla  annettavaa  Vapepalle.  Helsingin  Latu  ry:n  puheenjohtaja  Jaakko 
Erkkola kertoo, mitä osallistuminen Vapepan toimintaan tarkoittaa heidän yhdistyksessään.

3.10.2011 Syyskokous
KOKOUSKUTSU

Tunturikerho  Kavtsin  syyskokous  pidetään  maanantaina  3.10.2011  klo  18.30  Kampin 
palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset syyskokousasiat.
Tervetuloa!
Kerhotoimikunta

Kokouksen jälkeen katsellaan kuvia kevään ja kesän tapahtumista.

7.11.2011 Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeuksia  on  hyvä  pitää  esillä  silloin  tällöin.  Asiantuntija  Anne  Rautiainen 

Suomen Ladusta ottaa esille vähän erilaisia, mielenkiintoisia asioita, ei siis puhuta pelkästään 
siitä, että marjastaa ja sienestää voi jokamiehenoikeuksilla.

Anne on toisena kirjoittajana tulevassa jokamiehenoikeuksia käsittelevässä kirjassa.

12.12.2011 Annapurna 30 vuotta sitten ja nyt
Kari  Wilkman  oli  keväällä  2011  vaimonsa  Sinikan  kanssa  trekkaamassa  Nepalissa 

kasitonnisten  Annapurnan  ja  Dhaulagirin  maisemissa.  He  olivat  Nepalissa  kuukauden, 
trekkausosuus  vei  kaksi  viikkoa.  Reitti  kulki  noin  1000–3800 metrin  korkeudessa.  Tämän 
vuoden retkellään he liikkuivat osittain samoilla seuduilla kuin tasan 30 vuotta sitten. Ehkä 
jotkut muistavat Karin esityksen tuosta retkestä. Nyt Kari jatkaa kertomusta…
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RETKET

Syksyn viikonloppuretki Isojärvelle 22.-23.10.2011 

Viikonlopun aikana on mahdollista patikoida tai meloa Isojärven kansallispuiston alueella. 
Patikoijat kokoontuvat 9.30-10.00 Heretyn parkkipaikalla, Kylämäntie 1335 Kuhmoinen. Sieltä 
kuljetaan  noin  neljän  hengen  partioissa  Kalalahden  yöpymispaikalle.  Matkalla  on 
luontopolkuja, joihin tutustutaan.

Melojat kokoontuvat 10.00 Nokipohjan veneenlaskupaikalla, Nokiniementie 46 Kuhmoinen. 
Melojat vierailevat Kalapirtissä ja yöpyminen tapahtuu Kalalahdessa. Retkelle voi lähteä sekä 
kajakilla että inkkarilla.

Lisätiedot patikoinnista Juha Kelkka , 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.
Lisätiedot melonnasta Risto Heinänen, 050 326 3994, risto.heinanen@luukku.com
Ilmoittautumiset Juha Kelkka tai Risto Heinänen

5.11.2011 Puolipitkä marssi

Tämän  vuoden  puolipitkä  marssi  suuntautuu Helsingin  keskuspuistoon.  Reittinä  on 
Haltiapolku (20km), lisälenkillä Maunulan majan kautta. Lähdemme liikkeelle pyhäinpäivänä, 
lauantai  5.11.,  klo 9.  Pirkkolan urheilupuiston Pirkkolantien varrella  olevalta  parkkipaikalta 
bussin  62  (ei  liikennöi  viikonloppuisin)  päätepysäkin  tuntumasta.  Paikalle  pääsee  Jokeri-
linjalla  550,  johon  on  vaihtoyhteys  mm.  Huopalahden  asemalta  sekä  bussilla  63 
Elielinaukiolta.  Navigaattoriin  voi  naputella  osoitteeksi  Maunulan  uurnalehdon  osoitteen 
Pirkkolantie 22, ja parkkipaikka on Pirkkolantien toisella puolella.

Tämä retki on Kavtsin Tunturiladun 65-vuotisjuhlatapahtuma.
Varustautukaa säänmukaisella vaatetuksella ja varatkaa taukoja varten mukaan evästä, 

juotavaa  yms.  naposteltavaa.  Pysähtelemme  myös  matkan  varrella  avoinna  olevissa 
keskuspuiston ulkoilumajoissa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Arola, 0500 777 554 tai markku.arola@kolumbus.fi.
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VAELLUKSET

20.-21.8.2011 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  12.8.  Esalle  (etervonen@gmail.com  tai  040  733  5162)  tai 
Merjalle (mpehko13@welho.com tai 040 5329686).

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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18.-27.11.2011 Kaamosvaellus Pöyrisjärven erämaahan

Kavtsin  perinteinen  kaamosvaellus  suuntautuu  tänä  vuonna  Käsivarren  ”muskelin” 
alueelle.  Vaelluksella  yövytään  teltoissa  ja  retkivarusteet  vedetään  ahkioissa 
(lumikenkävarustus). Matka Helsingistä Hettaan järjestetään joko kimppakyydillä tai julkisilla.

Lähtö  Helsingistä  perjantaina  18.11.2011  yöpikajunalla  19.26.  Rovaniemeltä  jatketaan 
Bussilla  klo  11.26  Enontekiön  Hettaan.  Jätämme saunavarustuksen  Hettaan  (majapaikka 
vielä avoin). Matka jatkuu taxi kyydillä Näkkälään. Paluu Sunnuntaina 27.11.2011 Helsingissä 
olemme maanantaiaamuna klo 6.54.

Retkipalaveri  pidetään  viikolla  42.  Paikka  on  vielä  avoin.  Ilmoittautumiset  viimeistään 
21.10.2011 mennessä.

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen markempp.@dnainternet.net. 
Lisätietoja myös puhelimitse 040 5883656 / Martti Kemppainen
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MUUT TAPAHTUMAT

Lapin taika -näyttely torstaina 27.10.2011 klo 17.45

Lapin taika on Ateneumin historian laajin Lappi-aiheinen näyttely. Siellä on nähtävillä sekä 
valokuvia että harvoin esillä olleita taideteoksia shamaanirummusta aivan äskettäin tehtyihin 
nykytaiteen teoksiin. 

Mennään yhdessä tutustumaan näyttelyyn. Pääsyliput 10 €, S-etukortilla 9 €, eläkeläiset 8 
€, alle 18 v maksutta. Pääsylipun hintaan sisältyy klo 18 alkava johdanto/esittely. 

Kokoonnumme klo 17.45 lipunmyynnin tuntumassa.
Lisätietoja näyttelystä www.ateneum.fi, Ateneumin taidemuseo, Kaivokatu 2.
Ei ennakkoilmoittautumista. Retken yhteyshenkilö Markku Arola, puh. 0500 777 554
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Pitkämarssi eli
Yllytyshullusta päästä kärsii koko ruumis / Krista Tanhuanpää

Kolmas kerta toden sanoi tässäkin tapauksessa. Kahdesti olin jo kieltäytynyt haasteesta, 
mutta  kolmatta  kertaa  en  keksinyt  enää  mitään  tekosyytä  olla  osallistumatta,  kun 
kalenterissakin  oli  tyhjää.  Rautainen  tahto  ja  vääristynyt  minäkuva  korvaavat  kaikki 
etukäteisvalmistautumiset - "lahjattomat treenaavat".  Edellisenä päivänä tankkasin hyvin: 2 
wieneriä, suklaakakkua ja jäätelöä. Oli sitten keholla jotain, mitä polttaa...

Saavuin  starttipaikalle  Kivistöön  Pulliaisen  nurmikolle  tyylilleni  uskollisesti  kiireellä  ja 
hosuen,  tunnistamatta samassa bussissa matkustavia tuttuja kasvoja.  Kymmenen hengen 
seurueemme starttasi  perjantai-illan  vieton  kello  19  aikaan  lähtien  vaeltamaan  Keimolan 
radalle.  Ennen  ensimmäistä  nähtävyyttämme  (Keimolan  tuomarintornia)  piti  toki  pitää  jo 
ensimmäinen tauko Kivistön Siwalla allekirjoittaneen takia..

Reittimme kulki Nuuksion erämaiden läpi Vihtiä kohden. Tasaisista ja leveistä hiekka- ja 
asvalttiteistä  saimme  nauttia  alkumatkasta  auringon  vielä  tehdessä  työtään.  Pimeyden 
laskeuduttua  polkumme  pienenivät  ja  rohkenenpa  jopa  väittää  (retkenjohtajaa  yhtään 
moittimatta) viimeistenkin peuranpolkujen kadonneen pimeimpinä tunteina. Kymmensilmäistä 
matoa  muistuttava  otsalampuin  varustettu  letkamme  oli  varmasti  sävähdyttävä  näky 
laskeutuessaan  rinnettä  Velskolantielle.  Ikävä  kyllä  huoltoautovastaavamme sai  olla  näyn 
ainoa todistaja. Kirkas tähtitaivas toi  hieman helpotusta pimeyteen, mutta aiheutti  samalla 
taukopaikoilla vilunväreitä lämpötilan laskiessa +2 asteeseen.

Viimeisellä  tauolla  Paratiisi-rannassa  oli  tarjolla  Kivistön  leipomon  herkullisia  munkkeja 
Kösän  keitellessä  "sopivan  vahvaa"  kahvia.  Loppurutistus  tehtiin  aamun  valjetessa  ja 
määränpäähämme,  Jussin  kotitilalle  Vihtiin,  saavuimme 05  jälkeen.  Perillä  odotti  jäseniä 
hemmotteleva pihasauna ja kyyti Nummelaan bussiasemalle. 

Matkan  kokonaispituuden  jouduimme arpomaan,  sillä  matkassa  olleet  kolme  GPS:sää 
näyttivät  kaikki  reippaasti  eri  lukemia.  Tulipahan  samalla  todistettua  myös  tuollaisten 
kapistusten luotettavuus! Arvonnan jälkeen saimme loppusummaksi aavistuksen vajaat 45 
km ja 11 tuntia.

Täytyypähän  sanoa,  että  hullun  hommaa,  mutta  tulipahan  tehtyä.  On  eittämättä 
typerämpiäkin tapoja viettää viikonloppuöitä, tämä oli ehkä terveellisimmästä päästä. Onneksi 
ensi vuoden kävely tehtäneen vaihteeksi taas päiväsaikaan.

Kiitos kuuluu järjestäneille tahoille sekä seuraa pitäneille kävelijöille!

Kerhoilta 2.5.2011: Suurtuntureiden kansallispuistohanke / Vappu Hietala
Mielenkiintoinen  aihe  keräsi  kevään  viimeiseen  kerhoiltaan  49  henkilöä  kuulemaan 

Suurtuntureitten kansallispuistohankkeen nykytilasta. Siitä ja lukuisista muista ajankohtaisista 
suunnitelmista tekivät selkoa Saanan Luonnon Ystävät – Luomus ryn johtokunnan jäsenet 
Antti  Miettinen ja Markus Seppälä.  Kilpisjärven alueella on sekä upeita perhosalueita että 
harvinaisia kasveja ja Saanan siluettia moni pitää yhtenä kansallis- maisemistamme. Alue on 
ollut  tunnettu  matkailukohde jo kauan,  mutta  nykyaikana eri  ryhmien toiveet  ja  tarpeet  ja 
niiden  täyttämisestä  johtuvat  rakennus-  ja  kehityshankkeet  ovat  ristiriitaiset.  Alueen 
vetovoimaa kasvattaa maantieyhteys Norjan puolelle. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo se, 
että  Enontekiön  kunnanvaltuusto  on  kokouksessaan  20.5.2011  hyväksynyt  Kilpisjärven 
kyläalueen  asemakaavan  muutoksen  ja  Saanan-juuren  korttelien  asemakaavat.  Siitä, 
saavatko päätökset lainvoiman, ei heinäkuussa vielä ole tietoa. Luomus ry:n sivuja voit lukea 
osoitteessa www.saananluonnonystavat.fi. 
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Porkkalanniemen linturetki ja luontoretki 28.5.2011 / Katri Pulkkinen
Ensi kertaa Kavtsin matkassa
Keväinen lauantaiaamu, kello soi viideltä, liian varhain nukuttuihin yöuniin nähden, juuri 

sopivasti  linturetkelle  lähtemiseksi.  Retkijärjestelyt  kunnossa:  olin  saanut  jo  hyvissä  ajoin 
ilmoituksen siitä, kenen autossa pääsisin Leppävaarasta Porkkalanniemeen. Itse tarvitsi vain 
sopia tapaamispaikka. Eväät vain reppuun ja pyörän selkään. 

Taivas  oli  pilvessä.  Ainakaan  lähtiessä  emme  kastuneet,  vaikka  oli  ennustettu,  että 
johonkin aikaan aamulla sataisi. Viimeinen 19 km Porkkalanniemeen oli mutkaista menoa, 
maasto  vaihtelevaa,  ja  maisemat  olivat  kauniita.  Näimme  metsäkauriin  ja  pari 
valkohäntäkaurista. Miten kävisi perillä? Näkisimmekö arktista muuttoa? 

Kokoonnuimme  kärkeä  lähinnä  olevalle  pysäköintipaikalle.  Selvästi  huomasi,  että 
useimmat  porukasta  tunsivat  toisensa.  Minulle  jäi  kuva,  että  vain  kaksi  meistä  noin 
neljästätoista  oli  ensikertalaista.  Meidät  otettiin  vastaan mutkattomasti.  Lyhyen  kättelyn  ja 
tervehtimisen jälkeen tutustumisseremonioita ei tarvittu.

Kärkeen  vievää  polkua  lähdettiin  menemään  rivakasti.  Huomasin  harmikseni  kuntoni 
rapistuneen  siisteissä,  mutta  liiallisissa  sisähommissa,  mutta  pysyin  sentään  vauhdissa. 
Huojennuin, kun kävi ilmi, että pitää kuitenkin hiljentää muidenkin takia. Pito oli hyvä, vaikka 
kallioilla  oli  yön  jäljiltä  kosteutta.  Puupinnat  olivat  kaikkein  liukkaimpia;  oksien  päälle 
astuessani meinasin muutaman kerran luiskahtaa nurin. Onneksi niin ei käynyt, kun selässäni 
keikkui  lainakaukoputki.  Peipot  varoittelivat,  pajulintu  lauloi  surumielisesti.  Kärkeen  oli  jo 
kokoontunut  kymmenkunta  ihmistä  lintuja  ja  muuttoa  seuraamaan.  Ruostepääskystä  ja 
sepelhanhista olimme kuulema juuri ja juuri myöhästyneet. 

Kaukoputkella katseluun ja lintuihin voi uppoutua täysin. Aika katoaa, muut asiat häipyvät 
mielestä, väsymys tai nälkä ei tunnu ja kylmäkin hiipii jäseniin vasta, kun on seisonut pitkään 
paikoillaan.  Ulkoilma tuntuu raikkaana iholla,  meri  tuoksuu mereltä.  Minkä väriset  jalat  on 
merilokilla, missä piilottelet, karikukko, mikä Gavia tuossa lentää? Vieläkö havaitsisin jonkin 
lajin?

Kun läksimme liikkeelle kärjen kalliolta, huomasin, että osa retkiporukastamme oli palannut 
edeltä  keittopaikalle  ja  keitteli  siellä  jo  nokipannulla  kahvia.  Se  oli  hyvää.  Tunnelma  oli 
leppoisa. Vanhat tutut juttelivat Kärristä ja kesän talkoista ja retkistä, joita aikoivat yhdessä 
tehdä. Siinä he vahvistivat sitä yhteisöllisyyttään, jonka vuosikausien yhteinen harrastus ja 
yhdessä tekeminen on synnyttänyt. Itselläni oli vähän kiire takaisin lintuja katselemaan ennen 
kuin matka jatkuisi.

Niemen  jälkeen  ajoimme  Saltfjärdenille.  Matkalla  erausvasa  juoksi  sivutieltä 
hämmentyneenä  pakollisesta  vapaudestaan.  Onneksi  näimme sen  hyvissä  ajoin.  Tornille 
mennessä vastaan tulleet  tutut  lintubongarit  jakoivat  tietoa siitä,  mitä saattaisimme nähdä 
tornilla.  Ja näimmehän me: matalan kuivaneen ruovikon takana maassa näkyi  lintu, jonka 
arvailtiin  olevan  pikkukiljukotka.  Ruskosuohaukka  hätyytteli  sen  hetkeksi  lentoon,  mutta 
pienen  välilaskun  jälkeen  se  palasi  entiselle  paikalleen.  Taisi  olla  ruokailu  kesken.  Vielä 
toinen  lento  ja  laskeutuminen.  Erotin  tuntomerkit  epävarmasti  ja  sattumanvaraisesti. 
Haukkaan verrattuna lintu oli suuri, pääosin ruskea, siiven takareunat olivat vaaleat ja linnun 
siivenkärjet taipuivat lennossa hieman alaspäin. Kellertävän nokan kärki oli tumma. Olipa lintu 
kumpi  tahansa,  kiljukotka  tai  pikkukiljukotka,  sen  näkeminen  oli  ilman  muuta  retkeni 
kohokohta.  Myöhemmin illalla  sähköpostittelu  ym.  paljasti,  että  lintu  oli  kiljukotka,  jolla  oli 
jalassa  lukurengas,  joka  osoitti  linnun  olevan  kotoisin  Virosta.  Onnea  vain  meille  kaikille 
linnun näkemisestä.

Havisvihkooni kirjasin 63 lajia laskettuna ensimmäiseen autoon nousemisesta siihen asti, 
kun nousin pois viimeisestä kyydistä. Olin ilmoittautunut linturetkelle ja sellaisen sain. Lintuja 
oli liikkeellä vähemmän kuin olin odottanut. Ehkä ne muuttivat tällä kertaa itäisempää reittiä. 
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Tärkeintä  oli  kuitenkin  itse retki,  ei  ”saalis”.  Kiireetön  ja  rauhallinen  tunnelma ja ihmisten 
ystävällisyys auttoivat ensiaskeleitani kavtsilaisena onnistumaan.

Kiitos kaikille retkellä olleille ja erityisesti niille, jotka antoivat aikaansa retken suunnitteluun 
ja järjestelyihin sekä opastukseen. 
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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.

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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TULILLA KUULTUA

Lähiretkeilyä vuonna 2012
Kerhon  teemana  on  ensi  vuonna  lähiretkeily  jäseneltä  tulleen 

erinomaisen  idean  ansiosta.  Teeman  toteutukseen  toivomme 
kerholaisten  apua  ja  ideoita.  Pääset  itse  vaikuttamaan 
retkikohteeseen  järjestämällä  muille  kerhon  jäsenille  retken/lenkin. 
Järjestämiseksi riittää, että kerrot käyväsi katsomassa esim. Haagan 
rodopuistoa tai  että pyöräilet  evästelemään Pitkäkoskelle  silloin ja 
silloin. Päiväkävelyllekin voi lähteä porukalla. Halutessasi voit esitellä oman kaupunginosasi 
tai  jonkin  muun  kohteen,  josta  olet  kiinnostunut.  Retki  voi  olla  esimerkiksi  kävelylenkki 
kaupungissa, ulkoilualueella tai luontopolulla. Retkikohteen, ajankohdan ja retken keston voit 
itse päättää. Retken voi tehdä kävellen, pyöräillen tai vaikka lumikenkäillen.

Olisi todella mukavaa, että teitä innokkaita järjestäjiä riittäisi ja haluaisitte jakaa mukavia 
hetkiä muiden kavtsilaisten kanssa. Toivomme, että kynnys retken järjestämiseksi on matala 
ja tarvittaessa voit kysyä apua retkitoimikunnalta. Mikäli haluat järjestää jonkin retken/lenkin, 
ota yhteyttä Merja Pehkoseen. Hän kerää ylös kaikki vuoden aikana järjestettävät tapahtumat 
ja hoitaa tiedottamisen.  Tiedotus lähiretkistä  vuonna 2012 tapahtuu kerhon nettisivujen ja 
sähköisen  jäsentiedotteen  kautta.  Jos  tapahtuma on  hyvissä  ajoin  tiedossa,  niin  ilmoitus 
onnistuu  myös  Väärtin  kautta.  Yhteydenotot  merja.pehkonen@welho.com  tai  puh. 
040 532 9686.

NIMIEN KÄYTÖSTÄ VÄÄRTIN JUTUISSA
Osallistujien kirjoittamia ’turinoita’ retkistä ja muista tapahtumista on mukava lukea Väärtin 

sivuilta – silloinkin kun ei itse ole ollut mukana. Monissa ansiokkaissa teksteissä minua on 
vaivannut se, että osallistujista käytetään pelkkiä etunimiä. Muille kuin läsnä olleille saattaa 
tulla  tunne  ulkopuolisuudesta  ja  pahimmassa  tapauksessa  tilaisuuksia  pidetään  joinain 
sisäpiirin  juttuina.  Jäseniä  kiinnostavat  erilaiset  asiat:  joku  meloo  innolla  ja  toinen  nauttii 
kaamosretkistä, mutta retkijutut suuri osa Väärtin saajista sanoo lukevansa aina. 

Kavtsi ei enää pitkiin aikoihin ole ollut mikään ’ompeluseura’, jossa kaikki tuntevat toisensa. 
Jäseniä on nyt noin 600, joista 38 on liittynyt  viime vuoden heinäkuun jälkeen. Kun esim. 
Marjoja kavtsilaisista on 12, Matteja ja Leenoja on kumpiakin 11, kestää uudelta tulokkaalta 
pitkään päästä heistä perille. Ja me kauan mukana olleet olemme jo monet nimet unohtaneet!

Esitän, että kirjoituksiin liitetään vaikkapa loppuun luettelo tapahtuman osallistujista, jolloin 
itse tekstissä edelleen voidaan käyttää kotoisasti  etunimiä, mutta kaikki tietävät,  keistä on 
kyse. 

Tiedottaja vastaanottaa kannanottoja asiaan, jos niitä lukijoilta tulee.

Vappu Hietala, jäsensihteeri

Tiedottajan pesti on auki
Kiinnostaisiko  lehden  teko  ja  asioista  ilmoittaminen.  Jos  niin  ota  yhteyttä  kerhon 

puheenjohtajaan.
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Miten Kärrikaltio sai aikoinaan nimensä.

Kerhon nykyjäsenet saattavat ihmetellä kämppämme kieltämättä aika erikoista nimeä. 
Tässäpä hiukan taustatietoa.

Ote Kärrikaltion ensimmäisestä kämppäkirjasta 9.2.1975
”Sunnuntaina suoritettiin kämpän nimiäänestys.  Suuresta nimiehdotusmäärästä ruodittiin 

loppuäänestykseen kahdeksan ehdotusta. Jokainen äänesti 3 parasta pistein 4, 2, 1.
Tulokset:

1. Alakärri 45 p (7 1. sijaa)
2. Kavtsikaltio 36 p (8 1.   ”   )
3. Hukanhovi 26 p
4. Kavtsila 17 p
5. Kotojänkä 15 p
6. Luppoluola 10 p
7. Jänkähovi 10 p
8. Römpsänranta   8 p 

Kahden parhaan välillä suoritettiin uusi äänestys, jossa Alakärri sai 18 p, Kavtsikaltio 9 p. 
Spontaanisti syntyi uusi nimiehdotus, Kärrikaltio, jota kannatettiin suurella äänellä. Suoritettiin 
uusi äänestys, jossa Kärrikaltio sai 18 p ja Alakärri 7 p. Tällä hetkellä on siis ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä  KÄRRIKALTIO,  jota  nimeä  vielä  maiskutellaan,  katsotaan  sopiiko  se 
suuhun. Nimi on aika lopullinen, mutta vielä kerhon kokouksessa tietysti muutettavissa. Tosin 
nimi on kämpän käyttäjien antama. 
Onnea Kärrikaltiolle.”

Tuona talvisena viikonloppuna Kärrissä oli  n.  30 kavtsilaista.  Kärri  oli  tullut  yhdistyksen 
käyttöön edellisenä vuonna. Yhdistyksen omistukseen se monien vaiheiden jälkeen saatiin 
vasta syksyllä 1980. Tilan virallinen nimi oli Alkärr. Kärrikaltio-nimen alku kylläkin tuli pihalla 
jököttävistä  vanhoista  hevoskärryistä,  jotka  edellinen  omistaja  oli  sinne  jättänyt  ja  nimen 
loppuosa lappilaisittain kaltioksi nimetystä tontin reunalla olevasta lähteestä.

Anja Pere (jo sillloin mukana ollut)
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