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Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 500 kpl.
Taitto: Jaakko Korvenoja
Piirrokset: Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy

Jäsenmäärä 600 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2012 ovat:
Yksilöjäsen
35,00 euroa
Perhejäsenmaksu
55,00 euroa
Nuorisojäsen
20,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsenet
8,00 euroa

Väärti 1/2012 ilmestyy viikolla 6/2012.
Aineisto toimitukseen 13.1 mennessä:
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com

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. Lokakuun alun
jälkeen liittyviltä ei laskuteta v. 2011
jäsenmaksua, mutta jäsenyys alkaa heti
maksupäivästä

Kerhotoimikunta 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

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).

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

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

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

Internetosoite ja sähköpostiosoite
www.tunturilatu.fi/kavtsi
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

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

Pankkitili

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

Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
Kannen kuva
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Hyvää vuoden loppua ja joulun aikaa kaikille kavtsilaisille!
Kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana Kavtsin toiminnassa kuluneen
vuoden aikana, kuka osallistujana, kuka järjestäjänä. Meille kaikille on oma
paikkamme kerhossa.
Syksyyn on mahtunut monenlaista tapahtumaa, sekä kerholla että Tunturiladulla. Niistä
enemmän tämän lehden lopulla sekä Tunturilatu-lehdessä.
Terveiset kerhon syyskokouksesta
Kerhon syyskokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kerhotoimikunnasta erovuorossa olleet Juha Kelkka ja Panu Loisa valittiin uudelleen.
Sääntöjen mukaiset maksimissaan kolme kautta kerhotoimikunnassa toimineen Jaakko
Korvenojan tilalle valittiin Antti Risikko. Muut kerhotoimikunnan jäsenet ovat Risto Heinänen,
Marita Maula ja Merja Pehkonen.
Kerhon puheenjohtajana jatkan minä, siis kolmannen ja sääntöjen mukaan viimeisen
kauden. KIITOS luottamuksesta!
Vuoden 2012 jäsenmaksuun tuli Kavtsin osalta euron korotus kuhunkin maksuluokkaan.
Suomen Latu ja Tunturilatu ovat tehneet päätöksen, etteivät nosta jäsenmaksuja ensi
vuodeksi.
Yksilöjäsenmaksu v 2012 on 35 €, perhemaksu 55 € ja nuorisojäsenmaksu 20 €.
Tunturiladun ainaisjäsenet maksavat vain kerhon osuuden 8 euroa. Jäsenmaksulaput ja
jäsenkortit tulevat taas postiluukusta tammikuun puoleen väliin mennessä.
Kavtsin kevät
Tuleva vuosi 2012 on nimetty Kavtsissa lähiliikunnan vuodeksi. Jo useita lähiretkiä on
tarjolla tässäkin lehdessä. Lisää tulee vuoden aikana. Jos itse haluat retkiseuraa, niin ilmoita
siitä liikuttaja Merjalle, niin hän hoitaa tiedot eteenpäin.
Kevään ajan kerhoillat pidetään vanhassa tutussa paikassa Kampin palvelutalossa.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettiin palauttaa kahden euron ovimaksu vuoden
alusta lähtien. Palvelukeskus menee remonttiin jo toukokuussa. Uutta kerhoiltapaikkaa ei
vielä ole löytynyt. Kerro siis, jos tiedät hyvän paikan. Hyvä paikka on helposti saavutettavissa
ja edullinen.
Jos sinulla on mielenkiintoisia ajatuksia kerhoiltojen aiheiksi, otathan yhteyttä.
Kavtsi 40 vuotta
Ensi vuonna Kavtsilla on juhlavuosi. Sitä juhlitaan mm. järjestämällä Tunturiladun
syyskokous ja susiaiset 12.–14.10.2012 Espoon Siikarannassa. Päivien yhteydessä on myös
synttärijuhla. Laita päivämäärä kalenteriisi jo nyt!
Joulun aikaan
meidät johdattaa perinteinen joulujuhla Malmin Solhemissa lauantaina 3.12. klo 17. Tule
mukaan, tuo ystäväsi sekä lähipiirisi lapset mukaan juhlimaan kanssamme.
Tällä kertaa uutuutena on leikkimielinen kattauskilpailu. Vuosien mittaan joillakin juhlijoilla
on ollut tapana tuoda parhaat posliininsa ja muuta rekvisiittaa joulupuuron nauttimiseen. Jos
haluat osallistua parhaan kattauksen arvonimen voittoon, ilmoittaudu juhlan alussa mukaan.
Retkeilyllistä talvea kaikille, liukkaita latuja vaan ei katuja. Rentouttavaa ja iloista joulun aikaa.
Iloa luonnossa liikkumiseen – nähdään kerhoilloissa ja luonnon keskellä
Iitu ;)
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitos kaikille juttujen tekijöille ja Väärtin raakileiden oikolukijoille.
Hyvää syksyä ja joulunalusta kaikille kerholaisille.
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 aina laittaa liitteeksi.
Toimituksen puolesta, Jaakko
TULEVAT TAPAHTUMAT
Ilmoittautuessasi kerhon tapahtumiin toivomme sinun kertovan seuraavat tiedot:
Tapahtuman nimi, osallistuja, sähköpostiosoite, puhelinnumero, teltta- ja ruokakuntatoivomus, erityisruokavalio, varustepuutteet ja kuljetustarve tai kimppakyytitarjous.
Osallistujan nimeä lukuun ottamatta tiedot jäävät ainoastaan tapahtuman järjestäjien
käyttöön!
Toimintakalenteri syksy 2011 ja 2012
27.10.2011
5.11.2011
7.11.2011
19.-20.11.2011
18. - 27.11.2011
3.12.2011
12.12.2011
9.1.2012
21.1.2012
5.2.2012
6.2.2012
7.2.2012
11. - 12.2.2012
20. - 24.2.2012
3. - 4.3.2012
5.3.2012
8.3.2012
16. - 18.3.2012
2.4.2012
5. - 15.4.2012
23.4.2012
7.5.2012
15.5.2012
5.6.2012
8. - 10.6.2012
31.7 – 12.8.2012

Lapin taika -näyttely
Puolipitkä marssi
Kerhoilta
Koivuvanhuksen peijaiset
Kaamosvaellus
Joulujuhla
Kerhoilta
Kerhoilta
Lähiretki
Lumikenkäily

Ateneum
Haltiareitti keskuspuisto
Jokamiehenoikeudet
Kärrikaltio
Pöyrisjärven erämaa
Solhem
Annapurna 30 vuotta sitten ja nyt
Pyörällä Müchenistä Milanoon
Pitkäkoski ja Vantaankoski
Sipoon korpi yhdessä
Vantaanladun kanssa
Kerhoilta
112-päivä / Kodin turvallisuus
Lähiretki
Lintumetsän alue
Lumikammiviikonloppu
Kärrikaltio
Jäävaellus
Päijänne
Hiihto- ja lumikenkäviikonloppu Kärrikaltio
Kerhoilta
Kerhon kevätkokous
Lähiretki
Kuutamokävely Uutela
Tunturiladun kevätpäivät
Kerhoilta
Talvivaellus
Kilpisjärvi-Pältsan/Ruotsi
Lähiretki
Viikki, linturetki
Kerhoilta
Kampin palvelukeskuksen
remontti alkaa – kerhoilta
luonnossa.
Lähiretki
Suomenoja Espoo, linturetki
Lähiretki
Kalkkiruukin luontopolku, sotunki
Tunturiladun kesäpäivät
Riihimäki
Melonta
Inarinjärvi
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Kerhoillat
Kerhoillat pidetään Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu
21 B, ruokasalissa maanantai-iltoina 18.00 alkaen. Kokous tai
esitelmä alkaa kello 18.30. Vuoden 2012 alusta kerhoilloissa
perimme 2 euron ”ovimaksun”, jolla katamme illan tila-, ohjelmaja tarjoilukustannukset. 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 ja toukokuussa 2012 ja meidän on löydettävä
uusi kokoontumispaikka syyskuusta alkaen. Jos tiedät
sopivan (= hyvät kulkuyhteydet, mahdollisuus tarjoiluun,
kohtuullinen vuokra...), kerro vinkkisi kerhotoimikunnalle.
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…
9.1.2012 Pyörällä Müchenistä Milanoon
Kuoktelaiset Matti Häppölä ja Raija Niemi pyöräilivät toukokuussa 2011 Müchenistä
Milanoon. Matti ja Raija kertovat, mistä matka sai ideansa, mitä he matkalla näkivät ja
kokivat.
6.2.2012 112-päivän kerhoilta eli mitä sinun tulee tietää kotisi turvallisuudesta
Vanhemmat tietävät, että elämä pienen lasten kanssa edellyttää vastuuntuntoa ja
toimintavalmiutta. Turvallisuudesta on syytä huolehtia kaiken ikäisenä ja niin tekemällä
eläkepäivistäänkin voi nauttia pidempään. Sopivasti ennen seuraavana lauantaina vietettävää
kansainvälistä ’hätänumeropäivää’ eli 112-päivää tulee Martti Mäkelä kertomaan, miten
voimme itse kukin parantaa omaa ja läheistemme arkista turvallisuutta.
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LÄHIRETKET
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.
21.1.2012 Koskikararetki Pitkäkoskelle ja Vantaankoskelle
Kokoontuminen retkelle lauantaina 21.1. klo 13 Pitkäkosken ulkoilumajalla,
Kuninkaantammentie, 00430 Helsinki (www.ulkoilumaja.net) Majalta suuntaamme ensin
Vantaanjoen rantaan tavoitteenamme löytää koskikara ruokailemassa koskessa.
Pitkäkoskelta jatkamme matkaa kävellen Silvolan kartanon kautta Vantaankoskelle, Vanhalle
Viilatehtaalle. Vantaankosken kuohujen seasta voi myös löytyä koskikara. Palamme kävellen
takasin Pitkäkoskelle. Kävelymatkaa kertyy yhteensä noin 11–12 kilometriä. Kovan pakkasen
sattuessa muutamme reittisuunnitelmaa. Mukaan kannattaa ottaa ainakin kiikarit, eväät ja
sään mukainen asustus.
Tiedustelut Merja Pehkonen, merja.pehkonen@welho.com, puh. 040 532 9686 (parhaiten
tavoittaa iltaisin ja viikonloppuisin).
7.2.2011 Kuutamokävely / lumikenkäretki Lintumetsän alueella klo 18-20
Lintumetsä on suurehko metsäalue Espoossa ja se sijaitsee Helsingin ja Vantaan rajojen
tuntumassa. Metsä on ulkoilijoiden suosiossa, joten sieltä pitäisi löytyä polkuja myös
lumiseen aikaan. Jos lunta on riittävästi, retki toteutetaan lumikenkäretkenä.
Kokoontuminen klo 18 Vihdintien ja Vanhan Hämeenkyläntien risteyksen tuntumassa
sijaitsevalla värikuularadan parkkipaikalla (Vanha Hämeenkyläntie 78, Espoo). Lähimpien
bussipysäkkien (Helsingin puolella) numerot ovat 1580 tai 1581 riippuen kummasta
suunnasta on tulossa.
Retkelle ei tarvitse ilmoittautua. Kerholla on 10 paria lumikenkiä. Jos tarvitse
lumikenkiä/sauvoja lainaan, ilmoita siitä etukäteen (panu.loisa@welho.com tai puh.
0400708243). Tuon lumikengät valmiiksi lähtöpaikkaan.

6

8.3.2012 Kuutamokävely Uutelaan
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 Uutelan kanavan eteläpäässä, Uutelantie 1. Siitä kuljemme
Niemenapajan nuotiopaikalle. Matkaa tulee yhteensä noin 3km.
Tiedustelut Juha Kelkka , 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.
15.5.2012 Linturetki Suomenojalle Espooseen
Kokoontuminen iltaretkelle on tiistaina 15.5.2012 klo 18.00 Suomenojan altaan pohjoisella
pysäköintipaikalla (Hyljeluodontietä n. 300 metriä ja tien tehdessä mutkan oikealle, käännyt
vasemmalle pikkutielle, tienviitta Lintutornit). Suomenoja on entinen merenlahti, joka on
sittemmin padottu altaaksi jätevesipuhdistamon käyttöön. Allas on rehevä ja siellä on runsas
vesilintuvalikoima mm. mustakurkku-uikku, haapana, sinisorsa, tavi, lapasorsa, telkkä,
tukkasotka, punasotka, nokikana, liejukana, silkkiuikku. Allasta kiertää polku ja kävelytie ja
reunoilla on kaksi lintutornia. Varustaudu retkelle sään mukaisella asustuksella,
kiikareilla/kaukoputkella, lintukirjalla ja halutessasi voit ottaa mukaan evästä.
Tiedustelut Merja Pehkoselta, merja.pehkonen@welho.com, puh. 040 532 9686
(parhaiten tavoitat iltaisin ja viikonloppuisin).
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RETKET
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 Jokerilinjalla 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.
20. - 24.2.2012 Jäävaellus Päijänteellä
Vietämme hiihtolomaa ja samalla mustan kuun viikkoa Päijänteen jäillä. Lähdemme
liikkeelle Kuhmoisten venerannasta ja teemme ympyräreitin katsastaen suuret Tehin- ja
Judinsalonselät. Matkaa tulee n. 70 km ja reitin varrella on saunomismahdollisuus. Yövymme
teltoissa ja varusteet on helpointa vetää ahkioissa, liikkuminen tapahtuu suksilla ja jos on
vähälumista tai lumetonta jäätä niin kävelykin onnistuu, tosin nastoitetut pohjalliset voivat olla
tarpeen.
Viimetalvisia kuvia samalta alueelta voit nähdä osoitteesta
http://retkikuvat.kuvat.fi/kuvat/P%E4ij%E4nteell%E4+9.-12.3.+2011/
Kokoontuminen Kuhmoisten venerannassa maanantaina 20.2. klo 10.00. Mikäli
kelitilanteen takia ei päästäkään jäälle niin varakohteena on Evon retkeilyalue.
Ilmoittautumiset 12.2. mennessä sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com tai
puhelimella 050 3263994.
3. - 4.3.2011 Hiihto- ja lumikenkäilyviikonloppu Kärrin lähialueilla
Perinteinen hiihtoviikonloppu järjestetään tällä kertaa Kärrin lähialueilla ja liikkuminen
tapahtuu kolmessa ryhmässä, joista yksi on lumikenkäryhmä ja kaksi on hiihtoryhmiä.
Lumikenkäilijät liikkuvat omassa ryhmässä lähempänä Kärriä ja yöpyminen tapahtuu
Kärrissä sisätiloissa (kämpässä on 10 patjapaikkaa).
Molemmat hiihtoryhmät majoittuvat teltoissa ja tavarat vedetään ahkioissa. Ensimmäinen
hiihtoryhmä liikkuu helpompia reittejä. Toinen hiihtoryhmä kulkee mäkisemmässä maastossa,
sillä tarkoitus on testata varusteita ja saada harjoitusta kevään hiihtovaellusta varten.
Retken jälkeen on mahdollisuus saunoa Kärrissä.
Kaikki ryhmät kokoontuvat Kärrissä (Inkoonrannikkotie 2290, Inkoo) lauantaina klo 9.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Lumikenkäretki: Merja Pehkonen (mpehko13@welho.com tai 0405329686)
Hiihtoryhmä 1, helpompi reitti: Risto Heinänen (risto.heinanen@luukku.com tai
0503263994)
Hiihtoryhmä 2, mäkinen reitti: Panu Loisa (panu.loisa@welho.com tai 0400708243)
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VAELLUKSET
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
5. - 15.04.2012 Kavtsin talvivaellus Kilpisjärvi-Pältsan/Ruotsi
Kavtsin ensi kevään hiihtovaellus suuntautuu Kilpisjärveltä Ruotsin puolelle Pältsa-tunturin
ja Isdalenin jylhiin maisemiin. Vaellus toteutetaan ahkiovaelluksena ja yöpyminen tapahtuu
teltoissa. Koko aikaa ei käytetä ahkion vetämiseen, sillä suunnitelmissa on tehdä myös
päiväretkiä pikkurepuilla ja nautti upeista maisemista.
Retki alkaa ja päättyy Kilpisjärveltä. Matkaa kertyy kaikkiaan noin 150 km ja päiväretket
muodostavat siitä vajaa puolet. Ahkioiden kanssa liikutaan mahdollisimman tasaisia ja
helppoja reittejä, mutta suurista korkeuseroista johtuen nousuja ja laskuja on siitä huolimatta.
Päiväretkillä tutustutaan ympäröiviin alueisiin ja liikutaan myös mäkisemmässä maastossa.
Tunturihuipuilla voidaan käydä toiveiden mukaan olosuhteiden niin salliessa.
Retkipalaveri pidetään torstaina 1.3.2012 Suomen Ladun toimistolla Pasilassa (Radiokatu
20, Helsinki). Harjoitusretki on Kavtsin hiihtoviikonlopun yhteydessä 3.-4.3.2012.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com. Lisätietoja myös
puhelimitse 0400 708 243 / Panu Loisa.
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31.7. - 12.8.2012 Melontaa Inarinjärvellä
Retkeä suunnitellaan vielä ja voi olla että lähtöpäivää aikaistetaan, mutta paluu etelään on
viimeistään tuo 12.8.
Alustava suunnitelma on lähteä vesille Nitsijärveltä josta siirrytään Inarinjärven
Koskivuonon ja Kyynelvuonon kautta Kyyneljärvelle ja edelleen sen koillispäähän jonne
leiriydymme noin kolmeksi päiväksi, ja sen jälkeen paluu Nitsijärvelle. Retkelle voi lähteä
sekä kajakeilla että inkkareilla.
Tiedustelut
Risto
Heinäseltä
puh.
050
3263994
tai
sähköpostilla
risto.heinanen@luukku.com.

MUUT TAPAHTUMAT
19.-20.11.2011 Koivuvanhuksen peijaiset
Kämppämme uskollinen vartija ja vessanpolulle opastaja, tuo jyhkeä Koivu-ukko, on
siirtynyt tuonpuoleiseen. Vielä se vankasti juurillansa seisoo, mutta lienee jo aika ihmiskäden
tarttua toimeen ja hallitusti se kaataa ennen kuin luontoäiti kanssa voimakkaan tuulen sen
kumoon puhaltaa. Kutsumme kaikki kavtsilaiset, vanhat ja nuoret sekä ihmiset siltä väliltä että
koirat kissat ja muut kynnelle kykenevät koivun kaato- ja pilkkomistalkoisiin ja muutenkin
viettämään leppoisaa viikonloppua Kärrikaltioon.
Puunkaadon lisäksi jokunen muukin talkooaskare odottaa tekijäänsä, mutta aikaa jäänee
muuhunkin mukavaan kuten yhteiseen ateriointiin, saunomiseen, erilaisten nuotioitten ja
tulien tekemiseen syysiltaa valaisemaan ja tunnelmaa antamaan. Tarjoamme nuotiolla
kypsennettäviä ruokia kuten makkaraa, kalaa, tikkupullia ja lättyjä, kaikki pääsevät
osallistumaan ruokien valmistamiseen. On myös kahvi-ja mehutarjoilu. Sunnuntaina teemme
yhteisen aamupäiväkävelyn.
Kokoonnumme Kärrikaltioon lauantaina 19.11. klo 10.00 jolloin tarjoamme aamupalan,
sitten keskipäivällä soppaa ja kahvit taas saunan jälkeen, sunnuntaina yhteisen aamupuuron,
voileipiä ja kahvia sekä teetä. Sopivan ruokamäärän hankkimisen takia pyydämme
ilmoittautumaan keskiviikkoon 16.11. mennessä, mainitse myös jäätkö yöksi.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan pehtoori Risto Heinänen joko sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com tai puhelimella 050 3263994.
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Tervetuloa joulujuhlaan
Lauantaina 3.12.2011 klo 17 alkaen, Solhemissa, Kirkonkyläntie 23, Malmi!
Paikka on sama, missä joulujuhlaa on vietetty viime vuosina.
Odotettavissa lämminhenkistä ohjelmaa, leikkejä, yhteislaulua, joulunäytelmä...
Joulupukkikin on luvannut piipahtaa kiireidensä keskellä! Tarjolla joulupuuroa ja pipareita.
Ensimmäistä kertaa ohjelmassa on ”kaunein joulukattaus”-kilpailu. Kukin ruokakunta voi
haluamallaan tavalla kattaa oman paikkansa pöydässä. Jos haluat osallistua kilpailuun,
ilmoittaudu juhlan alussa. Ota joka tapauksessa omat ruokailuvälineet mukaan.
Tule ja tuo perheen pienimmätkin mukaan!
Vapaa pääsy! Tuo muutaman euron paketti yhteiseen joulusäkkiin. Omille pienillesi voit
tuoda nimellä varustetun paketin.
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai joulukakkua, ota yhteys kerhon emäntään
Marita Maulaan, marita.maula@kolumbus.fi, puh. 040 5094412.
Perille pääset esim. junilla K ja I sekä busseilla 69 ja 70.
Fonectan puh. luettelo s.32/A-2 tai netissä www.msuf.net.

11.-12.2.2012 Lumikammiviikonloppu
Toivottavasti tänäkin talvena saadaan hyvin lunta niin päästään kammeja rakentamaan.
Lumikammi on oiva majoite vaikka ehkä liian työläs tehdä vaelluksella yhtä yöpymistä varten,
mutta jos viipyy paikalla useamman päivän niin silloin kannattaa nähdä vaiva. Nyt teemme
harjoitusmielessä kammin yhdeksi yöksi ja myöskin yövymme siinä. Työskentely tapahtuu
pareittain ja jokainen pari tekee kahden ihmisen asuttavan kammin.
Varusteiksi tarvitset viikonlopun retkeilyvarusteet ja ruuat ja lisäksi kammin tekoa varten
työparia kohti tarvitaan:
•
Iso lumilapio 2 kpl lumen kasaamista varten
•
Pieni lapio 1 kpl kaivamista varten. Esim Fiskarsin autolapio joka on n. 60 cm pitkä ja
pyöreäkärkinen on oikein hyvä, kenttälapiokin käy.
•
Isoja jätesäkkejä n. 10 kpl. Nämä eivät ole välttämättömiä mutta helpottavat työtä
jonkin verran.
•
Narunpätkiä tai irtohihnoja 80-100 cm pitkiä, yhtä monta kuin säkkejä ja ovat
säkinsuiden sitomista varten.
•
Kosteutta sietävä asu kaivamisen ajaksi tai vaihtovaatteet. Takissa on hyvä olla huppu.
•
Retkipatjoja, avaruushuopia tms. joilla saadaan peitettyä kammin koko lattia ennen
yöpymistä, näiden lisäksi tulee varsinaiset retkipatjat. Lattia on pyöreä ja halkaisijaltaan
n. 3 m.
•
Kynttilä tai pari valoa antamaan.
Pystytämme harjoituspaikalle kamiinalla varustetun puolijoukkueteltan ja myöskin omia
telttoja voi pystyttää.
Kokoontuminen la. 11.2. klo 10.00 Kärrikaltioon, josta siirrymme n. 1,5 km Marsjön-järven
rantaan harjoituspaikalle.
Ilmoittautumiset
5.2.
mennessä
Risto
Heinäselle
sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com tai puhelimella 050 3263994.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Suomi meloo kanoottiviesti 11. - 17.6.2011 / Helena Pohjola
Odotettu melontariippuvaisten huipputapahtuma toteutettiin tänä vuonna ainutlaatuisella
merireitillä Turusta Espooseen. Osuudet vaihtelivat 9-35 kilometriin 536km pituisella matkalla.
Kavtsin joukkueessa viuhtoivat Leenan kipparoimina 10 tosi sitkistä sekä lisätehoja
viikonlopuksi tuoneet nuoret lupaukset Samuli, Heidi ja Timo. Pienehkölläkin melojamäärällä
Luossa kiiti vesillä yötä päivää. Itse olen aina, jo 23-kertaisena osallistujana himoinnut pitkille
yöosuuksille, joita kertyi nyt nautinnolliset neljä.
Visuaalisia herkkupaloja riitti kaikille eri vuorokauden aikoina: saarten ja niemien
labyrinttejä, silokallioita, hiekkarantoja, äärettömyyden näkymiä, kuutamoita sekä auringon
nousuja ja laskuja. Huippunäkymät avautuivat Hanko- ja Porkkalaniemet kiertävillä reiteillä.
Kuuden vuorokauden urakointi sisälsi nautinnon vastapainoksi kunnon rasitustakin.
Alkupäivien helle hiosti ja uuvutti kovakuntoisimmatkin, sade piiskasi ja kasteli, kasautuva
univaje raastoi, kiukutti ja riitelytti. Uupumuksen kuristusote nostatti mielen myrskyjä sateen,
salamoinnin ja jyrähtelyn säestyksellä. Luonnon voimien tavoin vellova mielikin tyyntyi ja
sovussa melottiin taas.
Hyvin hoidettu Kärrikaltio oli kaivattu levon ja virkistyksen keidas loppumatkan varrella.
Palkinnoksi saimme ainutlaatuisen selviytymiskokemuksen ja syväluotaavaa tyydytystä:
hyvä minä,
HYVÄ JOUKKUEEMME !
Osallistujat: Leena Orjatsalo. Anja Pere ja Samuli, Ripsi Leppälä, Helena ja Tasso
Lampen, Airi Jillmark, Pauli Aaltonen, Kyösti Lamminjoki, Antti Pulliainen, Asko Vahtera,
Heidi Lampen ja Timo Salmensaari.

Kavtsilaiset itä Suomessa / Juha Virkkunen
Tänä vuonna kesäretki suuntautui Lieksan ja Ilomantsin rajalla sijaitsevalle Patvinsuolle.
Alue on vuonna 1982 perustettu luonnonsuojelu alue. Laajuuta 105 neliökilometriä ja
merkittyjä reittejä löytyy 80 km. Maanantaina 14 innokasta retkeilijää ja 2 koiraa saapui
Suomujärven rannalla sijaitsevaan opastuskeskukseen. Keskuksesta voi vuokrata kajakkeja
ja veneitä. Myös majoitusta ja sauna löytyy sitä tarvitsevalle maksua vastaan. Suunniteltu
reitti kiertäisi Suomujärven ja kävisi Koiteereen rannassa. Itärajan läheisyys toisi oman
lisänsä alueen historiaan. Retken aikana Risto kertoi jatkosodan aikana alueella tuhotöitä
tehneistä desanteista ja suomalaisten vastatoimista.
Opastuskeskuksen maastossa vietetyn yön jälkeen tiistaina keräsimme kamat
reppuihimme ja suuntasimme askeleemme kohti Pirskanlampea. Matkalla kävimme
katsomassa lähellä Suomua olevaa karsikko mäntyä. Puun runkoon on kaiverrettu kuolleen
nimi ja kuolin päivä. Tarkoituksena on muistuttaa vainajaa oikeasta osoitteesta ja estää
palaamasta kotiin... Päivällä alkoi vesisade ja tarjosi kirjoittajalle mahdollisuuden harjoitella
keittämistä teltassa.
Keskiviikkona lähtö kello 10.00 kohti Koiteretta, Majaniemen telttapaikakalle. Matkalla
suoritimme lautalla joen ylityksen. Ilman sadevaatteita emme tästäkään päivästä selvinneet.
Illalla oli vielä ukkosta ja ajoittain rankkaakin sadetta. Leiripaikan ympärillä, järven rannalla oli
runsaasi tuulen kaatamia puita. Koska järvi toimii Pamilon voimalan säännöstely altaana sen
vedenpinta voi nousta ja laskea jopa kolme metriä. Se näkyy rantojen kulumisena.
Torstaina päivän tavoite oli Virtaniemi. Reitti kulki pitkin pitkospuita suurten suoalueiden
läpi. Matkalla käytiin Teretin hienossa lintu tornissa. Teretissä on myös leiripaikka, mutta
juomaveden puute haittaa yöpymistä. Päivän lounas suoraan repuista tarjoiltiin Kurkilahden
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telttapaikalla. Päivän sää oli aamulla pilvipoutaa ja illalla aurinkoa ja tuulta. Loistava keli
kuivata varusteita.
Perjantaina matka jatkui aurinkoisessa säässä kohti Lapinniemen tulipaikkaa. Suomun
rannalla oleva alue oli mielestäni retken hyvistä leiripaikoista paras. Niemen kärjessä reilusti
rantaviivaan yläpuolella olevana tarjosi hyvän näkyvyyden Suomulle ja sen pitkälle
hiekkarannalle. Hieno sää tarjosi Ristolle mahdollisuuden harjoitella rinkkalautan
rakentamista. Testistä selvittiin pienillä vesivaurioilla, lautta ja Risto pysyivät hyvin pinnalla.
Illalla rannalta löydettiin karhun tassun jäljet. Aamulla löytyi jälkiä lisää, mahdollisesti karhu oli
kävellyt leirimme ohi yöllä.
Lauantaina oli jäljellä lyhyt etappi Suomulle. Matkalla kävimme katsomassa vielä
metsähallituksen hallussa olevaa vuokra kämppää, nimeä en muista. Ulkopuolisen
tarkastelun perusteella näytti hienolta ja tilavalta. Ehkä tulevien reissujen tukikohta?
Onnistuneen, vähäsateisen ja hyttysistä vapaan retken päätös oli kahvit ja sauna Suomulla.
Tämän jälkeen retkeläiset suuntasivat autonsa kohti Helsinkiä. Itse jatkoin vielä Karhunpolkua
pitkin pohjoiseen kohti Lieksaa.
Koska alueella on hyvät ja helpot reitit ja runsaasti hyviä leiripaikkoja, niin alue sopii
mielestäni erinomaisesti lapsiperheille. Jos haluaa lisää liikuntaa, niin retkeä voi jatkaa joko
Karhunpolkua pitkin aina Kuhmon rajalla olevaan Teljoon tai Susitaivalta pitkin Ilomantsin
Möhköön.

20.8. - 21.8.2011 Naperovaellus Nuuksiossa / Ismo Mussaari
Jännittyneinä saavuimme kello 12 Kattilajärven eteläisen tulipaikan parkkipaikalle. Oli
tuttuja ja uusia naamoja. Naperoita viisi ja isoja neljä ja lisäksi Merjan retkeilevät koirat. Kartat
ja kompassit esille ja Esa etsi lasten kanssa paikkamme kartalla ja suunnan. Heti kohta
alkoivat luontoelämykset. Ja niitä riitti jatkuvasti ja loputtomasti. Oli koppakuoriaisia,
sammakoita ja mittarimatoja. Minkähän puun lehti tai havunneulanen tämä on? Ja sieniä oli
metsä täynnä, kanttarelleja, herkkutatteja, haperoita, kehnäsieniä, mustatorvisieniä ja
suppilovahveroitakin jo muutamia. Hei ei saa unohtaa tärkeintä: aina välillä pikku tauko ja
nautittiin juomista ja eväistä. Sen lisäksi jokainen poimi sen kuin ehti suuria mustikoita, joita
oli lähes joka paikassa, tosin ei enää kovin runsaasti. Useasti meidät valtasi suopursujen
vahvat tuoksut. Myös maisemat olivat upeat, korpimetsät ja tervaleppälehdot ja jylhien
mäkien kalliot ja kuivat männiköt. Velskolan Pitkäjärven eteläpäästä Pääskykalliolta samoin
kuin rantapoluilta avautuivat hienot järvinäkymät jylhine kalliorantoineen.
Naperot jaksoivat luontoa tutkien taivaltaa peräti 6 tunnin ajan 8 km polut! Ilta alkoi jo
hämärtää kun pystytimme teltat ja siirryimme keittokatokseen ansaitulle iltapalalle. Paitsi
makkaraa nautimme myös pannullisen tuoreita kanttarelleja. Iltauinnille Kattilajärven
rantaankin ehti iso osa retkeläisistä. Yöuni maistui hiljaisessa metsässä lähes 10 tunnin ajan.
Ja sitten oltiinkin taas aamupalan jälkeen valmiita purkamaan leiri. Eikä kukaan pannut
vastaan kun taas eväsreput selkään ja karttaa tutkimaan. Suunnattiin huiputtamaan noin 1,5
km päässä oleva Lippukallio, jonka huippu on 98 m merenpinnasta ja noin 40 m viereisen
Kattilajärven tasosta. Maisema oli mahtava ja taas eväät maistuivat! Säätiedotukset olivat
luvanneet retkellemme sadetta, mutta yhtään tippaa emme saaneet vaan poutaa ja
aurinkoakin.
Onnistuneen retken suunnittelivat ja vetivät Esa ja Merja. Mukana olivat Esa Tervosen
naperot Topi-9v ja Tiia-7v, Leena Orjatsalo + Juho-8v ja Karoliina-7v, Merja Pehkonen ja
naperokoirat Väiski ja Vertti, sekä Ismo Mussaari + Eetu-7v.
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Kavtsin Haltin vaellus syyskuussa 2011 / Antti Risikko
Lauantai 24.9
Syysaamu valkeni kirkkaana, kun Kavtsin porukka astui junasta Kolarin rautatieasemalla.
Mukaan olivat lähteneet: retken vetäjä Panu, Tiina, allekirjoittanut, Veijo, Hannu, Casper,
Anna ja Pirjo. Siirsimme rinkkamme linja-autoon ja matka kohti Kilpisjärveä alkoi. Muoniossa
meillä oli bussin vaihto ja samalla teimme vielä viime hetken ruokaostoksia. Perillä
Kilpisjärvellä olimme iltapäivällä ja vaihdoimme vielä taksiin, jolla pääsimme vaelluksen
alkupaikkaan Norjan puolelle Didnujoen varteen. Otimme vielä lähtökuvia koko porukasta ja
sitten pääsimme aloittamaan vaelluksen hiekkatietä pitkin, joka vei meidät padolle reilun
kilometrin päähän. Tästä alkoi polku, joka johdatti meidät ensimmäiseen
yöpymispaikkaamme Gahkkorjohkan ja Didjujohkan yhtymäkohtaan. Illan hämärtyessä
laitoimme teltat pystyyn ja valmistimme iltapalan, jonka jälkeen vetäydyimme telttoihin
keräämään voimia huomista varten.
Sunnuntai 25.9
Aamulla lähtö oli sovittu klo 9.00 joten herätys oli minun ja telttakaverini Casperin teltassa
klo 7.00.
Aamupalat nautittiin ja teltat purettiin ja sitten matkaan kohti Norjan ja Suomen rajaa, josta
reittimme kääntyisi pohjoiseen.
Noin 6km taivaltamisen jälkeen saavutimme Norjan puolella rajaa olevan autiotuvan
Lossujärvellä. Täällä nautimme lounasruokamme ja sitten suuntasimme katseemme kohti
tunturia, jonne Norjan ja Suomen rajalla kulkeva poroaita alkoi johdattaa meitä. Ja
kiipeämistä sitten riittikin sillä maasto vaikeutui mitä ylemmäs päästiin. Matkalla valokuvattiin
rajapyykit 301B ja 302A ja päästiin siinä samassa kunnolla rakassa kulkemisen makuun. Illan
jo alkaessa hämärtyä leiriydyimme pienen järven rantaan yli tuhannen metrin korkeudessa
lumilaikkujen peittämälle kiviselle maankamaralle.
Maanantai 26.9
Tänään olisi vuorossa kartan perusteella melkein koko päivä kivikossa kulkemista ja osalle
porukasta Govddosgaissin huiputus. Reittimme kulki kyseisen tunturin koillispuolelta, jossa
rinne ei ole yhtä jyrkkä kuin muilla ilmansuunnilla ja josta nousu huipullekin on helpompaa.
Päästyämme pienen järven rannalle minä, Hannu ja Anna jäimme sinne odottelemaan kun
loppuporukka lähti vielä lenkilleen Govddoskaissin huipulle. Teltta olikin hyvä pystyttää tällä
tauolla koska viime yönä oli satanut ja tässä napakassa tuulessa se ehtisi hyvin kuivua.
Söimme, lepäilimme ja valokuvailimme huiputusporukkaa odotellessa. Porukan kokoontuessa
jälleen jatkoimme vaellusta kohti seuraavaa yöpymispaikkaa Pitsusjärven koiliskulmasta n.
1km päähän jälleen järven rannalle. Pystytimme oman telttamme viime yöhön verrattuna
suorastaan loistavalle ja pehmoiselle varpumatolle. Yöllä tuulen nopeus nousi rajusti ja
telttakangas paukkui oikein kunnolla. Niin paljon se heilutti telttaa, että kävin yöllä vielä
varmistamassa telttakiilojen pitävyyden.
Tiistai 27.9
Aamukin valkeni edelleen hiukan sateisena. Yöllä olin havainnut ulkona käydessäni, että
tuuli sai sateen tulemaan lähes vaakasuorassa ja aamulla olikin teltan tuulenpuoleisessa
päädyssä molemissa sisäteltan nurkissa vähän vettä, joka oli ilmeisesti tullut sisään
tuuletusaukoista ja siitä valunut sisäteltan läpi lattialle. Tänä aamuna huomasi konkreettisesti
mitä iloa on kantaa isoa telttaa kun sai tehtyä aamupalat teltan keittimen lämmittämässä
apsidissa. Aamupalat nautittiin ja teltat kasaan sekä rinkat pykälään ja menoksi jälleen kerran
klo 9.00. Sade jatkui ja taivas oli pilviverhon peittämä. Tänään olisi Haltin huiputuspäivä
halukkaille vaikka sää ei sitä näyttänyt suosivankaan. Nyt maasto oli selvästi eilistä
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helpompaa vaikkakin märkää. Govdajohkan ylikin päästiin kiviä pitkin hyppien ja ruokailun
jälkeen kolme reipasta retkeilijää Panu,Veijo ja Pirjo lähtivät valloittamaan pilvistä Haltia. Me
muut jatkoimme matkaa kohti Pitsusjärven autio/varaustupaa. Tupa olikin tyhjä ja
levittelimmekin kohta kostuneita varusteita kaminan lämpöön kuivumaan ja jäimme
odottamaan huiputusporukkaa. Itse kävin yrittämässä kännykkäyhteyttä kotijoukkoihin tuvan
takaa kohoavan tunturin huipulta. Sainkin yhteyden mutta pienikin liikahdus katkaisi puhelun
mutta sain tärkeimmät kerrotuksi.
Kohta palattuani palasivat myös Haltin huiputtajat ja kertoivat, että ylös oli päästy vaikka
huipulla tuli lunta vaakasuoraan. Panu ja Tiina sekä Anne majoittuivat telttoihinsa ja me muut
nukuimme tuvassa. Huiputuksen ja illan kruunasi Casperin paistamat letut, jonka jälkeen
olikin hyvä vetäytyä makuupussin suojaan laverille uinumaan.
Keskiviikko 28.9
Yöllä kävimme katsomassa taivaalla leimuavia revontulia Hannun, Veijon ja Casperin
kanssa. Aamu valkeni kirkkaana ja lähtö tapahtui jälleen totuttuun tapaan yhdeksän korvilla.
Tänään oli reittisuunnitelmassa jälleen reippaasti nousumetrejä Meekonvaaran länsipuolelta
nousten Goädejohkan vartta pitkin ylös tunturiin lähes kilometrin korkeuteen. Matkalla
ikuistettiin kameroiden muistikorteille Käsivarren yksi kuvatuimmista kohteista, Pitsuskönkään
komeat putoukset. Nousu Goädejohka-joen tai paremminkin puron vartta saikin aikaan
mielessäni aika meditatiivisiä tuntemuksia kun ainoa mitä mielessä oli se mihin seuraavan
askeleensa rakassa sijoittaisi ja kun tätä jatkui useamman kilometrin niin matka eteni
loppujen lopuksi aika nopeasti kohti Casperin ja Hannun Munuaislammiksi nimeämiä
lampareita ja samalla tulevaa yöpymispaikkaa kohden. Perille päästyä matkaa piti kuitenkin
vielä jatkaa, koska maastosta ei löytynyt teltoille louhikosta vapaata paikkaa. Lyhyt
siirtyminen selvittikin tilanteen ja teltat saatiin pystyyn ja porukka tankkaamaan energiaa ja
elpymään telttoihin.
Torstai 29.9
Päivän ohjelmassa tulisi olemaan jälleen pari huiputusta nimittäin Altovaaran 1047m ja
Duolljehuhputin 1082 m. Nämä kuten aikaisemmatkin huiputukset tehtäisiin ilman rinkkoja
joka helpottaisi hommaa kummasti. Molempien huippujen kautta kulkee Suomen ja Norjan
raja, joten pääsimme jälleen pistäytymään ulkomaillakin. Duolljehuhputin laelta oli varsinkin
komeat näkymät etelän suuntaan ja Kalottireittikin erottui viivana maastossa. Valokuvia tuli
jällen otettua runsaasti ja sitten lähdettiin laskeutumaan kohti rinkkoja.
Rinkat selässä matka jatkui kohti viimeistä yöpymispaikkaa joka oli alustavasti suunniteltu
johonkin Saarijärven tuvan lähistölle. Reittimme kohtasi Kalottireitin Guonjarvarrin
lounasrinteellä ja jatkoimme sitä pitkin yhdistetylle Saarijärven varaus ja autiotuvalle. Siellä
pidimme evästauon ja kohtasimme porukan kesken viikingiksi nimetyn yksinkulkijan, joka oli
aloittanut vaelluksensa Norjan puolelta jostain Lyngenin vuonon rannoilta ja oli myös matkalla
Kilpisjärvelle. Tuvalla päätimme jatkaa vielä matkaa koska siten lyhentäisimme viimeisen
päivän taivalta ja eipä siinä Saarijärven tuvan lähistöllä mitään superhyviä telttapaikkojakaan
ole tarjolla. Marssimme siis jälleen Norjan puolella ja vajaan 5km päästä Muurivaaran
kupeesta löytyikin telttapaikat koko porukalle. Saanakin näkyi jo komeasti lännessä ja
puhelimella sai yhteyden kotiin. Ilta oli aika tuulinen joten teltan sai taas kiinnittää kunnolla.
Normaalit iltatoimet suoritettiin ja sitten sukellettiin makuupussin suojiin.
Perjantai 30.9
Viimeiseen ja sateiseen vaelluspäivään minä ja Casper heräsimme jo klo 6 tienoilla koska
lähtö oli sovittu tälle aamulle jo klo 8.00. Loppumatka sujuikin pitkin Kalottireittiä ja
Tsahkaljärvellä pidimme vielä yhden tauon ja jatkoimme sitten Kilpisjärvelle. Bussin lähtöön
oli hyvin aikaa, joten menimme syömään herkullisen ja monipuolisen buffet lounaan
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ravintolaan. Bussi lähti klo 13.40 kohti etelää ja Muonion jälkeen taksilla Susikyröön menivät
Panu, Tiina, Casper ja Pirjo ja minä, Anna, Veijo ja Hannu jatkoimme Rovaniemelle yöjunalle.
Hieno vaellus oli nyt takana ja kiitokset kaikille mukana olleille mukavasta vaellus-seurasta.

Kuvassa: Anna Lyytikäinen, Hannu Tenhunen, Casper Väliaho, Antti Risikko, Veijo
Karjalainen, Tiina Loisa ja Pirjo Hukka (Panu Loisa kameran takana).
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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.

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
”YHDESSÄ VANTAAN VARRELLA”
Vantaan leiripäivät 1 . - 3.7.2011 onnistuivat hienosti!
Helteisenä viikonloppuna Hakunilan urheilupuistossa oli todellakin
suuren urheilujuhlan tuntua – vietettiin Vantaan leiripäiviä! Kolme
vuotta tätä oli odotettu, välillä hillittömän innostuksen vallassa,
toisinaan taas epäuskoisina, tulisiko osallistujia uusituille
leiripäivillemme, kun ennakkoilmoittautumisia oli saatu vähän.
Trekin sponsoroimissa turkooseissa t-paidoissa puuhaavien hyväntuulisten ja auttavaisten
talkoolaisten
määrä
oli
parisensataa,
suuri
osa
ensikertalaisia
leiripäivillä.
Pääkaupunkiseudulla on todellakin vapaaehtoisvoimaa!
Leiripäiville osallistujia oli kaiken kaikkiaan kuutisensataa, odotettua vähemmän, mutta
järjestäjinä olimme erittäin tyytyväisiä onnistumiseemme. Yhdistimme perinteisiä leiripäiviä
uuteen keksimäämme, avajaisetkin pidettiin illalla.
Lämpimät kiitoksemme kaikille leiripäivien osallistujille, te teitte leiripäivistämme
onnistuneet!
Tällä innostuneella ja tehtäviinsä sitoutuvalla talkoolaisten porukalla saamme aikaan mitä
vain!
Leiripäivien järjestelytoimikunnan puolesta,
Pirjo Hyvärinen ja Pertti Meriläinen

Kiitokset nimien käytöstä Väätin jutuissa
Edellisessä Väärtissä kerhon jäsensihteeri Vappu Hietala toivoi osallistujien nimien käyttöä
Väärtin retki- ja muissa tapahtumajutuissa. Kuten tämän lehden Tulilla kuultua -palstalta
näkyy, toivomus on otettu hyvin huomioon. Kiitos kirjoittajille!
Vappu Hietala
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