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Jäsenmaksut vuonna 2012 ovat:
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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.

Väärti 4/2012 ilmestyy viikolla 45/2012
Aineisto toimitukseen 12.10 mennessä:
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Kerhotoimikunta 2012
Puheenjohtaja
Iitu Gerlin,
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Merja Pehkonen
Liikuttaja
040 532 9686, mpehko13@welho.com

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

Kerhoemäntä
Marita Maula
Koulutusvastaava
040 509 4412, marita.maula@kolumbus.fi
Pehtori
Risto Heinänen
050 3263994, risto.heinanen@luukku.com
Sihteeri
Juha Kelkka
050 332 3239,
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

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

Tiedottaja
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Varustemestari
Panu Loisa
0400 708 243, Panu.loisa@welho.com
Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta
Toimituksen tulilta
Tulevat tapahtumat
-Lähiretket
-Retket
-Vaellukset
-Muut tapahtumat
Turinoita tapahtuneista
Kerhon palveluita
Tulilla kuultua

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
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Retkeilyllistä syksyn alkua kaikille kavtsilaisille!
Kesän vaihtelevat säät ovat toivottavasti ilahduttaneet ainakin hetkellisesti
jokaista. Itse olen nauttinut, kun muutamaan aikaisempaan kesään verrattuna
ei ole ollut - ainakaan tätä kirjoittaessani - niitä hirveitä helteitä. Nyt on jaksanut
liikkua, tehdä puutarhahommia, käydä töissä… Jokainen kesä on erilainen. Nyt
sitten odotamme jännityksellä, millainen syksystä tulee.
Kerhoillat Pasilassa
Kampin palvelukeskus meni keväällä remonttiin, joten syyskuun kerhoillasta alkaen
kokoonnumme Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9. Kerhoillat alkavat kahvituksella ja
yleisinformaatiolla klo 17.30 ja illan varsinainen ohjelma alkaa klo 18. Kirjasto sulkee ovensa
klo 20, jolloin meidän kaikkine tykötarpeinemme pitää olla ulkona. Mielenkiintoisia aiheita
tulossa.
Bussilla Kärriin
Minulla on usean vuoden ajan ollut käsitys, että Kärrikaltion kämpälle ei pääse julkisilla
kulkuneuvoilla kovinkaan helposti. Väärin, väärin! Olen jo testannut bussivuoron Helsingin
Kampista Kärrin tienhaaran pysäkille ja takaisin. Toimii erinomaisesti. Toisaalla tässä
lehdessä on tämänhetkistä tietoa bussivuoroista. Ennen lähtöä kannattaa tarkistaa ajat
Matkahuollosta.

Nyt voisin hieman muokata vanhaa lastenlaulua: Jos Kärriin haluat mennä nyt, niin takuulla
yllätyt… Uusi hyyskä on lähes kuninkaallista tasoa, oletko jo tutustunut? Saunapolun varrella
vuohenputkimaton suojassa on yrttilaatikko, josta saa makuja keitokseen. Heinän voima saa
minut aina hämmästymään. Se joko tunkee kaiken läpi tai sitten se juurtuu pieneenkin
kivenkoloon. Viime syksynä Kärrin omenapuu yllätti. Kaikkien tyhjien vuosien jälkeen se antoi
valtavan sadon maukkaita omenia. Mitenkähän tänä syksynä käy? Ainakin kukinta oli
runsasta
Tunturiladun kuulumisia
Susikyrössä on aloitettu uuden huoltorakennuksen rakentaminen. Rakennustyöt alkoivat heti,
kun rakennuslupa oli saatu. Kesän talkoiden aikana on tehty perustustyöt ja runkokin on
noussut. Syksyllä työt jatkuvat. Talkoolaisia tarvitaan silloinkin. Lue lisää Tunturilatu-lehdestä
ja Tunturiladun nettisivuilta.
Muistathan, että Tunturiladun syyskokous ja susiaiset 12.-14.10.2012 ovat tällä kertaa ihan
kotinurkilla. Kokouspaikkana on Kokoushotelli Siikaranta Espoossa/Kirkkonummella. Lue
lisää Tunturilatu-lehdestä 3/2012. Jos haluat osallistua järjestelyihin, ota yhteyttä minuun, niin
etsitään sinulle sopiva tehtävä.
Retkeilyllistä syksyä
Iloa luonnossa liikkumiseen - nähdään kerhoilloissa ja luonnon keskellä
Iitu ;)
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat ja hyvää kevättä!
Kiitokset kaikille juttuja ja ilmoituksia lähettäneille.
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, Antti

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 2012
13.8.2012
16.8.2012

10.11.2012

Lähiretki, Vuosaaren huippu Vuosaari
Lähiretki
Vanhankaupunginlahti
Vanhankaupunginlahdelle
Lähiretki, Glimsinjoen
Espoo
luontopolku
Lähiretki, pyöräillen
Tuusula
Tuusulanjärven ympäri
Erävaelluksen SM
Sodankylä
Kerhoviikko
Susi-Talas
Kerhoilta,Pääkaupunkiseudun Pasilan kirjasto
retkikohteet
Kerhoilta, Syyskokous ja
Pasilan kirjasto
kuvia kesän reissuista
Susiaiset ja Kavtsi 40v. juhla Siikaranta
Seitsemän veljeksen reitti
Lähiretki, Kuutamokävely
Vuosaari
Kallahdenniemi
Kärrin talkoot
Kärri

12.11.2012
17.11.2012

Kerhoilta, Grönlanti
Puolipitkämarssi

Pasilan kirjasto
Solvalla-Brobacka

1.-8.12.2012
10.12.2012

Kaamosvaellus
Kerhoilta, Namibia

Ivalo-Hammastunturin alue
Pasilan kirjasto

22.8.2012
25.8.2012
30.8-2.9.2012
1.-9.9.2012
10.9.2012
8.10.2012
12.-14.10.2012
19.-21.10.2012
28.10.2012
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KERHOILLAT
Syyskuun kerhoillassa saamme tutustua paitsi
pääkaupunkiseudun retkikohteisiin myös uuteen kerhoiltojen
pitopaikkaan Pasilan kirjastotalon II kerroksen auditorioon.
Liikenneyhteydet ovat erinomaiset: Raitiolinjat 7A, 7B ja 9
(Messukeskuksen pysäkki), bussit 22, 23, 50, 58, 58B, 59, 69,
504, 505, 506, 509 ja 518. Kaikki lähijunat pysähtyvät Pasilan
asemalla. Sisäänkäynti on Kellosilta 9. Rakennuksen alla on
edullista (ilm. 1 €/tunti) pysäköintitilaa, joka ei ole iltaisin
vilkkaassa käytössä . Osoite on Veturimiehenkatu 3 ja sinne
ajetaan Rautatieläisenkadun kautta. Ja huomaathan, että
aloitamme nyt jo kello 17:30.

10.9.2012 Kerhoilta, Pääkaupunkiseudun retkikohteet, Raija Hentman
Pääkaupunkiseutu tarjoaa suojelualueita, luontopolkuja, merkittyjä reittejä, ulkoiluteitä ja
rakentamattomia alueita, joista on tullut ihmisten henkireikiä. Täällä on tarjolla luonnon koko
kirjo: jyhkeitä kuusikoita, soita, kallioalueita, meren- ja järvenrantoja, kulttuurimaisemaa,
saaristoluontoa. Raija on kävellyt, pyöräillyt, melonut ja hiihtänyt kohteissa ja tallentanut
muistiin ja kuvannut niiden erityispiirteitä.
Kerhoillassa on mahdollista ostaa Raijan kirja Pääkaupunkiseudun retkeilyopas, 23 euroa.

8.10.2012 Kerhoilta, Syyskokous ja kuvia kesän reissuista
KOKOUSKUTSU

Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
8.10.2012 klo 18 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa
Kerhotoimikunta

12.11.2012 Kerhoilta, Grönlanti, Kaj Rönnberg
Kerhoilta 10.12.2012 NAMIBIA
Namibialla on erityinen paikka Suomen sydämessä. Siellä tehtiin
suomalaisvoimin lähetystyötä 1800-luvulta alkaen, niin tehokkaasti, että
puolet maan väestöstä on luterilaisia, ja Martti Ahtisaari kätilöi maalle
itsenäisyyden 1990.
Miltä Namibia näyttää elokuussa 2012? Annu Koistinen ja Ilari Uotila
tutustuivat maahan reilun kahden viikon ajan. Luvassa on kuvia mm
kuuluisalta Sossuvlein hiekka-aavikolta dyyneineen, Kalaharin autiomaasta,
Okavangon Deltalta, Chobe-joelta, Viktoria-putouksilta..
Jos aikaa jää, kerromme aikaisemmilta matkoiltamme ja
hammashoitoprojekteistamme Etelä-Afrikassa.

5

LÄHIRETKET
Tunnetko sinä Käpylää?
Tarjolla on ollut jo tähän mennessä monia mielenkiintoisia lähiretkiä ja lisää on luvassa, mutta
eri kaupunginosia ei juurikaan vielä ole esitelty. Minua (ja ehkä montaa muutakin kavtsilaista)
kiinnostaa Käpylä Taivaskallioineen. Kuka kävelyttäisi meitä siellä jonain iltana? Vaihtariksi
lupaan tutustumisen Ruskeasuon entiseen ajurikylään ruskan aikaan.
Vappu Hietala
Lähiretki Vuosaaren huipulle 13.8.
Vuosaaren huippu on rakennettu täytemaalle. Alueelle on kerätty erikoisia kasveja. Huipulle
noustaan kurun läpi. Koska huippu on auki, sieltä avautuu hieno näkymä merelle.
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 bussin 96 päätepysäkillä, Porslahdentien ja Niinisaarentien
risteyksessä. Kävelymatkaa kertyy noin 3km.
Lisätietoja alueesta löytyy esimerkiksi sivulta
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Asiakaspalvelu/Julkaisut/Oppaat+ja+esitteet/Retkiopas
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

Lähiretki Helsingin Vanhankaupunginlahdelle torstaina 16.8. klo 18 alkaen
Kulttuuripainotteinen retki Helsingin kaupungin alkuperäisille syntysijoille. Tutustutaan
historiaan ja luontoon Vanhankaupunginlahden ympäristössä. Retken loppupuolella voi
valinnan mukaan jatkaa lintutornille, Lammassaareen pitkospuita pitkin tai tutustumaan
Arabianrannan luontoaiheisiin taideteoksiin.
Tapaamme Vanhankaupungintien alussa olevalla parkkipaikalla (Vanhankaupungintie 3).
Lähelle pääsee myös julkisilla kulkuneuvoilla (raitiovaunut 6 ja 8 sekä bussit 68 ja 71
Rautatietorilta Helsingistä). Tarkemmat aikataulut löydät www.reittiopas.fi. Mukaan sään
mukainen vaatetus, retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä mahdollisesti kiikarit. Retkelle ei
ole ennakkoilmoittautumista. Retken yhteyshenkilö on Kirsi Hiltunen, puh. 040 543 1074.
Lähiretki Glimsinjoen luontopolulle Espooseen 22.8.
Kokoontuminen klo 18 Aurorakodin pysäköintialueella, Träskändan risti 1 (Träskändan
kartano). Lähtöpaikalle pääsee useammallakin bussilla esimerkiksi Leppävaaran tai Espoon
asemilta. Noin kahden kilometrin mittainen luontopolku, ilman kohdeopasteita, seuraa
Glimsinjokea ja päättyy Turuntielle lähelle Jorvin sairaalaa. Reitti on vaihteleva ja
mielenkiintoinen. Kohde kuului tänä vuonna ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun
opastettujen luontoretkien ohjelmaan.
Lisätiedot Tasso Lampén, tasso.lampen@kolumbus.fi, puh. 050 305 7034.
Lähiretki polkupyöräillen Tuusulanjärven ympäri, koko päivän retki, lauantaina 25.8
Lähtö klo 10.00 Vanhalta Tuusulantieltä Vantaanjoen yli menevältä sillalta.
(puhelinluettelo Fonecta 2011 sivu 83 A2)
Pyöräilymatkaa kertyy lähtöpaikalta Järvenpäähän ja takaisin ehkä noin 50 km.
Mukaan saa tulla matkan varrelta.
Tarkempi reitti ja aikataulu ilmenee netistä www.tunturilatu.fi/kavtsi.
Sivu ilmestyy sinne kesän aikana, kun on tehty testimatkoja.
Matkan vetäjänä on Irma Tolonen, irma.tolonen@pp.inet.fi tai 040-7326851
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Lähiretki Kallahdenniemeen, kuutamokävely 28.10.
Kallahdenniemi on pitkän harjumuodostelman mereen työntyvä pää. Matkalla on kaksi
luontopolkua, vanhaa männikköä, merenrantaniitty ja rantakallioita. Kokoontuminen tapahtuu
16.15 Kallahden peruskoulun pihalla, Kallahdenraitti 1. Kävelymatkaa kertyy noin 5km.
Lisätietoja alueesta löytyy esimerkiksi sivulta
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Asiakaspalvelu/Julkaisut/Oppaat+ja+esitteet/Retkiopas
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

RETKET
17.11.2012 Puolipitkä marssi
Puolipitkä marssi murtaa ainakin yhden perinteen ja siirtyy pyhäinpäiväviikonlopusta pari
viikkoa eteenpäin. Se marssitaan la 17.11. noin klo 9 alkaen. Lähtöpaikka on Nuuksion majan
parkkipaikka, Nuuksionkuja 2, Espoo, myös Brobackan majana tunnettu. Julkisella liikenteellä
paikalle pääsee ainakin busseilla 28T Leppävaaran asemalta ja 85A Espoon asemalta.
Tarkempi lähtöaika kerrotaan netissä sekä loka- ja/tai marraskuun kerhoilloissa, kun syksyn
aikataulut ilmestyvät. Tarkemmat aikataulut löydät myös www.reittiopas.fi. Alustavana
suunnitelmana on kiertää Nuuksion pitkäjärvi myötäpäivään Nuuksion kansallispuiston kautta
koukaten ja itäpuolella kuljetaan Solvallan ja Pirttimäen välissä olevia polkuja. Halutessasi
voit jo Solvallassa hypätä bussin kyytiin. Varustaudu säänmukaisella vaatetuksella sekä
varaa taukoja varten evästä, juotavaa yms. naposteltavaa. Ilmoittautumista suositellaan,
mutta se ei ole pakollista. Retken vetäjinä ovat Markku Arola ja Panu Loisa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Markku Arola, p. 0500-777 554, markku.arola@kolumbus.fi
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VAELLUKSET
Kerhoviikko ja ruskavaellus Susi Talaksella 1.-8.9.2012
Syksyn kerhoviikko pidetään Susi Talaksella. Viikon aikana on mahdollista oleilla kämpällä,
kalastaa, tehdä päiväretkiä tai vaeltaa Sarmitunturin aluella.
Vaellusporukka kiertelee Talaksen eteläpuolen erämaa-alueilla, Vanhapää, Sarmitunturi,
Pahakuru, Sarmikuusikko, Ison Arttajärven eteläpää.
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.

1.-8.12.2012 Kaamosvaellus Ivalosta Hammastunturiin
Marras-joulukuun vaihteessa kaamosajan alkaessa ja lumen jo ollessa maassa, on lyhyt
ajanjakso, jolloin tunturiluonto näyttäytyy satumaisen lumoavissa väreissä. Valoisaa
liikkumisaikaa on kuusi tuntia ja aurinko käy vielä kurkistamassa taivaanrannassa. Maisema
värjäytyy eri pastellinsävyihin riippuen mihin ilmansuuntaan katsoo.
Matkaa taitetaan lumikengillä ja varusteet vedetään ahkiossa. Vaelluksen kokonaispituus on
noin 75 km, josta ahkion kanssa liikutaan 45 km. Leiristä käsin tehdään päiväretkiä ilman
varusteita. Yöpyminen tapahtuu teltoissa.
Vaellus sopii normaalikuntoiselle ulkoilijalle, jolla on ennestään vaelluskokemusta. Jos
harkitset ensimmäistä talvivaellusta, mutta hiihtäminen ei vielä houkuttele, on kaamosvaellus
oiva tilaisuus kokea talviset olosuhteet tunturissa. Kokeneempikin talviretkeilijä voi saada
uudenlaisen elämyksen tästä erityislaatuisesta jaksosta vuodenkierrossa.
Ilmoittautumiset sähköpostitse panu.loisa@welho.com, lisätietoja myös puhelimitse 0400708243.
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MUUT TAPAHTUMAT
10.11.2012 Kärrin talkoot
Tervetuloa Kärrin syystalkoisiin laittamaan paikkoja talvikuntoon. Tulokahvit tarjotaan klo
09.00, keskipäivällä soppaa ja kahvit taas saunan jälkeen. Omat ruokailuvälineet mukaan.
Ruokajärjestelyjen helpottamiseksi toivotaan ennakkoilmoittautuminen pehtoorille joka on
Risto Heinänen ja puh.numero 050 3263994 ja sähköposti risto.heinanen@luukku.com.
Jos tarvitset kyytiä niin kysy siitäkin pehtoorilta.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
23.4.2012 Viikin linturetki
Keväinen päivä vaihtui illaksi poutaisena mutta koleana. Gardenian eteen kokoontui
toistakymmentä linturetkelle lähtijää niin kavtsilaisia kuin tunturilatulaisia. Matkan varrella
joukko vielä lisääntyi parilla kavtsilaisella ja jossain vaiheessa joukko alkoi vähitellen harveta,
kun osa lähti omille reiteilleen. Joku kertoi, että alueella oli nähty aikaisemmin jalohaikara.
Havainnot eivät olleet kuitenkaan suunnitellun reittimme varrelta, joten toivo linnun
näkemisestä ei ollut kovin korkealla. Hannu Maulan opastuksella suuntasimme kohti Viikin
peltoja. Pellot yllättivät tyhjyydellään. Siellä näkyi melkeinpä vain jokin yksittäinen kottarainen
ja töyhtöhyyppä sekä lokkeja. Myöhemmin illan jo hämärtyessä lokit lisääntyivät sekä meren
ja mantereen välillä edestakaisin ”seilaavat” valkoposkihanhiryhmät.
Hakalan tornin viereistä tasanteesta muodostui pääasiallinen tarkkailupaikkamme siksi illaksi.
Laulujoutsenet eivät vielä olleet kaikki suunnanneet pohjoisemmaksi. Useampi räyskä näkyi
hyvin kaukoputkella, mutta vielä paremmin ne olisivat olleet ihailtavissa Lammassaaren
tornista. Jouhisorsakaan ei aivan jokakertainen havainto alueella ole, vaikka vakiolaji onkin
Vanhankaupunginlahdella. Olimme melkein jo lähdössä tasanteelta eteenpäin, kun Hannu
Maula laskeutui tasanteen alapuolelle ja illan ”paukku” oli valmis: jalohaikara oli ihailtavissa
etuoikealla ruovikossa. Illan vaikuttavimmaksi luontokokemukseksi ”äänestettiin” kuitenkin
laulurastaan taitava lurittelu puun latvassa. Lintu oli melkein paljain silmin tunnistettavissa
kuusen latvasta, kun suuntasimme Hakalan tornilta Purolahden tornille. Purolahden tornilta
havaitsimme mm. merihanhen ja tornin vakiolajin pajusirkun.
Markku Arola
9.5.2012 Lähiretki Mustavuoreen
Yhdeksän hengen porukka kokoontui Mustavuoren lähiretkelle hienona alkukevään iltana.
Kyseinen alue on valtakunnallisesti merkittävä lehto. Ajankohta vierailulle lehdossa oli hiukan
aikainen, joten osa kasveista oli vielä aika pieniä. Toisaalta myös puiden lehdet olivat pieniä,
joten näkyvyys oli hyvä. Vuokot kukkivat hienosti ja onnistuimme löytämään myös
keltavuokon. Kotkansiipi oli juuri heräämässä. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset
linnoitukset kiertelevät Mustavuorta. Niihin ei tällä kierroksella ehditty tutustua, ehkä ensi
kesänä. Lopuksi osa porukasta innostui kävelemään vanhan Vuosaaren läpi metroasemalle
asti. Laajennetulla kierroksella alueella olisi mennyt koko päivä. Juha Kelkka
20.5.2012 Lähiretki Meikon salomaa
Olin joskus lukenut juttuja Kirkkonummen Meikon alueesta. Se oli kuitenkin jäänyt
katsomatta, kun alueen kulkuyhteydet olivat hakusessa. Nyt tuli kuitenkin sopiva tilaisuus,
kun Tommi Avikainen oli suunnitellut päiväretken alueelle. Alue muistuttaa melko paljon
Nuuksiota, mutta kävijöitä on paljon vähemmän.
Lähdimme kiertämään järviä pohjoisen kautta. Melko pian tuli eteen ensimmäinen uusi
havainto, eli rantakäärme uimassa. Se taisi pelästyä meitä. Vesi oli talven jäljiltä korkealla,
joten pitkospuut olivat joissain paikoissa osittain veden alla. Nuotiopaikalla retkikoira Joiku
innostui komentamaan joutsenia ja kuikkia, mutta ne vähät välittivät meistä. Loppumatkalla
näimme vielä kalasääksen. Taas kerran löytyi hieno retkikohde asutuksen vierestä. Juha
Kelkka
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5.6.2012 Kalkkiruukin luontopolun kierto
Iltaretki Kalkkiruukin luontopolulle osoittautui hieman lyhyeksi ajaksi. Toki sen tuossa ajassa
ehtii kiertää ja pitää evästauonkin. Jos haluaa tutustua luontopolusta tehtyyn opastetekstiin
evästauon lisäksi, kannattaa varata aikaa ainakin nelisen tuntia polun kiertämiseen.
Kansallispuiston perustamisen myötä luontopolun hallinta on siirtynyt Metsähallitukselle,
mutta luontopolun opasteteksti löytyy edelleen Helsingin kaupungin internet-sivuilta.
Helpoimmin se löytyy, kun laittaa googleen hakusanaksi ”Kalkkiruukin luontopolku”. Vihkonen
kannattaa tulostaa, koska teksti ei ole luettavissa polun varrella. Siellä on vain numeroidut
opastetolpat, jotka viittaavat vastaavaan tekstikohtaan esitteessä. Joku opastetolppa voi olla
jo vuosien saatossa kaatunut, mutta ainakin melkein kaikki ovat vielä paikoillaan. Evästauon
kannalta Kalkkiruukin laavu on harmittavasti heti reitin alussa, joten hyvä vaihtoehto onkin
kiertää reitti vastapäivään. Toinen vaihtoehto on jättää kulkuvälineensä Trollbergan
traktorimuseon parkkipaikalle, josta on lokakuun puoliväliin 2012 tehty sopimus, että sille
voivat pysäköidä kansallispuistoon menijät. Parkkipaikkojen vähyys onkin todellinen ongelma
Sipoon kansallispuiston suosion kasvaessa. Kalkkiuunintien päähän on merkitty yleinen
parkkipaikka karttoihin, mutta läheisen talon asukkaat eivät ole lainkaan ihastuneita, että
heidän ”takapihalleen” tuo parkkialue on ”sijoitettu”. Kaiken lisäksi sinne mahtuu vain
muutama auto, joten kulkijoilla on suuri kiusaus jättää autonsa muualle lähistöön.
Meitä lähti kauniina tiistai-iltana seitsemän kiertämään luontopolkua vastapäivään. Yksi liittyi
joukkoon vielä matkan varrella, kun ihailimme Kalkkiuunin pohjaa. Kalkkiuunin jäänteiden
vieressä on nähtävissä kalkkilouhosta. Högbergetin näköalapaikka osoittautui osittain
ylimainostetuksi. Puut olivat kasvaneet niin, että kehutut uusmaalaiset peltonäkymät vain
vilkkuivat puiden välistä. Toki sieltä näki Vuosaaren sataman rakennelmia ja Helsingin
kerrostalonäkymiä. Kalkkiruukin laavulla pysähdyimme reilulle tauolle ja Kalevi Kosunen
rakensi meille tulet. Viimeinen puoli kilometriä sujuikin sitten reippaasti ja näimme vielä
välähdyksen Tapaninpäivän 2011 myrskyn tuhoista.
Markku Arola
16.6.2012 Lähiretki Espoon saaristoon saaristoveneellä
Lauantaina klo 9.50 Espoon Matinkylän Nokkalasta, reittiliikenteen laiturilta, M/s Auroran
kyytiin ponkaisivat Tuulikki ja Pentti Vierros sekä allekirjoittanut. Meidän
reittisuunnitelmamme oli kulkea Nokkala- Iso Vasikkasaari – Suinonsalmi - Stora Herrö –
Rövaren – Gåsgrundet, käyden maissa Stora Herrössä ja Gåsgrundetilla. Sää oli
ihanteellinen retkellemme, tyyni ja aurinkoinen.
Kuusi kavtsilaista lähti tutustumaan viikonloppuretkellä Espoon saaristoon meloen.
Veneemme ohitti heidät kaukaa, kun he olivat lähdössä Rullaniemestä merelle. Kohtasimme
melojat uudelleen paluumatkalla Rövaren edustalla.
Espoon saaristossa liikkuu myös kaksi muuta saaristovenettä, M/s Ilves ja M/s Tuulikki ja
yhdistelemällä eri alusten reittejä, voi ulkoilusaarilla seikkailla nopeampaakin reittiä. Kauniin
sään ansioista veneessä oli runsaasti matkustajia, osa päiväretkeläisiä ja osa saarissa
yöpymistarkoitukseen pakatut rinkat mukanaan.
Ensimmäinen pysähdyksemme oli Stora Herrössä, jossa meillä oli reilu kolme tuntia aikaa
tutustua saareen. Aloitimme kiipeämällä puiseen näköalatorniin, jonka ylin tasanne oli puiden
latvojen tasalla. Tornista oli upeat näköalat merelle ja saaristoon. Veikkailimme, että
mahtaisimmeko nähdä Viron rannikolle asti? Saaren rannat ovat kallioiset, mutta itärannalta
löysimme matalia hiekkarantoja. Saarella oli myös varaussauna ja tulentekopaikkoja valmiiksi
pilkottuine puineen.
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Oli aika siirtyä veneellä kohti Gåsgrundetia, matka kesti noin 40 minuuttia. Gåsgrndet on
kaunis ja suosittu telttailusaari. Maasto on tasaista ja vaihtelevaa silokallioista reheviin
niittyihin ja kuivaan kangasmetsään. Saaressa ja läheisillä luodoilla pesi i myös paljon lintuja.
Makkaran paistoon ja saaren ympäri kiertämiseen meillä oli aikaa noin kaksi tuntia.
Paluumatkalle meillä oli pari vaihtoehtoa. M/s Tuulikilla pääsee suoraan Ison Vasikkasaaren
kautta Nokkalaan, mutta päädyimme valitsemaan pidemmän merimatkan palaamalla samaa
reittiä kuin tulimme. Näille upeille Espoon ulkoilusaarille pääsee vain neljällä eurolla
(+paluumatka 4 €). Kiitos Tasson loistavan lähiretkeilyvinkin!
Merja Pehkonen
9 - 15.6.2012
Suomi meloo –melontaviikko Petäjävedeltä Laukaaseen
Alkukesän melontaviikko Suomi meloo on kuin pakkomielle sitä harrastavalle porukalle. No
jaa, se vain merkitsee houkuttavaa kutsua vesillä viihtyville retkeilijöille kastua taas kerran
toisensa jälkeen niin sateessa kuin järvessäkin ja kastella vielä vaatteensa ja telttansakin,
jotta oikein voisi hytistä kylmästä Suomen kalseassa suvessa.
Melontaviikko vie luonnon helmaan ottamaan kesän vastaan. Niin monta kertaa kesäkuun
toiselle viikolle ovat mahtuneet niin hyisenkuuraiset aamut kuin helteetkin. Tällä kertaa kesä
tuli alun vihmomisen jälkeen lämpimänä ja armaisena. Reitti kulki Keski-Suomessa melkein
samoja vesiä kuin vuonna 2003: Konne, Keitele ja Leppä loiskivat kohti Päijännettä, me
meloimme ison lenkin vastavirtaan aina Petäjävedeltä ison Päijänteen kautta kierroksen läpi
niemien, notkelmien ja saarelmien Laukaaseen ja takaisin.
Keski-Suomen vihreässä viidakossa taivas uhitteli yötä myöten, ja totta vie hytisin vilusta
pahanpäiväisesti edessäni teltan pystyttäminen sateessa läpimärkään metsään. Oi sitä
pelastusta, joka koitti: vanhan kaupan retkeilymaja ja sen sauna! Kylvin sydämeni kyllyydestä
ja painoin pääni oikeaan vuoteeseen. Se oli niitä yllätyksiä, joiden vuoksi retkeily houkuttaa:
kun ei odota mitään, saa mitä riemulla muistella.
Korpikylissä meidät muistettiin vuosien takaa. Oli hienoa tulla kuin tuttuina taas, vanhoja
muisteltiin ja rannoille katettuja pitopöytiä maisteltiin. Muikut, sopat, kahvit ja pullat katosivat
parempiin suihin. Ihmisten tapaaminen oli taas homman suola; elämäniloiset kyläläiset
puhalsivat yhteen hiileen. Kukin pienyrittäjä kannusti käyttämään toistenkin palveluja kylässä
kuin kylässä: ”Yhtä köyhiä ollaan.”
Onhan melonta melkoista kalusteiden siirtelyä paikasta toiseen. Kajakkeja kammetaan milloin
autojen katoille, milloin vesille tai rannoille huilaamaan. Bensaa kuluu, ja kilometrejä kertyy.
Koskiosuuksille ei päästy, sillä vanhaan lastuumme laineilla oli tullut peräsinvika. Vannomatta
paras, mutta ensi vuonna en kyllä enää tule mukaan…paitsi kun levisi tieto, että ensi kesänä
reitti lähtee Korvatunturin juurelta Lapista. Pitäähän se nyt kokea, ihan iholla tuntuu Lapin
taian kutsu! Täytyy vain ottaa toppatakki mukaan.
Melajuhlassa kavtsilaisia kruunattiin diplomeilla. Antti, Leena ja Kosa ylenivät norppakerhoon
20 vuoden osallistumisellaan, ja meikä sai 15. kerran taulun seinälle ripustettavaksi. Suomi
meloo tarjoaa harrastajilleen oivan luomunäkökulman kotomaamme koko kuvaan, sen
ystävällisiin äidinkasvoihin. Leipämoottorilla kulkeva alus lipuu halki tuhansien järvien maan
ekologisesti luontoa häiritsemättä. Tälläkin kertaa tarkkailtiin mm. merimetson ja lokkien
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pesäpuuhia. Yömelonnoilla maiseman kietoutuessa lempeään utuun yötön yö on
vaaleanpunainen ja syvän hiljainen. Muuttolintujen vallaton laulukuoro helkkyy pesimäsaarilla
ja –rannoilla aamun sarastaessa.
Melajuhlapäivänä Iisveden rannalla päivyt hymyili herttaisesti savusaunan kutsuessa
löylyihinsä. Lauteiden hämärissä melontaporukka turisi omiaan: pois arki ja sen murheet! Se
oli Suomi meloon parasta antia taas; kesän tuntu. Leppeät löylyt sulattivat pois kivut ja
hiertymät.
Saunan ikkunasta välkähteli jäistä vapautunut järvi kutsuen syleilyynsä. Vilpoisa pulahdus ja
talviturkki oli heitetty! Valon tanssi laineilla häikäisee silmiä, metsä tuoksuu kosteanraikkaana,
kuikka huikkaa jossain, sorsapoikue ilmestyy ruovikosta…siinä se on: kesä, Suomen suvi.
-AJ
Kavtsilaiset Suomi meloossa 2012: AJ, Ako, Anja, Antti, Eini, Helena, Krista, Kosa, Leena,
Ripsi, Tuomas.
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KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2012
Kerhotoimikunta:
Iitu Gerlin
Kerhoiltatoimikunta:
Iitu Gerlin
Kulinaarinen toimikunta:
Marita Maula
Kämppätoimikunta:
Risto Heinänen
Varustetoimikunta:
Panu Loisa
Retkitoimikunta:
Merja Pehkonen
Tiedotustoimikunta:
Antti Risikko
Kerhon toimihenkilöt 2012
Jäsensihteeri
Vappu Hietala, (09) 587 3745, vappu.hietala@welho.com, Tilkankatu 12 B 41, 00300 Helsinki
Kuva-arkisto
Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
Susianomukset
Marita Maula, 040 509 4412 mieluiten tekstiviesti, marita.maula@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Tiina Loisa, 040 778 9242 tiina.loisa@saunalahti.fi
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
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.
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TULILLA KUULTUA

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

Bussilla Kärriin
Lisätietoja www.matkahuolto.fi
Helsingistä (Kamppi, laituri) Kärriin (pysäkki Söderlandintie Kärrin tienristeyksessä)
Söderlandintie on viimeinen Inkoon pysäkki ennen Raaseporin rajaa.
Matkan hinta määräytyy 70 km mukaan.
13.25 (L16) - n. 14.34 1h 9min vakio (190) Helsinki–Tammisaari M-P toistaiseksi
15.38 (L17) - n. 16.59 1h 21min vakio 189X Helsinki–Karjaa M-P + 13.08.12–31.05.13
16:55 (L16) - n. 18.09 1h 14min vakio (190) Helsinki–Tammisaari M-P toistaiseksi
17:40 (L16) - n. 18.44 1h 4min vakio (190) Helsinki–Bromarv M-S toistaiseksi
19:45 (L16) - n. 20.44 0h 59min vakio (190) Helsinki–Tammisaari SS toistaiseksi
Kärristä (pysäkki Söderlandintie) Helsinkiin
n. 06.55 - 08.20 1h 25min vakio 189XC Karjaa–Helsinki, M-P + 13.08.12–31.05.13
n. 07.45 - 10.05 2h 20min vakio Karjaa-Inkoo-Lohja-Helsinki M-P + 13.08.12–31.05.13
n. 08.55 - 10.05 1h 10min vakio (190) Tammisaari–Helsinki M-L toistaiseksi
n. 11.00 - 12.10 1h 10min vakio (190) Bromarv–Helsinki M-S toistaiseksi
n. 13.25 - 14.55 1h 30min vakio 189X Karjaa–Helsinki M-P + 13.08.12–31.05.13
n. 14.50 - 16.00 1h 10min vakio (190) Tammisaari–Helsinki M-P toistaiseksi
n. 18.00 - 19.05 1h 5min vakio (190) Hanko–Helsinki SS toistaiseksi
Merkkien selitykset:
M-S Maanantaista sunnuntaihin
M-L Maanantaista lauantaihin
M-P Maanantaista perjantaihin
SS Sunnuntaisin, mutta lähekkäin sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä
arkipyhinä
+ Kouluvuoden aikana
++ Koulujen kesäloman aikana
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