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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi
Jäsenmäärä 580 jäsentä

Kannen kuva: Kaamosvaelluksella
Hammastunturilla, kuva Mika Kiiski

Jäsenmaksut vuonna 2013 ovat:
Yksilöjäsen
38,00 euroa
Rinnakkaisjäsen
31,50 euroa
Perhejäsenmaksu
61,00 euroa
Nuorisojäsen
21,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsen
8,00 euroa
Rinnakkaisjäseneksi Tunturilatuun voi
liittyä henkilö, joka on jo aiemmin
pääjäsenenä jossain muussa Suomen
Ladun
jäsenyhdistyksessä.(Lisätietoa
asiasta www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut).
Perhejäsenmaksun
piiriin
kuuluvat
samassa osoitteessa asuvat jäsenet.
Nuorisojäseniä ovat alle 19-vuotiaat.
Maksut sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja
Suomen Ladun jäsenyyden.
Uudet
jäsenet saavat maksulomakkeen muun
materiaalin mukana ja sen jälkeen
vuosittain tammikuussa.

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 470 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy
Väärti 2/2013 ilmestyy viikolla 17/2013
Aineisto toimitukseen 29.3 mennessä:
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Kerhotoimikunta 2013
Puheenjohtaja Markku Arola
0500-777 554 markku.arola@kolumbus.fi
Liikuttaja Merja Pehkonen
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. 045 230 2112 tai os. Tilkankatu 12
B 41, 00300 HELSINKI).

Pehtori,varapuheenjohtaja Iitu Gerlin
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Sihteeri Juha Kelkka 050 332 3239,
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Tiedottaja Antti Risikko 040 5319684,
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

Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Juha Kelkka
Leikkosaarentie 27 B 40 00990 Helsinki
Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Pankkitili
Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21,
BIC-koodi NDEAFIHH

Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Retkeilyllistä alkanutta vuotta kavtsilaiset!
Iitun (Gerlin) kolmivuotinen taival puheenjohtajana on takana. Suuret kiitokset siitä hänelle.
Iitu toki jatkaa vastuullisissa tehtävissä niin varapuheenjohtajana kuin Kärrin pehtoorina sekä
Tunturiladun johtokunnassa. Jatkan nyt puheenjohtajan pestiä kerhotoimikunnan ainoana
noviisina. Joten kerhotoimikuntalaisilla on aika iso vastuu, että pitävät minut ajan tasalla
tehtävistäni ;)
Retkeilytaustani ulottuu vuoteen 1998, jolloin tein ensimmäisen vaellukseni UK-puistoon
Saariselän erämaaosalle. Liikkeellä olin heti ryhmän vetäjänä. Tosin kollegani oli kokenut
vaeltaja ja itselläni oli taustalla suunnistusharrastusta vajaalta kymmeneltä vuodelta. Senkään
jälkeen en ole hankkinut muodollista pätevyyttä vaellusten vetämiseen, vaan kaikki oppini on
tullut kokemuksen kautta. Kavtsissa olen ollut jäsenenä noin kymmenen vuotta,
ensimmäiselle Kavtsin vaellukselle osallistuin viitisen vuotta sitten ja retkitoimikunnassa olen
ollut mukana pari vuotta. Jonkin retken olen luvannut vetää puheenjohtajakaudellanikin,
mutta retkitoimikunnasta jättäydyn taka-alalle.
Kavtsin toiminta on jäsentensä näköistä. Ensinnäkin retkiä ja vaelluksia järjestetään niin
kauan kuin innokkaita vetäjiä löytyy. Kun siis ajattelet heittää rinkan selkääsi, mahtuisiko
mukaan retkiseuraksi pari muutakin kavtsilaista? Viesti vain esim. liikuttajalle Merja
Pehkoselle ja siitä se lähtee liikkeelle. Pienillä kerhojäsenmaksuilla se tarkoittaa, että retken
vetäjäkin on valmis maksamaan omat kulunsa. Siispä oli ilo kuulla, että retkitoimikunta on
vuoden vaihtuessa saanut kaksi uutta jäsentä. Retken voi järjestää, vaikkei olisikaan
retkitoimikunnan jäsen. Näin usealla retkellämme onkin kerhotoimikunnan ulkopuolinen
vetäjä. Retkitoimikunta toki koordinoi retkiä, mutta pienet päällekkäisyydetkään eivät haittaa,
jos jokin ajankohta tuntuu sopivalta. Tästä on hyvänä esimerkkinä tulevan kesäkuun alustava
tarjonta. Toiselta puolelta retkiä ja vaelluksia järjestetään niin kauan kuin me osallistujat
ymmärrämme, että tapaturman sattuessa syy löytyy useimmiten omien korvien välistä
(onneksi tapaturmat ovat harvinaisia). Silti ryhmänä etsitään mahdollisimman turvallisia
tapoja liikkua. Ja pienimuotoinen turvallisuussuunnitelmakin on tätä päivää, kun
yksinkertainen pohja on olemassa sitä varten. Tarkoitus on kuitenkin, että retkeily ja
vaeltaminen on meille miellyttävä harrastus, on sitten mukana vetäjänä tai osallistujana eikä
ryppyotsaista puurtamista. Kukin tuokoon oman osaamisensa yhteisen retken onnistumiseksi.
Nähdään siis kerhoilloissa ja luonnon keskellä Markku Arola

kuva Jari Saviniemi: Sioskurun varaustuvalla
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat ja hyvää alkavaa talvea!
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 2013 kevät
9.2.2013
11.2.2013
17.2.2013
23.-24.2.2013
26.2.2013
2.-3.3.2013
10.3.2013
11.3.2013
28.3.-6.4.2013
8.4.2013
9.4.2013
20.-21.4.2013
27.4.2013
9.-12.5.2013
13.5.2013
15.5.2013
18.5.2013
21.5.2013
23.5.2013
8.-9.6.2013
9.-14.6.2013
10.-12.6.2013

Lumikenkäretki Vantaan
Ladun kanssa
Kerhoilta/Retkeilijän
Kanariansaaret
Yhteislenkki koirien kanssa
Hiihtoviikonloppu
Lähiretki Kuutamokävely
Lumikenkäviikonloppu
Yhteislenkki koirien kanssa
Kerhoilta/kevätkokous
Kevätvaellus
Kerhoilta/ Ötztal Itävalta
Yhteislenkki koirien kanssa
Retkeilijän ea-kurssi
Pitkämarssi
Melonta
Kerhoilta/Citysaamelaiset
Yhteislenkki koirien kanssa
Kärrin talkoot
Linturetki Laajalahdelle
Lähiretki Friisinkallio
Viikonloppuvaellus
Suomi Meloo
Minivaellus Liesjärven
kansallispuistoon
4

2

Vuosaaren täyttömäki
Pasilan kirjasto
Pitkäkoski
Siikaneva
Vuosaari
Nuuksio
Seurasaari
Pasilan kirjasto
Muotkatunturit
Pasilan kirjasto
Luukkaa
Kärri
Keskuspuisto
Tammisaaren kansallispuisto
Pasilan kirjasto
Haltiala
Kärri
Villa Elfvik,Espoo
Espoo
Sipoonkorpi
Kemihaara-Tornio
Liesjärven kansallispuisto

KERHOILLAT
Kerhoillat pidetään Pasilan kirjastotalon II kerroksen auditoriossa. 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.
11.2.2013 Kerhoilta
Kanarian saaret, Kaj Rönnberg
"Kanarian saaret ovat massaturistikohteita, jonne
vaeltajan/luontoystävän ei kannata vaivautua!" Näin moni
ajattelee.
Onko tilanne tällainen? Varsinkin pienemmiltä saarilta löytyy oivallisia vaellusreittejä, jotka
sopivat erityisen hyvin päivävaelluksiin. Esityksessä keskitytään La Gomeran ja La Palman
saarten luontoon ja vaellusmahdollisuuksiin. Molemmilta saarilta löytyy edelleen kaunista ja
myös koskematonta luontoa ja aitoa vanhaa kanarialaiskulttuuria. Lähde siis mukaan
"nojatuolimatkalle" tutustumaan näihin ihastuttaviin pikkusaariin. Oppaanamme toimii Kaj
Rönnberg, joka on käynyt vaeltamassa kummallakin saarella yli kymmenen kertaa.
11.3.2013 Kerhoilta, kevätkokous
KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
11.3.2013 klo 18 Pasilan kirjaston auditoriossa, Kellosilta 9, 2. krs.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset kokousasiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Kerhotoimikunta
Kokouksen jälkeen katsellaan kuvia syksyn ja talven tapahtumista.
8.4.2013 Kerhoilta
Ötztal Itävallassa, Tommi Avikainen
Itävallan Ötztalissa on loputtomat retkeilymahdollisuudet. Tommi Avikainen lupaa meille
huikeita kuvia ja alppikärpäsen puremia.
13.5.2013 Kerhoilta
Citysaamelaiset, Pentti Pieski
Mitä on olla saamelainen keskellä kiireistä pääkaupunkiseudun vilinää? Miten citysaamelaiset
ylläpitävät omaa kulttuuriaan? Tätä meille avartaa Citysaamelaiset ry:n puheenjohtaja Pentti
Pieski.
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LÄHIRETKET
Lähiretkeily jatkuu vuonna 2013
Jatkamme lähiretkiteemaa myös vuonna 2013. Teeman toteutukseen toivomme edelleen
kerholaisten apua ja ideoita.
Pääset itse vaikuttamaan retkikohteeseen järjestämällä muille kerhon jäsenille retken/lenkin.
Esittele oma kaupunginosasi tai muu kohde, 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 2013 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.

Kuutamokävely Vuosaaren sataman taakse 26.2.
Vuosaaren sataman itäpuolelle on rakennettu meluvalli ja sen päähän näköalatasanne.
Tasanteelta on avoin näköala merelle. Käymme tutustumassa kyseiseen paikkaan.
Kokoontuminen tapahtuu Vuosaaren sataman Gatehousen edessä 19.00 Rahtarinkadun ja
Seilorintien risteyksessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Juha Kelkka 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.

Lähiretki: Linturetki Espoon Laajalahdelle ti 21.5. klo 18. Kokoontuminen on Villa Elfvikin
pihalla sisääntuloportin tuntumassa, Elfvikintie 4, Espoo. Lähtöpaikalle pääsee
useammallakin bussilla, kun kävelee Kehä I:n varresta. Ks. tarkemmin www.reittiopas.fi.
Tarkkailemme Laajalahden linnustoa Elfvikin lintutornista sekä teemme kävelylenkin Villa
Elfvikin ja Otaniemen välisellä luontopolulla. Jos sinulla on, ota mukaan kiikarit, lintukirja ja
kaukoputki. Lintuoppaanamme on Jukka Vilén. Ei ennakkoilmoittautumista. Tied. Markku
Arola p. 0500-777 554 tai markku.arola@kolumbus.fi

6

2

Friisinkallion lähiretki 23.5. 18:00
Tapaaminen kello 18:00 Espoossa Puolarmaari -nimisen tien päädyssä liikenneympyrän
koilliskulmassa olevalla parkkipaikalla. Bussi 121 saapuu Kampista Puolarmetsään lähelle
Puolarmaarin parkkipaikkaa. Mukaan vaelluskengät, sään mukainen varustus,
juomapullollinen juotavaa sekä halutessasi pientä evästä. Jos saavut autolla ennen 18:00,
muista parkkikiekko! Espoon keskuspuiston eteläpuolella sijaitseva Friisinkallio on säilynyt
suuren tiivisti rakennetun taajaman välittömässä yhteydessä upeana luonnontilaisena
pienenä saarekkeena. Retkellä tutustutaan mm. 6000-8000 vuotta vanhaan Litorinameren
kiviseen rantavalliin ja ihastellaan ikivanhoja sateenvarjomäntyjä. Tutkijoiden mukaan
Friisinkallion hätkähdyttävän voimakaspiirteinen korkokuva on muotoutunut vähitellen 1830
miljoonan vuoden kuluessa. Friisinkallio on lujaa graniittia ja siksi kestänyt kulumisen
paremmin kuin ympäristönsä.
RETKET
9.2.2013 Lumikenkäretki lauantaina yhdessä Vantaan Ladun kanssa
Tervetuloa lumikenkäilemään lähes tunturimaiselle Vuosaaren täyttömäelle lauantaina
9.2.2013 kello 11 – 13! Vuosaaren täyttömäki on 60-metrinen täytemaasta tehty kukkula, jolta
avautuu huikeat näkymät merelle ja lähiympäristöön.
Tapaaminen kello 11 bussin 96 päätepysäkillä Porslahdentien ja Niinisaarentien risteyksessä,
www.hsl.fi. Lähellä pysäköintialue.
Mukaan omat lumikengät ja sauvat, tukevat jalkineet, reppuun kuumaa juotavaa ja lämmin
taukovaate. Lumikenkiä on vuokrattavissa järjestävältä kerholta ja yhdistykseltä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pirjo Hyvärinen, pirhyv@welho.com, puh. 050 306 8967.
23.-24.2.2013 Hiihtoviikonloppu Siikanevalla
Perinteistä hiihtoviikonloppua vietetään tulevana talvena Ruoveden Siikanevalla. Maasto on
nimensä mukaisesti avosuota, joten se on helppoa hiihtää ja sopii aloittelijallekin. Yöpyminen
tapahtuu teltoissa ja retki on oivallinen tapa testata varusteet ja kunto ennen Lapin
hiihtovaellusta.
Kokoonnumme perjantai-iltana Siikanevan parkkipaikalla osoitteessa Ollikiventientie 252,
Ruovesi. Ensimmäinen yö vietetään teltoissa parkkipaikan tuntumassa ja hiihtämään
lähdetään lauantaiaamuna klo 10.00. Toinen yö vietetään Jaarikanmaan laavun luona.
Parkkipaikkaa ei normaalisti aurata, mutta tilaamme aurauksen hiihtoviikonloppua varten.
Lähelle pääsee myös bussilla joko pikavuoropysäkille Hyytiälä tiehaaraan tai Jäminkipohjaan,
josta voi pyytää jonkun autoilevan hakemaan. Lisätietoja kohteesta löytyy osoitteesta
http://www.luontoon.fi/siikaneva
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com, lisätietoja myös
puhelimitse 0400-708243.
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2.-3.3.2013 Lumikenkäretki Nuuksiossa
Toivottavasti kevään alkaessa vielä lunta riittää niin pääsemme tutkimaan mielenkiintoista
puronvartta sekä näkemän komeita kalliojyrkänteitä.
Kokoontuminen lauantaina 2.3. klo 10.00 Kattilan parkkipaikalla josta on n. 1,5 km:n
siirtyminen Salmen suuntaan Takalan laavulle. Laavun ympäristöön pystytetään teltat ja siitä
käsin tehdään 3-5 km:n lenkki ja ehkä sunnuntaina toinen.
Laavulle mentäessä on jyrkähköäkin rinnettä mutta ahkionkin kanssa sinne pääsee, ja jos et
halua raahata yöpymiskamppeita niin voit osallistua myös päiväretkeläisenä.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin
toiselle.
Ilmoittautuminen 24.2. mennessä Risto Heinänen 050 3263994 tai sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com.
9.-12.5.2013 Melontaa keväisessä Tammisaaressa
Retken tavoitteena on tutustua Tammisaaren kansallispuiston saaristoon ja myöskin
opastuskeskukseen Rödjanilla, sekä sään salliessa käyntikohteena voi olla myös Jussarö,
entinen kaivossaari ja myöhemmin puolustusvoimien harjoituspaikkana ollut alue.
Retki soveltuu kajakeille ja päivittäiset melontamatkat ovat 10-20 km, tarkoituksena kuitenkin
leppoisa meininki ja keväästä nautiskelu. Aikaisempaa merimelontakokemusta pitää olla
jonkin verran, ja muistathan että vedet ovat vielä kylmiä.
Kokoonnumme lauantaina 9.5. klo 10.00 Rösundin venerantaan, Rösundintie 485
Tammisaari. Tuonne on viisainta matkustaa kimppakyydein, ilmoita jos voit tarjota kyytiä tai
olet kyydin tarpeessa.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä jos tarvitset vuokravälineitä. Turvaudumme
vuokrausasioissa tod.näk. Welhonpesään ja vuokraus-ja kuljetuskulut jaetaan vuokraajien
kesken.
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä Risto Heinänen 050 3263994 tai sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com.
Sipoonkorven viikonloppuretki 8.6. 12:00 - 9.6.
Ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen aleksi.ceder@iki.fi.
Sipoonkorven reissun voi mahdollisesti toteuttaa päiväretkenä (yhteensä n. 12km) mikäli 5km
hiihtoreittiä pitkin vievälle paluumatkalle löytyy pätevä ohjaaja. Viikonloppuretken lauantain
osuus on 20km ja paluumatka on sopimuksen mukaan 5-20km. Tapaaminen kello 12:00
Kuusijärven ulkoilualueen parkkipaikalla osoitteessa Kuusijärventie 3, 01260 Vantaa.
Busseilla 731 ja 730 pääsee Kuusijärven pysäkille. Mukaan vaelluskengät, sään mukainen
varustus, juotavaa ja evästä sekä viikonloppuretkelle lisäksi teltta, makuualusta, makuupussi
ja sopiva määrä juotavaa sekä ruokaa. Leiripaikalla on nuotiopaikka ja sen läheisyydessä
vanhan torpan pihalla sijaitsee kaivo jonka toiminnasta ei ole takeita. Päiväretken osuudella
ihaillaan Sipoonkorven läntisiä hiidenkirnuja sekä jyrkkää kiipeilijöiden suosiossa olevaa
kalliokumpua. Viikonloppuretkeläiset tutustuvat vielä Hacklisbackan muinaisrantaan ja
yöpyvät Ängelsbölen nuotiopaikalla. Paluumatka sovitaan yhdessä aamulla pitäen porukka
kasassa. Kuusijärvellä on mahdollisuus saunomiseen Café Kuusijärven saunoissa n. 5 euron
hintaan. Kuusijärvellä pääsee myös uimaan.
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VAELLUKSET
28.3 – 6.4.2013 Kevätvaellus Muotkatunturit
Muotkatunturit kutsuvat Maalis-huhtikuun vaihteessa. Tunturialueella on varmaankin lapin
laajimmat paljakat. Tunturialuetta halkovat jokiuomat kulkevat paikoin syvissä kanjoneissa,
josta tulee helposti mieleen ajatus Pikku-kevo. Tunturialueen laidalla kohoaa Kua’rvikozza
lähes 600m korkeuteen. Tunturin laelta avautuu mahtavat maisemat joka ilmansuuntaan.
Vaellus toteutetaan Hiihtovaelluksena ja varusteet vedetään ahkioissa. Vaelluksen
kokonaispituus on noin 100km (+mahdolliset huiputukset). Yöpyminen tapahtuu teltoissa.
Vaikka kuljemme rauhallista tahtia; hyvä fyysinen kunto auttaa liikkumisessa. Emme vedä
joka päivä ahkioita, vaan teemme retkiä päiväreppu varustuksella.
Ilmoittautumiset sähköpostilla; markempp@dnainternet.net , lisätietoja puhelimitse
0405883656. Tarkempi reittisuunnitelma ja matkustussuunnitelma toimitetaan sähköpostitse
osallistujille. Retkipalaveripalaveri pidetään viikolla 10. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan
osallistujille.

Minivaellus Liesjärven kansallispuisto ma - ke 10.-12.6. Kokoontuminen on Hämeen
luontokeskuksen parkkipaikalla, Härkätie 818 31380 Letku (Tammela). Alustava
reittisuunnitelma: 1. päivä: Hämeen luontokeskus - Savilahden telttailualue (9 km), 2.päivä:
Savilahden telttailualue - Korteniemen perinnetila - Peukalolammin laavu (16 km), 3. päivä
Peukalolammin laavu - Hämeen luontokeskus (väh. 6 km). Vaellus sopii normaalikuntoiselle
vähemmänkin vaeltaneelle ulkoilijalle. Osallistujat huolehtivat itse omien retkiruokiensa
hankinnasta. Matka tehdään kimppakyydein. Tarvittaessa voidaan ottaa mukaan bussilla
tulijat Valtatie 2:n varresta pikavuoropysäkiltä Eerikkilän th. Mukaan mahtuu noin 10
vaeltajaa. Tarvittaessa pidetään retkipalaveri ti 4.6. klo 18 myöhemmin ilmoitettavassa
paikassa. Tied. ja ilm. Markku Arola p. 0500-777 554 tai markku.arola@kolumbus.fi
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Andorra GRP – rengasreitti Andorran ympäri syksyllä 2013
Andorran ympäri kulkeva rengasreitti on noin 120 km pitkä. Reitti on vaativa, mutta
kuljettavissa normaaleilla vaellustaidoilla. Matkan aikana nousua ja laskua kertyy yli 8000
metriä ja suuri osa reitin varrelle osuvista huipuista on yli 2000 metrin korkuisia. Reitti on
periaatteessa jaettu seitsemään etappiin, joiden pituus vaihtelee 12 – 20 km välillä. Näin
jaettuna reitin yöpymispaikkoihin osuvat autiotuvat. Jakoa ei ole pakko noudattaa.
Suunnitelmissa on kulkea reitti syyskuun lopussa / lokakuun alussa 2013 (mahdollisia viikkoja
38 – 41). Matkajärjestelyjen vuoksi osallistujien määrää on todennäköisesti pakko rajoittaa
maksimissaan 10 – 12 henkilöön. Retkestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kirsi Hiltuseen
mieluiten sähköpostilla: kirhan@welho.com tai toissijaisesti puhelimitse: 040 543 1074.
Ilmoittautuminen 10.2.2013 mennessä. Ensin ilmoittautuneet ovat ensisijaisia lähtijöitä.
Reittiin voi tutustua linkistä:http://www.andorra.ad/en-US/Resources/Pages/GRP.aspx
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MUUT TAPAHTUMAT
Yhteislenkit koirien kanssa
Tervetuloa mukaan yhteislenkille koiran kanssa, mukaan mahtuvat myös kaikki
koiranmieliset. Tavoitteena on reipas tunnin lenkki ja mahdolliset koirapuistot päälle, jos
kohteesta puisto löytyy. Lisätiedot Merjalta, merja.pehkonen@welho.com, puh. 040 532 9686
(puhelimitse tavoitat parhaiten iltaisin ja viikonloppuisin).
Helmikuussa lenkkeillään Pitkäkoskella. Tavataan 17.2.2013 (Huom! päivämäärä vaihtunut)
klo 13.00 Pitkäkosken majan parkkipaikalla (Kuninkaantammentie, 00430 Helsinki). Tehdään
koirien kanssa hihnalenkki ja lenkin jälkeen päästään vielä koirapuistoon.
Maaliskuussa 10.3.2013 klo 13.00 mennään Seurasaareen. Tavataan Seurasaareen
menevän sillan mantereen puolella, P-paikalla.
Huhtikuussa 9.4.2013 klo 18.30 kutsuu Luukkaa (Luukintie 33, 02970 Espoo). Kokoonnutaan
vanhan kartanon edessä.
Toukokuussa lenkkeilemme Haltialan maastoissa. Tapaaminen 15.5.2013 klo 18.00 Haltialan
tilalla, kahvila-ravintola Wanhan Pehtoorin edessä.

Retkeilijän ensiapukurssi Kärrikaltiossa
20.-21.4.2013
Retkeilijän on aina varauduttava pahimman varalle! Tässä oivallinen mahdollisuus hankkia,
tai päivittää vanhoja, ensiaputaitojaan.
Kurssin kouluttajana toimii pelastuslaitoksen täysin palvellut ensiavun pääkouluttaja Martti
Mäkelä.
Kurssi vastaa tasoltaan SPR EAI- kurssia ja osallistuja saa susisuoritusta varten tarvittavan
kurssitodistuksen.
Kurssin hinta 50 € sisältää koulutuksen, opetusmateriaalin, viikonlopun kaikki ruokailut sekä
saunan. Miniosallistujamäärä 10 ja enintään otetaan 20 henkeä kurssille.
Kyselyt ja ilmoittautumiset marita.maula@kolumbus.fi sekä p. 040-509 4412, johon voi
jättää tekstiviestinä soittopyynnön (puhelin ei käytössä työaikana)

Pitkä marssi 27.04.2013 alk. klo 10:00
Kokoontuminen Helsingin rautatieasemalla klo 10 (Elielinaukion
puolella). Reitti kulkee Töölönlahtea ja keskuspuistoa pitkin
Paloheinään, Kierretään Silvolan tekoallas ja jatketaan Vantaanjokea
Haltialaan ja edelleen Vanhankaupunginkoskelle, Arabian rannan jälkeen
suunnataan Alppilan kautta Kaisaniemeen ja marssi päätetään
lähtöpaikkaan Rautatieasemalle. Matkaa kertyy noin 40 km. Varaa mukaan
sään mukainen asustus, evästä ja juomaa päivän tarpeisiin.
Ilmoittautumiset sähköposilla panu.loisa@welho.com, lisätietoja myös
puhelimitse 0400 708 243
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18.5.2013 Kärrin talkoot
Tervetuloa Kärrin kevättalkoisiin! Luvassa monenmoista huiskimista, tomutusta, harjaamista,
jynssäämistä, laattojen nostoa, soran siirtoa... Ja tietysti saunomista ja syömistä.
Tulokahvit tarjotaan klo 9, keskipäivällä soppaa ja kahvit saunan jälkeen.
Omat ruokailuvälineet mukaan. Ilmoita mieluusti tulostasi, niin osataan tehdä oikea määrä
soppaa. Kerro myös mahdolliset ruokarajoituksesi.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset kyytitarpeet pehtorille,iitu.gerlin@kolumbus.fi tai 040 707 4598
(varmimmin tekstiviestillä).

Suomi Meloo kanoottiviesti melotaan 9.-14.6.2013 reitillä Kemihaara - Tornio. Reitillä on 26
osuutta, mutta toistaiseksi reitin aikataulusta ja palveluista ei ole tarkempaa tietoa Suomi
Meloon nettisivulla. Lähde mukaan Kavtsin joukkueeseen ja koe uusi reitti Lapin sydänmailla
Kemijokea pitkin sen latvoilta merelle. Seuraa em. nettisivun päivityksiä lisätietojen
saamiseksi. Ilmoittautumiset 30.3.2013 mennessä Pauli Aaltoselle, p. 0405055858 tai
sähköpostitse pauli.aaltonen@welho.com
ENNAKKOILMOITUS:
Tunturiladun retkeilijän kesäkurssi
Teoria-osa 19.-20.10.2013
Maasto-osa 26.-27.10.2013
Kurssi teoriaosa pidetään Kärrikaltiossa.
Yhteyshenkilö marita.maula@kolumbus.fi
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
PUOLIPITKÄ MARSSI 17.11./Annu Koistinen
Perinteistä poiketen lähdettiin marssimaan kaksi viikkoa pyhäinpäivän jälkeen. Brobackan
majalle Nuuksion Pitkäjärven eteläkolkkaan oli kokoontunut 22 kavtsilaista sekä koirat Aku,
Joiku ja Felizia. Antti Pulliainen oli tehnyt oivan työn ja kulkenut reitin etukäteen. Niinpä kun
oltiin kuljettu
kolmisen kilometriä alkaen järven kierto länsipuolelta, meitä odotti viehättävä hirsilaavu, ja
valkea roihusi tulisijassa. Hei, tästä minä pidän!
Kuljettiin järven länsipuolta pitkin teitä ja polkuja. Pohjoisnurkassa laskeuduimme jyrkkää
rinnettä, ylitimme ojan ja nousimme pienelle yksityistielle suoraan metsästä. Ehkäpä
näytimme lähinnä rosvojoukkiolta, koska paikallinen isäntä kyselemään tiukkana talonsa
pihalta, että ketä
olemme, ja millä asialla. Ja että olemme yksityistiellä. Lähdimme kävelemään kiltisti poispäin,
eikä mitään kättä pitempää tarvittu. Taivas oli tuhruinen ja sateinen, mutta kylmyys ei
vaivannut. Järven
pohjoispäässä Antti johdatti meidät ihailemaan kaunista pallograniittiesiintymää kalliolla
metsän keskellä.
Nuuksionpäässä oli varattu mahdollisuus hypätä bussiin, ja joku tekikin niin. Hyvä, että oli
vaihtoehto myös neljäsosapitkälle marssille. Ennen Solvallaa liityimme urheiluopiston
ulkoilureiteille, osa aivan uusia. Samoin kyltit hohtivat uutukaisessa maalissa; paikkoja
laitetaan
kuntoon luontotalo Haltian aukeamista varten. Lopun noin 1.5 km kuljettiin hieman oikaisten
tietä pitkin; marraskuun päivä on lyhyt, eikä haluttu jäädä pimeään. Kello 15.50 olimme
takaisin Brobackan parkkipaikalla. Oltiin oltu liikkeellä 6.5 tuntia, ja matkaa kertyi 22
kilometriä.
Taas kerran reipas päivän kokemus, ja paita sopivasti hikinen. Kiitokset vetäjille Markku Arola
ja Panu Loisa, sekä etukäteisvalmistelija Antti Pulliaiselle!

13

2

Kaamosta katsomassa 1.-7.12.2012/Virpi Jonson
Hammastunturin erämaahan suuntautuvalla kaamosvaelluksella oli kuusi osallistujaa. Meistä
neljä oli Kavtsista (Panu, Antti, Mika ja Virpi) ja kaksi Kolbmasta (Iija ja Jari). Teimme
lumikengillä kulkien kutakuinkin ympyrälenkin ja matkaa kertyi noin 100 km. Päivämatkat
olivat 6-8h lukuun ottamatta ensimmäistä ja viimeistä hieman lyhyempää vaelluspäivää. Kaksi
retkeä teimme ilman ahkioita: puolen päivän retki Hammastunturin laelle sekä koko päivän
retki Ivalojoen Kultalaan. Pakkaset vaihtelivat 10-30 asteen välillä ja meitä suosi tyyni sää.
Olosuhteet olivat melko pilviset ja lunta sateli muutamana päivänä.
Vaelluksen huippuhetket
Itselleni reissun huippuhetkinä jäivät mieleen Hammastunturin huiputus, Välipään ylitys ja
pimeässä tunturikoivikossa kulkeminen. Hammastunturin huiputukseen osui kirkas päivä ja
näkyvyys oli hyvä. Taivaanrannassa näkyi punainen aurinko, laaksojen pohjilla oli sumua ja
pakkanen oli kipakka. Porotokka ruokaili tunturin rinteillä. Välipään laella olosuhteet olivat
aivan toisenlaiset – paksu valkoinen sumu peitti kaiken näkyvyyden. Tällaisessa maisemassa
on kuitenkin oma viehätyksensä, varsinkin kun satuin olemaan ensimmäinen kulkija ja
tunturin laella olimme vain minä, ”valkoinen” ja siellä täällä seisova huurrettu puu. Kaunista!
Hammaskurulle pimeässä saapuessamme kuljimme läpi tunturikoivikon, jossa kulkeminen oli
mutkittelua ”sokerihuurrettujen” puiden keskellä. Iija osuvasti vertasikin meitä tonttujoukkoon!
Mikan mielestä retken huippuhetkiä olivat ensimmäisen vaellusillan kuunnousu (kun ei oikein
ensin tiennyt mikä valoilmiö se tuolta puskee…), kuuran huurtamat puut ja Välipään laen
valkoinen kauneus. Loppujen lopuksi parasta reissussa oli kuitenkin kokonaisuus: talven
ihanuus, hiljaisuus, ulkoilun autuus, pikkuvaikeuksista selviäminen, hyvä porukka.
Kaamoksen hiljaista luontoa
Aika hiljaista oli eläinmaailma Hammaskairan metsissä. Lintuhavaintoni jäivät pariin
lapintiaiseen ja muutamaan korppiin. Riekon/kiirunan jälkiä oli runsaasti ja Antti näkikin yhden
riekon lentävän joukkomme edestä. Poroja oli jonkun verran ja näimme myös yhden ahman
kaataman poron. Taisi olla aika tuore, kun oli vasta niskapuraisu tehty eikä lumisade vielä
ollut peitellyt raatoa. Kultalaan saapuessamme näätä taisi loikkia meitä karkuun.
Pilvistä huolimatta kaamos näytti kauniilta. Sinistä hämärää ja uskomattoman kaunis kuura.
Kirkkaina hetkinä näimme upeaa tähtitaivasta ja kuun, punertavaa auringon kajoa ja eri
sävyjä vaaleanpunaista ja oranssia. Ja revontuliakin näkyi – niille, jotka jaksoivat valvoa.
Minulta iltauniselta jäi näkemättä.
Ryhmähenkeä
Oli mielenkiintoista seurata, kuinka kuusi kutakuinkin täysin vierasta ihmistä viikon aikana
tutustui ja lähentyi. Reissun edetessä juttujen rentousaste lisääntyi ja välillä sai nauraa aivan
katketakseen. Viimeisenä iltana Kultahipun lämpimien patojen ääressä oli hauska kuunnella
seurueemme retkeilytaustoja. Erittäin vaikuttavia ”polkuja”: lapsuudesta saakka jatkunut
rakkaus luonnossa kulkemiseen, usean viikon soolovaellukset, miltei 40 vuoden toiminta
Tunturiladussa. Upeaa!
Jatkoa seuraa!
Reissusta jäi mukava mieli! Ihan jäätävän kylmää oloa ei ollut kertaakaan reissun aikana,
mutta enpä ole kuitenkaan koskaan ennen näin kylmää reissua tehnyt. Olen ennen
talvivaeltanut vain pääsiäisenä, jolloin kevätaurinko hikoiluttaa hiihtäjää. Tällä reissulla ei
pahemmin hiki tullut. Tämä oli myös ensimmäinen talvivaellukseni kokonaan
telttamajoituksella. Aiemmin olen yöpynyt tuvissa ja vain yksittäisiä öitä teltassa. Reissun
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alussa mietinkin muutaman kerran, että nautinko talvisesta telttamajoituksesta vai en.
Rutiinien lisääntyessä homma kuitenkin helpottui, ja kyllä nyt on selvää, että lisää tätä on
saatava! Seuraavalle reissulle varaudun kyllä hieman toisin, esim. telttaan hieman
istumakorkeutta lisää, jottei tarvitse köyristellä, ja paksumpi lattiamatto. Ja kunnon talvikiilat
pitää askarrella ennen seuraavaa reissua!
Suurkiitokset Panulle reissun järjestämisestä ja noviisin kouluttamisesta!
Ja koko retkueelle kiitoksia hauskasta seurasta!

Kuvat Virpi Jonson
Toimituksen lisäys: samasta vaelluksesta on Mika kirjoitanut
osoitteeseen:http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1923754
ja samalla sivulla on linkki Mikan kuviin vaellukselta.
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nettiin

englanniksi

KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2013
Kerhotoimikunta:
Markku Arola
Kerhoiltatoimikunta:
Markku Arola
Kulinaarinen toimikunta:
Marita Maula
Kämppätoimikunta:
IituGerlin
Varustetoimikunta:
Panu Loisa
Retkitoimikunta:
Merja Pehkonen
Tiedotustoimikunta:
Antti Risikko

Kerhon toimihenkilöt 2013
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 Pasilan kirjastossa
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 saada käyttöönsä Kärrikaltion kämpän avain yhden
jäsenvuoden jälkeen 35 euron hintaan. Jäsenyyden loppuessa avain on palautettava
kerholle. Avaimen hintaa ei makseta takaisin. Uudet jäsenet voivat käyttää kämppää yhdessä
jonkun vanhan jäsenen kanssa.
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TULILLA KUULTUA

HALUATKO SIIRTYÄ SÄHKÖISEN VÄÄRTIN LUKIJAKSI JA
LUOPUA PAPERILEHDESTÄ?
Väärti on kaikkien luettavissa sähköisesti. Mikäli se vastaa tarpeitasi etkä halua sen lisäksi
paperimuotoista lehteä, ilmoita asiasta jäsensihteerille (vappu.hietala@welho.com).
Käy tutustumassa Väärtiin Tunturiladun sivuilla (www.tunturilatu.fi > Kavtsi > Palvelut jäsenille
> Jäsenlehti Väärti).
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Ohjeita varusteiden vuokraamiseen:
1. Varauksen tehdään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
kavtsi.varusteet@gmail.com tai puhelimitse numeroon +358400708243
2. Tarvittavat tiedot :
•
Nimi, osoite ja puhelinnumero
•
Ajankohta ( nouto / palautus päivä)
•
Maininta Kavtsin jäsenyydestä
•
Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)
3. Nouto ja palautus:
•
Vihdintie 15, 00320 Helsinki (lähellä Haagan iso liikenneympyrä ja Shellhuoltoasema) .
•
Aika sovitaan tapauskohtaisesti. Varauksen vahvistamisen yhteydessä annetaan
maksutiedot, jonka mukaan maksu suoritetaan kerhon tilille.
•
Varusteet palautetaan aina kuivattuna, jollei erikseen ole muuta sovittu.
4. Muuta:
•
Kanootit säilytetään Kärrikaltiossa ja niiden vuokraus sovitaan tapauskohtaisesti.
•
Kerholaiset saavat kerhon vuokravarusteet Kavtsin vuokrahinnaston mukaisesti.
•
Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen
noutopäivää.
•
Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muutoin sitovat varaukset
veloitetaan.
Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa.
Hinnoittelu tarkistetaan vuosittain kerhotoimikunnan toimesta periaatteena, että saaduilla
tuotoilla katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut. Lisätietoja vuokravarusteista kerhon
nettisivuilta www.tunturilatu.fi/kavtsi (-> palvelut jäsenille -> varusteet).
Varustemestari,
Panu Loisa
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Vuokraushinnat vuonna 2013
Varuste

Päivä

Viikonloppu 1 viikko

2 viikkoa

lisäviikot

ahkio

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

tunturisukset ja sauvat

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

vaellussukset ja sauvat

-

15 €

20 €

25 €

5 €/viikko

10 €

15 €

20 €

25 €

5 €/viikko

teltta / laavu / loue

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

puolijoukkueteltta

-

75 €

150 €

200 €

50 €/viikko

Trangia / Hiker-keitin

-

10 €

20 €

25 €

5 €/viikko

rinkka

-

10 €

20 €

25 €

5 €/viikko

inkkarikanootti / kajakkikaksikko

15 €

25 €

40 €

60 €

20 €/viikko

kajakkiyksikkö

10 €

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

lumikengät ja sauvat

•Päivävuokra

tulee kyseeseen vain kanooteilla ja lumikengillä. Lumikenkien päivävuokra on
voimassa päivätapahtumissa, joissa kerhon välineet saa maksua vastaan käyttöön
tapahtuman ajaksi. Kerhotoimikunnan päätöksellä voidaan joissakin tapahtumissa jättää
maksu perimättä.
•Viikonloppuvuokra
koskee perjantain ja maanantain välistä aikaa (nouto ja
palautuspäivät).
•1 viikon vuokra koskee vuokrausviikkoa edeltävän perjantain ja seuraavan maanantain
välistä aikaa (nouto ja palautuspäivät).
•2 viikon vuokra koskee vuokrausviikkoja edeltävän perjantain ja seuraavan maanantain
välistä aikaa (nouto ja palautuspäivät).
•Jos vuokra-aika poikkeaa edellisistä, määritetään vuokraushinta edellisiä periaatteita
soveltaen. Lisäviikoista peritään hinnaston mukainen lisähinta.
•Käytännönjärjestelyjen helpottamiseksi nouto ja palautuspäivät voidaan tarvittaessa sopia
muille päiville ilman lisämaksua.
Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2013
TUOTE
Vaellussanasto
Retkikikkoja
Tunturilatu iso tarra
Tunturilatu pieni tarra-arkki
Sininen Kavtsin syys/talvilippis
Kavtsin pinssi
Kavtsin kangasmerkki
Tunturilatu pinssi
Tunturilatu kangasmerkki
Tunturiladun historiikki
Ahkio
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HINTA
7,60 euroa
2,00 euroa
1,30 euroa
2,00 euroa
17,00 euroa
3,50 euroa
3,50 euroa
1,70 euroa
1,70 euroa
15,00 euroa
390,00 euroa
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