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Tunturikerho Kavtsi
Kannen kuva: Korteniemen perinnetilan
vanha päärakennus,Ilkka Vainio

Jäsenmäärä 580 jäsentä
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 450 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy
Väärti 4/2013 ilmestyy viikolla 44/2013
Aineisto toimitukseen 4.10 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
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

”Tunturin jäkälä selän alla, pään alla reppu
ja taivaalla hattarapilvet.
Hyvä siinä oli ajelehtia.”
Näin runoilee Erkki Leminen. Itse olen elokuussa viikon Ylläksellä. Siellä kuljeskelen
pikkurepulla päiväretkiä tehden pitkin tuntureita. Lienevätkö Varkaankurun koskikarat
maisemissa? Samalla tulee varmastikin käydyksi vilkaisemassa Susikyrön
huoltorakennuksen talkoita. Vajaan 100 km:n ajomatkahan on melkein kuin naapurissa kävisi.
Ylläksen viikon jälkeen matka jatkunee osaksi aikaa Susi-Kiisan kerhoviikollemme. Ruskan
alkumerkit voivat hyvinkin olla jo havaittavissa. Loppuviikosta sitten jo etelä kutsuu.
Kerhon vuosikierrossa syksy on eteenpäin katsomisen aikaa. Alkaa alustava suunnittelu,
minne päin askeleet suuntautuvat vuonna 2014 ja mihin lähdetään rinkka selässä. Samalla
etsimme uusia vastuuhenkilöitä kerhomme luotsaamiseen. Ainakin sihteeriä tarvitaan sekä
varustetoimikunta kaipaa uutta luotsaajaa.
Retkeilyllistä ruskaa toivottaa
Markku Arola
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
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
3.-14.8.2013

Inarin retki (omatoimiretki
melonta ja soutu)

Inari

24.8.2013
31.8-7.9.2013
5.-8.9.2013

Maastopyöräretki
Kerhoviikko
Erävaelluksen SM,Nuuksion
Nuuskinta
Kerhoilta,Huippuvuoret
Patikkaretki Nuuksioon ja
tutustuminen uuteen
luontokeskus
Haltiaan ,Elämyspassiretki,
Espoon Latu
Kärrin talkoot
Patikkaretki
Lemmenlaaksoon,
Elämyspassiretki,Järvenpään
Latu
Kavtsin syyskokous

Komio-Melkutin, Loppi
Susi-Kiisa
Nuuksio

Retkeilijän kesäkurssi,
teoriaosuus
Retkeilijän kesäkurssi,
maasto-osuus
Viikonlopunretki
Puolipitkämarssi
Kerhoilta,Inarilaisia
sukutarinoita
Kaamosvaellus
Kerhoilta,Urbaanit nisäkkäät

Kärrikaltio

9.9.2013
15.9.2013

21.9.2013
6.10.2013

14.10.2013
19.-20.10.2013
26.-27.10.2013
1.-3.11.2013
9.11.2013
11.11.2013
30.11.-7.12.2013
9.12.2013
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Pasilan kirjasto
Nuuksio

Kärrikaltio
Lemmenlaakso,Järvenpää

Pasilan kirjasto

Kärrikaltio
Helvetinjärvi
Itä-Helsinki
Pasilan kirjasto
Viiankiaava,Sodankylä
Pasilan kirjasto

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.

Kerhoilta ma 9.9.2013 Huippuvuoret
Jääkarhuja, jääkarhuja, mutta mitä muuta?
Nyt Huippuvuorille on entistä helpompi päästä. Kokemuksia ja vinkkejä kolmelta matkalta:
miten majoittua ja miten toimia paikan päällä? Tervetuloa mukaan nauttimaan upeista
maisemista ja kuulemaan tästä maailman pohjoisimmasta yhteiskunnasta.
Matkaoppaana Kaj Rönnberg.

Kerhoilta ma 14.10.2013 Kerhon syyskokous
KOKOUSKUTSU

Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
14.10.2012 klo 18 Pasilan kirjaston auditorio, 2. kerros, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9 §:n mukaiset syyskokousasiat.
Tarjoilu alkaa klo 17.30.
Kerhotoimikunta

Kerhoilta ma 11.11.2013 Inarilaisia sukutarinoita Siidan ja Sajoksen taustalla
Tunturiladun saamelaistoimikunnan jäsen Ritva Loimio kertoo yleisesti inarilaisista suvuista,
mutta erityisesti Inarissa vahvasti vaikuttaneisiin Lehtoloihin. Lehtolan sukuun kuuluu mm.
Irma Lehtola, joka toimi pitkään Suomen Ladun toimistossa ja on nyt jälleen kotisijoillaan.
Hänen veljensä Veli-Pekka ja Jorma ovat nykyajan saamelaisaktiiveja. Kerron, miten tähän
on tultu, sillä koko suvussa on ollut monta mielenkiintoista persoonallisuutta.
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Kerhoilta ma 9.12.2013 Urbaanit nisäkkäät Kaupunki on nisäkkäille haastava
elinympäristö. Jotkut lajit ovat kuitenkin ottaneet sen omakseen ja menestyvät siellä hyvin.
Ihminen voi tarjota eläimille (tietämättään) resursseja, joita ympäröivässä luonnossa ei ole.
Lisäksi kaupungit tarjoavat suojaa pedoilta. Päiväaktiiviset pärjäävät yleensä vain, jos
ihminen pitää niiden läsnäoloa suotavana. Yöaktiiviset nisäkkäät saattavat piilotella
ihmisasutuksen lähellä vuosikausia ilman, että niitä koskaan huomataan.
Heidi Kinnunen Helsingin yliopistolta kertoo suomalaisista, eurooppalaisista ja afrikkalaisista
kaupungeista ja niiden nisäkäsfaunasta. Vaikka lajisto eroaa eri paikoissa, löytyy
kaupungeista myös yhtäläisyyksiä.

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.

RETKET
Uudenmaan latualueen Elämyspassiretket
Tämän vuoden Uudenmaan latualueen Elämyspassiretkistä on vielä kaksi jäljellä. Kavtsilla on
aikanaan tarkoitus järjestää oma retki Luontokeskus Haltiaan, mutta tämän vuoden puolella
sinne pääsee tutustumaan syksyn ensimmäisellä Elämyspassiretkellä yhdessä muiden
uusmaalaisten latulaisten kanssa.
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Elämyspassin tulevat tapahtumat:
•

•

15.9.2013 klo 10 alkaen tutustuminen Haltiaan ja patikkaretki Nuuksioon
Kokoontuminen Suomen luontokeskus Haltian pysäköintialueen infopisteen edessä,
osoite Nuuksiontie 84, Espoo.www.haltia.com
Ennen retkeä on mahdollisuus tutustua opastetulle kierrokselle Luontokeskus Haltiaan.
Tutustuminen on ilmainen. Opastelulle tutustumiskierrokselle osallistujilla on
kokoontuminen infopisteessä klo 10.00.
Varsinainen patikkaretki Solvallan maastossa kello 11.00 alkaen infopisteestä. Retken
pituus noin 5 km ja matkan varrella tarjolla kahvia ja mahdollisuus paistaa makkaraa.
Tapahtumaan osallistujille jaetaan elämyspassi ja täytetty passi osallistuu Retkiaitan
lahjakorttien arvontaan.
Lisätietoja Pekka Kinnunen puh. 040 550 2010,
sähköposti juhapekka.kinnunen@kolumbus.fi

6.10.2013 Elämyspassi-patikointi/Järvenpään Latu. Patikkaretki Lemmenlaaksoon.
Lähdemme Järvenpään rautatieaseman pohjoiselta pysäköintialueelta (lähellä
kirjastoa). Patikoimme Lemmenlaakson laavulle, jossa tarjoamme nokipannukahvit.
Siellä on myös makkaranpaistomahdollisuus. Ota omat makkarat mukaan. Matkaa
kertyy noin 15 km ja reitti kulkee kevyen liikenteen väylillä sekä maastopoluilla. Tied.:
Masa, matti.salo@kotikone.fi tai 0400 463 613. Järj. Järvenpään Latu.

Maastopyöräretki Hämeen järviylängöllä 24.8.2013
Tervetuloa maastopyöräilemään Hämeen järviylängön miellyttäville poluille ja ajourille!
Kokoonnumme kello kymmeneksi Komion luonnonsuojelualueen Luutalammin parkkipaikalle
josta lähdemme kohti Räyskälää ja edelleen Melkuttimia, palataksemme takaisin Komiolle,
kuitenkin vain pieneltä osin omia jälkiämme seuraten. Ajateltu reitti hyödyntää Hämeen
Ilvesreittiä ja Poronpolkua, koostuen niin helpohkoista poluista ja muista ajourista kuin
soratiestä ja asfaltistakin.
Täysimittaisena matkaa kertyy noin 50 kilometriä. Niinpä kyse on kokopäivän retkestä jossa
vauhti pidetään rentona ja sopivasti tauotettuna. Ajomaasto on helpohkoa joten mukaan voi
lähteä vähäisemmälläkin maastoajokokemuksella. Hyvä fyysinen kunto auttaa kuitenkin
polkiessa.
Kun kyse on maastopyöräilystä, vähintään seuraava varustus on tarpeen: Maastopyörä (ei
hybridi; cyclocross toiminee myös jos polkukokemusta löytyy), kypärä, pyöräilykengät ja
-käsineet, säämiskälliset pyöräilyhousut, runsaasti juotavaa joko pulloissa tai juomarakossa,
perusvaraosat (mm. sisäkumi) ja muu säänmukainen vaatetus.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin
toiselle.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (mkiiski@elisanet.fi, 050 381 3894).
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Viikonloppuretki Helvetinjärven kansallispuistossa 1.-3.11.2013
Lähde mukaan aistimaan loppusyksyn tunnelmaa Helvetinjärven kansallispuistoon, päivän jo
lyhennyttyä ja luonnon riisuuduttua kohti talvea!
Kokoonnumme perjantai-iltana Haukanhiedan leiripaikalle jossa vietämme ensimmäisen yön.
Lauantaina kuljemme ensin vaikuttavalle Helvetinkolulle, josta jatkamme Pirkan taivalta
seuraillen kohti Ruovettä. Koveron puolivälin tienoilta suuntaamme osin omia polkuja kohti
Ruokejärven leiripaikkaa jossa tulistelemme syysillassa ja yövymme. Sunnuntaina palaamme
Haukanhietaan omia polkuja ja tienpohjia hyödyntäen. Kaikkinensa matkaa kertynee noin 30
kilometriä.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin
toiselle.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (mkiiski@elisanet.fi, 050 381 3894).

VAELLUKSET
Ruskavaellus ja kerhoviikko 31.8.-7.9 Susi-Kiisalla.
Tämän vuoden ruskaviikko pidetään Susi Kiisan maisemissa Utsjoella. Viikon aikana on
mahdollisuus osallistua koko viikon vaellukselle, kolmen päivän vaellukselle tai oleilla
kämpällä. Vaellus suuntautuu alueen pohjoisosaan, eli näkyvissä ovat Norjan tunturit ja
Tenon jokilaakso. Lähtö tapahtuu Kiisalta sunnuntai-aamuna ja paluu on sopimuksen mukaan
torstaina tai perjantaina. Maasto on avointa ja vaelluksen yöpyminen tapahtuu teltoissa.
Retkipalaveri pidetään keskiviikkona 31.7. kello 18.00 Sanan talolla Kaisaniemenkatu 8.
Julkisilla kulkuvälineillä tuleville sopivat junavuorot ovat:
perjantai 30.8. Helsinki-Rovaniemi 21.52-10.40,
lauantai pikavuoro Rovaniemi-Karigasniemi 11.00-18.25
Paluu lauantaina 7.9.: lähtö Karigasniemeltä klo 10.50 ja on Rovaniemen
rautatieasemalla klo 17.30. Juna lähtee klo 18.10 etelään.
Kuljetus Karigasniemen ja Kiisan välillä hoidetaan sopivalla tavalla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.
Yhteiskuljetusten yhteyshenkilönä toimii Iitu Gerlin, .0407074598 (mieluiten tekstiviesti)
iitu.gerlin@kolumbus.fi.
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Kaamosvaellus Viiankiaapa Sodankylä
30.11.-7.12.2013. Lähtö Helsingistä yöpikajunalla perjantaina 29.11.2013. Rovaniemeltä
matka jatkuu linja-autolla Sodankylään. Jätämme saunakassin Nilimellaan. Paluu lauantaina
7.12.2013 linja-autolla Rovaniemelle, ja edelleen yöpikajunalla Helsinkiin, jossa olemme
sunnuntaiaamuna. Jos kelit salliia ja aikataulu antaa myöden; Kaarestunturi on mahdollisesti
ohjelmassa. Tarkemmin syksyn Väärtissä. Ilmoittautumiset markempp@dnainternet.net, tai
0405883656.
Vaellus soveltuu ensikertalaisille. Päivämatkat ovat alle kymmenen kilometriä. Pari yötä
paikassaan, ja siitä päiväretkiä kevyellä varustuksella. Liikumme lumikengillä tai jalkaisin,
riippuu lumitilanteesta. Majoittuminen tapahtuu teltoissa. Retkeilyvarusteet vedetään
ahkioissa.

MUUT TAPAHTUMAT
Kärrin talkoot
Kärrin talkoot pidetään lauantaina 21.9.2013.
Aamukahvit ja tehtävien jako klo 9. Työlistalla saunapolun laattojen nostoa, siivousta, pihan
kunnostusta, puutarhakalusteiden talvikuntoon laittamista…
Päivällä on tarjolla soppaa – omat ruokailuvälineet mukaan. Soppakauhan heiluttaja kaipaa
tietoa, moniko tulee sopalle.
Päivän päätteeksi sauna odottaa saunojia.
Ilmoittautumiset pehtorille ma 16.9. mennessä: Iitu Gerlin, iitu.gerlin@kolumbus.fi tai 040
707 4598 (mieluiten tekstari). Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruokaaineallergiasi.
Kärrin sauna
Kärrin saunassa saa makoisat löylyt. Muistathan saunoessasi Kärrissä kirjata käyntisi
pöydällä olevaan saunavihkoon, pukki per saunoja tukkimiehen kirjanpitoon. Muistathan
myös puumaksun. Vapaaehtoisen maksun voi suorittaa kerhon tilille (sivulla 2) käyttämällä
viitettä 107.
Kärrin upea ja laaja pihanurmikko
Varsinkin kesän kosteina lämpiminä aikoina Kärrin nurmikko osoittaa kasvutahtonsa.
Ruohonleikkuussa saat hyvää liikuntaa. Ruoholeikkuri ja bensat löytyvät vajasta, jonne Kärrin
avain käy.
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Tyrnimarja-pensas
Kuka muistaa, onko tämä komea tyrni joskus marjonut? On tainnut jäädä leskeksi ja nyt olisi
aika hankkia uusi puoliso, mutta hankitaanko tyttö vai poika.
Kaikki havainnot ovat tervetulleita.
Yhteistyöstä kiittäen – lisää kävijöitä Kärriin toivoen
Pehtori-Iitu ;)

Tunturiladun retkeilijän kesäkurssi
Teoria-osa 19.-20.10.2012
Maasto-osa 26.-27.10.2013
Kurssi teoriaosa pidetään Kärrikaltiossa.
Yhteyshenkilö marita.maula@kolumbus.fi
9.11.2013 Puolipitkämarssi
Puolipitkä marssi suuntautuu tänä vuonna Helsingin itäosiin. Lähtö on 9.00 Vuotalon edestä,
Mosaiikkitori 2. Vuotalo sijaitsee Vuosaaren metroaseman vieressä. Marssi suuntautuu
alueelle Mustavuori, Salmenkallio, Vuosaaren huippu, Uutela. Kävelymatkaa kertyy noin 20
km. Halukkaat voivat jatkaa Kalviikinniemen kärkeen.
Lisätiedot Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Kavtsilaiset uraa luomassa
Yhdeksän uutteraa kavtsilaista tallasi pehmeään lumeen yli 110 km:n mittaisen ahkiouran.
Urasta tuli hyvä ja syvä, keskimäärin ehkä n. 40 cm. Uppoama oli tunturissa tosi pieni ja
laaksoissa HYVIN iso. Leveäkin urasta tuli Riston ylileveän kuljetuksen takia. Ensi talvena ura
ei enää upota, ja vastaantulevakin ahkioliikenne mahtuu siinä ohittamaan.
Reitti kulki Sulaojalta Karigasjoen, Nirvajoen ja Avzegasoaivin kautta Stuorraäytsiin. Äytsissä
kahlattiin huvin vuoksi päiväretki ilman ahkioita. Äytsistä kiivettiin Storraoaiville, sieltä
Urroaiville ja edelleen Piekanakurun läpi Vuomajoelle. Koarvikodzin huiputuksen jälkeen
laskeuduttiin Peltojärvelle ja Peltojokea seurattiin Muotkan Ruoktuun.
Uppokelin takia tähyilimme innokkaasti löytyisikö jostakin suksien alle edes vanhaa
kelkkauraa. Silloin tällöin sellainen havaittiin ja sitä lähdettiin seuraamaan. Silloin oli kohta
edessä haastava temppurata tai pystysuora nousu. Kaksi kertaa kiskottiin ahkiot köydellä
ylös. Talviretkivarustelistaan päätettiin lisätä talja.
Nousukarvat olivat tällä retkellä tosi kova sana. Upottavassa ylämäessä ahkio nousee
kummasti, kun pitoa on koko suksen pituudelta. Toki hiihtäminen ei sitten ole ihan
hiihtämistä…
Saimme kaksi kertaa ihailla huippuhienoja maisemia huipulta. Huiputimme Urroaivin ohi
hiihtäessämme leppoisassa kelissä. Koarvikodzille kiipesimme hirmuisessa tuulessa. Oli
tarkoitus ottaa siellä ryhmäkuva oikein jalustan kanssa, mutta eihän siitä mitään tullut vaikka
Mika oli raahannut jalustan ylös. Huippurusinoiden syöttäminen kavereille ei myöskään
onnistunut, koska rusinat lähtivät rukkaselta lentoon kuin ammukset. Siis kuin poronpapanaammukset.
Puolet leireistämme saimme pystyttää puurajan yläpuolelle. Mahtavaa. Muissa leireissä
saimme elävää vettä. Mahtavaa sekin. Eräässä leirissä saimme kermakakkua ja toisessa
pullaa. Erikoisen mahtavaa.
Mitä sitten rikottiin? Molemmat Juhat jättivät saappaansa Ruoktun roskikseen. Juha V:n
toinen jalka olikin jo monta päivää näyttänyt kipsatulta, koska saapas oli ylt’ympäriinsä
teipattu valkoisella urheiluteipillä. Lisäksi hajotettiin yhdet aurinkolasit, yhdet toppahousut,
kaksi suksea, yksi suksiside kilsaa ennen maalia, yksi teltan kaari, yhden kumiteräsaappaan
varren ja terän välinen ommel, yksi huopavuori sekä yksi vetonaru. Ja, huomattakoon,
uppokelistä ja mielenkiintoisista korkeuseroista huolimatta vain yksi (1) aisa!
Uraa loivat:
Mara – karvaton sisupussi
Risto – jaksaa kai mitä vaan
Jukka – kultainen (veden)noutaja
Juha K – karvaton sisupussi
Kirsi – kiltti kaariavustaja
Beate – tärkeä pullakuljetus
Mika – karvaton sisupussi, pisimmät sukset
Juha V – säilytetään kylmässä
Ripsi – ylipainoinen, reportteri
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Linturetki
Kokoonnuimme Villa Elfvikin pihalla. Ilta oli aurinkoinen ja tuuli
kovaa. Villan ympäristössä oli paljon kumoon kaatuneita mahtavia
kuusia, sen kuuluisan Tapanin myrskyn jälkiäkö, osa varmaan vanhempia.
Kapusimme lintutorniin, missä tuuli meitä kylmästi riepotti ja piti
linnutkin aloillaan ja peitti niiden laulun alleen. Kun laskeuduimme
alas ja lähdimme kävelemään Laajalahden ympäri, oli tunnelma äkkiä
ihan toisenlainen. Aurinko paistoi lämpimästi, linnut lauloivat ja
tuomet tuoksuivat huumaavasti. Sitten taas tuuleen, kapeita
pitkospuita peräkanaa reippaaseen tahtiin. Tuulen yli yritettiin
huudella lintuhavaintoja ja kysellä toisiltamme, mikä se tuo tuolla
on. Lahden toisella puolen Maaritin lintutornissa oli muitakin
lintujen tarkkailijoita, ilmeisesti osalle porukastamme entuudestaan
tuttuja. Joka tapauksessa, lintuihmisten tapaan, tehdyt havainnot
jaettiin kaikkien kesken. Meitä kavtsilaisia oli kymmenen ja
lintuoppaana meillä oli Vilénin Jukka. Lintulajeja – vesilintuja,
kahlaajia, lokkeja, pikkulintuja ja muita - retkellä havaitsimme näön
tai äänen perusteella kaikkiaan 38, heinätavi niistä kuulemma
harvinaisempi havainto. Ihastuttavia olivat taivaanvuohet hurjassa
lennossaan, töyhtöhyypät, tyllit ja viklo kosteikossa jalkojaan
nostellessaan ja nyökkiessään, keltavästäräkki ja käpytikka
väreissään, haapana ruovikon keskellä kurkkiessaan. Laulullaan
retkeämme sulostuttivat punakylkirastas, mustapääkerttu ja moni muu.
Ystävällisesti Päivi Karimaa

Pitkä Marssi 2013
Oikeastaan aika vakiomäärä marssijoita kerääntyi huhtikuun lopun kauniina aamuna
Helsingin Rautatieasemalle. Vakaana aikomuksenamme oli käyttää puolisen vuorokautta
kävelyn jaloon nautintoon! Osanottajien sukupuolijakautumakin oli tasapainossa eli 8 + 8 ja
vetoapuna meillä oli lisäksi kolme koiraa.
Alkumatkan asfalttipintaa enemmän meitä järkytti Töölönlahden ja aseman välisen
radanvarren uhraaminen liike- ja yritysrakennuskolosseille. Uusi hypermoderni
keskuskirjastokaan ei keventänyt maisemaa.
Stadionin ohitettuamme testasimme uuden lennokkaasti muotoillun kaarisillan, jonka jälkeen
saimme jalkojemme alle Keskuspuiston hiekkaväylän, jota reunustavaa tiheää kuusikkoa
riittikin sitten melkein Niskalaan asti. Maunulan Majan muhevia munkkeja ei voinut ohittaa.
Niiden voimalla pääsimme Pitkäkoskelle asti.Omia eväitä tarvittiinkin alkumatkan
päätavoitteen, Silvolan tekojärven kiertämiseen. Sitä ympäröivä polkureitti toi terveellistä
vaihtelua kovapintaisen ulkoilutien välipalaksi.
Palattuamme takaisin Pitkäkoskelle alkoikin joukko harvenemaan. Eri syistä neljä vaeltajaa
suuntasi bussipysäkille tai kotiin. Vantaanjokea seuraava ulkoilureitti ohittaa Niskalan
kotieläintilan, jonka kahvilassa on jopa ruokailumahdollisuus. Tankkauksen jälkeen
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Vantaanjoen virta ohjasi meidät Vanhankaupungin koskelle. Aurinko olikin jo laskemaan päin,
kun Arabianrannan täyttömailla valmistauduimme syömällä kohtamaan kaupungin kovat
kadut.
Kumpulanlaakson kautta sukelsimme taas kantakaupungin syleilyyn. Se merkitsi
myös viimeisten keskeyttäneiden koukkaamista kohti läheistä kotiovea. Pasilan aseman
jälkeen kahdeksan sinnikkäintä marssi loppuun asti haistelemaan ratapihan tuoksuja.
Sään suosima reissumme kesti noin kymmenen tuntia. 40 kilometrin taaperruksen jälkeen
paras A-ryhmäkin antautui kevein jaloin liikenteen vietäväksi.
Kiitoksia Panulle hyvästä reitinvalinnasta.
Antti Pulliainen
Osanottajat:
A-ryhmä: Kyösti Lamminjoki, Panu Loisa, Tuula, Iitu Gerlin, Annina Gerlin, Mika Kiiski, Juha
Virkkunen ja Antti Pulliainen.
Vähempään tyytyneet:
Tasso Lampen, Sauli, Leena Orjatsalo, Beate Pryszygoda, Liisa Huotari, Kirsi Hiltunen, Antti
V. ja Eila Nokelainen

Ensikertaa Kavtsin matkassa – Tammisaaren kansallispuisto kajakista nähtynä
Tervehdys kaikille tutuille ja tuntemattomille Kavtsilaisille. Olen ollut Kavtsin jäsenenä
muutaman vuoden mutta varsinaiseen toimintaan osallistuminen on aiemmin jäänyt kovin
vähälle. Vapaat tahtovat elämän kiireisimmässä vaiheessa tulla sattumanvaraisesti joka
ohjaa retkeilyn pääosin erakkovaelluksiin. Merimelonta ja -retkeily ovat uusin innostuksen
aihe parin viimeisen vuoden ajalta joten Tammisaaren reissulle ilmoittauduin jo hyvissä ajoin
syksyllä edellisen melontakauden ollessa vielä käynnissä. Ajankohta oli nerokkaasti valittu
pitkä viikonloppu josta selvisi ilman lomajärjestelyitä. Olisipahan jotain melontarintamalla
odotettavissa heti jäiden lähdön perään. Tänä vuonna kiitämme onnea siitä että jäät
ylipäätään ehtivät alta pois.
Retken valmistelut ja lähdöstä sopimiset sujuivat mutkattomasti. Lähtöpäivänä
kokoonnuimme Rösundin satamaan pakkailemaan kajakkeja. Siinä sitä riitti itse kullakin
varusteiden karsimista sillä joko kajakit olivat kutistuneet talven aikana tai sitten kauden
ensimmäiselle retkelle oli tulossa hieman tarpeetonta varustetta. Muonapuolelta
myönnettäköön tietyt ylilyönnit omalta osalta mutta kajakin etuna on se, että sinne mahtuu
hieman luksustakin lyhyelle reissuille.
Ensimmäisen päivän siirtymän aikana saimme nauttia maisemista pienten sadekuurojen
saattelemana. Ajankohtana helatorstai oli omalla tavallaan loistava sillä mökkiläiset ja
huviveneilijät olivat vielä tupiensa lämmössä sisämaassa. Merellä oli todella rauhallista.
Päämääränä oli Tovö jossa vietimme ensimmäisen yön. Kävimme leirin pystytyksen jälkeen
ihailemassa saarta ja ympäröivää luontoa.
Toisena aamuna heräsimme sumuun. Maisemien ihailun näkökulmasta sumu on ehkä jopa
pieni haitta. Itselläni kuitenkin heräsi hienoinen seikkailuvietti ja otin ilon irti
suunnistushaasteen osalta. Merellä asia ei ole lainkaan niin yksinkertainen kuin maalla sillä
tuuli liikuttaa kajakkia sivusuunnassa pahimmillaan jatkuvasti ja kuljettua matkaa on
mahdoton arvioida joten eksymisen riski kiintopisteiden kadotessa on todellinen. Oman
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haasteensa tuo väylien ylitykset sillä kaikki ovat yhtä sokeita. GPS on siis turvallisuusvaruste
joka ei välttämättä kuulu kajakin kannelle mutta vähintäänkin varustekassiin.
Toisen päivän luontoelämykset haettiin Älgön luontopolulta josta jatkoimme yön viettoon
Fladalandetille joka oli kieltämättä kaunis paikka. Kävinpä siellä uimassakin ja toteamassa,
että uimakauteen on vielä tovi ainakin veden lämpötilojen puolesta.
Myös kolmas päivä alkoi sumussa mutta keli oli muuten aivan loistava. Ja aina vaan
paranevaa keliä oli luvassa viimeiselle päivälle. Arvioimme päivän mittaan tilannetta ja
päätimme jatkaa Jussaröhön viimeistä yötä viettämään. Jussarö on ehdottomasti vierailun
arvoinen paikka kolmestakin eri syystä. Ensinnäkin siellä on karun kaunis luonto. Toisaalta
siellä on ainutlaatuiset kaivosrakennelmat ja historia. Ja paikka sijaitsee avoveden laidalla eli
hyvällä kelillä ja ajan salliessa siitä on helppo tehdä päiväretki saariston ulkopuolelle.
Neljäntenä päivänä palasimme rauhallisesti ehkä retken pisin melontamatka mutta sumun
hälvettyä maisemista nautiskellen. Österharun loiston ja Lövholmenin kautta kurvaten matka
kulki lähtöpisteeseen.
Meri kajakilla koettuna vastaa tunturimaisemaa jalkaisin koettuna. Kun olet siellä - olet perillä.
Ihan niin kuin aina… olisihan sinne voinut vielä jäädä vaikka kuinka pitkäksi aikaa maailman
kulkua ihmettelemään. Tästä tunteesta tietää, että retki oli onnistunut ja seura mukavaa.
Kiitokset kuuluvat kaikille mukana olleille.
Paavo Juntunen

Kansallinen saunapäivä 8.6.2013
Kavtsi osallistui kesäkuun toisena lauantaina suomalaisen saunan päivän viettoon kutsumalla
jäsenet Kärriin saunomaan. Alkukesän sää oli mitä mainioin, käet kukkuivat ja Pehtori-Iitun
lämmittämässä saunassa oli tarjolla hyvät koivuntuoksuiset löylyt. Niistä nauttijoita vain oli
niukasti. Osoittautui, että tänä nimenomaisena päivänä saunamme joutui kilpailemaan kahta
ylivertaista houkutusta vastaan: Tukholmassa vietettiin (ja televisioitiin!) prinsessa
Madeleinen hääjuhlaa ja Helsingin suvisilla kaduilla saivat sambakarnevaalin osallistujat (ja
heidän yleisönsä) kerrankin osakseen kesäisen lämpimän päivän. Älkäämme lannistuko tästä
vaan viettäkäämme saunapäivää ensi vuonna suuremmalla joukolla. Kiitos Iitu!
Vappu Hietala
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MINIVAELLUKSESTA RETKEKSI
10.6. puolenpäivän aikaan meitä kokoontui neljä vaeltajaa Hämeen luontokeskuksen
parkkipaikalle ja suuntana oli Liesjärven kansallispuisto. Kavtsi oli näin aloittamassa yhtä
Suomen Ladun 75-vuotisjuhlaretkeä kansallispuistoon. Hämeen luontokeskuksen portilta
lähtee hyvin merkitty reitti kohti kansallispuistoa. Alueen reitistö onkin osa Hämeen
ilvesreitistiöä. Ensimmäiset kilometrit ovat talousmetsää ja matkalle osuus tuorekin
hakkuualue. Kansallispuiston rajalla onkin sitten jo myrskyn kaatoja jäljellä ja saamme
hieman pujotella. Päivän nähtävyys on Kyynäränharjua pitkin kävely. Hyypiönkallion
näköalapaikan jätämme toisen kertaan. Kyynäräharjun pohjoispäässä on kaivo, jossa
teemme juomavesitäydennystä. Polulta on kaivolle viitta, mutta pohjoisesta päin tultaessa
sen ohi kulkee helposti. Se on kuitenkin melko nopeasti Kanteluksentien paikoitusalueen
jälkeen oikealla puolella olevan saunan tuntumassa. Yöksi saavumme Savilahden
telttailualueelle. Paikalla käy tauolla pari naisvaeltajaa koiran kanssa (vai oliko niitä koiria
kaksi?). Muuten olemmekin ainoat yöpyjät paikalla.
Toisena päivänä matka jatkui kohti Korteniemen perinnetilaa. Savilahden päästä ei
kuitenkaan enää lähde havaittavaa reittiä suoraan Korteniemeen, vaan sinne on ”kierrettävä”
opasteviittojen mukaisesti. Korteniemen tilalle saapuessamme meitä odotti miellyttävä yllätys.
Tilalla on kesällä eläimiä ja eläinten hoitaja oli paikalla, joten pääsimme tutustumaan tilaan,
vaikka se ei virallisesti olekaan maanantaisin ja tiistaisin auki. Sopivasti satuimme vielä
”kahviaikaan”… Tila on entisöity 1900-luvun alun asuun. Päärakennuksesta on siis purettu
mm. parkettilattiat, sisävessat sekä sähköistys. Alta paljastui sitten talon vanha asu.
Perinnetilan pihassa on ilmoitettu olevan juomavesipiste. Pihan kaivon vettä ei kuitenkaan ole
tutkittu, joten sen käyttämistä keittämättä ei suositella.
Matka jatkui tievaelluksena aina Kyynäräharjulle asti. Lounastauon pidimme Kanteluksentien
parkkipaikan vieressä olevalla vasta uusitulla taukopaikalla. Pöydän alla ollut hiekka oli juuri
tasoitettu ja haravoitu. Matka jatkui kohti Peukalolammin laavua. Hämeen luontokeskuksen
polun ja Peukolammin laavulle lähtevän polun risteyksessä kuitenkin yhdellä irtosi
vaelluskengän pohja. Yhteinen päätös oli, että lähdemme kaikki kohti Hämeen
luontokeskusta. Irtohihnoille tuli yllättävää käyttö ja niiden avulla pohja saatiin pysymään sen
verran paikallaan, että kengällä oli mahdollista kävellä viimeiset kilometrit. Ehdimme vielä
juuri sopivasti Hämeen luontokeskukseen katsomaan Vuoden luontokuva – näyttelyä, joka oli
viimeisiä päiviä esillä sekä toista valokuvanäyttelyä Hämäläistä luontoa. Kaikki oleellinen
vaelluksesta retkeksi muuttuneella matkalla tuli siten nähdyksi.
Liesjärven kansallispuiston kolmas telttailualue on (Savilahden ja Peukalolammin lisäksi)
Kaksvetisen kodan ympäristössä. Alueen retkeilyreitit on merkitty niin hyvin, että Hämeen
Järviylängön kartta riittää retkikartaksi. Netin kautta lisätietoja saa www.luontoon.fi sekä
www.luontoonhame.fi. Jälkimmäiselle sivustolle annetaan lupaus, että sieltä löytyvät
ajantasaiset tiedot alueen retkeilyreiteistä.
Markku Arola
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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, 045 230 2112 , 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 ,Panu Loisa
panu.loisa@welho.com
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).

Odotatko sähköpostitiedotteita kerholta?
Täydennämme Väärtien väliaikoina tiedotusta sähköpostiviestein. Lähetämme tiedotteita
siihen osoitteeseen, jonka olet meille liittyessäsi tai myöhemmin ilmoittanut. Jotkut viestit
palautuvat siksi, että työpaikka osoitteineen on muuttunut tai operaattori on vaihtunut. Jos et
vähään aikaan ole saanut Kavtsilta sähköpostia, syy saattaa olla vanhentuneessa
osoitteessa. Mikäli tunnet tämän koskevan itseäsi ja haluat takaisin postituksen piiriin, ilmoita
uusi osoitteesi tiedottajalle: antti.risikko@gmail.com.
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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. Kanootin voi vuokrata
päiväksi käyttöön Oittaan Ulkoilukeskuksen aukioloaikojen puitteissa. 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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