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Tunturikerho Kavtsi

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.

Nimi- ja osoitetietojen muutokset
Kavtsi,  Tunturilatu  ja  Suomen  Latu 

käyttävät  Itellan  henkilötietopalvelua  eikä 
sinun  tarvitse  ilmoittaa  nimi-  tai 
osoitemuutoksista,  mikäli  et  ole 
luovuttamista  kieltänyt  tai  muuta 
ulkomaille/mailta. Ilmoita silloin uudet tietosi 
jäsensihteerille (vappu.hietala@welho.com, 
tai puh. 045 230 2112 tai os. Tilkankatu 12 
B 41, 00300 HELSINKI). 

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 

Kannen kuva: Suppilovahveroita,Tero 
Kajaus

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 460 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy

Väärti  1/2014  ilmestyy  viikolla  5/2014 
Aineisto toimitukseen 10.1.   mennessä
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Mikä sinut on saanut liittymään Kavtsiin aikoinaan tai vasta hiljattain? Mikä sinut saa 
maksamaan vuosi toisensa jälkeen Kavtsin ja sitä kautta sekä Tunturiladun että Suomen 
Ladun jäsenmaksun? Itse etsin aikoinaan pääkaupunkiseudulta retkeilyä harrastavaa 
ryhmää, joka suuntaisi retkiä myös Lappiin. Mitään varmuutta tuolloin ei ollut, milloin niihin 
käytännössä tulisin osallistumaan ko. järjestön jäsenenä. Netissä aikani surffailtua katseeni 
kohdistui Kavtsiin, liityin jäseneksi ja meni vajaa kymmenen vuotta, kun ensimmäisen kerran 
kavtsilaisten mukana lähdin Lappiin asti. Niin myös tänä vuonna ja ruskavaellus oli nimensä 
veroinen. Paikalliset eivät ruskaa juurikaan kehuneet. Lieneekö luontaista vaatimattomuutta? 
Vaan ainakin niistä vuosista, joina itse olen Lapissa ruska-aikaan ollut, tänä vuonna oli niistä 
paras ruska. Kaiken lisäksi sää hemmotteli pääsääntöisesti. Ei muistissa ole vuotta, jolloin 
ruska-aikaan Lapissa olisi selvinnyt t-paidalla... Niin ja eivät Latu ja polku –lehden sekä 
Tunturilatu –lehden saaminen ole huonoja syitä maksaa jäsenmaksuja.

Tätä lukiessa vuoden 2014 suuntaviivat on hyväksytty ja uusi kerhotoimikunta ensi vuodelle 
nimetty. Saattaa kuulostaa paperinmakuiselta, mutta ainakin itse huomaan, että 
kattojärjestöjemme ideoita tulee välillä heikosti hyödynnetyksi, kun pähkäilemme joskus 
päämme puhki, mihin nyt suuntaisimme? Suomen Latu tarjoaa kolmea YHDESSÄ –
tapahtumaa: 8.-9.2. Lumille, 10.5. Geokätköllen sekä 30.-31.8. Retkelle. Käytännössä tuo tuki 
on harrastuksemme tunnetuksi tekemistä. Meillä ei ole vielä millekään noista suunnitelmia, 
mutta jos kerhostamme pari geokätköilijää löytyisi, jotka voisivat jakaa harrastuksen saloja? 
Sen sijaan tänä vuonna olemme olleet jossakin mukanakin. Huomasitko? Suomen Ladulla on 
ollut tänä vuonna tavoitteena, että järjestetään 75 retkeä kansallispuistoihin Suomen Ladun ja 
kansallispuistojen 75v. historian kunniaksi. Noista Kavtsi on järjestänyt ainakin kolme tai 
neljä. Aivan varma lukumäärästä en ole itsekään tällä hetkellä. Lokakuun alussa n. 70 retkeä 
on toteutettu, joten tavoite saavutetaan varmaankin. Tunturiladun uutta toimintasuunnitelmaa 
en ole tätä kirjoittaessani nähnyt, vaikka se Susikyrössä on jo hyväksytty. Vanhasta meillä on 
mukana ainakin umpihankihiihto (esim. helmikuussa ja hiihtovaelluksella). 
Retkitoimikuntamme suuridea vuosille 2014-2016 on vaellukset tyylillä jos toisella Lapin halki 
Kilpisjärveltä Muotkavaaraan (kolmen valtakunnan rajapyykiltä toiselle kolmen valtakunnan 
rajapyykille), minkä olisi tarkoitus alkaa ensi vuonna, kun vain innokkaita vetäjiä saadaan. 
Tuo idea antaa meille tavoitetta ja helpottaa pohdintaa, mihin nyt lähdettäisiin. Lähiretki-
teema on saatettu tältä erää päätökseen, mutta lähiretket eivät lopu, vaan niitä on tarkoitus 
ilta- ja päiväretkinä edelleen järjestää. Talvikausi tosin on retkirintamalla hieman hiljaisempaa. 
Toki tarjolla on mm. perinteiset puolipitkä marssi ja kaamosvaellus sekä tammikuussa 
kuutamoretki.

Lumia ja joulunaikaa odotellessa
Markku Arola

3
2



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

Toimintakalenteri 2013 -2014

9.11.2013 Puolipitkämarssi Itä-Helsinki
11.11.13 Kerhoilta,Inarilaisia

sukutarinoita 
Pasilan kirjasto

30.11.-7.12.2013 Kaamosvaellus Viiankiaava,Sodankylä
9.12.2013 Kerhoilta,Urbaanit nisäkkäät Pasilan kirjasto
14.12.2014 Joulujuhla Solhem
13.1.2014 Kerhoilta, 

jokamiehenoikeudet
Pasilan kirjasto

16.1.2014 Kuutamoretki Vuosaari
10.2.2014 Kerhoilta, melontaretki 

Grönlannissa
Pasilan kirjasto

16.2.2014 Puolipitkä umpihankihiihto Nuuksio
1.-2.3.2014 Hiihtovaellusviikonloppu Liesjärvi
10.3.2014 Kerhoilta, kevätkokous Pasilan kirjasto
14.4.2014 Kerhoilta,Annapurna Circuit Pasilan kirjasto
12.-20.4.2014 Kevätvaellus Utsjoki-Sulaoja
12.5.2014 Kerhoilta Pasilan kirjasto
3.-13.8.2014 Inarinjärven 

kirkkovenesoutu/melonta
Inari
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Ilmoittautuessasi kerhon tapahtumiin toivomme sinun kertovan seuraavat tiedot:
Tapahtuman nimi, osallistuja, sähköpostiosoite, puhelinnumero, teltta- ja ruokakunta-
toivomus, erityisruokavalio, varustepuutteet ja kuljetustarve tai kimppakyytitarjous. 
Osallistujan nimeä lukuun ottamatta tiedot jäävät ainoastaan tapahtuman järjestäjien 
käyttöön!



KERHOILLAT
Kerhoillat pidetään 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 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.

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. 

Kerhoilta ma 13.1.2014 Jokamiehenoikeuksien pidempi oppimäärä
Suomen Ladun asiantuntija Anne Rautiainen on perehtynyt jokamiehenoikeuksiin perin 
pohjin. Hänellä lienee tällä hetkellä paras tieto mm. asiaan liittyvistä oikeustapauksista. Ota 
mukaan oma kysymyksesi, jota olet pohtinut. Tai onko sinulla yhteiseksi tiedoksi jokin 
opettava tapaus. 

Kerhoilta ma 10.2.2014 Melontaretki Grönlannissa
Kesällä 2012 Tasso Lampen meloi tyttärensä Heidin kanssa Grönlannissa. Tasso kertoo 
kerhoillassa retkestään sanoin ja kuvin. 

Kerhoilta ma 10.3.2014 Kevätkokous ja kuvia kerhon tapahtumista 

Kerhoilta ma 14.4.2014 Annapurna Circuit
Tamperelainen Eero Jurvelin teki kahden viikon matkan Nepaliin Annapurna Circuitille ja 
kertoo kerhoillassa kuvin ja sanoin kokemuksestaan. 
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RETKET

Uudenmaan latualueen Elämyspassin tulevat tapahtumat:

Elämyspassiretket 2014

Uudenmaan latualue on parina vuonna ideoinut Elämyspassiretkiä. Ajatuksena on, että 
rohkeammin osallistuisimme toinen toistemme retkille yli yhdistysrajojen Uudellamaalla. 
Käytännössä jokin yksittäinen latuyhdistys tai pari latuyhdistystä yhdessä vastaa retken 
järjestelyistä. Näin jalkautetaan Suomen Ladun teemaa YHDESSÄ. Elämyspassiretket 
jatkuvat 2014 ja niiden alustava suunnitelma on, kun kevään päivämäärät on sovittu:

• 9.3. Lumikenkäretki, järj. Espoon latu ja/tai Helsingin latu
• 18.5. Pyöräretki, Pikomalan retkeilijät
• alkusyksy Melontaretki, järj. tod.näk. Nurmijärven latu
• loppusyksy Patikkaretki, laavukierrosideaan tutustuminen. Järj. Lohjan latu

Tiedot kokosi Uudenmaan latualueen syyskokouksen pohjalta
Markku Arola 

1.-2.3.2014 Hiihtoviikonloppu Liesjärvellä
Tänä talvena hiihdämme viikonlopun Liesjärven kansallispuiston alueella, samalla näemme 
miten ennallistamistoimet ovat alkaneet muuttaa maisemaa. Maasto on korkeuserojen 
suhteen melko helppo ja sopii aloittelijoillekin, joten rohkeasti vaan mukaan jos et ole 
aiemmin talviretkeilyä kokeillut. Varusteet vedämme ahkioissa ja yövymme teltoissa, ja 
molempina päivinä on tarkoitus hiihtää n. 10 km reittinä Korteniemi-Kyynäränharju-
Tapolanjärvi-Peukalolammi ja sunnuntaina takaisin. Tämä on hyvä tilaisuus testata varusteita 
ja omaa kuntoa Lapin hiihtovaellusta varten.

Lähdemme hiihtäen liikkeelle Korteniemen perinnetilan rannasta lauantaina klo 10.00. 
Paikalle voi saapua joko perjantaina illan mittaan jolloin leiriydymme yöksi rantajäälle, tai 
lauantaiaamuna hyvissä ajoin. Korteniemen parkkipaikan osoite on Korteniementie 248.

Ilmoittautumiset 27.2. mennessä sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com tai puhelimella 
050 3263994. 
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VAELLUKSET

Kaamosvaellus Viiankiaapa Sodankylä.

30.11.-7.12.2013. Lähtö Helsingistä yöpikajunalla perjantaina 29.11.2013. Rovaniemeltä 
matka jatkuu linja-autolla Sodankylään. Paluu lauantaina 7.12.2013 linja-autolla 
Rovaniemelle, ja edelleen yöpikajunalla Helsinkiin, jossa olemme sunnuntaiaamuna. 
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.
Pyrimme viemään ahkiot; auto- peräkärry kuljetuksena. Nilimella Camping toimii tukikohtana, 
missä on loppusauna. 

Kevätvaellus Paistunturit.

12.4 – 20.4.2014. Näin vietämme jo perinteisesti pääsiäistä Lapissa vaelluksen merkeissä. 
Lähdemme perjantaina 11.4.2014 Helsingistä yöpikajunalla ja matka jatkuu linja-autolla 
Utsjoelle lauantaina 12.4.2014. Siirrymme saman tien maastoon. Monipuolinen tunturialue 
antaa juuri sopivasti haasteita, kun hiihdämme lähes puuttoman tunturialueen läpi Sulaojalle. 
Retki suoritetaan hiihtäen, ja retkeilyvälineet vedetään ahkiossa. Yövymme teltoissa. 
Sulaojalla olemme Sunnuntaina 20.4.2014. Paluu linja-autolla Rovaniemelle Ja edelleen 
yöpikajunalla Helsinkiin, missä kotiudumme pääsiäsmaanantaiaamuna 21.4.2014. 
Retkipalaveri ja reittisuunnitelma Ilmoitetaan retken osallistujille. Tarkemmin vuoden 2014 
ensimmäisessä Väärtissä. Tiedustelut: markempp@dnainternet.net tai 0405883656 

Inarin kirkkovenevaellus 

4.-14.8.2014
Lähtöpaikka Pielpavuono, jonne kävellään Inarista Pielpäjärven
erämaakirkon kautta, matka on reilut 10km.
Alustava suunnitelma on soudella Viimasaari/Kärppäsaari-linjan
länsipuolella, lopullinen reitti määräytyy miehistön ja sään mukaan.
Tarkoitus on nauttia Inarinjärven kauniista maisemista siten, että aikaa
jää myös marjastukseen, kalastukseen tai vain oleiluun.
Turvavene huolehtii verkkokalastuksesta ja leiripaikkojen hausta.Kalaa
riittää joka päivä valmistettavaksi eri muodoissaan, jos saalis on
aiempien vuosien mukainen. Lakkojenkin pitäisi olla kypsymässä, hunajan ja
lättyjen kera nautittavaksi.
Jos halukkaita on osallistua myös kajakeilla, yritetään sovittaa melojat
osaksi kirkkovenevaellusta.
Ilmottautumiset 13.7. mennessä Risto Heinäselle sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com 
tai puhelimella 050 3263994. 
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MUUT TAPAHTUMAT

9.11. 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, Talosaari, Vuosaaren huippu, sataman näköalapaikka, 
Vuosaari. Kävelymatkaa kertyy noin 20 km.
Lisätiedot Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi. 
                      

16.1.2014 Kuutamokävely 
Kuutamokävely suuntautuu Kalviikinniemeen. Kokoontumispaikkana on Kallahden 
peruskoulun piha kello 18.00, osoite Kallvikinniementie1 (vanha osoite Kallahdenraitti 1).
Lisätiedot Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi. 

16.2.2014 Puolipitkä umpihankihiihto Nuuksion alueella
Tule mukaan hiihtämään konelatujen ulkopuolelle Nuuksion takamaastoihin!
Kokoonnumme kello kymmeneksi Vaakkoin ulkoilualueen parkkipaikalle Saarijärven rantaan. 
Sieltä lähdemme hiihtämään omia uria Saarijärven yli. Reitille jäävät mm. Urja, Ruuhijärvi ja 
Suolikas, välillä siis kuljemme jäitä, välillä maita hieman mäkiäkin haeskellen. Matkaa 
kertynee parisenkymmentä kilometriä ja aikaa kuluu arviolta neljä-viisi tuntia. 
Matkan varrella pidämme pari evästelytaukoa. Alle on syytä ottaa latusuksia kantavammat 
sivakat – esim. tunturisukset. 
Retken sijainnissa ja toteutumisessakin on lumivaraus. Toivotaan kuitenkin parasta eli riittäviä 
lumia!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (mkiiski@elisanet.fi, 050381 3894). 
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

 
KAVTSIN KERHOVIIKKO SUSI-KIISALLA 31.8.-7.9.2013

MINIVAELLUS ELI KAHDEN YÖN RETKI 1-3.9.
Mukana: Markku Arola, Iitu Gerlin ja Aku-koira, Päivi Karimaa, Pentti Vierros, Tuulikki Vierros

Lauantai-iltana saavuimme Kiisalle koko päivän matkustettuamme. Susikyröstä tulleet 
talkoolaiset olivat jo saunan lämmittäneet meille. Markku esitti, että heti seuraavana aamuna 
lähdetään maastoon, sekä pitkän että lyhyen vaelluksen osanottajat. Alkoi kiihkeä tavaroiden 
lajittelu, ihan kaikkeahan ei tarvitsisi mukaan ottaa. Rinkan sisältö meni nurin.
Aamulla laskeuduimme maantielle, josta eilen olimme tavaroinemme nousseet. Nuvvusjoki 
on helppo ylittää maantiesillan kautta. Sitten alkoi nousuvoittoinen matkanteko. Pitkän 
vaelluksen porukka eteni reippaammin, jäimme jälkeen, mutta kohta jo erkanimmekin eri 
reitille. Leiripaikka löytyi Rusjohkan varrelta. Teimme vielä iltalenkin ilman rinkkoja. Hiukan 
sateli ja oli aika kolea tuuli.
Seuraava aamu oli pilvipoutainen ja kuiva. Ensiksi ylitimme Nuvvusjoen, selvisimme 
crocseilla. Ylämaita kiertelimme, ihailimme näkymiä, söimme mustikoita. Niitä oli hurjasti ja 
isoja. Puolukoita löytyi myös, tatteja oli tosi paljon. Laskeuduttiin leiriä varten taas Nuvvusjoen 
rantaan, oli pehmeä varvikko teltan alla ja kosken kohina tuutulauluna.
Olimme itse asiassa jo kovin lähellä Kiisaa, joten seuraavana päivänä ei ollut paljon 
käveltävää. Se olikin hyvä, koska nuhaoireita alkoi ilmaantua, loppuviikosta kuului köhinää 
sieltä ja täältä ja nenäliinat tuppasivat loppumaan.
Mukava vaellus, Markku ja Iitu vetivät poppoota rauhallisesti, Päivi teki vähän lisälenkkiäkin ja 
me vanhat pysyimme jotenkin mukana. Aku-koira teki matkan varmaan kolminkertaisesti. 
Ruska alkoi näkyä jo koivuissa ja varvuissa. Ilma koko ajan vain lämpeni.

Tuulikki Vierros
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Elina Hemminki
Vaellus Teno-joen maisemissa 1-6.9. 2013

Osana Kavtsin Susi-Kiisan kerhoviikkoa yhdeksän hengen porukka teki kuuden päivän ja 
viiden yön vaelluksen. Matkan johtajana oli Juha Kelkka. Suunnitelmana oli kävellä koilliseen 
ja takaisin lounaaseen ilman tarkkaan määriteltyä reittiä ja niin teimme. En ollut aiemmin ollut 
siellä päin Lappia ja maisemat olivat positiivinen yllätys: laakeata ja aukeata. Alue on vanhaa 
porohoitoaluetta, siitä todistivat historialliset kiviset poronerotus-aitausten jäänteet ja 
matalaksi kaluttu jäkälä. Poroaitoja oli siellä täällä ja paikoin näimme poroja

Pääasiassa kuljimme puurajan yläpuolella ja loppumatkalla ilmaantuneet koivut olivat iloksi. 
Teno-joki oli turvana hahmottamisessa ja vastaantulijoita ei ollut ja kenellekään ei tarvinnut 
sanoa päivää. Kerran näimme auton (oli menossa kapeata huoltotietä jonnekin), kerran 
kalastajia kauempaa ja kerran näimme helikopterin laskeutuvan; helikopteri oli ilmeisesti 
poromiesten. Eläimiä oli Helsingin Keskuspuiston eläinrikkauteen tottuneelle vähän, mutta 
kotkan näimme ja lintuasiantuntijamme Jukka teki monta merkintää ruutuvihkoonsa. Retkeltä 
palattuamme löysin itsestäni lihavan punkin ja internet haulla saan tiedon, että Utsjoellakin on 
tehty punkkihavaintoja. (Tosin kokeneemmat vaeltajat sanoivat että olin tuonut punkin 
mukanani etelästä.)

Kuljimme yleensä 5-6 tuntia, pidimme välissä kunnon ruokatauon ja yöksi etsimme 
telttapaikan veden läheltä. Koska oli ollut kuivaa, vesi ei aina ollut helposti löydettävissä. 
Ensimmäisen yön telttapaikka oli suojärven (Suohpajarvi) rannalla ja vuotava-kenkäisille 
veden haku oli haastavaa. Naapurin apu oli tarpeen ainakin minulle. Muutenkin suot 
muodostivat ainoan maastollisen vaikeuden (saappaat tai kunnolla rasvatut kengät olisi 
pitänyt olla); muuten kulku oli helppoa. Ilmat olivat myötämielisiä. Vain yhtenä iltana ja yönä 
satoi elämää hankaloittavasti. Minulla oli yöllä koko villavaatekertani päällä eikä ollut kuuma. 
Päivällä oli useimmiten käsineet kädessä tuulen vuoksi.

Telttapaikat olivat onnistuneita, kaunista maisemaa ja oikeata tunnelmaa. Yhdessä paikassa 
(Varddoaivjavri) olimme kaksi yötä ja teimme vain päiväretken. Paikka oli ylämäessä ja 
alhaalla oli järvi. Ja joka puolella oli marjoja, mustikoita ja puolukoita. Niin oppikirjamaisia 
mustikoita, suuria möllyköitä lyhyessä varressa, en ole aiemmin nähnyt. Niitä riitti 
aamupuuroon, päiväruokaan ja iltaruokaan.

Tunnelma oli rento, periaatteilla ”katotaan sitten, ilmansuuntia on vain neljä ja maastosta 
näkee”. (Tosin yhdellä meistä oli GSP ja sitäkin käytettiin). Tämä oli ensimmäinen retkeni 
Kvatsin kanssa, mutta tuskin viimeinen.

Elina Hemminki 
Muut pitkällä vaelluksella olleet: Juha Kelkka, Tasso Lampen, Ripsi Leppälä, Eila Nokelainen, 
Jari Rantanen, Ilkka Vainio, Jukka Vilen. 
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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 yhdeksän kertaa vuodessa
Retket, tapahtumat ja vaellukset katso toimintakalenteri
Koulutus kerhon jäsenille alennettuun hintaan
Jäsentuotteet ja kirjallisuus jäsenhintaan
Jäsenlehti Väärti neljästi vuodessa
Kämppä Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa

Kavtsin  jäsenillä  on  mahdollisuus  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.

Kavtsi on myös Facebookissa, käy tykkäämässä sivustamme!
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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 Shell-

huoltoasema) .
• 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

•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 HINTA
Vaellussanasto 7,60 euroa
Retkikikkoja 2,00 euroa
Tunturilatu iso tarra 1,30 euroa
Tunturilatu pieni tarra-arkki 2,00 euroa
Sininen Kavtsin syys/talvilippis 17,00 euroa
Kavtsin pinssi 3,50 euroa
Kavtsin kangasmerkki 3,50 euroa
Tunturilatu pinssi 1,70 euroa
Tunturilatu kangasmerkki 1,70 euroa
Tunturiladun historiikki 15,00 euroa
Ahkio 390,00 euroa
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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

lumikengät ja sauvat 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
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