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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi
BIC-koodi NDEAFIHH

Jäsenmäärä 570 jäsentä

Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie
2290
Kannen kuva: Muotkatunturien
hiihtovaelluksella, Juha Kelkka

Jäsenmaksut vuonna 2014 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
muussa
Suomen
Ladun
jäsenyhdistyksessä. (Lisätietoa asiasta
www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut.)
Perhejäsenmaksun
piiriin
kuuluvat
samassa osoitteessa asuvat jäsenet.
Nuorisojäseniä ovat omillaan asuvat
koulunsa päättäneet alle 20-vuotiaat tai alle
29-vuotiaat
opiskelijat
(opiskelu
todistettava). Ikärajojen täytyttyä heidät
muutetaan
henkilöjäseniksi.
Maksut
sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja Suomen
Ladun
jäsenyyden.
Jäseneksi
voi
vaivattomimmin
liittyä
Tunturiladun
nettisivun kautta (www.tunturilatu.fi) Voit
myös
ottaa
yhteyttä
suoraan
jäsensihteeriin.

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Painos 460 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy
Väärti 2/2014 ilmestyy viikolla 17/2014
Aineisto toimitukseen 28.3 mennessä
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Kerhotoimikunta 2014
Puheenjohtaja Markku Arola
0500 777 554 markku.arola@kolumbus.fi
Liikuttaja Merja Pehkonen
040 532 9686, mpehko13@welho.com
Kerhoemäntä Marita Maula
Koulutusvastaava,susiasiat
040 509 4412, marita.maula@kolumbus.fi
Pehtori,varapuheenjohtaja Iitu Gerlin
040 707 4598, iitu.gerlin@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).

Sihteeri Mika Kiiski 050 381 3894
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Tiedottaja Antti Risikko 040 531 9684,
antti.risikko@gmail.com
Varustemestari Virpi Jonson 050 381072
virpi.jonson@valio.fi
Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta
Toimituksen tulilta
Tulevat tapahtumat
-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,
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Retkeilyllistä vuotta kaikille kavtsilaisille.
Uusi vuosi toi muutoksia kerhon vastuunkantajiin. Pitkäaikainen sihteerimme Juha Kelkka
”joutui” siirtymään sivuun ainakin joksikin aikaa kerhotoimikunnasta ns. rivijäseneksi
retkitoimikuntaan sekä pitää edelleen kuva-arkistoamme järjestyksessä. Tai onhan hän
näissä ollut mukana menneenäkin vuonna. Uutena sihteerinä aloittaa Mika Kiiski ja on
päässyt heti tositoimiin eli mm. päivittämään Kärrin avainlistaa. Retkivarusteet pitää jatkossa
ojennuksessa Virpi Jonson joukkoineen. Panu Loisa jatkaa kuitenkin edelleen ns. monessa
mukana. Hän alkaa mm. hoitaa talouttamme, kun Tiina Loisa luovuttaa ”rahakirstumme
avaimet” hänelle ja keskittyy Tunturiladussa oleviin tehtäviinsä. Toimikunnissa tapahtuu
jatkuvasti muutamia henkilömuutoksia: vanhoja jää pois ja uusia tulee tilalle. Erityisesti
kulinaarinen toimikuntamme kaipaa uusia jäseniä, että kerhoilloissa saisimme jatkossakin
pientä purtavaa nautittavaksemme.
Tiesitkö muuten, että moni aktiivimme toimii myös Helsingin Seudun Lapinkävijöissä? Juuri
bongasin esim, että edeltävä pehtorimme ja mm. monia melontaretkiä vetänyt Risto
Heinänen on yhtenä pitämässä jäistä pelastautumisharjoitusta la 15.2. Lapinkävijöissä.
Heidän kerhoiltansakin ovat tutussa paikassa Pasilan kirjastossa. Kannattaa siis käydä
vilkuilemassa heidänkin nettisivujaan: www.lapinkavijat.net. Omien nettisivujemme
linkkilistasta löytyy suora linkki Lapinkävijöiden sivuille, jos pääsee unohtumaan. Linkkilistasta
löytyy myös linkki usean pääkaupunkiseudun latuyhdistyksen sivuille. Ja eikä
”sisarkerhomme” (jos nimitys sallitaan) Kuoktekaan kaukana ole: heillä on Petkelsuon hiihto
9.3. ja sehän on meillekin tuttu retkikohde.
Ja on meilläkin tulossa retkiä lähelle ja kauas. Retkitoimikunta on työstänyt suurprojektiamme
ja suunnitellut sarjan Lapin vaelluksia kolmen valtakunnan rajapyykiltä kolmen valtakunnan
rajapyykille eli Kilpisjärven tuntumasta – Muotkavaaraan Nellimin pohjoispuolelle. Tarkoitus
on kulkea niin rinkka selässä, ahkioin kuin meloen. Ensimmäinen on juhannuksen tienoilla
Kuohkimajärveltä-Markkinaan eli käsivartta pitkin ja poikin. Toisena ruskavaellus Markkinasta
Hettaan ja kolmantena kaamosvaellus Hetasta Lismaan sekä jatkoa seuraa 2015.
Tunturiladun jäsenmaksulaskujen postitustalkoissa en voinut olla huomaamatta, että meitä
kavtsilaisia on levittäytynyt moneen kolkkaan Suomea. Tuossa yksi mahdollisuus tulla oman
kerhon tapahtumiin eri puolilta Suomea ja mukaan uskon mahtuvan muita tunturilatulaisia
sekä vaelluskärpäsen puremia.
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 2014
10.2.2014
16.2.2014
1.-2.3.2014
9.3.2014
10.3.2014
5.4.2014
14.4.2014
12.-20.4.2014
3.5.2014
5.5.2014
12.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
7.6.2014
7.-14.6.2014
14.-27.6.2014
19.-24.7.2014
4.-14.8.2014
17.-19.10.2014

Kerhoilta, melontaretki
Grönlannissa
Puolipitkä umpihankihiihto
Hiihtovaellusviikonloppu
Elämyspassi tapahtuma,
lumikenkäretki
Kerhoilta, kevätkokous
Luontokeskus Haltia
Kerhoilta,Annapurna Circuit
Kevätvaellus
Pitkämarssi
Linturetki
Kerhoilta, Namibia
retkikohteena
Kärrin talkoot
Elämyspassi tapahtuma,
pyöräretki n.30 km
Pyöräretki
pääkaupunkiseudulla
Suomi Meloo
Kesävaellus Käsivarressa
Vaellus Hirvaan kierros
Inarinjärven
kirkkovenesoutu/melonta
Yösuunnistusseikkailu
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Pasilan kirjasto
Nuuksio
Liesjärvi
Vaakkoi
Pasilan kirjasto
Nuuksio
Pasilan kirjasto
Utsjoki-Sulaoja
Luukki
Viikki
Pasilan kirjasto
Kärri
Pitkäkosken ulkoilumaja

Joensuu-Heinola
Kuohkimajärvi – Markkina
Salamajärven kansallispuisto
Inari
Hämeenlinnan kaupungin alue

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 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
KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
10.3.2014 klo 18 Pasilan kirjaston auditorio, 2. kerros, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9 §:n mukaiset kevätkokousasiat.
Tarjoilu alkaa klo 17.30.
Kerhotoimikunta
Kokouksen jälkeen katsellaan perinteiseen tapaan kuvia syksyn ja talven 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.
Kerhoilta 12.5.2014 Namibia retkikohteena
Namibian luonto on pääasiassa kuivaa pensassavannia ja aavikkoa. Kuivuudesta
huolimatta eläimistö on rikas. Nisäkkäitä ja lintuja pääsee tarkkailemaan
parhaiten kuivaan aikaan kesä -heinäkuussa, jolloin lämpötilatkin ovat
miellyttävät. Päivälämpötilat vaihtelevat 20-30 asteen välillä ja yöllä voi
olla jopa pakkasta. Pitkän kuivan kauden vuoksi eläimet kokoontuvat
vähäisten juomapaikkojen läheisyyteen.
Maisemiltaan Namibia on monipuolinen: etelässä ja lännessä kivinen ja
kallioinen, lännessä hiekkainen, pohjoisessa vehmas. Matkustaminen
Namibiassa suhteellisen helppoa ja varsin turvallista.
Heidi Kinnunen asui Namibiassa 2011-2013. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja antaa
vinkkejä niille, jotka harkitsevat retkeä eteläiseen Afrikkaan.
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RETKET
Elämyspassiretket 2014
Nyt tämän vuoden Uudenmaan latualueen Elämyspassipäivämäärät kalenteriin!
Elämyskierroksella pääsee tutustumaan muiden latuyhdistysten tapahtumiin ja retkikohteisiin.
Lisäksi voi kerätä leimoja elämyspassiin, joita saa tapahtumista. Passin täyttäneet osallistuvat
tapahtumissa palkintojen arvontaan! Tapahtumat ovat maksuttomia.
Su 9.3.2014 Auvon-päivän hiihto- ja lumikenkäretki Vaakkoilla
Retkelle lähdetään Vaakkoin eräkämpän lähellä Vihdintien varrella olevalta sorakuopan
pysäköintialueelta kello 10.30. Ks. tarkempi ajo-ohje: www.helsinginlatu.fi/vaakkoinerakamppa/. Hiihdetään ja lumikenkäillään noin 5 km lenkki luonnosta nautiskellen (reitillä ei
ole konelatuja). Hiihtotyyli perinteinen. Kämmenlammen laavun nuotiolla on mahdollisuus
paistaa omia eväitä. Retken jälkeen on mahdollista uida avannossa ja saunoa.
Elämyspassiretken yhteydessä saunamaksu on 3€. Ilmoittautumiset www.helsinginlatu.fi
sivustolla: Lajit ja toimintamuodot/Reppuretket. Lisätiedot: Matti Niemelä p. 0400 926 964,
toimisto@helsinginlatu.fi Järjestävät Espoon Latu ja Helsingin Latu
18.5.2014 Pyöräily, lähtö Pitkäkosken ulkoilumaja n. 30 km
Järjestäjä: Pikomalan Retkeilijät
23.8.2014 Melonta, Sääksin kierto
Järjestäjä: Nurmijärven Latu
9.11.2014 Patikointi
Järjestäjä: Lohjan seudun Latu

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-KyynäränharjuTapolanjärvi-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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5.5.2014 klo 18–20/20.30 Linturetki Viikkiin
Lähtö Gardenian edestä, Koetilantie 1, Helsinki. Julkisella liikenteellä paikalle pääsee ainakin
busseilla 68 (Rautatientorilta), 79 (Malmilta tai Herttoniemestä) sekä Jokeri-linjalla 550.
Tarkemmat aikataulut löydät www.reittiopas.fi. Seuraamme lintujen kevätmuuton edistymistä
Viikin pelloilla ja Vanhankaupungin lahdella mm. Hakalan uudesta tornista. Mukaan
kannattaa ottaa sään mukainen vaatetus, retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä jos sinulla
on: kiikarit, kaukoputki ja lintuopas. Lintuoppaanamme on Jukka Vilén. Retkelle ei ole
ennakkoilmoittautumista. Retken yhdyshenkilö on Markku Arola p. 0500-777 554.

7.6.2014 Pyöräretki pääkaupunkiseudulla / ennakkotieto
Kesäinen koko päivän pyöräretki pääkaupunkiseudun rauhallisempia sorateitä ja ulkoiluväyliä
mahdollisimman paljon hyödyntäen. Tarkemmat tiedot Väärti 2/2014.
Tiedustelut: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).
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VAELLUKSET
12.4-20.4.2014 Kevätvaellus Paistunturit
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, johon saavumme pääsiäsmaanantaiaamuna 21.4.2014. Retkipalaveri ja
reittisuunnitelma Ilmoitetaan retken osallistujille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Martti
Kemppinen,markempp@dnainternet.net tai 0405883656
14.-27.6.2014 Vaellus Käsivarressa välillä Kuohkimajärvi – Markkina
Vaellus aloittaa kolmivuotisen rajapyykiltä rajapyykille projektin Kilpisjärven maisemissa.
Lauantaina 14.6. kokoonnutaan Kilpisjärven retkeilykeskuksella. Sunnuntaina tehdään
päiväretki kolmen valtakunnan rajapyykille (Malla-laivalla Koltaluoktaan ja patikoiden
Kuohkimajärven ja Mallan luonnonpuiston kautta takaisin retkeilykeskukselle), minkä jälkeen
jatketaan Tsahkaljärvelle leiriin. Vaelluksen alkuosa kuljetaan kalottireittiä yöpymispaikkoina
Kuonjarjohka, Pitsusjärvi ja Somasjärvi. Pitsusjärvellä vietetään vapaapäivä, jolloin kukin voi
viettää aikaa haluamallaan tavalla, esim. tehdä päiväretken Haltille tai vain levätä ja nauttia
maisemista. Somasjärvelle on lyhyt siirtymä ja silloinkin jää runsaasti omaa aikaa tutustua
alueeseen.
Somasjärven jälkeen suunnataan etelään Porojärvelle ja edelleen Raittijärvelle. Raittijärveltä
suunnataan itään Munnikurkkioon ja edelleen etelään reittiä Hirvasvuopio, Kalkkoaivi,
Saitsikuru, Avzzasgurra ja Markkina, johon retki päätetään perjantaina 27.6. Matkalla voidaan
pitää yksi vapaapäivä, jolloin kukin voi viettää aikaa haluamallaan tavalla.
Vaelluksella yövytään lähtökohtaisesti omissa teltoissa, mutta reitille osuvia autiotupia voi
myös hyödyntää. Alkumatkasta vesistönylitykset ovat siltojen ansiosta helppoja, mutta
viimeistään Somasjärven jälkeen tulee myös kahlattavia ylityksiä. Päivämatkat on mitoitettu
20km mukaan lukuun ottamatta joitakin lyhyempiä päiviä. Vaellus on suurien korkeuserojen ja
pitkän keston vuoksi luokiteltu vaativaksi, mutta vapaapäivät mahdollistavat vähemmän
tottuneelle mahdollisuuden palautua rasituksesta. Raittijärveltä voi olla mahdollisuus saada
kuljetus Kilpisjärvelle, jos haluaa lopettaa vaelluksen ensimmäisen viikon jälkeen.
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Lisätietoja voi kysyä myös puhelimitse 0400 708 243. Ennen vaellusta pidetään retkipalaveri,
jossa käydään läpi tarvittavat asiat. Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet
etukäteen sähköpostilla.

19.- 24.7.2014 Leppoisa vaellus Hirvaankierroksella ja Salamajärven kansallispuistossa
Lähtöpaikka on Koirasalmen pysäköintialue (Koirasalmentie 1220, Kivijärvi) lähellä
Koirasalmen luontotupaa. Kaikki navigaattorit eivät löydä aivan perille asti, joten loppumatkan
voi tulla opasteiden mukaan.
Matkustamme lähtöpaikalle kimppakyydeillä iltapäiväksi tai illaksi 19.7. ja siellä myös
yövymme teltoissa. Suunnitelman mukaan liikumme noin 4-5 hengen ryhmissä merkittyä
reittiä pitkin rinkkaa kantaen. Lisäksi on mahdollista kiertää mielenkiintoisia luontopolkuja
ilman rinkkaa. Koko reitti on merkitty väritunnuksella ja varustettu pitkospuilla märissä
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kohdissa. Maasto on melko tasaista. Seutu on erämainen myös luonnonsuojelualueiden
ulkopuolella.
Ryhmät saavat mukaansa kartan ja materiaalia reitin varrella olevista luonto- ja
kulttuurikohteista. On myös mahdollista poimia lakkoja, jos säät ovat sallineet sadon
kehittymisen. Kaikki yöpymispaikat ovat yhteiset. Vaelluksen aikana on mm. tarkoitus pitää
retkiherkkunyyttikestit, saunoa, pulahtaa kirkkaisiin vesistöihin, ihailla maisemia tai bongata
lintuja lintutorneista. Vaelluksen päätteeksi voimme saunoa Koirasalmen saunassa.
Tarkempia tietoja luontoon.fi:sta
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/reittiselostus/hirvaankierros58km
/Sivut/Default.aspx ja
www.luontoon.fi/salamajarvi
Ilmoittautumiset viimeistään 5.7. mennessä Tasso Lampénin sähköpostiin
tasso.lampen@kolumbus.fi. Kerro myös jos tarvitset kyytiä tai voit antaa kyytiä muille ja mistä
olet lähdössä. Anna myös kännykkänumerosi yhteydenottoa varten. Tiedustelut Tasso puh.
050 305 7034.
4.-14.8.2014 Inarin kirkkovenevaellus
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.
MUUT TAPAHTUMAT
16.2.2014 Puolipitkä umpihankihiihto Nuuksion alueella
Tule mukaan hiihtämään konelatujen ulkopuolelle Nuuksion takamaastoihin!
Kokoonnumme kello kymmeneksi Vaakkoin ulkoilualueen Vihdintien varrella sijaitsevalle
parkkipaikalle Saarijärven läheisyyteen. 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.
HUOM! Mikäli lunta ei tule riittävästi hiihtoa varten, retki toteutetaan hieman muunnellulla
reitillä lumikengin tai vaikka jalkaisin. Kulkumuoto vahvistetaan lähempänä suoraan
ilmoittautuneille sekä kerhon verkkosivuilla. Toivotaan kuitenkin parasta eli riittäviä lumia!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).
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5.4.2014 Suomen luontokeskus Haltia
Tervetuloa tutustumaan suuren suosion saavuttaneeseen luontokeskus Haltiaan Nuuksion
kansallispuiston kupeeseen. Tapaamme klo 12.55 Haltian aulassa lipunmyyntitiskien luona.
Opastus Suomen luonto – päänäyttelyyn alkaa klo 13.00. Haltian päänäyttely kertoo
elämyksellisesti koko Suomen luonnosta. Opastus syventää Haltian näyttelyn
näyttelyelämystä eri Suomen luonnon maantieteellisten ja vuodenaikojen elementtien kautta.
Kesto: 60 min. Opastuskierroksen jälkeen sinulla on mahdollisuus vielä tutustua Haltiaan
ilman opastusta, keskus on auki klo 9.30–19.00. Luontokeskus Haltia sijaitsee osoitteessa
Nuuksiontie 84, 02820 Espoo. Lisätietoja www.haltia.com
Mukaan mahtuu 25 osallistujaa, ilmoittautumiset Merjalle, merja.pehkonen@welho.com
viimeistään 31.3.2014 mennessä. Opastetun kierroksen hinta on 85 euroa/ryhmä ja
ryhmälippu ennakkovarauksella 5 € / hlö, min. 10 hlöä / ryhmä. Muut lippujen hinnat 7 - 17 v.,
seniorit yli 65 v., eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, työttömät 2,50 €
sekä aikuiset 7 €.
3.5.2014 Pitkämarssi Nuuksion järviylängöllä
Tervetuloa pitkälle (maasto)marssille Nuuksion alueen itäosiin! Pääsemme nauttimaan kesää
aloittelevasta luonnosta niin Nuuksion kansallispuistossa kuin Luukkaan, Vaakkoin,
Karjakaivon, Pirttimäen ja Nuuksion ulkoilualueilla.
Lähtö- ja paluupaikkana on Luukin ulkoilumaja (osoite: Luukintie 33, Espoo), jonne pääsee
mm. Elielinaukiolta lähtevällä bussilla 345.
Lähdemme kulkemaan Luukin ulkoilumajalta klo 9:00, ensiksi kohti Rinnekotia. Sieltä
suuntaamme Kämmenlammen laavulle ja edelleen Saarijärvelle, Karjakaivoon ja Pirttimäen
ulkoilumajalle. Loppuosuuden seuraamme Reitti 2000:tta takaisin Luukkiin. Matkaa kertyy
noin 40 kilometriä joista noin yksi kuljetaan asfaltilla, noin 16 sorapintaisella ulkoilutiellä tai
vastaavalla, ja loput vaihtelevilla ja välillä hankalakulkuisillakin metsäpoluilla. Reitti edellyttää
hyvää terveyttä ja kuntoa.
Varaudu ottamaan mukaan päivän aikana tarvitsemasi ruoka ja juoma. Jalkineiksi kannattaa
valita vähintään nilkkakorkuiset vedenpitävät kevyet vaelluskengät tai vaelluskumisaappaat.
Tiedustelut ja vapaaehtoiset ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050381
3894).
17.5.2014 Kärrin kevättalkoot
Aamukahvit ja tehtävien jako klo 9. Työlistalla kämpän ja piha-alueen kesäkuntoon
saattaminen, seinän pesua, puusavottaa...
Päivällä on soppaa tarjolla - omat ruokailuvälineet mukaan. Soppakauhan heiluttaja kaipaa
tietoa, moniko tulee sopalle ja mitä ruokavalioita pitää ottaa huomioon.
Päivän päätteeksi sauna odottaa ihanien löylyjen kera.
Ilmoittautuminen pehtorille ma 12.5. mennessä: Iitu Gerlin, iitu.gerlin@kolumbus.fi tai 040 707
4598 (mieluiten tekstiviesti).
Kärrin sauna
Muistathan saunoessasi Kärrissä kirjata käyntisi pukuhuoneen pöydällä olevaan
saunavihkoon, pukki per saunoja tukkimiehen kirjanpitoon. Muistathan myös puumaksun.
Vapaaehtoisen puumaksun voit suorittaa kerhon tilille (sivulla 2) käyttämällä viitettä 107 tai
maksamalla suoraan kerhon rahastonhoitajalle Panu Loisalle esim. kerhoillassa.Talkoiden
yhteydessä saunomisesta ei tarvitse suorittaa puumaksua, mutta merkitse silti käyntisi
saunavihkoon.
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7.-14.6.2014 Suomi Meloo
Tänä vuonna Suomi Meloo Joensuusta Savonlinnan kautta Heinolaan viettäen 30.
juhlavuottaan. Suomi Meloo – kanoottiviesti on mukava, rentouttava ja iloinen liikuntaviikko
kauniissa järvi- ja jokimaisemissa.
Tervetuloa osallistumaan tapahtumaan Kavtsin joukkueessa. Mukaan ovat tervetulleita niin
uudet osallistujat kuin jo aiempaa kokemusta omaavat melojat. Tarkempaa tietoa tapahtuman
sivuilta www.suomimeloo.fi
Sitovat ilmoittautumiset 23.3.2014 mennessä sähköpostitse yhdyshenkilö Merjalle,
merja.pehkonen@welho.com. Joukkue on ilmoitettava viimeistään 31.3.2014 tapahtuman
järjestäjille. Viestipalaverin ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Palaverissa sovitaan
kipparista ja jaetaan melontaosuudet.
17.-19.10.2014 Legendaarinen syysiltaseikkailu uusintana
Vuonna 1996 järjesti Kavtsin retkitoimikunta ikimuistoisen maastotapahtuman, jossa
suunnistettiin pareittain pimeässä otsalamppujen valossa. Seikkailun aikana tuli monenlaisia
suunnistustehtäviä vastaan, jossa mm. karttatyypit ja mittakaavat vaihtuivat, käveltiin
suunnassa ja mitattiin matkaa askelpareilla ja kohdattiin paljon erilaisia yllättäviä tilanteita.
Mottona pidettiin, että tarkkuus ja hyvä oivalluskyky voi säästää monta turhaa askelta.
Vastaava tapahtuma järjestetään nyt uudestaan. Ennen varsinaista seikkailua harjoitamme
niitä taitoja mitä tarvitaan päätapahtumassa. Tässä seikkailussa on nykykavtsilaisilla
mahdollisuus retrohengessä näyttää kykynsä ilman gps:ää ja muita suunnistusta helpottavia
nykyisiä teknisiä laitteita. Erilaisin varokeinoin huolehditaan siitä, että kukaan ei pääse
pahasti eksymään. Seikkailun päätteeksi odottaa lämmin sauna.
Viikonloppuna tutustumme myös muutamaan luontokohteeseen.
Yöpyminen tapahtuu teltoissa tai kämppämajoituksessa.
Seikkailun paikka on tässä vaiheessa vähän salaperäinen kuten asiaan kuuluu, mutta jossain
Hämeenlinnan kaupungin alueella se tapahtuu.
Tarkempia tietoja tapahtumasta tulee seuraavaan Väärtiin. Mahdolliset tiedustelut
tasso.lampen@kolumbus.fi.

TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Kaamosvaellus Viiankiaapa 30.12 – 6.12.2013 (Maran päiväkirjan mukaan)
Tuula Karhunen, Iija Auterinen, Maija Vainio, Ilkka Vainio, Jukka Vilen, Kyösti Lamminjoki ja
Martti Kemppainen.
Perjantaina aikaisin aamulla matkaan; tällä kertaa henkilöautolla. Jukan autossa oli
peräkärry, missä osa ahkioista saatiin mukavasti mukaan. Matkalla käytiin kyläilemässä
Laukaassa Aulikin luona (Ovtsi). Meidät kestittiin runsain mitoin, kiitos Aulikki. Matka jatkuu
kauniin, mutta liukkaan kelin vallitessa Kuivaniemen Merihelmeen, jossa yövyimme.
Lauantai 30.11 aamulla varhain matka jatkuu. Kemin jälkeen alkaa sataa lunta; onneksi ilma
on hieman pakkasen puolella poikkeamme perinteisesti napapiirin Shellillä kahvilla.
Loppumatka sujuu lumipölyn ja tosi huonon näkyvyyden merkeissä; on vaikea erottaa edellä
ajavan perävaloja. Selviydymme kuitenkin hieman yhdentoista jälkeen lähtöpaikalle. Iija on
saapunut paikalle yleisillä kulkuneuvoilla ja odottelee jo meitä.
Lapioimme autoille parkkipaikan. Pääsemme ahkion vetoon heti puolen päivän aikaan.
Jukalla on nousukarvoilla varustetut lyhyet sukset joilla hän pääsee hyvin etenemään, joten
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Jukka toimii vetojuhtana. Parin tunnin taaperruksen jälkeen olemme Viiankijärvellä.
Leiriydymme kodan pihapiiriin. Kösä kokkaa illemmalla kaikille yhteiset Kläppi kahvit.
Viiankijärvi
Sunnuntai 1.12.2013 -30 tyyntä.
Tänään teemme lumikenkä varustuksella luontopolkuretken kipakan pakkassään
saattelemina. Jukka lähti linturetkelle. Onneksi ei tuule yhtään. Lintutorni noin puolentoista
tunnin kävelyn jälkeen; oikaisemme hieman aukeita jänkiä hyödyntäen. Paluumatkan
kuljemme luontopolun toista haaraa pitkin. Tulemme moottorikelkkauralle, jota ei ole vielä
ajettu. Koukkaamme takaisin Kota – leiriin. Kösä keittää meille päiväkahvit Kläppi keittimellä.
Teemme vielä pienen retken ”Kotkan pesälle”.
Luontohavaintoja: (Jukka) hiiripöllö, teeri ja riekko. Me muut näimme muutaman riekon
Viiankijärvi
Maanantai 2.12.2013. -24 tyyntä.
Tänään kävelemme eilisiä jälkiä ilman lumikenkiä Viiankijärven kaakkoispäähän, siitä
lähdemme tepastelemaan poromiesten kelkkauraa idän suuntaan. Poroja on runsaasti, koska
olemme keskellä porojen ruokintapaikkaa. Puolentoista tunnin kävelyn jälkeen Iija ja Tuula
valitsevat metsäsaarekkeen taukopaikaksi. Aurinko on noussut juuri taivaanrannan
yläpuolelle. Nautimme retkieväitä ja juomia. Paluumatkalla kohtaamme matkalla poroja
ruokkivat poromiehet; hyviin tapoihin kuuluu jäädä ”hetkeksi” juttelemaan ja parantamaan
maailmaa. Puhetta olisi riittänyt enemmänkin, mutta vilu ajoi meidät liikkeelle. Leirissä Kösä
keittää meille kläppi kahvit. Sitten viritämme tulet kotaan ja vietämme hetken nuotion
lämmössä. Päivän hämärtyessä vetäydymme telttojen mukavaan lämpöön. Luontohavaintoja:
paljon riekkoja.
Viiankijärvi
Tiistai 3.12.2013 0 pilvinen päivä.
Tänään tarkoituksena kävellä kelkkauraa Sodankylän suuntaan. Matkalla tulee porotokka ja
kaksi moottorikelkkamiestä uraa pitkin. Pysähdymme, että emme aiheuta paniikkia porojen
suhteen. Poromies kertoi meille auton ikkunan olevan auki. Ryhmä jakautui kahtia, Ilkka
johdattaa Iijan ja Maijan kelkkauralle. Kösä ja minä lähdemme sulkemaan auton ikkunaa.
Jukka meni omalle linturetkelleen jo aikaisemmin. Parkkipaikalla suoritamme tarvittavat
toimenpiteet. Paluumatkalla alkoi sataa räntää; ei kastuttu kuitenkaan pahemmin. Olemme
leireissä ja kodassa yhtä aikaa Ilkan ryhmän kanssa. Jukka oli jo sytyttänyt tulet kotaan.
Ryhdymme keittimien korjauspuuhiin. Toinen keitin saatiin kuntoon, mutta toinen korjataan
kotona.
Keitämme kodassa kahvit ja nautimme sen Tuulan korppujen kera. Tulistelemme jonkun
aikaa, kunnes vetäydymme telttoihin illanviettoon ja murkinalle. Illalla on jo tähtikirkas taivas
ennustaen pakkassäätä.
Luontohavaintoja: hiiripöllö (Jukka) riekkoja ( 5)
Viiankijärvi
Keskiviikko 4.12.2013 -4 tuiskuttaa kova tuuli.
Eilen illalla alkanut kova tuuli jatkui vielä aamulla. Luovumme Kaarestunturi retkestä, joten
olemme loppujotoksen tässä samassa paikassa. Keli oli tyyntynyt ja mukavan tuntuinen, kun
läksimme Jukan kanssa täydentämään polttoainevarastoja. Lumikenkä meni rikki heti
parinsadan metrin kävelyn jälkeen. Kävelin lopun matkaa saapaspidolla.
Ilkka johdattelee toisen porukan jänkä-kävelylle (Maija, Iija ja Tuula) myös
lumikenkävarustuksella. Jukka ja minä olemme leirissä jo ennen puoltapäivää, ja ryhdyn
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korjaamaan vioittunutta lumikenkää. Toinen ryhmä saapuu leiriin yhden tietämillä, ja Kösä
keittää kodassa päiväkahvit. Jatkan teltassa lumikengän korjauspuuhaa, ja saan sen
tyydyttävään kuntoon. Luontohavaintoja: hiiripöllö, riekko.
Viiankijärvi
Torstai 5.12.2013 -14
Tänään kierrämme luontopolun toisin päin. Pysähdymme tauolle lintutornin juurelle, siitä
jatkamme matkaa laavulle, ja teemme tulet. Kohta saapuu lintumies Jukka meidän
seuraamme. Ilma on selkeä; muuten suon pintaa peittää kevyt usva tehden aavasta entistä
upeamman näköisen. Palaamme kodalle päiväkahville, sen jälkeen alkaa ruoka maistua.
Myöhemmin illalla nautiskelemme kodassa Kösän paistamat konjakkiliekitetyt letut.
Luontohavaintoja: metso, riekko, kuukkeli ja tiainen
Viiankijärvi
Perjantai 6.12.2013 -7
Kiireetön ylösnousu; Jukka poistuu aamuhämärissä bongausretkelle. Iijan ehdotuksesta Kösä
keittää meille kodassa lähtökahvit. Poistumme Viiankijärveltä vanhaa hyvin poljettua reittiä.
Olemme tuota pikaa autoilla.
Raaputamme tovin autojen laseja puhtaaksi jäästä. Matkalla poikkeamme huoltoasemalla
syömässä sitkeät pihvit. Siitä jatkamme Nilimellaan ja asetumme taloksi, sitten sauna päälle
ja tovin kuluttua saunan raukaisevaan lämpöön.
Luontohavaintoja: metso, riekko ja huuhkaja.
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KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2014
Kerhotoimikunta:
Markku Arola
Kerhoiltatoimikunta:
Markku Arola
Kulinaarinen toimikunta:
Marita Maula
Kämppätoimikunta:
Iitu Gerlin
Varustetoimikunta:
Virpi Jonson
Retkitoimikunta:
Merja Pehkonen
Tiedotustoimikunta:
Antti Risikko

Kerhon toimihenkilöt 2014
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
Taloudenhoitaja
Panu Loisa, 0400 708 243 panu.loisa@welho.com
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.
Kavtsi on myös Facebookissa, käy tykkäämässä sivustamme!

Tervehdys retkitoimikunnasta
Kiitokset kaikille retkien järjestäjille!
Retkitoimikunnassa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä: Risto Heinänen, Kirsi Hiltunen, Juha
Kelkka, Mika Kiiski, Panu Loisa, Tarja Mietola-Koivisto ja Merja Pehkonen eli suhteellisen
pieni porukka. Olemmekin kiitollisia kaikille retkitoimikunnan ulkopuoliselle kerhon jäsenille,
jotka ovat myös järjestäneet kerhon retkiä ja toivomme, että tämä jatkuu edelleen. Ole
yhteydessä Merjaan, jos haluaisit järjestää jonkin retken/vaelluksen.
Otamme mielellämme teiltä jäseniltä toiveita retkikohteista sekä siitä, millaisia retkiä toivoisitte
tehtävän.
Yhteydenotot merja.pehkonen@welho.com
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Kolmen valtakunnan rajapyykiltä – rajapyykille vaellusprojekti 2014-2016
Retkitoimikunta on suunnitellut kolmivuotista vaellusprojektia, jossa useat eri vaellukset
muodostavat katkeamattoman reitin läntiseltä kolmen valtakunnan rajapyykiltä
(Kuohkimajärvi) itäiselle kolmen valtakunnan rajapyykille (Muotkavaara). Kuluvan vuoden
vaelluksille on jo tarkemmat suunnitelmat, kun taas vuosien 2015-2016 suunnitelmat ovat
alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia.
Suunniteltuja reittejä on kolme ja tavoitteena on, että ne kaikki toteutuisivat.
Ensimmäinen Inarinjärven eteläpuolelta menevä reitti on tarkoitus kulkea lännestä itään
vuosina 2014-2015 koostuen kahdesta patikointivaelluksesta ja yhdestä kaamosvaelluksesta
vuonna 2014 sekä jokimelonnasta ja patikointivaelluksesta vuonna 2015.
Toinen reitti on suunniteltu kulkemaan Inarinjärven pohjoispuolelta ja se on jatkoa vuoden
2014 patikointivaelluksille. Jatko-osa toteutetaan kolmena tai neljänä patikointivaelluksena
vuosina 2015-2016.
Kolmas reitti on tarkoitus kulkea vuosina 2015-2016 idästä länteen koostuen kolmesta tai
neljästä hiihtovaelluksesta. Katso oheinen karttakuva eri reittivaihtoehdoista.
Vaelluksilla on tarkoitus kuljettaa ”viestikapulaa” rajapyykkien välillä. Yksi idea viestikapulasta
on kirja, johon kunkin vaelluksen osallistujat tekevät matkalla merkintöjään. Eri
reittivaihtoehdoista voisi olla omat kirjat, jotta eri vaelluksista muodostuu jatkuva tarina halki
Lapin erämaiden.
Käsivarressa ja Inarinjärveä ympäröivillä erämaa-alueilla on retkeilty yhdistyksen alkuajoista
lähtien ja vaellusprojekti huipentuu samoilla seuduilla Tunturilatu ry:n 70-vuotisjuhlavuotena
2016.
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Ohjeita varusteiden vuokraamiseen:
1. Varauksen tehdä sähköpostilla osoitteeseen kavtsi.varusteet@gmail.com
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 B, 00320 Helsinki (kerhon varustevarasto sijaitsee kellarikäytävällä)
- 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:
- Kerholaiset saavat lainata kerhon vuokravarusteita Kavtsin vuokrahinnaston hinnoin.
- Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen noutopäivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
- Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
veloitetaan.
- Kanoottit säilytetään toistaiseksi kerhon majalla Kärrissä. Päivävuokrauksesta ei
tarvitse tehdä varausta ja vuokra maksetaan omatoimisesti kerhon pankkitilille
FI53 1244 3500 062821 viitenumerolla 37000316. Pitemmistä kanoottien vuokrauksista
tulee sopia etukäteen muiden varusteiden vuokrauksesta annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa. Hinnoittelu
tarkistetaan vuosittain kerhotoimikunnan toimesta periaatteena, että saaduilla tuotoilla
katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa varustemestarille.
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Vuokraushinnat vuonna 2014
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 hakemalla sen Kärristä ja palauttamalla samaan paikkaan. 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 2014
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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