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Tunturikerho Kavtsi

Jäsenmäärä 560 jäsentä

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 
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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. 

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 / Markku Arola, 
Juhtatie 7, 00750 Helsinki 

Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Sähköpostiosoite
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Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21, 
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Ihan alkuun terveisiä Tunturiladun syyskokouksesta ja susiaisista Sotkamosta. Viikonloppua 
vietettiin aurinkoisen kuulaassa syyssäässä. Kainuulainen järvi- ja vaaramaisema esittäytyi 
parhaimmillaan. Syyskokouksessa Panu Loisa Kavtsista valittiin jatkamaan Tunturiladun 
johtokunnassa. Onnittelut hänelle. Muutaman vuoden tauon jälkeen johtokunnan jäsenistä 
muuten äänestettiin. Iitu Gerlin meiltä puolestaan luopui johtokunnan jäsenyydestä. Suuret 
kiitokset hänelle. Puoli huomaamatta Aihkin vuorokausimaksuun nuijittiin 5,- korotus eli on 
ensi vuonna 30,-/vrk. Tunturiladun kämppien aluemaksut jäsenille taas jäivät parin 
korotusvuoden jälkeen ennalleen.

Olen jälleen kerran pysähtynyt pohtimaan, että vapaaehtoistoiminta on toimijoidensa 
näköistä. Harrastuksen pitää pysyä harrastuksena. Siksi harrastustoiminnan arvostelu ja 
arviointi on aina vaikea, jos ei mahdoton laji. Ja silti välillä tuntuu, että omaa harrastusryhmää 
”lyödään kuin vierasta sikaa”. Retki, tapahtuma, juhla vaatii aina tekijänsä. Jos tekijää tai 
osallistujaa ei ole, silloin tapahtumaa ei ole, vaikka kuinka itkisi. Tekemisen pitäisi aina lähteä 
myös halusta tehdä, eikä siksi, että meidän pitää tehdä, kun aina ennen on tehty tai suurena 
kerhona meidän pitää.
Tekemisen innosta kertoo lokakuun lopussa oleva risukeitinten kokoontumisajo Kärrissä. 
Tapahtuma, joka on syntynyt spontaanisti, ilman toimintasuunnitelmaan kirjaamista. Toki 
toimintasuunnitelmaa tarvitaan. Inarilla oli iso joukko melojia. Tähän kesään ja vuoteen liittyy 
myös toisenlaisia äänenpainoja. Kerhoviikolle ei löytynytkään lähtijöitä. On tehtäviä, joihin on 
etsitty tekijää, mutta ei ole löytynyt ja silti kerhon pitäisi tehdä ja toimia. Yhtälö on aika 
mahdoton. Tunturilatu ja Kavtsi eivät ole tämän huolen kanssa yksin. Samanlaiset 
kysymykset näyttävät hallitsevan kaikkea harrastustoimintaa. Samanaikaisesti esitetään 
vaatimuksia, ja suurelta osin oikeutettujakin, entistä laadukkaammasta ja monipuolisemmasta 
toiminnasta. Se ei suinkaan helpota tekijöiden löytämistä. Itsekin miettii välillä kapulan 
heittämistä nurkkaan ja siirtymistä takavasemmalle rivijäseneksi ilman stressiä. Pitäisikö siis 
tyytyä ”vain” toiminnan tasoon, jota olemme valmiita vapain mielin toteuttamaan ja jättää 
muu? Ei olisi pakko löytää jotakin toimijaa. Ei olisi pakko ylittää jotakin kuvitteellista 
tasomittaria. Seuraukset toki voivat olla dramaattisia: Väärti ei kolahdakaan postilaatikosta, 
kun ei ole postittajaa/postittajia tai ei edes valmistu. Jonain päivänä ei edes netin päivittäjää 
löydy ja tieto kulkeekin vain vanhan ajan ”puskaradiolla”, jos kulkee. Paljon ylistetty Vava-leiri 
ei toteudukaan, kun jotakuta vetäjää rinkiin ei löydy.

Vaikka risukeitinten kokoontumisajo Kärrissä on raikas tuulahdus Kärrin historiaan, Kärriin 
liittyy myös huoli. Jos Kärrin käyttö säilyy tämän kesäisellä tasolla, kerhomme joutuu ehkä 
muutaman vuoden sisällä miettimään siitä luopumista. Miksi pitää taloa, joka ei juuri ole 
käytössä, vaikka se on jäsenten sydänverellä kunnostettu? Jos spontaanisti uutta intoa 
käyttöön löytyy, silloin tietysti kaikki saattaa muuttua.

Kerhoiltapaikastamme tulee silloin tällöin kyselyjä, palataanko Kamppiin jossain vaiheessa? 
Kampin palvelutaloon paluuta suunniteltiin Kampin remontin valmistuttua, mutta silloin se jäi 
siihen, että Kampista ei olisi löytynyt välttämättä varastotilaa kerhoilloissa tarvitsemillemme 
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tavaroille. Pasilan kirjastolla ja Kampin palvelutalolla on kummallakin hyvät ja huonot 
puolensa. Radan varrella asuvien on kätevämpi tulla Pasilaan, Länsiväylän varrella asuvien 
taas Kamppiin. Vähemmän ekologisen liikkumistavan käyttäjän valinta olisi Pasila. Kampissa 
tarjoilu olisi helpompi järjestää. Aina silloin tällöin teknisiä ongelmiakin on, mutta nykyaikainen 
AV-tekniikka suosii Pasilaa ja lähes poikkeuksetta nykyään kerhoilloissa esitetään 
materiaalia, joka on USB-tikulla. Lopputulos siis on klassinen ongelma, että ”kun toiselle 
kumartaa, toiselle pyllistää”. Pasilassa siis kerhoillat jatkuvat ainakin kevään 2015 ja 
jatkossakin nykyisen puheenjohtajan valinta olisi Pasila ;)

Vähemmän byrokraattista retkielämää toivottaa
Markku Arola 

PS.Kuva-arvoitus:Mikä siis on kuvassa?

      

 Kuva:Markku Arola

Oikea vastaus: Karhunampulavan jäänteet.
Paikka löytyy Ylläkseltä hiihtolatupohjan tuntumasta Matokallion länsipuolella olevan suon 
laidalta (Yllästunturilta itään). Jos oikein muistan. Hiihtoladulta on oikein puinen opasviitta 
vielä jäljellä paikalle. 
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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

Toimintakalenteri  2014-2015

7.11.2014 Puolipitkä kuutamomarssi Paloheinä-Malminkartano
9.11.2014 Elämyspassitapahtuma, 

patikointi
Lohja

10.11.2014 Kerhoilta. Pohjois- 
Skandinavian retkeilyreitit

Pasilan kirjasto

14.-16.11.2014 Viikonloppuretki Repovesi
8.12.2014 Kerhoilta. Vapaalasku Pasilan kirjasto
13.12.2014 Joulujuhla Solhem
28.12.-5.1.2015 Kaamosvaellus Hetta-Lisma
12.1.2015 Kerhoilta.  Halti ja Kilpisjärvi Pasilan kirjasto
24.-25.1.2015 Tinalankakurssi,Raija 

Hentman ja HSL
1.2.2015 Puolipitkäumpihankihiihto Nuuksio
9.2.2015 Kerhoilta. Luontokohteita 

pääkaupunkiseudun laitamilla
Pasilan kirjasto

21.-22.2.2015 Hiihtoviikonloppu-harjoitus 
talvivaellukselle

Valkmusa

9.3.2015 Kerhoilta. Kevätkokous ja 
kuvia kerhon tapahtumista

Pasilan kirjasto

22.-27.3.2015 Huollettu hiihtovaellus esim. 
senioreille

Veskoniemi-Inari

3.-11.4.2015 Hiihtovaellus Nellim-Muotkavaara-Ukonjärvi
20.4.2015 Kerhoilta. Irlannin 

aurinkorannoilla
Pasilan kirjasto

25.4.2015 Pitkä Marssi
11.5.2015 Kerhoilta. Aarresaaret Pasilan kirjasto
30.5.2015 Melontaharjoitus Ivalojoen 

melontaan
Ahvionkoski/Kymijoki

21.-27.6.2015 Melontaretki inkkareilla Ivalojoki,Lisma-Veskoniemi
5.-16.7.2015 Rinkkavaellus Näkkälä-Lemmenjoki
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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 tarjoilulla jo kello 17:30.  Itse ilta alkaa klo 18. 
Ovimaksu 2,-.

10.11.2014 Pohjois-Skandinavian vaellusreitit
Pohjois-Skandinavian vaellusreitit -kirjan kirjoittaja, Harri Ahonen saapuu kertomaan Pohjois-
Skandinavian  vaelluskulttuurista.  Alustuksen  tarkoitus  on  jakaa  Ruotsissa  ja  Norjassa 
vaeltamiseen liittyvää tietoa, jota kirjailijalle on kertynyt useiden vuosien ajalta, kun hän on 
asunut ja vaeltanut Skandinaviassa sekä kertoa kaikenlaisista omakohtaisista kokemuksista. 
Kirjaa ostettavissa kerhoillassa – rajoitettu erä.

8.12.2014 Vapaalaskuilta
Vapaalasku  -  laskettelu  hoitamattomilla  luonnonrinteillä  -  on  nopeasti  suosiotaan  lisäävä 
urheilumuoto.  Harrastajamäärien  lisääntyessä  ja  välineiden  kehittyessä  vapaalaskijat 
hakeutuvat  yhä  kauemmas  laskettelukeskuksista,  ja  vapaalaskuun  alkaa  liittyä  piirteitä 
tunturivaelluksesta. Yksi "Vapaa lasku - tieto, taito, turvallisuus" –kirjan tekijöistä kavtsilainen 
Matti  Verkasalo  tulee  johdattamaan  meitä  umpihangille.  Kirjaa  mahdollisesti  ostettavissa 
illassa. 

12.1.2015 Halti ja Kilpisjärvi
Käsivarren pohjoisosassa kohoavat kaikki Suomen yli tuhannen metrin korkeudelle yltävät 
tunturit. Ylväimpänä ja pohjoisimpana niistä nousee Halti, 1 324 metrin korkeuteen. 
Ensimmäiset retkeilijät kapusivat Haltille jo 1930-luvulle, jolloin Kilpisjärvelle ei ollut vielä edes 
tieyhteyttä. Suomen korkein kohta ja sen eteläpuolella levittäytyvä laaja avotunturialue 
innoittavat yhä matkailijoita, retkeilijöitä ja erämaan vaeltajiaYliperän ystäviä. Seudulle 
ominaista ovat huimat korkeuserot, jyrkät pahdat, puuttomat paljakat sekä kalkkipitoisen 
maaperän ja alpiinisen ilmaston tuomat ainutlaatuiset elinolot vaativille tunturikasveille ja 
niistä riippuvaisille hyönteisille. Retkeilytoimittaja ja -kirjailija Joel Ahola kertoo Käsivarren 
retkeilymaastoista. Esityksensä jälkeen Joel myy tekemiään karttoja ja kirjoja. Viime keväänä 
ilmestyi retkeilyopas ja kartta "Kilpisjärvi Halti".

9.2.2015 Luontokohteita Pääkaupunkiseudun laitamilla
Kun karttaan piirtää Helsingin Tuomiokirkolta kaaren, joka ulottuu linnuntietä noin 110 km 
etäisyydelle, sen sisään jää maaseudun, taajamien ja kaupunkien palapeli tiuhaan asuttua 
Etelä-Suomea. Raija Hentman kertoo kohteista Helsingin länsipuolella. Raijalta ilmestyi 
keväällä aiheesta kirja "Etelä-Suomen retkeilyopas 1", jota voi ostaa illassa.
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9.3.2015 KEVÄTKOKOUS ja kuvia kerhon tapahtumista

20.4.2015 Huom! päivämäärä! Irlannin aurinkorannoilla
Me tunnemme Irlannin sumujen maana. Josku aurinko kuitenkin paistaa. Tommi Avikainen 
Tunturikerho Ovtsista kertoo Irlannista patikoijan silmin

11.5.2015 Aarresaaret
Ulkosaarten kehä on aina vartioinut ja puolustanut Helsinkiä. Saarilta on vuosisatojen ajan 
tähyilty erivärisissä univormuissa milloin länteen, milloin itään. Ihmisen rakentaessa saaria 
niiden luonto on mukautunut tapahtumiin ja käyttänyt uudet mahdollisuudet hyväkseen. 
Vaihtuvien asukkaiden mukana on saarille päätynyt mm. istutettuina ja salamatkustajina 
uusia kasveja.
Saaristo-opas, luontokuvaaja ja tietokirjailija Jarmo Nieminen on tarkkaillut ja kuvannut 
Helsingin edustan saaria kymmeniä vuosia. Tervetuloa luontoretkelle salaperäisille 
sotilassaarille.
Kirja Aarresaaret kannattaa ostaa jo nyt, koska kerhoillan aikaan painos lienee loppunut. 

RETKET
Uudenmaan latualueen Elämyspassiretket 2014

Syyskaudella on yksi Elämyspassitapahtumaa vielä jäljellä. Näin pääsee tutustumaan muiden 
latuyhdistysten tapahtumiin ja retkikohteisiin. Lisäksi voi kerätä leimoja elämyspassiin, joita 
saa tapahtumista. Passin täyttäneet osallistuvat tapahtumissa palkintojen arvontaan. 
Tapahtumat ovat maksuttomia.

9.11.2014 klo 10 Patikointi
Kokoontumispaikkana on Gunnarlan maja, Dansbackantie 173, Lohja. Majalta lähdetään 
Gunnarlan metsiin. Retken varrella olevalla laavulla on mahdollista paistaa makkaraa. Tied. 
ja Ilm. Leea Lindstedt, p. 050-494 9929.
Järjestäjä: Lohjan seudun Latu 

14-16.11.2014 Viikonloppuretki Repoveden kansallispuistossa 
Tule mukaan aistimaan lähestyvän talven tunnelmaa Repoveden kansallispuiston jylhiin 
maisemiin, ja nauttimaan leiritulen lämmöstä!
Kokoonnumme perjantai-iltana Kapiaveden leiripaikalle jossa vietämme ensimmäisen yön. 
Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot Lapinsalmen pysäköintipaikalle jättäen. 
Lauantaina kuljemme ensin Tervajärvelle josta suuntaamme tutustumaan salaperäiseen 
Kirnuhuokoon. Päivän jälkipuolella nousemme katsomaan maisemia Mustalamminvuorelle ja 
käymme katsastamassa josko Olhavalla vielä kiipeillään. Lopuksi siirrymme Valkjärven 
rantaan jossa tulistelemme ja yövymme. Sunnuntaina palaamme Lapinsalmelle 
Kuutinkanavan ja Katajavuoren kautta osin omia polkuja ja tienpohjia hyödyntäen. 
Kaikkinensa matkaa kertyy noin 25 kilometriä joista vajaat kaksi perjantaina, noin 16 
lauantaina ja noin 7 sunnuntaina, valtaosin merkattuja reittejä hyödyntäen. Varaudu 
kulkemaan osa matkasta otsalampun valossa.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin 
toiselle.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com , 050381 3894). 
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1.2.2015 Puolipitkä umpihankihiihto Nuuksion alueella
Vuonna 2014 hiihto vaihtui mukavaksi polkuretkeksi vesitihkussa. Tulevaksi talveksi lunta on 
kovasti tilattu jotta päästään 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-kuusi tuntia. 
Matkan varrella pidämme pari evästelytaukoa. Alle on syytä ottaa latusuksia kantavammat 
sivakat – esim. tunturisukset. 
Jos lunta ei ole tarpeeksi niin sitten vaihdetaan paikkaa tai kulkutapaa. Toivotaan kuitenkin 
parasta eli riittäviä lumia!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050381 3894). 

Talven perinteinen hiihtoviikonloppu 21.-22.2.2015
Suunnitelmana on lähteä Torronsuolle. Kokoontuminen on lauantaina 9.00 Hämeen 
luontokeskuksen parkkipaikalla, Härkätie 818, 31380 Letku (Tammela). Sieltä hiihdämme 
Torronsuon etelälaidalla olevalle laavulle ja lintutornille. Matkaa kertyy noin 15km. Maastossa 
yövytään teltoissa, joten mukaan tarvitaan normaalit talvivaelluksen välineet: ahkio, mieluiten 
eräsukset, lämmin makuupussi, talvikäyttöön soveltuva keitin. Kuljetuksista, varustetarpeista, 
telttapareista ym. sovitaan tarpeen mukaan. Suunniteltu päivämatka on melko lyhyt, joten 
reitti sopii myös aloittelijoille. Lisätiedot ja ilmottautumiset Kirsi Hiltunen 040 5431074 
kirhan(at)welho.com tai Juha Kelkka juha.kelkka(at) pp.inet.fi 0503323239. 

VAELLUKSET

28.12.2014 - 5.1.2015 Kaamosvaellus Hetta - Lisma
Kavtsin perinteinen kaamosvaellus järjestetään osana rajapyykiltä rajapyykille -projektia. 
Tällä kertaa retki ajoittuu Joulun ja Loppiaisen välisille päiville. Retki aloitetaan 
sunnuntaiaamuna 28.12. Enontekiöltä Hetasta ja retki päätetään maanantai-iltana 5.1. 
Lisman kylään Kittilän kunnassa, josta siirrytään yhteiskuljetuksella Levin kautta takaisin 
lähtöpaikkaan Enontekiölle.
Vaelluksella yövytään perinteiseen tapaan teltoissa ja tavarat vedetään ahkiossa. 
Liikkumiseen käytetään lumitilanteesta riippuen joko lumikenkiä tai suksia tai molempia. 
Päivämatkat ovat 10-12 km ja pääosin tasaista maastoa. Vaellusreitti kulkee Korsatunturin 
vierestä ja suunnitelmissa on tehdä leiristä käsin puolen päivän retki Korsatunturin huipulle.

Vaellus sopii normaalikuntoiselle ulkoilijalle, jolla on ennestään vaelluskokemusta. Jos 
harkitset ensimmäistä talvivaellusta, on kaamosvaellus oiva tilaisuus kokea talviset 
olosuhteet tunturissa.

Matkat Enontekiölle Hettaan ja takaisin jokainen osallistuja järjestää lähtökohtaisesti itse, 
mutta retkipalaverissa voidaan sopia kimppakyydeistä ja julkisilla matkustamisesta 
osallistujien kesken.

Retkipalaveri pidetään marraskuun lopulla Helsingissä. Tarkempi aika ja paikka tiedotetaan 
ilmoittautuneille sähköpostilla. Osallistujille annetaan yksityiskohtaiset valmistautumisohjeet 
vaellusta varten. Kerholta saa vuokrattua ahkioita, suksia, lumikenkiä, talvitelttoja sekä 
lamppuöljyllä toimivia petrolikeittimiä. Lisätietoja kerhon varusteista löytyy nettisivuilta.

Ilmoittautumiset
sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@gmail.com
Lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243 
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Kolmenvaltakunnan rajapyykiltä rajapyykille hiihtovaellus,Nellim Muotkavaara- 
Ukonjärvi 3.4 - 11.4.2015

Matkustus : Lähtö Helsingistä yöpikajunalla Torstaina 2.4.2015. Perjantaiaamuna matka 
jatkuu Bussilla Ivaloon, ja siitä edelleen Taxi kyydillä Nellimeen. Retki suoritetaan hiihtäen 
Retkivälineet kuljetetaan ahkioissa, ja yövymme teltoissa. Ukonjärvellä olemme Lauantaina 
11.4.2015. Paluu Sunnuntaina 12.4.2014 Bussilla Rovaniemelle ja edelleen yöjunalla 
Helsinkiin jonne saavumme Maanantaina 13.4.2015. Retkiohjelma tarkennetaan alkuvuoden 
Väärtiin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Martti Kemppainen, markempp@dnainternet.net ; tai 
0405883656 

5.-16.7.2015 
Pyykiltä pyykille -projekti: Yöttömän yön vaellus Näkkälästä Lemmenjoelle
Kolmen valtakunnan pyykiltä toiselle etenevä matkamme on edennyt syksyllä 2014 jo 
Hettaan asti, ja niiltä tienoilta suuntaamme paitsi suoraan kohti itää, niin myös maamme 
päälaen kautta kiertävälle pohjoiselle reitille. Jälkimmäisen version ensimmäisenä osuutena 
kuljemme Näkkälästä Lemmenjoelle, nähden matkalla monipuolisesti pohjoista luontoa – mm. 
kauniisti kumpuilevaa avotunturia, syrjäisen metsäistä erämaata ja vaikuttavaa jokilaaksoa. 
Välillä tapaamme myös erämaan elinkeinojen merkkejä urineen, erotuksineen ja 
kultamaineen.
Suuntaamme Näkkälästä aluksi Pöyrisjärvelle josta jatkamme Norjan rajan tuntumassa 
Naltijärvelle. Tällä osuudella kuljemme pääosin tunturiylängöllä paikallisten kulku-uria 
hyödyntäen. 
Näitä uria kuljemme myös Puljun erämaan pohjoiskulman läpi Lemmenjoen kansallispuiston 
puolelle Pahtajärvelle, josta suuntaamme omia polkuja Vaskolompololle. Matka jatkuu 
koivikkojen ja lyhyiden suo-osuuksien läpi kohti yläviä kultamaita ja edelleen Lemmenjoen 
laaksoa. Retkemme loppuosuuden Njurgalahteen kuljemme joen maisemissa pitkälti 
retkeilyreittejä pitkin. 
Matkaa kertyy noin 170 km jaettuna yhdeksälle kokonaiselle ja kahdelle vajaalle 
kulkupäivälle. Keskimäärin päivämatkat ovat 16 km. Matkan puolivälin tienoilla pidämme 
lisäksi vapaapäivän. Vaelluksella yövytään lähtökohtaisesti omissa teltoissa, ja kukin kulkija 
kuljettaa tarvitsemansa itse. Varusteiden täydennysmahdollisuuksia ei reitillä ole. Varaudu 
ylittämään jokia kahlaten. Vaellus on Tunturiladun luokittelun mukaan ’vaativa tunturivaellus’, 
mutta sitä helpottaa reitin ensimmäisen puolikkaan kulkeminen pitkälti polkuja ja mönkijänuria 
pitkin.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.6.2015 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 
050381 3894). Ennen vaellusta pidetään retkipalaveri, jossa käydään läpi tarvittavat asiat. 
Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet etukäteen sähköpostilla.
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MUUT TAPAHTUMAT

Risukeittimien kokoontumisajot vol. 3 – Risuretki Inkooseen 25.10.2014 klo 12 alkaen

Tunturikerho Kavtsi kutsuu risuretkeilijät ja tuleen tuijottajat kokoontumaan kolmansiin 
risukeittimien kokoontumisajoihin lauantaina 25.10. kerhon majalle Kärrikaltioon, osoitteeseen 
Inkoon rannikkotie 2290, Inkoo.

Risuretki on jatkoa tammi- ja huhtikuussa 2014 järjestetyille Risukeittimien kokoontumisajoille 
ja kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet mukaan. Tapahtumaan toivotaan näytille 
risukeittimiä ja avotulimajoitteita. Perinteiseen tapaan omintakeisin risukeitin palkitaan! 

Risuretkelle on kutsuttu retkeilyalaan vihkiytyneitä mielenkiintoisia vieraita, kuten 
retkeilyoppaistaan ja -kartoistaan tuttu Joel Ahola, Pohjois-Skandinavian vaellusreitit -kirja 
kirjoittanut Harri Ahonen sekä Viiden tähden vaellus – Parhaat vinkit ja ruoat eräretkelle 
-kirjan kirjoittanut Piritta Kantojärvi. Lisäksi Kavtsin retkenvetäjät ovat paikalla kertomassa 
syksyn ja talven retkistä sekä suunnitelmista tulevalle vuodelle. 

Risuretken osallistujilla on mahdollisuus yöpyä Kärrin piha-alueella omissa teltoissa. Sauna 
lämpiää illalla ja on retkeilijöiden käytössä. Pihapiiristä löytyy nuotio, omat makkarat ja muut 
eväät mukaan (lähin kauppa Karjaalla). Kösä on lupautunut paikalle kahvia keittelemään ja 
pannun täytettä toimittavat Pirkanmaan Paahtimo Tampereelta ja Paahtimo Papu 
Jyväskylästä. 

Maja sijaitsee Inkoon ja Raaseporin rajalla, Inkoon rannikkotien (kantatie 51) ja 
Söderlandintien risteyksessä, noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Lähestyessä 
maamerkkinä toimivat ”Hauta 1918” –muistomerkin kyltit, jotka ohjaavat Söderlandintielle. 
Suosittelemme saapumaan paikalle kimppakyydein pysäköintipaikkojen vähyydestä johtuen. 
Pysäköinti Inkoon rannikkotien tai Söderlandintien varteen liikennesääntöjä noudattaen. Maja 
sijaitsee Inkoon rannikkotien eteläpuolella, hiekkatien varressa, parin sadan metrin päässä 
kantatiestä. 

Lisätiedot:
Tiina Loisa, tiina.loisa(a) saunalahti.fi
Joppe Ranta, joppe(a)wildrover.org 

7.11.2014 Puolipitkä kuutamomarssi Malminkartano - Paloheinä - Malminkartano
Perinteinen puolipitkämarssi toteutuu tänä vuonna kuutamoretkenä. Kävelylle lähdetään klo 
18 Malminkartanon täyttömäen parkkipaikalta (Naapuripellontie 7, Helsinki), johon pääsee 
helposti sekä julkisilla että omalla autolla.
Kävelyreittejä pitkin suunnataan Paloheinän huipulle, jossa tähyillään näkyykö täysikuu 
taivaalla ja samalla voi nauttia omia eväitä. Retki jatkuu Paloheinän alueen polkuverkostoa 
hyödyntäen Haltialan aarnimetsän ja Vantaanjoen rantapolkujen kautta Pitkäkoskelle, jossa 
pidetään toinen tauko. Retken kolmas ja viimeinen osuus suuntaa Hakuninmaan ja Kaarelan 
kautta mutkitellen takaisin lähtöpaikkaan, mutta lopussa koukataan Malminkartanon 
täyttömäen huipulle ihastelemaan tähtitaivasta ja pyöreänä möllöttävää kuuta sekä 
alapuolella levittyvän Helsingin valomerta.
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Varaa mukaan heijastin, otsalamppu, säänmukainen vaatetus ja hyvät kävelykengät sekä 
sopivasti juomaa ja evästä omiin tarpeisiisi. Retken kesto on noin 5 tuntia ja matkaa kertyy 
vajaa 20 km.
Ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Halutessaan voi retkelle osallistua vain osaksi matkaa.
Retken vetäjinä toimivat:
Panu Loisa, puh. 0400 708 243, panu.loisa@gmail.com
Mika Kiiski, puh. 050 381 3894, kiiski.mika@gmail.com 

      

         

 Tinalankakurssi 24.-25.1.2015. Helsingin Seudun Lapinkävijät järjestää kurssin, jolle 
kavtsilaiset ovat tervetulleita. Opettajana on Sunna Valkeapäää. Kurssilla tehdään ensin 
rannekoru ja sen jälkeen, mitä kukin kurssilainen haluaa tehdä. Kurssimaksu selviää 
Lapinkävijöiden nettisivuilta www.lapinkavijat.net, sillä kokonaiskustannukset eivät ole selvillä 
Väärtin mennessä painoon. Lisätiedustelut Raija Hentman p. 0400-380 606 ja 
ilmoittautumiset sähköpostitse: raija.hentman(at)nic.fi 
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Tervetuloa Kavtsin joulujuhlaan

lauantaina 13.12.2014 klo 17 alkaen, Solhemissa, Kirkonkyläntie 23, Malmi! 

Paikka on sama, missä joulujuhlaa on vietetty viime vuosina.

Odotettavissa lämminhenkistä ohjelmaa, leikkejä, yhteislaulua, joulunäytelmä... 

Ota omat ruokailuvälineet mukaan.

Joulupukkikin on luvannut piipahtaa kiireidensä keskellä! 

Tarjolla joulupuuroa ja pipareita.
Tule ja tuo perheen pienimmätkin mukaan! 
Vapaa pääsy! 

Tuo muutaman euron paketti yhteiseen joulusäkkiin. Omille pienillesi voit tuoda 
nimellä varustetun paketin.
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai joulukakkua, ota yhteys kerhon 
emäntään Marita Maulaan, marita.maula@kolumbus.fi.

            

   
                     
 
 

12
2



TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Kavtsi toteutti jälleen Tuomo Väliahon johdolla perinteisen Inarijärven kirkkovenesoudun.
Soutajia oli kymmenen ja aluksen päällikkönä toimi Kalevi Peltoniemi.
Tuomon Buster oli kalastus/huolto/turvaveneenä, jossa oli kansimiehenä ja kalastajana 
Tapani Peltoniemi.
Ensimmäisenä päivänä, ensimmäinen ja ainoa päiväksi osunut sadekuuro kasteli retkeläiset 
heti alkukilometreillä. Ukonsaarelle nousimme jo auringonpaisteessa.
Leirisaaremme Hietasaari on telttaretkeilijän unelma. Pari sataa metriä pitkä hiekkaranta 
reunustaa pehmeää sammalvarvikkoista mäntymetsää. Etenkin alkupäivinä
meitä helli melkein 30 asteen helle.
Leiriytymisen aikana Irma Tolosen keittiöryhmä aloitti ruokahuollon hirvikeitolla. Jo samana 
iltana huoltovene kävi ensi kertaa verkoilla, eikä turhaan, muutama harjus, noin aluksi.
Toistuvana päivärutiineina olivat Jukka Vilenin aamuiset porokahvit ja kalaryhmän aamuinen 
verkoillakäynti.
Ensimmäisen yön saalis oli runsas. Utelias joukko oli aamulla rannalla vastassa ja ihmetteli 
kalojen määrää, 6,4kg! Kaikki arvokaloja, joita riitti niin keittoon, paistettavaksi, graavattavaksi 
ja muikkua savustettavaksi. Tällainen saalis merkitsi, että omia retkiruokia jäi kotiin 
kannettavaksi.
Joka illan kruunasi letunpaisto. Jokainen paistoi vähintään kaksi lettua itselleen. Lakkoja ja 
mustikoita riitti joka letulle höysteeksi, tietysti hunajalla maustettuna.
Hoikan Petäjäsaaren hyvin varustettu retkeilytukikohta tuli jälleen tutuksi.
Kullankeltaista savumuikkua sai välillä vatsan täydeltä ja useimmille uusi seurapelikin tuli 
tutuksi. Eila Nokelaisen ja Janne Nikkisen johdolla Rummicup pelirinki oli heti valmiina,
kun vähänkin joutoaikaa liikeni.
Pari uutta lisävarustettakin oli otettu mukaan.
Tuomon suunnittelema ja valmistuttama fileerauspöytä oli ahkerassa käytössä, kun kala-
asiantuntijat kouluttivat uusia fileerajia.
Antti Pulliainen oli värvätty hoitamaan telttasauna tarvittaessa löylykuntoon. Ensimmäisellä 
pystytyskerralla joutuivat kaikki luovuttamaan. Kiukaan savuputken ympärille viritetty
teltta roikkui velttona, emmekä mittavasta aivotrustista huolimatta onnistuneet sovittamaan 
tukiputkiröykkiötä telttaa tukemaan!? Tuomon oli soitettava teltan vuokraajalle, Baazolle ja 
pääsimme vihdoinkin, jo valmiiksi hikisinä, nauttimaan kuumista höyryistä.
Inarijärveä risteillessämme saimme pariin kertaan kokea Kasariselän ankaruuden. Yritimme 
tietysti välttää sen ylitystä kovemmalla kelillä. Perämiehemme Kalevi Peltonieni onnistui, 
tiukoista tilanteista huolimatta, ohjaamaan meidät tyynemmille vesille.
Pari pientä puutetta jäi ainakin kirjuria vaivaamaan. Lakkoja oli vähemmän kuin yleensä eli 
useilla jäi varatut astiat täyttämättä, Jukkaa lukuunottamatta. Petankkisaaren lyhyt 
hiekkaranta oli nyt täynnä kajakkeja, joten petankin luomuturnaus jäi tällä kertaa kokematta.
Tyytyväinen soutaja 
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 kuva:Antti Pulliainen. Ukolta eteenpäin 
 

Hirvaan kierros Salamajärven kansallispuistossa 19-24.7.2014
Tasso Lampen (retken johtaja), Pippi Collander, Pålle Collander, Erja Lukkari, Ulla 
Voutilainen, Airi Särkilahti (teksti)

Salamajärven kansallispuisto Kivijärven, Kinnulan ja Perhon alueella Keski-Pohjanmaalla on 
Suomenselän vedenjakajaseutua ja tunnetaan metsäpeuran uutena kotina. 10 metsäpeuran 
siirtopopulaatiosta vuodelta 1979 on kasvanut yli tuhatpäinen kanta. Helteinen Hirvaan 
kierroksemme alkoi myöhään lauantai-iltapäivällä, kun saavuimme omilla kyydeillä 
Koirasalmen luontotuvan parkkipaikalle. Ensimmäisen leiriyö oli Koirajärven rannalla, mutta 
ennen telttojen pystytystä teimme kierroksen Salamanperän luonnonpuiston suuntaan. Pippi 
ja Tasso tunnistivat kasveja mm. kurjenjalka, myrkkykeiso ja yövilkka. Tasso piti tietoiskuja 
alueen kulttuurihistoriasta pitkin matkaa, tällä kävelyllä näimme heinäladon ja kuulimme 
suoniittyheinän teosta. Myöhemmin kuulimme mm. tervanpoltosta, metsänvartijatiloista, 
tukkikämpistä ja savottakulttuurista. 

20.7. Sysilampi (10,6 km)
Sunnuntaiaamuna saapui Ulla ja aamiaisen jälkeen lähdimme rinkat selässä matkaan. 
Alkumatka oli kuivaa mutta kivikkoista kangasmetsää, juomatauko Ruuhilammen 
tulentekopaikalla, ruokailu Heikinjärven laavulla, sitten poikkeaminen lintutornilla sekä 
Kauluksen kämpällä, jossa pidimme sadetta. 
Matkaa jatkaessamme alkoi taas ukkostaa ja satoikin melko rankasti. Määränpäämme oli 
Sysilampi, jossa on sekä varaustupa että autiotupa. Paikka on entinen tukkikämppä, jäljellä 
on hevostalli ja saunarakennus. Itse kämppä on purettu. Autiotuvasta saimme nukkumapaikat 
ja varusteet kätevästi kuivattua. Varaustuvassa oli 3 naisen seurue, äiti, 5-vuotias tytär ja 
isoäiti, lisäksi pihapiiriin leiriytyi tyttö, joka oli matkassa koiransa kanssa. Tällaista ruuhkaa ei 
muissa leiripaikoissa ollutkaan vaan saimme olla itseksemme.
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21.7. Valvatti (15,5 km)
Tauko Jyrkkäniemessä, ruokapaikkamme Pitkälahden rannassa, Pitkälahti on ollut 
metsänvartijan tila. Ahvenlammen laavulla tapasimme 5-henkisen perheen ja isoäidin. 
Saimme maistaa nuotiossa lämmitettyä vaahtokarkkia, uusi lisä retkiherkkuihin. Olimme 
aloittaneet nyyttärit jo Sysislammella ja Valvatissa jatkettiin. Maistelimme grillattuja 
herkkusieniä (muuten koko retken aikana näimme vain pari syötävää sientä), puolukkaleipää, 
nuotiobanaaneja suklaakastikkeella, lakkaherkkua, muffinsseja ja valkosipulileipää. 
Valvatissa on autiotupana vanha metsänvartijan hirsinen talo vuodelta 1863 ja soma 
saunarakennus, jossa saimme hyvät löylyt. Pihassa kasvoi metristä heinää, koiranputkea ja 
nokkosta, joten oli hyvä majoittua vilpoiseen pirttiin ja kamariin. 

22.7. Lehtosenjärvi (10,6 km)
Poikkeaminen lintutornilla, ruokailu upeassa Jyyskänniemessä, josta Pippi löysi geokätkön. 
Jyyskänniemi Vähä-Valvatinjärven rannalla on ollut historiallisen ajan asuinpaikka ja 
mahdollisesti hämäläisten erämiesten pyyntitukikohta. Aurinko paistoi kuumasti ja pakotti 
pitämään juomataukoja usein. Lehtosenjärvessä oli tosi lämmintä vettä ja uimme siellä heti 
saavuttuamme ja vielä toistamiseen teltat pystytettyämme ennen nukkumaan menoa. Isossa 
kodassa keitimme nuotiolla juomavettä seuraavan päivän taipaleelle. 

23.7. Pyydyskoski (17,2 km)
Herätys oli jo 4.30, jotta pääsimme matkaan kuudelta aamuviileässä. Edessä oli pitkä ja 
kuuma päivä. Osaltaan kurjet huolehtivat herätyksestä aloittaessaan huutelunsa auringon 
noustessa. Erja suuntasi tienvarteen ja taksilla takaisin, jo aikaisemmin revähtänyt lihas ei 
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sallinut jatkamista. Me muut nautimme vilpoisessa aamussa taivalluksesta, matka taittui 
Pinkelinkankaan laavun ja Nielujärven kaivon, lintutornin ja laavun kautta kansallispuistoon ja 
Koirajoen varteen. Paarmoja oli aika tavalla ja hyttysiäkin jonkin verran. Taivallus jatkui 
vanhassa aarnimetsässä, kilpikaarnaisia mäntyjä, lahopuita, erilaisia kääpiä, luppoa ja 
naavaa. Soilla tapasi erilaisten sammaleiden, suopursun ja tupasvillan lisäksi pyöreälehtistä 
ja kapealehtistä kihokkia, raatetta, vesihernettä, vaiveroa, vaivaiskoivua ja korpipaatsamaa 
kasvoi monessa paikassa. Talviahon laavulla menimme virkistäytymään vilpoiseen 
Koirajokeen. Leiripaikkamme Pyydyskoskella oli saman Koirajoen varressa ja virkistävän 
kylvyn ja kodassa otettujen torkkujen jälkeen oli vuorossa ilta-ateria ja telttojen pystytys. 

24.7. Paluu Koirasalmeen (5,4 km)
Tulimme takaisin Ison Koirajärven itäpuolta, tosi kaunis järvimaisema, järvellä kuikkaperhe 
poikasineen, joutsenpari lähti lentoon ja kaarsi ylitsemme, sokerina pohjalla oli viimeisellä 
juomatauolla noin kilometri ennen Koirasalmea näkemämme metsäpeura ja vasa. 
Luontotuvalla ensin uitiin ja sitten pullakahvit ja jäätelöt ennen kotimatkaa. 

Ruskavaellus 6.-13.9.2014
Junan pehmeillä penkeillä jossain määrin nukutun yön jälkeen kerhomme kova kolmikko lähti 
viemään kolmen valtakunnan rajapyykiltä Markkinaan tullutta viestiä eteenpäin kohti Hettaa. 
Edessä oli reilu viikko Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueella, Tarvantovaaran erämaa-
alueella ja lopulta Palojärven, Näkkälän ja Hetan maisemissa. Harvemmin kuljettu reitti, mitä 
ilmeisimmin, eli luvassa omalla tavallaan ainutlaatuinen vaelluskokemus.
Säätiedotukset olivat luvanneet suotuisaa säätä, kerrankin paikkaansa pitäen. Aurinko paistoi 
sopivasti, niin ettei makeaa tullut mahan täydeltä muttei valonnälkääkään nähty. Maisema siis 
hehkui aivan riittämiin puolittaisen ruskan väreissä jossa erityisesti suot erottuivat keltaisina. 
Parina aamuna päästiin sen verran pakkasen puolelle että pääsimme ihastelemaan kuuran 
kuorruttamaa maastoa nousevan auringon hehkussa.

Matkamme suuntasi aluksi Lätäsenon varren uraa kohti pohjoista, välillä maaston puolella 
käyden ja ensikosketuksen soihin saaden. Lähtöpäivä venyi vähän pitkäksi kun karttaan 
merkattu laavu loisti poissaolollaan, ja sen ympäristö oli mökkejä sen verran täynnä että 
pihapiireistä pois pääsemiseksi oli hieman edettävä. Miellyttävä leiripaikka kuitenkin virran 
rannalta löydettiin ennen pimeän tuloa. 

Ensimmäinen täysi kulkupäivä kulki aluksi kalamiesten polveilevia polkuja pitkin 
Vähäkurkkiolle josta emme meinanneet kameroitamme irti saada. Pian tämän jälkeen 
saavuimme Isokurkkiolle, ja edelleen sen autiotuvalle, jonka vieraskirjasta luimme Panun 
ryhmän juhannuksen seutuvina jättämät kirjaukset. Polut jäivät tässä vaiheessa vähäksi 
aikaa. Punnerrettuamme jokilaaksosta ylös suuntasimme koivukankaisille Nallitievoille soita 
vältellen ja varsin siedettävistä kulkumaastoista nauttien. Puusasjoen ylityspaikkaa ennen 
edessä oli ensimmäinen mainittava suo-osuus jossa jalkamme kyllä pysyivät kuivina, mutta 
meno alkoi muistuttaa A-luokan rämpimistä. Joesta pääsimme helpolla kahlauksella yli, ja 
rämmittyämme vielä tovin löysimme juuri ja juuri teltanpaikat joen partaalta. 

Suo syö miestä, mutta onneksi ei sentään mainittavasti, siitäkin huolimatta että 
kolmannestakin päivästä iso osa oli sitä itseään – loistavaa steppitreeniä kolmiulotteisella 
koordinaatiohaasteella. Haastetta helpotti kelkkareitin pohja siltoineen, ja pian olimmekin 
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Uijavaaran eteläpuolisilla kuolpunoilla. Päivän päätteeksi nousimme pois koivikosta 
Hietakerolle aurinkoisia maisemia ihailemaan. Leiripaikaksi löytyi paljakalta Saappajärvi. 

Alkuperäinen suunnitelmamme mukaan olisimme käyneet seuraavaksi Tarvantovaaran 
päällä, mutta aamun valjettua sumuun verhoutuneena, suuntasimme sen sijaan kohti Norjan 
rajaa, ajatuksena käydä Stuorrahanoaivilla mikäli sää aukenisi. Sitä ennen tutustuimme 
Ravaltojärven maisemiin aiottua tarkemmin sillä järven suolla sijaitseva laskujoki osoittautui 
uimalla ylitettäväksi, puuha johon emme ryhtyneet. Stuorrahanoavin Struven ketjun 
torninraunioille ehdittyämme sää oli taas mitä käypäisin joskin hieman tuulinen. Niinpä 
jatkoimme varsin pikaisesti matkaa kohti Savijärveä, nimestään huolimatta kirkasvetistä 
leirijärveämme.

Mönkijänuraa lähdimme kohti Salvasjärven tupaa, edessä lyhyt kulkumatka. Matka joutui 
paljakassa, ensin mönkijänuralla ja sitten maastossa kun emme tohtineet järven eteläpäässä 
olevan kylän läpi kulkea. Kävimme kuitenkin iltakävelyllä katsomassa siistiä, joskin jo kesän 
jäljiltä hiljentynyttä kylää pienen välimatkan päästä. 

Aamuksi sopivasti saadun sateen vauhdittaessa menoa suuntasimme oikoreitille Norjan läpi 
ja edelleen Ruijantielle. Tien ylitettyämme todellisuus taas muistutti itsestään – suorinta tietä 
ei välttämättä kulje mitään uraa, ja välillä saattaa olla ryteiköstä nauttimista. Rämpiminen jäi 
kuitenkin virkistävän vaihtelun tasolle, ennen kuin löysimme loistavan leiripaikan Rastaharjun 
viereisiltä hiekkakentiltä. Erämaan tunnelmaa rikkoivat korkeintaan liikenteen äänet läheiseltä 
valtatieltä.

Reissumme viimeinen metsäreittipäivä alkoi Rastajoen helpolla ylitysloikalla, ja matkan 
tyssäämisellä yllättäen ja pyytämättä eteen ilmestyneeseen komean polveilevaan 
koskijaksoon. Saatuamme silmämme siitä irti kuljimme aluksi Rastajoen vartta ja sitten 
Pitkäselän ja Mäntymaan kautta Näkkälävaaran tuntumaan. Maasto oli yllättävänkin 
suotuisaa kulkemiselle, ja niinpä olimme hyvissä ajoin katsomassa maisemia vaaran laella. 
Hieno maisemapaikka olikin. Vaaralla tapasimme ensimmäiset muut ihmiset koko reissulla, 
paikallisen vanhemman isännän mönkijällään ja pari kylällä lomailevaa turistia. Kylän läpi 
kuljettuamme suuntasimme Hettaa kohti kulkevalle merkatulle reitille, jonka polkuautotieksi 
jossain välissä nimesimme.

Kirpeän upeaan aamuun heräsimme Näkkäläjoen varrelta, ja aikaisin lähdimme etenemään 
kohti Hettaa, tavoitteena ehti Hetan Majatalon illallispöytään. Edessä oli noin 24 kilometriä 
joten kulkemista riitti aivan tarpeeksi. Matkalla näimme kuitenkin vedettömän 
kummituskämpän ja ihailimme komeita mäntymetsiä viikon koivikko- ja paljakkataipaleen 
jälkeen. Majatalon pihaan tulimme lopulta hyvissä ajoin, ja ehdimmekin nauttia paikan 
palveluista ja hyvästä hengestä. Arvoisensa päätös kaikkiaan 129 kilometrin osuudelle, 
yhteisellä matkallamme joka on jatkuman Kaamosvaelluksella vuodenvaihteessa!

Mika Kiiski 
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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 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).

KUULUMISIA JÄSENSIHTEERILTÄ
Tämä luettavanasi oleva Väärti on 52. lehti, jonka jäsensihteerinä olen ollut saattelemassa 
matkaan. Yksittäin laskien Väärtejä on lähtenyt postiin lähemmäs 25000 kappaletta, sillä 
sähköistä lehteähän ei ole ollut mahdollista valita vielä kovin montaa vuotta. Lehden saa 476 
jäsentä ja nyt paperilehtien määrä alitti ensi kerran 400 kappaleen rajan: 399. Kumpaa sinä 
ensi kerralla haluat lukea?
Nykyisistä 566:a jäsenestä peräti 328 on liittynyt Kavtsiin pestini aikana – ja miten moni 
onkaan mahtanut ehtiä sekä liittyä että jo erotakin. Toiminnallisia muutoksia on ollut kosolti: 
menossa on jo kolmas jäsenrekisteripalveluitten tuottaja tänä runsaan 12 vuoden aikana ja jo 
useiden vuosien ajan olemme käyttäneet ulkopuolista nimi- ja osoitetietojen päivityspalvelua. 
Suuri muutos oli myös ensin perhejäsenyyteen siirtyminen ja sitten rinnakkaisjäsenyyden 
mahdollistuminen. Kaikki tämä on helpottanut työtä eikä kehitys tähän hyydy!

Kun seuraava Väärti ilmestyy, jäsensihteeri on jo vaihtunut. On siis aika kiitellä teitä kaikkia 
monista mukavista yhteydenotoista vuosien varrella. 

Hyvää syksyn jatkoa ja tapaamisiin Kavtsin riennoissa!

Vappu Hietala 

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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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 

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 nouto-
 päivää. 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

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 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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