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Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi
Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie
2290
Kannen kuva: Panu Loisa, Kavtsin
kaamoshiihtovaelluksella
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa.
Painos 500 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy

Jäsenmäärä 577 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2015 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 sihteeriin.

Väärti 2/2015 ilmestyy viikolla 37/2015
Aineisto toimitukseen 14.8.2015 mennessä
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Kerhotoimikunta 2015
Puheenjohtaja Markku Arola
0500 777 554, markku.arola@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja, kerhoiltatoimikunta
Annu Koistinen 050-326 6960,
annu.koistinen@fonet.fi
Liikuttaja, sihteeri Mika Kiiski 050 381
3894, kiiski.mika@gmail.com
Kulinaarinen toimikunta, susiasiat Irma
Tolonen irma.tolonen@ pp.inet.fi

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
sihteerille: Mika Kiiski 050 381 3894
kiiski.mika@gmail.com

Pehtori, koulutusvastaava Iitu Gerlin
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Tiedottaja Antti Risikko 040 531 9684,
antti.risikko@gmail.com
Varustemestari Virpi Jonson 050
3841072 virpi.jonson@valio.fi

Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Markku Arola,
Juhtatie 7, 00750 Helsinki

Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta
Toimituksen tulilta
Tulevat tapahtumat
-Retket
-Vaellukset
-Muut tapahtumat
Turinoita tapahtuneista
Kerhon palveluita
Tulilla kuultua

Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
Pankkitili
Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21,
BIC-koodi NDEAFIHH
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Uusi retkivuosi on pyörähtänyt käyntiin. Kaamosvaeltajat ovat jo palanneet etelään.
Tunturiladun jokavuotiset jäsenmaksulomakkeiden postitustalkoot ovat jääneet historiaan.
Ensimmäisen kerran jäsenmaksulomake ja jäsenkortti olivat yhdessä ja samassa Suomen
Ladun postittamassa lomakkeessa. Nyt voi myös pitää jäsentietonsa ajan tasalla suoraan
Suomen Ladun jäsenpalvelusivujen kautta (ainakin tietääkseni).
Vuodenvaihde toi myös muutoksia kerhotoimikuntaan. Marita Maulalla tuli kulinaarisen
toimikunnan peräsimessä vuodet täyteen ja hänen paikkansa otti Irma Tolonen. Marita jatkaa
edelleen mm. Tunturiladun susiasioiden pähkäilyä. Merja Pehkonen koki saman ”kohtalon”
retkitoimikunnan koordinoijana eli liikuttajana. Mika Kiiskistä tulikin paljon haltija, sillä
sihteeritehtävien lisäksi hän otti retkitoimikunnan vetovastuun ja liitettiinpä sihteerin tehtäviin
vielä jäsenasiat. Paljolti jäsenasiat siis hoituvat nykyään Suomen Ladun jäsenpalvelun sekä
Tunturiladun jäsensihteerin kautta, mutta varmaan edelleen oma sijansa on ihan paikalliselle
tietämykselle jäsenyyskysymyksistä. Kerhotoimikunnan toinen uusi jäsen Annu Koistinen otti
vastuulleen kerhoiltojen ohjelman ja sen selvittämisen, että herätetäänkö henkiin aikoinaan
toiminut ohjelmatoimikunta? On siis aika lausua näin Väärtin sivuilla lämpimät kiitokset Marita
Maulalle, Merja Pehkoselle sekä pitkäaikaiselle jäsensihteerille Vappu Hietalalle tähän
mennessä tehdystä ansiokkaasta työstä Kavtsin hyväksi.
Retkiä ja vaelluksia tehdään niin lähemmäksi kuin kauemmaksi. Vaellusprojekti kolmen
valtakunnan rajapyykiltä kolmen valtakunnan rajapyykille jatkuu. Kaamosvaellus oli yksi osa
sitä. Lähelle on tarjolla ainakin jokunen iltaretki. Uudenmaan latualueen elämyspassiretket
jäivät historiaan, mutta edelleen kannattaa katsella muiden latuyhdistysten retkitarjontaa
lähiseudullasi. Suosittelen tutustumaan myös Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
tapahtumakalenteriin.
Susikyrön Vauvasta vaariin leirin järjestelyt etenevät hitaasti, mutta uskon, että varmasti. Kari
Halinen Tunturiladun johtokunnasta on tätä kirjoitettaessa rekrytoinut ja rekrytoimassa
tekijöitä leirille. Tunturilatu-lehdestä varmaan luemme enemmän.
Luontoelämyksiä vuodelle 2015 toivottaa
Markku Arola
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitokset kaikille juttuja ja ilmoituksia lähettäneille.
Toimituksessa toivomme ja otamme vastaan kaikenlaisia juttuja.
Tapahtumista tulee lehteen sitä mukaa juttuja kun joku niitä kirjoittaa, eli
järjestäjät muistakaa kysyä osallistujista joku kirjoittamaan omanlaisensa
jutun. Toivottavaa olisi, että jutut tulisivat suoraan sähköisessä muodossa
kirjoitettuna ja jos sattuu olemaan joku kuva niin sellaisen voi laittaa
liitteeksi.
Toimituksen puolesta, Antti

TULEVAT TAPAHTUMAT
Toimintakalenteri 2015
21.-22.2.2015

Hiihtoviikonloppu-harjoitus
talvivaellukselle
9.3.2015
Kerhoilta. Kevätkokous ja
kuvia kerhon tapahtumista
22.-27.3.2015
Huollettu hiihtovaellus esim.
senioreille
3.-11.4.2015
Hiihtovaellus
17.-19.4.2015
Merilintujen soidin
Saaristomerellä (sis.kalastus,
melonta, pyöräily
20.4.2015
Kerhoilta. Irlannin
aurinkorannoilla
24.4-3.5.2015
Rautupilkille Ylälappiin
25.4.2015
Pitkä Marssi
11.5.2015
Kerhoilta. Aarresaaret
16.5.2015
Yhdessä pyöräillen
19.5.2015
Linturetki
23.5.2015
Kärrin talkoot
30.5.2015
Melontaharjoitus Ivalojoen
melontaan
ToukoHuollettu pyöräretki Viroon
kesäkuunvaihde 2015 10-14 pv
21.-27.6.2015
Melontaretki inkkareilla
5.-16.7.2015
Rinkkavaellus
26.7.-1.8.2015
Vauvasta vaariin viikko
7.-9.8.2015
Mustikanpoimintaa
Saaristomerellä
29.8.2015
Yhdessä retkeillen
19.9.2015
Retkiruokatapahtuma
5.-13.9.2015
Syysvaellus
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Torronsuo
Pasilan kirjasto
Veskoniemi-Inari
Nellim-Muotkavaara-Ukonjärvi
Högsåra
Pasilan kirjasto
Kilpisjärvi
Usmi
Pasilan kirjasto
Espoo
Suomenoja
Kärrikaltio
Ahviokoski/Kymijoki
Tallina-Haapsalu-HiiumaaSaarenmaa (ja Pärnu)
Ivalojoki, Lisma-Veskoniemi
Näkkälä-Lemmenjoki
Susikyrö
Högsåra
Vuosaari
Ivalo-Muotkavaara

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,-.

KOKOUSKUTSU

Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
9.3.2015. klo 18 Pasilan kirjaston auditorio, 2. kerros, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9 §:n mukaiset kevätkokousasiat.
Kokouksessa kerrotaan mm. mitä vuonna 2014 on kerhossa tapahtunut ja mihin rahat ovat
menneet.
Tarjoilu alkaa klo 17.30.
Kerhotoimikunta
Kokouksen jälkeen katsellaan perinteiseen tapaan kuvia menneistä tapahtumista.
9.3.2015 KEVÄTKOKOUS ja kuvia kerhon tapahtumista
20.4.2015 Huom! päivämäärä! Irlannin aurinkorannoilla
Me tunnemme Irlannin sumujen maana. Joskus 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.
19.9.2015 suunnitteilla on Retkiruokapäivä. Paikka ja muut tiedot
tarkentuvat myöhemmin. Tämä tapahtuma korvaa syyskuun kerhoillan.
12.10.2015 Syyskokous.
9.11.2015 Kerhoilta.
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RETKET
21.-22.2.2015 Talven perinteinen hiihtoviikonloppu
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.

17.-19.4.2015 Merilintujen soidin Saaristomerellä
- Toteutamme samalla RISUKEITINTEN kokoontumisajot sekä valmistamme erähenkisesti
ruokaa !!
- Tapahtumapaikkana Högsåran saariryhmä läheisine merialueineen saaristomeren
kansallispuiston kupeessa
- Läheisiin tapahtumapaikkoihin käymme tutustumassa mahdollisuuksien ja aikataulujen
puitteissa
- Yöpyminen tapahtuu teltoissa, avolaavuissa sekä kotalaavuissa että myös tähtitaivaan alla
- Perille pääsee lossilla ja tapahtumaan voi tulla autolla, pyöräillen, meloen, veneellä sekä
purjeveneellä
- Jokainen osallistuja voi tulla alueelle aiemmin ja lähteä myös myöhemmin
- Pyydystettävät kalalajit ovat merisiika sekä silakka
- Kalastamiseen tarvittaan sakä valtion kalastuskortti että Länsi-Suomen läänilupa
- Taalintehtaan, Kasnäsin, Rosalan, Hiittisten sekä Högsåran merikortteihin kannattaa
tutustua
- Alueen maastokarttaan kannattaa myös tutustua
- Mahdollisia tapahtumapaikkoja ovat Högsårassa Farmors Cafe sekä Rumpans ren - sauna,
Kasnäsin Sinisimpukan luontokeskus sekä Rosalan Viikinkikeskus
- Merialueelta löytyy upeita korkeita kalliojyrkänteitä mm. Purunpäästä sekä Holman rannoilta
- Käkkärämäntyjä - yli 200 solmua/puu löytyy monista pienistä saarista
- Taalintehtaan keskustasta löytyvät mm. kaupat ja apteekki
- Taalintehtaan keskustaan pääsee Vainion Liikenteen busseilla sekä Turusta että Helsingistä
- Högsåran lossiaikataulut sekä Rosalan lautan aikataulut löytyvät netistä
- Punkkirokotukset on hyvä pitää ajantasalla kaikilla luonnossa liikkuvilla
- Jokainen vastaa omasta turvallisuudestaan ja vakuutuksistaan
- Vastuuhenkilö Keijo Forsback /keijokoti@gmail.com/( 050 386 6145 / viesti !)
- Melojien vastuuhenkilö Risto Heinänen /risto.heinanen@luukku.com
- Pyöräilijöiden vastuuhenkilö Mika Kiiski /kiiski.mika@gmail.com/ ( 050 381 3894 / viesti ! )
- Infoa aiheesta tulee kevään mittaan lisää
- Ilmoittautua voi sähköisesti sekä ohjemarungon vastuuhenkilölle että yhtä aikaa aktiviteetin
vastuuhenkilölle
- Ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy 31.3.2015
- Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
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16.5.2015 Pyöräillään yhdessä Espoon rantaraitilla ja keskuspuistossa
Suomen Ladulla ja meillä jäsenyhdistyksillä on vuonna 2015 kolme YHDESSÄ -päivää, joista
ensimmäisen teemana on pyöräily. Tällöin lähdemme rennolle pyöräretkelle Espoon
rantaraitille ja keskuspuistoon – tule mukaan!
Lähdemme liikkeelle klo 10 Otaniemestä, osoitteessa Konemiehentie 2 olevalta
parkkipaikalta, ja seurailemme aluksi Rantaraittia Saunalahteen. Sieltä suuntaamme Espoon
keskuspuiston kautta Tapiolaan ja edelleen takaisin Otaniemeen. Matkaa kertyy päivän
aikana 40-50 kilometriä. Retken kuluessa pidämme taukoja muutamilla kiinnostavilla
historiallisilla ja luontokohteilla.
Reitti kulkee pääosin ulkoiluteitä ja kevyen liikenteen väyliä joista osa on sorapintaisia.
Huomaathan että kypärän käyttö on pakollista.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).
19.5.2015 tiistai klo 18–20 Linturetki Suomenojalle
Lähtö Suomenojan altaan pohjoiselta parkkipaikalta, Hyljeluodontie, Espoo. Julkisella
liikenteellä paikalle pääsee lähelle ainakin busseilla 143 ja 145 Kampista. Tarkemmat tiedot
www.reittiopas.fi. Suomenojan altaalla pääsee seuraamaan vesilintuja lähietäisyydeltä.
Naurulokit luovat äänimaiseman. Mustakurkku-uikku ja liejukana ovat linnut, joiden vuoksi
altaille erityisesti tullaan. Kerran Kavtsin retkellä on havaittu jopa vesipääsky. Mukaan
kannattaa ottaa sään mukainen vaatetus, mahdolliset 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. 0500-777554.

Polkupyöräretki Eestiin
Ajankohta touko-kesäkuun vaihteessa 2015, matkan kesto noin 12-14pv.
Alustava reitti Tallinna-Haapsalu-Hiiumaa-Saarenmaa-Tallinna.
Pääpaino on Saarenmaa, johon tutustutaan lähemmin. Päivämatkat noin
40km-70km, että ehtii rauhassa tutustua matkan varrella nähtävyyksiin.
Majoittuminen katon alla eli hyödynnetään paikallisia majoituspalveluja.
Mukana mahdollisesti tukiauto.
Järjestetään, jos kiinnostusta löytyy riittävästi. Mukaan mahtuu noin 15
pyöräilijää.
Yllä alustava info.Tarkempi suunnitelma myöhemmin, kun on tiedossa
lähtijämäärä. Arvioin silloin myös majoitus yms. kulut.
Osallistumisilmoitukset viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Tuomo Väliaho
+358 40 504 2926
tuomo.valiaho@ippnet.fi
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7.-9.8.2015 Mustikan poimintaa Saaristomerellä
- Tapahtumapaikkana Högsåran saariryhmä Saaristomeren kansallispuiston kupeessa
- Osallistua voit autoillen pyöräillen, meloen tai veneillen
- Voit myös tulla alueelle jo aiemmin ja lähteä tapahtuman päättymisen jälkeen
- Lisäinfoa teemaan liittyen saat MERILINTUJEN SOIDIN SAARISTOMERELLÄ 17.19.4.2015 tapahtumasta !!
- Tälle reissulle ei vielä ole sovittu varustehuoltoa muiden henkilöiden osalta !!
- Jokainen osallistuja vastaa turvallisuudestaan sekä vakuutuksistaan
- Ohjelmarungon vastuuhenkilö Keijo Forsback /keijokoti@gmail.com/ ( 050 386 6145 /
viesti !! )
-Ilmoittautua voit jo nyt ja infoa tulee lisää kevään ja kesän edetessä
29.8.2015 Suomen luonnonpäivän retki Vuosaaren huipulle
Vuosaarenhuippu on yli 60 hehtaarin laajuinen ulkoilualue Vuosaaren pohjoisosassa
itäisessä Helsingissä. Alueella sijaitsi aiemmin Vuosaaren kaatopaikka ja rakentamisesta yli
jääneiden maamassojen sijoituspaikka. Entisestä kaatopaikasta ja maantäyttöalueesta on
maisemointityöllä rakennettu Helsingin mittakaavassa poikkeuksellinen ympäristö, jossa elää
laaja kirjo kasvi- ja eläinlajeja.
Kokoontuminen tapahtuu 10.00 Porslahdentien ja Niinisaarentie risteyksessä, bussin 96
päätepysäkillä. Kävelymatkaa tulee noin 4 km, nousua 60 m ja retken pituus on noin 2...3
tuntia.
Lisätiedot
Juha Kelkka
juha.kelkka(at)pp.inet.fi
0503323239
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VAELLUKSET
22.3.2015 – 27.3.2015 (Alustava suunnitelma) Avustettu hiihtovaellus (esim. senioreille)
Veskoniemi-Inari
Hiihtäen Inarin järveä mutkitellen Veskoniemestä Inariin. Varusteet kuljetetaan moottorikelkan
reessä ja hiihtäjät menevät päivärepuilla. Majoittuminen teltoissa (joko pienissä ja/tai yhdessä
isossa). Leiriä siirretään parin päivän välein. Välipäivänä tehdään päiväretkiä.
Ilmoittautumiset: baazo.rantanen@gmail.com, 0400 877 146

3.4 – 11.4.2015 Kolmenvaltakunnan rajapyykiltä rajapyykille hiihtovaellus
Nellim Muotkavaara – Ukonjärvi
Matkustus : Lähtö Helsingistä yöpikajunalla torstaina 2.4.2015. Perjantaiaamuna matka
jatkuu bussilla Ivaloon, ja siitä edelleen taxikyydillä Nellimiin. Retki suoritetaan hiihtäen
retkivälineet kuljetetaan ahkioissa, ja yövymme teltoissa. Ukonjärvellä olemme lauantaina
11.4.2015. Paluu sunnuntaina 12.4.2015 bussilla Rovaniemelle ja edelleen yöjunalla
Helsinkiin, jonne saavumme maanantaina 13.4.2015. Jos tulet omalla autolla niin auton voi
jättää Ivaloon. Retkiohjelma tulee osallistujille sähköpostina. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Martti Kemppainen, markempp@dnainternet.net ; tai 0405883656
Ensikertalaiset huomioikaa Hiihtoviikonloppu – harjoitus Torronsuo 21.–22.2.2015.
Retkipalaveri pidetään maaliskuussa viikolla 10, josta tiedotetaan osallistujille.
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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5.9.2015 – 13.09.2015 Ruskavaellus Ivalo-Nellim-Muotkavaara
Kavtsin kolmen valtakunnan pyykiltä toiselle -vaellusprojektia jatketaan Ivalosta
rinkkavaelluksena kohti Susi-Talasta ja Nellimiä.
Vaellus toteutetaan lyhyenä ja pitkänä versiona. Lyhyt versio päättyy Talaksen jälkeen
Nellimiin (pe 11.9.) ja pitempi jatkaa Talakselta Nellimmin kautta kolmen valtakunnan pyykille
Muotkavaaraan ja takaisin Nellimiin (su 13.9.). Alkumatka Talakselle asti on yhteinen.
Lyhyemmän vaelluksen päivämatkat ovat noin 15 km. Pitemmän vaelluksen päivämatkat ovat
15 - 20 km. Vaelluksella majoitutaan omissa teltoissa. Talaksella on mahdollisuus saunoa.
Ilmoittautumiset 8.8.2015 mennessä osoitteeseen panu.loisa@gmail.com.
Lyhyen version retkenvetäjä: Juha Kelkka, 050 332 3239
Pitkän version retkenvetäjä: Panu Loisa, 0400 708 243
Retkipalaveri pidetään Helsingissä su 9.8. klo 17 alkaen.
Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet ym. tiedot ennen retkipalaveria.
MUUT TAPAHTUMAT
Kerholenkki - ulkoilua yhdessä iltaisin ja viikonloppuisin
Talvi- ja kevätkaudella on luvassa lyhyellä ”varoitusajalla” järjestettäviä rentoja kerholenkkejä
joiden ideana on ulkoilla yhdessä vaihtelevilla tavoin ja vaihtelevissa paikoissa
pääkaupunkiseudulla. Lajeina ovat mm. hiihto, polkuretket ja pyöräily. Konsepti varmastikin
elää ja täsmentyy kiinnostustemme mukaan – tervetuloa mukaan sitä muotoilemaan!
Tiedotamme kerholenkeistä kerhon sähköpostilistan ja Facebook-seinän avulla. Mikäli nämä
kanavat eivät sinua tavoita, ja lenkit kiinnostavat, ota yhteyttä Mika Kiiskiin (050 381 3894).

ENSITIETO: Vapaalaskuvaellus Käsivarteen maaliskuussa 2016
Lumisten erämaiden ja koskemattomien rinteiden kiehtovasta yhdistelmästä muodostuu idea
vapaalaskuvaelluksesta. Ja sellainen, noin viikon mittainen, on ajatuksissa järjestää
maaliskuussa 2016, yhdessä vapaalaskun ja lumiturvallisuuden asiantuntijan kanssa.
Kohteena ovat Käsivarren suurtunturien tienoot. Laita alustavasti kalenteriin, tarkemmat
tiedot tulevat seuraavassa Väärtissä!
Laskettelutaitojen kartuttamiseksi lähdemme porukalla hiihtokouluun jo tämän talven aikana.
Aika ja paikka tiedotetaan kerhon sähköpostilistan ja Facebook-seinän avulla.
Lisätiedot: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com , 050 381 3894).

Rautupilkille Ylälappiin
- Aikataulu 24.4. - 3.5. 2015
- Suunnitteluvaihe alkanut ja tietoa kerätään lopullisia päätöksiä varten
- Toiminta-alue Suomen Käsivarren Ylä-Lappi ja mahdollisesti osa ajasta vietetään Ruotsin
Lapin tai Norjan Lapin puolella
- Matkat ajetaan autolla peräkärryä vetäen. Yöpyminen ajomatkoilla voi olla tarpeellista.
- Tavarat siirretään moottorikelkkojen ja reen kanssa varaustuvalle
- Rautujärvien (myös harjus ja taimen kuuluvat pyydettäviin lajeihin)äärellä hiihdetään
ahkioiden kanssa päiväretkiä
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- Mahdollisuuksien mukaan FINNMARKIN ( 6-8 henkilön )kotalaavu kaminan kera
pystytetään rautupilkkireikien päälle. Pohjakangas on avattavissa.
- Halot tuodaan varaustuvalle moottorikelkka kyydillä
- Alue voi olla sääolosuhteiltaan vaativa ja osallistujalta odotetaan vahvaa
eränkäyntikokemusta !!
- Jokainen osallistuja vastaa turvallisuudestaan ja vakuutuksistaan
-Ohjelmarungon vastuuhenkilö Keijo Forsback /keijokoti@gmail.com/ ( 050 386 6145 /
viesti ! )
- Ilmoittautuminen on alkanut ja paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä
- Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2015
25.04.2015 klo 10:15-20:00 Pitkämarssi - Hyvinkään Usmi
Kavtsin perinteinen pitkämarssi kävellään tänä vuonna Hyvinkään Usmin alueen polkuja ja
teitä kierrellen. Välillä saatetaan kulkea polkujen ulkopuolellakin. Matkaa kertyy 30-40 km.
Maasto saattaa olla paikoin vetistä, mikä on syytä huomioida jalkinevalinnassa. Matkaan
säänmukainen vaatetus, evästä ja juomaa päivän ajaksi. Taukoja pidetään 1-1½ tunnin
välein.
Lähtö- ja paluu hotelli Sveitsin parkkipaikalta (Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää), johon on noin
1,5 km Hyvinkään rautatieasemalta.
Retkelle ei vaadita ennakkoilmoittautumista.
Vapaaehtoiset ilmoittautumiset ja lisätietoja: Panu Loisa, panu.loisa@gmail.com, 0400 708
243.
23.5.2015 Kärrin talkoot
Kokoontuminen klo 9, kahvit ja työnjako.
Puolen päivän aikaan soppaa, työn päätyttyä saunat ja iltapäiväkahvit.
Tehtävänä ainakin Kärrin laittaminen kesäkuntoon, siivousta, putsausta, raivausta. Ilmojen
mukaan pestään talon pohjoisseinää, pestään kattoa maalausta varten...
Ilmoittautumiset pehtorille iitu.gerlin@kolumbus.fi tai tekstiviestillä 040 707 4598. Kerro
ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokavaliosi. Tarvittaessa yritämme järjestää
kimppakyytejä.
30.5.2015 Melontaharjoitus Ahviokoski, Kymijoki
Tämä harjoitus on edellytys Ivalojoen melontaan 20.-27.6. lähteville. Harjoittelemme
melontaa ja kosken laskemista intiaanikanooteilla ja käymme läpi myös Ivalojoella tarvittavat
varusteet sekä kanootin lastaamisen.
Melontakaluston toimittavat vetäjät paikalle tai voit itsekin tuoda mikäli lähdet omalla
kanootilla.
Mukaan tarvitset päivän eväät sekä säänmukaisen vaatetuksen, kysy vuokrattavista
välineistä vetäjältä.
Kokoonnumme Ahviokosken laavulle osoitteeseen Kuovinkalliontie 141 joko perjantai-iltana
tai lauantaina aamulla siten että harjoitus voi alkaa klo 09.00. Laavun läheisyyteen on
mahdollista pystyttää telttoja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.5. mennessä Risto Heinäselle risto.heinanen@luukku.com
tai puhelimella 050 3263994, tiedustelut myös Baazo Rantaselta puh. 0400 877146.
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20.6.-27.6.2015 Melontaretki Ivalojoella Lismasta Veskoniemeen
Tämä on osa kerhomme kolmen valtakunnan pyykiltä pyykille-projektia.
Kokoonnumme lauantaina 20.6. Ivalossa josta on yhteiskuljetus Lismaan minne myös
melontakalusto toimitetaan retkenvetäjien toimesta. Päätämme retken lauantaina 27.6.
Veskoniemeen josta on yhteiskuljetus Ivaloon. Matkat Ivaloon ja takaisin kotiin jokainen
hoitaa itse, toki kimppakyydeistä tai yhteismatkustamisesta julkisilla voidaan sopia
osallistujien kesken.
Retkelle otetaan 10 intiaanikanoottia eli 20 melojaa, melontakokemusta toivomme olevan
jonkin verran. Tavarat kuljetamme kanooteissa ja yövymme teltoissa. Melontakaluston
vuokraamisesta voitte kysyä vetäjiltä.
Melottavan matkan pituus on n. 140 km sisältäen pitkiäkin ja vaikeusasteeltaan ei ihan
helppoja koskia, koskien luokitukset 1-3. Ivalojoen kultalan kohdalla pidämme melonnasta
välipäivän niin on aikaa perehtyä alueen kultahistoriaan.
Huomaa että tälle retkelle lähdön edellytys on osallistuminen Ahviokosken harjoitukseen
30.5. Ilmoitus siitä on ylempänä.
Tiedustelut Baazo Rantanen, puh. 0400 877146 tai Risto Heinänen, puh. 050 3263994 ja
sähköposti risto.heinanen@luukku.com. Ilmoittautumiset 24.5. mennessä Ristolle.

Sienestystä Nuuksiossa
- Tapahtumia järjestetään pitkin loppukesää ja syksyä mm. Nuuksioon
- Kesän kuivuus ja kosteus sekä muut olosuhteet vaikuttavat haperoiden sekä tattien
kasvuun, joilla aloitamme sienestyskauden
- Aloitus voi tapahtua heinäkuun lopuilla 2015
- Päivämatkat metsässä vaihtelevat 3- 15 km / ilta tai päivä.
- Viime syksynä Nuuksiosta löytyi erittäin hyvin mm.n. 10 tattilajia, haperoita, rouskuja (mm.
kangasrouskua ja haaparouskua), mustavahakkaita, kehnäsieniä,lampaankääpää sekä
orakkaita, että suppiksia ja mustatorvisieniä.
PALJON JÄI POIMIMATTA !!
- Sienestäjien ajatuksia kaivataan sekä sienipaikkojen suhteen että sieniretkien ohjelmiin
liittyen
- Voimme tehdä retkiä sekä pyöräillen että autoillen ja patikoiden.
- Päivän päätteeksi voimme valmistaa otsalamppujen valossa erähenkisiä sieniruokia mm.
laavuilla ja kotalaavussa.
- Oittaan, Pirttimäen, Karjakaivon ja Solvallan alueilla löytyy monia hyviä sienipaikkoja sekä
laavupaikkoja.
- Jollakin reissulla voimme pitää tukikohtana Nuuksion Karjakaivon eräkämppää. Siellä voi
myös saunoa sekä uida reissun päätteeksi. Autolla pääsee parkkialueelle reilun kilometrin
päähän kämpästä.
- Kehitysajatuksia monista muistakin paikoista voi mieluusti lähettää
osoitteeseen:keijokoti@gmail.com
- Kehitellään yhdessä monenlaisia ulkoilureissuja sienestyksen parissa !!
- Infoa syntyneistä ajatuksista julkaistaan kevään ja kesän mittaan !
- Vastuuhenkilönä toimii Keijo Forsback ( 050 386 6145 / viesti ! )
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Karhukuusamo
...Jos metsään haluat mennä nyt, näät sammalet myllätyt...
”Haluatteko te nähdä karhun?” kysyi Pekka ja pysähtyi polullamme. Niin tavallaanhan sitä
varten tänne oli ajettu 960 kilometriä, mietin ivallisesti mielessäni, mutta tyydyin vain
naurahtamaan vaivaantuneesti ”99-prosenttinen karhutakuu kesäkuukausina” oli lukenut
nettisivuilla, mutta silti olin vakuuttunut jo etukäteen siitä, että lähdemme tyhjin muistikortein
pettyneinä kotia kohti.
”Shhhh”, sanoi oppaamme ihan kuin pessimistiset ajatukseni olisivat kaikuneet päästäni ulos.
Siellä sellainen nyt oli 55 metrin päässä! Ja me emme olleet vielä edes ehtineet
kuvauskopeille, vaan seistä nökötimme orpoina keskellä metsäpolkua ilman hernepyssyä,
ilman megafonia, ilman mitään kättä pidempää, pelkät kamerat kainaloissamme! Tai niinhän
minä luulin, kunnes oppaamme kaivoi taskustaan aseen - Mynthol-askin. Kolme kevyttä
heilautusta ja karhu oli kadonnut. Hetkeksi.
Kuvauskoppeja oli kolme pienen metsäaukion reunoilla. Kopit olivat siistit, lämmitetyt ja
tilavat, varsinkin meille kolmelle. Ehdimme hädin tuskin kaivaa kameroitamme
kuvausaukkoihin, kun viiden tunnin karhushow jo jatkui.
Metsäaukiolle oli tuntia aikaisemmin raahattu ”elintarvikkeeksi kelpaamaton” emakon ruho,
joka oli köytetty takajaloistaan männyn juurelle. Tutun moottorikelkan ruokakellomainen ääni
oli jo aiemmin houkutellut paikalle ahneimman mesikämmenen, mutta nyt paikalle tallusteli
Valkokorva. Paksu ruskea turkki, pyöreät nallekorvat ja iso kuono, joka nyhti herkullista
riistaa. Kunnes puiden lomasta lähestyi Hittavainen pentuineen. Emo löntysti ensimmäisenä
apajille ja tuttu uros väistyi herrasmiesmäisesti takaisin metsän siimekseen odottamaan
santsivuoroaan. Pennut uskaltautuivat paikalle keskenään painien ja kirmaillen. Kolmikko
malttoi leikin ohella välillä syödäkin istuen haaskan päällä.
Kuvausillan aikana paikalla ehti käydä peräti 14 eri yksilöä. Oli Ohtoa, Salmaa, Mörköä,
arpista vanhaa Iso-Mörköä ja Partamiestä. Emakon ruho hupeni silmissä. Joku onnekas
onnistui saamaan silloin tällöin irti isomman kimpaleen, jonka kanssa paineli tyytyväisenä
puiden taakse herkuttelemaan. Sen sijaan meidän eväämme jäivät koskemattomina
reppuuni, emme yksinkertaisesti ehtineet laskea kameroitamme käsistä. Liipasinsormi oli
kovilla. Jossain vaiheessa havahduin tuttuun rapinaan, Mynthol-aski oli kaivettu jälleen esille
ja Pekka pisteli pastilleja poskeensa leppoisan rupattelun lomassa. Nyin miestäni hihasta ja
loin merkitseviä katseita askin suuntaan, meidänhän pitäisi päästä vielä turvallisesti takaisin
autoillemme polkua pitkin! Pekan luotto metsän asukkeihin oli vankalla pohjalla: ”ei koira
ruokkivaa kättä pure”.
Pekka Veteläinen, toinen Karhu-Kuusamo Oy:n perustajista on viettänyt koko ikänsä
metsissä. Hän tietää otsoystäviensä käyttäytymisen ja tuntee sielunelämän. Kohtaamisia
karhujen kanssa muuallakin kuin tutulla haaskapaikalla mahtuu vuosien varrelle lukuisia.
Kaikista on kuitenkin selvitty rauhallisuudella sekä puhtaalla maalaisjärjellä. Pekka on
yhtiökumppaninsa Tuomo Pirttimaan kanssa ristinyt monia Kuusamon karhuja jo vuodesta
2006 lähtien ja hän osaa kertoa niiden iästä, pentueista ja kumppaneista. Kaikki
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Kuntivaarassa käyvät karhut ovat venäläisiä, sillä raja on lähellä ja suomalaisten karhujen
kantaa on harvennettu tehokkaasti...
On heinäkuinen ilta, kello on 23:15 ja ulkona on valoisaa ja lämmintä Olemme pakanneet
tavaramme valmiiksi, katselemme Valkokorvan uusintaruokailua ja odotamme sopivaa rakoa,
jolloin livahtaa ulos kotimatkalle. Ruhosta ei ole enää juurikaan jäljellä, nälkäiset suut on
ruokittu. Seuraava ateria tarjoillaan ylihuomenna ja mökeistä kuuluu taas silloin tasainen
kameroiden napse. Karhut ovat tottuneet sen ääneen, tietävät sen vaarattomaksi.
Yksinäinen pastilli kolisee askin seiniä vasten, paluumatkamme on nyt turvattu.
Krista Tanhuanpää

Kuva:Krista Tanhuanpää
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Kavtsin kaamoshiihtovaellus
Hienoa nyt se alkaa - näillä fiilareilla mennään !
Auto lähtee kotipihasta aikatulun mukaan ja matkalla haen kyytiin Kirsin ja Jukan.
Nacvigaattori näyttää reilua 1050 kilsaa matkaa jäljellä Susikyröön.
Onneksi kaikki voivat osallistua ajamiseen.
Tapasimme toisen autotiimin kanssa sattumalta Oulun tasolla ABC:llä ja istahdettiin pikaisesti
syömään. Matka jatkuu ja kuskit vaihtuvat. Onneksi saatiin kunnon pakkasdieseliä matkalta.
Mittari kipusi välillä yli - 32 asteen.
Perille päästiin ja iltatohinat laitettiin vauhdilla käyntiin.Heta tuli omalla kyydillä Sotkamosta ja
yöpyi jo samassa kämpässä.
Syötiin siinä vielä ennen nukkumaan menoa tumma graavisiikaleipä kananmunilla ja
tillillähöystettynä Jukan ja Kirsin kera. Tuntui maittavan !!
Saunan jälkeen nukutti hyvin !!
No niin- herätys ja eikus aamupalalle.
Pakkasmittari näyttää reilua - 30 astetta ja kylmempää on luvassa.
Taksikyyti vei meidät rantaan. Vielä viimeiset hedelmät taksissa ääntä kohden. Tavarat
autoista ja peräkärrystä pihalle ja tavarat ahkioihin ja sukset jalkaan.
OMPAS KIREÄ KELI - ETELÄN MIEHELLE !
EIPÄ TARVITTE AINAKAAN HUITOA HYTTYSIÄ !
Pakkanen on kiristymään päin pitkin päivää upeassa kaamoskelissä.
Päälle piti laittaa ylimääräisiä kerroksia ja hiihto etenee oloa tunnustellen jäätä pitkin.
Saamme saattoryhmän isän ja kahden lapsen kera alkutaipaleelle.
Keli on nuorille varmastikin todella vaativa jo muutan tunnin aikana.
Heillä suksi kulkee upeasti keulilla upeassa kaamoksessa.
Hyvää kokemusta heille ja päiväretket Susikyröstä ovat varmasti mieluisia.
Ajatuksia kumpuaa:
Jäätyykö mikään hiihdon aikana ?
Kipristeleekö vielä missään ?
Millainen hiki tulee näissä ylimääräisissä ja raskaissa varusteissa ?
Miten koen tämän kovan pakkasen ?
Miten pärjäämme tulevan yön ?
Onko minulla riittävästi vettä ?
Panulla vauhtia piisaa keulassa ja Joiku hauveli pitää nimensä mukaisesti reissusta.
Kaikki sopeutuvat kireään keliin ja kuuraa on jokaisen kasvoilla ja takkien liepeillä
vähintäänkin riittävästi. Kasvoja on välillä lämmitettävä kädellä tovi.
Hiihdämme jäältä metsämaastoon ja moottorikelkkauraa on alla ja hiihto on vielä helppoa.
Mutaman tunnin hiihdon jälkeen majoittautumispaikka tulee vastaan. Jukan kanssa
seurailemme kelotilannetta pitkin matkaa. Maapuita löytyy ja pystyyn kuolleitakin ja kaatuvia
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puita tulee vastaan. Meillä on myös 2 petroolilämmitintä mukana sekä Hetalla trangiakeitin
sinolipolttimella.
Pakkasta on - 34 astetta.
Jano on karmea ja nälkäkin on vahvasti läsnä. Pakkanen puree sekä varpaita että sormia ja
kasvoja. Kukaan ei valita.
NYT SITÄ SAADAAN ns. KOKO RAHALLA !!
Nöyrästi kysyn, onko kellään juotavaa !!
Kurkkua kuivaa ja lapionkin pitäisi jo heilua.
Saan pari kupillista vettä ja olo virkoaa heti !
Lapio heilumaan ja kotalaavulle pohjan paikkaa tekemään.
Pohjan paikka syntyy ja kota levitetään alueelle ja kohta salkokoin on pystyssä.
Puukamina sisään ja narut pikaisesti kireälle.
Tulet pesään ja vielä puita hakkaamaan.
Jukka kerkesi kaatamaan ensimmäisen tervaspuun ja menen pilkkomaan kiiruusti
tervasklapeja. Olen jalat paikoillaan ja kirves heiluu muutaman minuutin.
VARPAAT KILAHTIVET TUNNOTTOMIKSI ---- VARPAISSA PISTELEE VÄHINTÄÄNKIN
MUKAVASTI !!!
Kiireesti sisään ja varpaat lähes kaminan viereen !
Heidillä on sama tilanne ja vielä pahempana. Jalkaterät ovat jo puoliksi tunnottomat !!
Nopeasti saappaat pois ja istumaan jalat kiinni kaminaan. Käsillä pitää hieroa vähän väliä
varpaita. Vartin jälkeen tunto palailee Heidilläkin jo alkavasti. Hetken kuluttua lähdemme
Heidin kanssa juoksemaan polvet ja kädet ylös juoksua, jotta saamme ääreisverenkiertoon
vauhtia.
Sovittiin samalla, että Heidi yöpyy kotalaavussa ja järjestimme tilaa niin, että kaikki mahtuvat
nukkumaan. Siis muut tavarat ulos kovaan pakkaseen.
Pidän yöllä pakkasvahtia ja sytytän tulet muutaman kerran, jottei kylmä keli herätä nukkujia.
Kun kaminassa on n. ämpärillinen punaisia hiiliä pohjalla, sen lämpö ylläpitää kodan
sisälämpötilaa hyvinkin parisen tuntia.
Olen kotosalla polttanut jo reilut 20 pesällistä monia eri puulajeja ja nukkunut puolen tusinaa
yötä kodassa ja kaikki on toiminut hyvin,,,,,,, mutta,,,,,mutta,,,, yllätys odotuttaa. Aamulla
pakkanen on kireimmillään ja meillä ei putket vedä !!
HMMMM,,,,,,,hmmmmm,,,,,,,mistä johtuu ??
Menee tovi asiaa pähkäilessä ,,,,,, kokemusta ei moisesta ole !!
Kaikki joutuvat menemään vaaka-asentoon välttääkseen häkämyrkytyksen ,,, no ei nyt
sentään !!
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Kaminan on teknisesti kunnossa, mutta savu ei poistu putkista oikein ulos,,,,,, joku estää
sen !! Vaatteet päälle ja otsalamppu päähän.
Syy löytyi piipun päästä. Kipinäsuoja on mennyt tukkoon tervasta poltettaessa.
Tuota puulajia en etelässä polttanut !!
Äkkiä Hetan teräväpäinen suksi kouraan ja reikiä putsaamaan.
Onnistun lopuksi tiputtamaan kipinäsuojan pois putken päästä ja savupilvi ryöpsähtää ilmoille.
Taas kaminan hengittää normaalisti ,,,,,,, huh ,,,,,huh !!
Kaikkea sitä oppii reissulla.
PAKKASTA ON SIIS -34 ASTETTA JA KAMINA VIHOITTELI REILUSTIKIN.
Mukana ollut rommipullo (37,5 %) vaatii tarkempaa tutkimista.
SE ON JÄÄSSÄ !!
Ensimmäinen ajatus on, ettei tuo ole totta. Pitää lähemmin tarkastella ja käännellä pulloa ylös
ja alas. Neste virtaa todella jähmeästi jääpalojen välissä. Raapsuttelen pullon jäätynyttä
pintaa muutamankin kerran ja ihmettelen ääneen mokomaa.
Porukalla on tuhansia reissupäiviä takana ja kenelläkään ei ole kokemusta moisesta !! Keli on
siis ennenkokemattoman kireä !!
Leiri puretaan ja lähtöä tehdään etiäpäin.
Panu ilmoittaa ryhmän pienenemisestä. Puolen tusinaa joutuu palailemaan Susikyröön.
Varusteet eivät meinaa riittää näille pakkasasteille.
Omasta puolesta harmittaa heidän kannaltaan.
Pitkään odotettu reissu supistuu parin päivän mittaiseksi, mutta jokainen nukkui ulkosalla
reissun kovimman pakkasyön ja kaikki selvisivät hengissä ja ilman vammoja.
Matka jatkuu ja varpaiden lämmittimet menevät jalkoihin jo kodassa.
Keli lauhtuu - 28 asteeseen päivän mittaan.
Upea kaamos vallitsee ja suksi luistaa hyvin ,,,,kunnes lähdemme umpihanki hiihtoon.
Ahkioni on väärin pakattu ja se pullottelee liikaa sivuille . Saan aurata muiden perässä.
Voimia kuluu turhiin asioihin. No hyvää se vain tekee kropalle.
Seuraavan päivänä tasaamme ahkioita.
Kangas suoristuu ja meno helpottuu.
Kaisa ja Anna-Maija osoittavat upeaa ryhmähenkeä ja auttavat tavaroiden kuljettamisessa.
Vielä kertaalleen: SUURI KIITOS HIENOSTA AVUSTA JA UPEASTA ASENTEESTA TEILLE
!!
Jyrkkäreunainen joki tuli vastaan ja menin keulilla, kun sukset pelasivat todella hyvin.
Kipusin vastapenkan sukset poikittain ja ahkion vedin käsin sentti kerrallaan ylös.
Tiimihenki heräsi ja yhdessä Anna-Maijan kanssa työnsimme ja Antti jr. veti aisan sivusta
jykän penkan yli ahkio kerrallaan. Panu kuvasi tapahtumaa ja saimme mukavia kuvia sekä
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videon pätkiä tuosta nousutyylistä. Lopuksi Antti sr. tuli suorin vartaloin tiimin avustamana
penkan yli ,,,, niin että heilahti. Hyvä treeni.
Sää parani ja pakkanen helpotti muutamaksi päiväksi ja kameroille tuli käyttöä. Mitä upein
kaamosvaelluspäiväkin koettiin. Sää suosi ja kuvauksellinen horisontti tunturimaisemineen
tuli näkyviin auringon punerruksen kera.
SAATIIN NAUTTIA KOKO PÄIVÄ JA YÖLLÄKIN UPEA KUUTAMO PÄÄSTIIN NÄKEMÄÄN !!
Uuteena vuotena pidettiin kutsut ja klenninkejäkin taidettiin jo sovitella,,,, niin ainakin luvattiin.
Istuimme 10 hengen voimin ringissä kotalaavussa jaräiskäleet maittoivat itsepoimitun
lakkahillon kera. Taisi olla syötäväksi asti kokonaista 1 räiskäle/hlö ,,,nam,,,,nam,,, siis sitäkin
parempaa.Jokaisesta suupalasta sai naaaattia toden teolla.
Haikkeripolttimia opeteltiin käyttämään sekä tähtitieteestäkin puhuttin. Janojuomatkin
loppuivat ajan kanssa ja väki palaili pikkuhiljaa kuutamossa telttoihisa.Polut olivat valmiina.
Sää suosi,,,,,, jostakin tajunnan rajamailta kyliltä kuului ehkä ilotulitteidenkin ääniä ,,,, tai
kamina puhui omiaan !!
Eräänä reissupäivänä on enemmänkin tapahtumia.
Parit ahkion aisat menevät poikki todella jyrkissä nousuissa ja laskuissa.
Panu on varautunut ja miettinyt asiat hyvin. Aisat korjataan ja tiimihengellä ahkiot nostetaan
poroaitojen yli.
Antti jr. näyttää upealla tiimihengellä mistä urheilijat on tehty. Hän vetää 6 ahkiota peräjälkeen
ylös todella jyrkästä ja vaativasta noususta. Pitoa on pohkeissa ja kropassa. Tuohon ei kaikki
pysty !! Saunassa Antti toteaa, että pohkeissa tuntuu.
Itse vedin omani ylös ja jo tuo tuntui riittävästi !!
Nämä päivät vaativissa olosuhteissa opettavat, mitä umpihankihiihto vaativimmillaan on.
Mutkia ei voi oikoa ja ahkiot kaatuvat.Paikoin edetään sentti sentiltä ja noustaan ja lasketaan
saappat jalassa jyrkimmät kohdat. Se vastaa rankkaa kuntopiiriä !!
Reissu etene ja Korsatunturi lähenee. Pidettiin pientä evästaukoa ja savumuikku teki
kauppaansa sitä tarjottaessa.
Tapasimme tunturin juurella 2 kelkkailevaa poromiestä. He toivottivat meidät tervetulleeksi
Paliskunnan kämpälle. Matkaa sinne olisi jotakuinkin 6 kilometriä ?
Ensin kävimme huiputtamassa Korsatunturin. Siis ahkiot irti ja nokka ylämäkeen. 3 kilsaa ylös
ja toinen mokoma alas.
Upeat maisemat palkitsivat nousun. Tuulta piisaa jonkun verran ja paluu tulee väistämättä
eteen. Lasku sujuu helpommin ja nousukarvat estävät tällä kertaa vapaalasku iloittelun.
HARMI !!
Ahkiot kiinni ja matka jatkuu ----- nälkä vihoittelee ja onneksi Antti sr. vaihtaa suksia. Reppu
alas ja ruokaa kiiiiireesti kurnivaan mahaan !! Kaikki mitä löytyy menee ääntä kohden ja
vilkkaasti ,,, ei ahista yhtään.
Paliskunnan kämppä lähestyy yllättävän hitaasti. Porukka hiihtää väsyneenä ja nälkäisenä
sekä janoisena. Tuntemukset ovat kutakuinkin vielä 100 meteriä ,,,,vielä 200 metriä ,,,,,,, nyt
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näkyy joku tolppa ,,,,, ei vieläkään ,,,,, joku rakennus,,,, ei vieläkään ,,,, vielä 200 meträ.
HUH,,,,,huh,,,,, vihdoin perillä !!.
Taisi kertymää tulla päivälle n. 20 kilsaa.
Kukaan ei valita !!
Nopeasti otan syttypussukan ja teen kämpälle tulet sekä tuvan puolelle avotakkaan että
saunaan. Panu ja Antti jr. hakevat vettä läheisestä joesta. Kämppään saadaan tunnelmaa
avotakan ja keitinten tohinasta. Ruokailu alkaa nopeasti ja Kirsi tekee meidän tiimille
Australiasta tuodusta cuscusista päivän pääruoan.
MAITTAVAA !!
Osuuteni menee suoraan kattilasta ja viimeistä murua myöten ,,,,, eikä ahista yhtään.
Taisin lopuksi tehdä Joikun hommat ,,,, kun Joiku ei enää ollut reissussa ,,,,,nuolin koko
kattilankin. Puhdasta tuli.
Majoitumme mukavasti laverille saunomisen jälkeen ... 9 menee vierekkäin.
Hiljainen tuhina valtaa paliskunnan kämpän.
Aamulla herätys ja aaamupala maittaa jälleen. Sahaamme ja pilkomme poromiehille puita
kuivumaan sisään ja täytän myös saunan kiukaan puilla valmiiksi syttyjen kera.
Siihen he voivat raapaista tulet ja aloittaa saunomisen kuten mekin teimme.
Hienoa, että saimme yöpyä todella väsyneinä tuossa kämpässä.
Viimeinen päivä koittaa yhden ulkona yöpymisen jälkeen.
HAIKEA OLO SILLOIN ,,,,,NIINKUIN NYTKIN TIETSIKAN ÄÄRELLÄ !!!
Jokaisella reissulla on lähtöpäivä ja päättymispäivä ,,,, niin se on !!!
Saavumme Lismaan ja jättäydyn porukan viimeiseksi. Nyt ei ole kiire. Taksikin tulee tovin
kuluttua ja porukka joutuu vielä pitämään lämpöjä yllä. Anna-Maija kirkuu naisellisesti
viimeisillä metreillä ja nostaa kätensä ylös.
ME TEHTIIN SE JA SAATIIN KOKEA UPEAT PAKKASENNÄTYKSET !!
Istutaan Kaisan kanssa vierekkäin taksissa ja kysäisen viimeisestä pakkaspäivästä.
Keli oli siis -30 ja paikoin -31 astetta. Kaisa totesi etteivät varpaat lämmenneet koko päivänä.
Samoin oli minulla ennenkuin laitoin parin hiihtokilsan jälkeen varpaanlämmittimet sukkien
väliin. Sitten pikkihiljaa helepotti.
JOSSAKIN SIELUN JA AJATTELUN LOHKOISSA ON PAIKKA JOKA ON NÄITÄ REISSUJA
VARTEN ,,,,,,, TÄTÄ PITÄÄ SAADA LISÄÄÄÄÄÄÄÄ !!!!!!
Reissusta -koko ryhmää ja tiimiäni -kiittäen kotalaavutiimin vetäjä Keijo

19

2

Kuva :Panu Loisa

Kuva:Panu Loisa
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Marraskuinen viikonloppu Repovedellä
Talvi oli jo jättänyt ensimerkkinsä Repovedelle kun tulimme viettämään sinne rauhaisaa
viikonloppua marraskuun puolivälissä. Juuri ja juuri lämpöasteiden puolella saimme kuitenkin
kulkea tutustumassa puiston keskeisimpiin nähtävyyksiin. Lauantai oli oiva näköalojen
katsomiseen, kun sunnuntaina sumu kietoi meidät syliinsä, jättäen näin mielikuvitukselle alaa
pohtia mitä vaikkapa Olhavan jyrkänteen takana onkaan.
Yhdeksänhenkinen ryhmämme kokoontui perjantai-illaksi Kapiaveden leiripaikalle pimeyden
jo laskeuduttua. Illan tulistelimme tunnelmallisen mutta rakenteensa vuoksi varsin
lämmittämättömän nuotiosijan äärellä. Aamu toi taas miellyttävän maisemayllätyksen, niin
erilaiselta leiripaikka näyttää päivänvalossa kuin pimeässä telttaa pystyttäessä.
Kuljimme rauhalliseen tahtiin ensin Tervajärven itäkautta kiertäen, ja pidimme lounastaukoa
Lojukosken varauskodan pihapiirissä. Tähän mennessä olimme jo saaneet ensituntumaa
seudun polkujen vaihtelevuuteen, ja tätä herkkua saimme lisää iltapäivän puolella
kulkiessamme kohti Kirnuhuokoa ja edelleen Mustalamminvuorelle. Rinteitä kiivetessä ei
kylmä päässyt tulemaan, metsien ja vesistöjen täplittämien näkymien sekä mukavan
kallioisten kulkumaastojen palkitessa vaivamme.
Pimeys alkoi laskeutua tullessamme alas Mustalamminvuorelta, ja niinpä oikaisimme tieuraa
toiseen leiriimme Sukeltajaniemeen. Kaikki löysivät lopulta käypäisen leiripaikan, ja pian tuli
jo loimusikin ja turinointi sekä leiripuuhastelu täyttivät tuon pienen niemen kärjen. Illan mittaan
saimme maistaa mm. aivan alusta asti tehtyä ja risukeitinuunissa paistettua pizzaa –
kerrassaan herkullista!
Sunnuntai siis valkeni tavallistakin kirjaimellisemmin, nimittäin tunnelmalliseen sumuun.
Olhavan päällä emme vastarantaa nähneet, ja tuskin edes jyrkänteen alla olevaa
lampeakaan. Hieno kokemus sekin, erityisesti kun jyrkänteen alapuolella koko paikan jylhyys
ja kiipeilijöiden huimapäisyys tuli allekirjoitetuksi. Tuon jälkeen saimme vielä ihastella vanhan
metsän sammaleista vehreyttä Katajavuorelle noustessamme ja sumun hieman hälvettyä
vielä reissun viimeisistä avarista maisemista.
Kiitokset kaikille mukana olleille mukavasta seurasta! Aina on hyvä aika lähteä retkelle,
vaikka sitten myöhäsyksyllä.
Mika Kiiski
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KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2015
Kerhotoimikunta:
Markku Arola
Kerhoiltatoimikunta:
Annu Koistinen
Kulinaarinen toimikunta:
Irma Tolonen
Kämppätoimikunta:
Iitu Gerlin
Varustetoimikunta:
Virpi Jonson
Retkitoimikunta:
Mika Kiiski
Tiedotustoimikunta:
Antti Risikko

Kerhon toimihenkilöt 2015
Sihteeri
Mika Kiiski 050 381 3894, kiiski.mika@gmail.com
Kuva-arkisto
Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
Susianomukset
Irma Tolonen irma.tolonen@ pp.inet.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 viisi
kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Kavtsi tarjoaa jäsenilleen seuraavia jäsenetuja.
Kerhoillat Pasilan kirjastossa
Retket, tapahtumat ja vaellukset
Koulutus
Jäsentuotteet ja kirjallisuus
Jäsenlehti Väärti
Kämppä Kärrikaltio

seitsemän kertaa vuodessa
katso toimintakalenteri
kerhon jäsenille alennettuun hintaan
jäsenhintaan
kahdesti 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 sihteerille: kiiski.mika@gmail.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!

Reippaan talkooporukan ansiosta Kavtsin ahkioita on taas saatavilla!
Ahkiot ovat vanhan standardin mukaisia (pituus 160cm). Ahkion peitteen toimivuutta on
parannettu.
Ensimmäisen erän arvioitu valmistumisajankohta on helmikuun lopulla. Myyntihinta 490 €.
Mikäli kysyntää on paljon, valmistetaan ahkioita vielä toinen erä.
Lisätietoja varustemestarilta: Virpi Jonson, 050-384 1072, kavtsi.varusteet@gmail.com

Onko Hiker keitin jäänyt pölyttymään varastoon?
Onko sinulla myydä jäsenille tai kerholle Hiker keittimiä käypään hintaan? Näin saisimme
talviretkeilyharrastusta edistettyä jäsenistön keskuudessa.
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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). Vuoden 2015 alkuun
mennessä viesti on tullut jo Lismaan, ja vaellusten ketju jatkuu jakaantuen kolmelle
rinnakkaiselle reitille. Katso tarkemmat tiedot seuraavista osuuksista lehden tulevat
tapahtumat -osasta.
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.
Kuljetamme rajapyykkien välillä ”viestikapulaa” jona toimii retkipäiväkirja, johon kunkin
vaelluksen osallistujat tekevät matkalla merkintöjään. Eri reittivaihtoehdoista on omat
kirjansa, näin 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 2015
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.
•Käytännön järjestelyjen helpottamiseksi nouto- ja palautuspäivät voidaan tarvittaessa sopia
muille päiville ilman lisämaksua.
Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2015
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 (uusi erä)
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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
490,00 euroa
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