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Tunturikerho Kavtsi

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. 

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

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

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

Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie 
2290 
Kannen kuva: Antti Risikko, näkymä 
Vuorisalon saarelta Päijänteelle
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa.
Painos 500 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Multiprint Oy

Väärti  1/2016  ilmestyy  viikolla  6/2016
Aineisto toimitukseen 15.1.2016 mennessä
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
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Pehtori, koulutusvastaava  Iitu Gerlin
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

Tämä on viimeinen kirjoitukseni Kavtsin puheenjohtajana, vaikka vielä ei olekaan tietoa 
uudesta puheenjohtajasta. Aika on kiittää kuluneesta kolmesta vuodesta ja siirtyä takaisin 
retkitoimikuntaan. Aikoinaan Kavtsiin liittyessäni ajatukseni oli, että olisi jokin harrastus, jossa 
olisin mukana ”vain” osallistujana. Tässä on nyt sitten lopputulos. Kavtsin sääntöjen laatijat 
ovat olleet kaukaa viisaita, kun ovat rajoittaneet yhden puheenjohtajan toimikaudet kolmeen 
eli kolmeen vuoteen.

Helsingin Seudun Lapinkävijät ja Kavtsi ovat tehneet yhteisiä reissuja. Joidenkin muistissa 
vielä on retki Kukasmajalle Ylläksen taakse. Tuota yhteistyötä on jälleen viritelty kulisseissa, 
kun kesän kynnyksellä oli Kavtsin kerhotoimikunnan ja Lapinkävijöiden hallituksen 
tapaaminen. Syyskuun retkiruoka- ja sieniviikonloppu Karjakaivolla on tästä konkreettinen 
esimerkki. Tuo tapahtuma korvaa syyskuun kerhoillan. Monet meistä ovat sekä Helsingin 
Seudun Lapinkävijöiden että Kavtsin jäseniä sekä Lapin retkeily on yhteinen 
kiinnostuksemme kohde, joten on luontevaa tehdä yhteistyötä virallisestikin sekä tiedottaa 
toinen toistemme tapahtumista jossakin laajuudessa. Kumpikin järjestö jatkaa kuitenkin 
samalla itsenäistä elämää, joten sikäli ei mikään muutu. Itse asiassa itsekin aikoinaan mietin, 
että kumpaan liityn.

Susikyrön Vauvasta vaariin leirin järjestelyihin sopii hyvin vanha sanonta: ”Alku aina 
hankalaa, lopussa kiitos seisoo”. Vähitellen kaikki palaset loksahtivat paikoilleen ja jokaisella 
asialla oli tekijänsä. Ja ammattitaitoisia tekijöitä olikin. Samalla iloitsin siitä, että leiristä tuli 
nimenomaan Tunturiladun leiri, kun tekijöitä oli useammista kerhoista. Siinä saattaakin olla 
avain Vava-leirin tulevaisuuteen, että saadaan eri kerhoissa olevat taidot ja tiedot yhteen 
toteuttamaan leiriä. Konsepti on sellainen, että on vain ajan kysymys, milloin muutkin toimijat 
alkavat laajemmin järjestää isovanhempien ja lastenlasten yhteisiä tapahtumia, veikkaan. 
Kuten toisaalla lehdessä oleva juttu kertoo, sää ei oikein suosinut leiriä. Se todisti, että noin 
40 leiriläisen leiri on juuri sopiva, kun silloin mahdutaan kaikki keittokatoksen alle 
puuhailemaan. Sää ei ole silloin kuin hidaste.

Retkeilyllistä syksyä ja antoisia marjaretkiä 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-Alkuvuosi 2016

19.9.2015 Retkiruokatapahtuma Karjakaivo
20.9.2015 HSL Sienikurssi Karjakaivo
12.10.2015 Kerhoilta, syyskokous Pasilan kirjasto
17.10.2015 Kärrin talkoot Kärrikaltio
31.10.2015 Puolipitkä marssi Espoon keskuspuisto
6.-8.11.2015 Viikonloppuretki Isojärven kansallispuisto
9.11.2015 Kerhoilta,retkiluistelu Pasilan kirjasto
2.12.2015 Tuoteilta retkeilytuotteista Scandinavian Outdoor 

Store,Yrjönkatu 29
12.12.2015 Joulujuhla Tapulin srk-koti, Maatullinkuja 4
27.12.-3.1.2016 Kaamosvaellus Ukonjärvi-Njurgalahti
11.1.2016 Kerhoilta Pasilan kirjasto
31.1.2016 Puolipitkä umpihankiretki Petkelsuo(lumivaraus)
8.2.2016 Kerhoilta Pasilan kirjasto
12.-14.2.2016 Hiihtoviikonloppu Valkmusa/Päijänne/Siikaneva 

(lumivaraus)
14.3.2016 Kerhoilta Pasilan kirjasto
19.-20.3.2016 Tunturiladun 

Tunturihiihtokilpailut
Susikyrö

21.-28.3.2016 Vapaalaskuvaellus+rautu-
pilkkiryhmä

Yliperä

24.3.-3.4.2016 Hiihtovaellus Njurgalahti-Näkkälä
11.4.2016 Kerhoilta Pasilan kirjasto
24.4-1.5.2016 Trekkausta päivärepuilla 

Kreetalla
Eteläinen Kreeta

9.5.2016 Keväinen ilta/linturetki 
myöhemmin ilmoitettavassa 
paikassa. Korvaa
toukokuun kerhoillan. 
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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,-. Oma kuksa tai muki mukaan.

12.10.2015 Syyskokous ja kesäkauden retkikuulumiset

9.11.2015 Kerhoilta. RETKILUISTELU
Retkiluistelun suosio kasva kohisten. Pääkaupunkiseudulla, missä
hiihtosesonki on usein kovin lyhyt, pääsee harrastamaan luonnon jäillä
luistelua yllättävän pitkään. Suomen Retkiluistelijoiden eli Skrinnareiden
puheenjohtaja HELENA HAAPOMAA kertoo meille tästä lajista marraskuun
kerhoillassamme. Skrinnareiden kanssa pääsee opettelemaan tätä lajia sekä
luistelemaan turvallisesti luonnon jäillä yhdistyksen retkillä.
Kahvittelu alkaa klo 17.30, oma kuksa tai muki mukaan!
Esitys alkaa klo 18.
Ovimaksu on 2 euroa.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 3266960. 
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KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 
12.10.2015 klo 18 Pasilan kirjaston auditorio, 2. kerros, Kellosilta 9, Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9 §:n mukaiset syyskokousasiat. Asialistalla siis 
mm. kerhotoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, kerhon puheenjohtajan valinta 
sekä päätetään vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta ja budjetista.
Tarjoilu alkaa klo 17.30.

Kerhotoimikunta

Kokouksen jälkeen on suunnitelmissa katsoa perinteiseen tapaan kuvia kesän ja 
alkusyksyn tapahtumista. Ajatuksena on saada kuvia iltaan Vava-leiriltä, kesän 
melontaretkeltä sekä Shetlannin matkalta. 



2.12. alkaen klo 19.00 TUOTEILTA SCANDINAVIAN OUTDOOR-MYYMÄLÄSSÄ
 Yrjönkatu 29 Scandinavian Outdoor-myymälä on meille retkeilijöille mieluisa paikka sekä
tutustua tuotteisiin että ostaa ulkoiluun, retkeilyyn ja vaellukseen
soveltuvia varusteita.
Scandinavian Outdoor-myymälä pitää meille yhdessä Helsingin Seudun
Lapinkävijöiden kanssa tuoteillan, missä kokeneet myyjät esittelevät
valikoimaansa. Myyjillä on usein vankkaa henkilökohtaista kokemusta
tuotteistaan.
Joulukuun alku on myös mitä mainioin ajankohta hankkia lahjoja
retkeilyllisille läheisille.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 3266960. 

11.1.2016 Kerhoilta

8.2.2016 Kerhoilta

RETKET

31.10.2015 Puolipitkä marssi

Perinteinen puolipitkä marssi suuntautuu tänä vuonna Espoon keskuspuiston maisemiin. 
Lähdemme klo 9.00 Espoon keskuksen rautatieasemalta. Reittimme suuntautuu aluksi katuja
ja ulkoiluteitä Kasavuorelle ja Kuurinniitylle, josta siirrymme Espoon keskuspuiston poluille ja 
ulkoiluteille suuntana Vanttila, josta palaamme lähtöpaikalle Espoon keskukseen. 
Kävelymatkaa kertyy noin 20 km.
Lisätiedot: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894).

6-8.11.2015 Viikonloppuretki Isojärven kansallispuistossa 

Myöhäinen syksy on mielenkiintoinen aika lähteä ulos vaikkapa viikonlopun ajaksi, aistimaan 
talveen valmistautuneen luonnon seesteistä tunnelmaa ja leiritulen lämpöä. Lähde siis 
mukaan Keski-Suomen eteläosissa sijaitsevaan Isojärven kansallispuistoon tänä 
marraskuisena viikonvaihteena! 
Kokoonnumme perjantai-iltana Kalalahden leiripaikalle jossa vietämme ensimmäisen yön. 
Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot noin kahden kilometrin päässä olevalle 
Kalalahden pysäköintipaikalle jättäen. Lauantaina kuljemme ensin Lortikkaan jossa näemme 
vanhan tukkikämpän. Tästä jatkamme välillä polulta poiketen kohti Kurkijärveä ja edelleen 
Hevosjärveä jonka ympäristössä näemme niin tunnelmaisia sammalkallioita kuin 
jäkälämattojakin majavan hampaanjälkiä unohtamatta. Lopuksi kuljemme Vahterjärven 
leiripaikalle jossa yövymme. Sunnuntaina palaamme autoille Isojärven rannan kautta, ja 
ennen lähtöä takaisin tutustumme entisöidyn Huhtalan torpan pihapiiriin. 
Kaikkinensa matkaa kertyy noin 24 kilometriä joista vajaat kaksi perjantaina, noin 16 
lauantaina ja noin 6 sunnuntaina, pääosin merkattuja reittejä hyödyntäen. Reiteillä 
kulkualusta vaihtelee hankaluudeltaan juurakkopolkujen ja savottajätkien käsin tekemien 
pyöräteiden välillä. 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 , 050 381 3894).
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31.1.2016 Puolipitkä umpihankiretki jossain eteläisessä Suomessa

Vuonna 2014 hiihto vaihtui mukavaksi polkuretkeksi vesitihkussa. Vuonna 2015 lunta oli 
parhaimmillaan polveen ja saimme sovitella välillä lumikenkiäkin jalkaan. Mikäli lumitilanne 
parantuu suoraviivaisesti niin vuonna 2016 hiihto saattaa jopa onnistua! 
Kun tätä ei vielä elokuun helteillä voi varmaksi nähdä, täsmentyvät suunnitelmat niin paikan 
kuin etenemistavan suhteen viimeistään tammikuun 2016 alkupuolella. Merkitse kuitenkin 
päivä kalenteriin, ajatuksella viettää sunnuntai jossain eteläisessä Suomessa umpihangessa 
kulkien ja sen päivän keleistä nauttien. Matkaa kertynee parisenkymmentä kilometriä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381 3894). 

12.-14.2.2016 Talven perinteinen hiihtoviikonloppu
Retkikohdetta ei ole vielä päätetty ja se valitaan myöhemmin lumitilanteen mukaan. 
Tarkemmat tiedot jukaistaan kerhon nettisivuilla. Retkeen sisältyy infopaketti talvivaelluksen 
varusteista.
Hiihtomatkaa kertyy viikonlopun aikana arviolta 15-20 km. 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 ja maasto helppoa, joten reitti sopii myös aloittelijoille.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset : Risto Heinänen, puh. 050 3263994 tai sähköposti 
risto.heinanen@luukku.com.  Ilmoittautumiset viimeistään 6.2.

VAELLUKSET

27.12.2015 - 3.1.2016 Kaamosvaellus Ukonjärvi (Ivalo) – Njurgalahti (Lemmenjoki)

Kavtsin perinteinen kaamosvaellus järjestetään osana rajapyykiltä rajapyykille -projektia. 
Tälläkin kertaa retki ajoittuu joulun jälkeiselle viikolle. Retki aloitetaan sunnuntaina 27.12. 
iltapäivällä Ukonjärven kohdalta 4-tien varrella olevalta levähdyspaikalta ja retki päätetään 
sunnuntai-iltana 3.1. Lemmenjoen Njurgalahteen, jossa on tarjolla majoitusta ja muita 
palveluita. Vaellusreitti kulkee Hammastunturin erämaan ja Lemmenjoen kansallispuiston 
alueilla.

Vaelluksella yövytään perinteiseen tapaan teltoissa ja tavarat vedetään ahkioissa. 
Liikkuminen tapahtuu lumitilanteesta riippuen joko jalan tai hiihtäen. Ensimmäisenä iltana 
mennään noin 3 km matka Rahajärven rantaan. Muuten päivämatkat ovat noin10 km ja 
pääosin tasaista maastoa, vaikka mäkiä ei kokonaan voidakaan välttää. Kokonaismatka on 
reilu 70 km.

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

Matkat lähtöpaikkaan ja takaisin jokainen osallistuja järjestää lähtökohtaisesti itse, mutta 
retkipalaverissa voidaan sopia kimppakyydeistä ja julkisilla matkustamisesta osallistujien 
kesken.
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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
Kirsi Hiltuselle sähköpostilla osoitteeseen kirhan@welho.com

20.-27.3.2016 Vapaalaskua ja päiväretkiä Kilpisjärven ja Urttasjokilaakson maisemissa
Kavtsin talviretkeilytoimintaa laajennetaan vapaalaskuretkeilyyn Kilpisjärven maisemissa. 
Yksi "Vapaa lasku - tieto, taito, turvallisuus" –kirjan tekijöistä kavtsilainen Matti Verkasalo 
tulee lasketteluoppaaksemme mukaan retkelle. Muilta osin retki toteutetaan normaalina 
hiihtovaelluksena, paitsi tarkoitus ei ole kulkea tavaroiden kanssa kuin pakolliset siirtymät ja 
muu aika käytetään päiväretkiin ja muuhun oleskeluun Urttasjokilaakson maisemissa. 
Mukaan voi lähteä 
joko vapaalaskua harrastamaan tai muuten vain maisemista ja oleskelusta nautiskelemaan. 
Saattaa olla, että mukaan saadaan myös rautupilkkimisestä innostunut Keijo Forsbacka 
oppaaksi kaloja narraamaan.

Vapaalaskua aikovien tulee hankkia riittävät laskettelutaidot laskettelurinteissä, jotta on 
mielekästä lähteä hoidettujen rinteiden ulkopuolelle. Matin ”vaatimukset” vapaalaskijoille on 
riittävä taitotaso mustien rinteiden laskemiseen ja vähintään 5 km juoksemiseen riittävä 
kunto. Jokaisella tulee olla omat lasketteluvälineet (laskettelusukset tai lumilauta) ja 
henkilökohtaiset turvavälineet.

Retki aloitetaan sunnuntaina 20.3. illalla ja hiihdetään Kilpisjärveltä 10 km matka Saarijärven 
autiotuvalle. Maanantaina hiihdetään 20 km siirtymä Urttasjokilaaksoon, johon perustetaan 
leiri 5 yöksi. Lauantaina hiihdetään samaa reittiä takaisin Saarijärven autiotuvalle ja 
sunnuntaina 27.3. edelleen Kilpisjärvelle, johon retki päätetään. 

Vaelluksella yövytään teltoissa ja tavarat vedetään ahkioissa. Vaellus sopii 
normaalikuntoiselle ulkoilijalle, jolla on ennestään vaelluskokemusta ja riittävät hiihtotaidot 
mäkisessä tunturimaastossa kulkemiseen.

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

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

Ilmoittautumiset
14.2.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@gmail.com
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MUUT TAPAHTUMAT

Kärrin syystalkoot
Kärrin talkoot pidetään lauantaina 17.10.2015
Aamukahvit ja tehtävien jako klo 9. Työlistalla on kämpän vintin raivausta, rakennusten 
siivousta, pihan kunnostusta, hyyskän tyhjentämistä, puutarhakalusteiden talvikuntoon 
laittamista…
Päivällä on tarjolla soppaa – omat ruokailuvälineet mukaan. Soppakauhan heiluttaja kaipaa 
tietoa, moniko tulee sopalle.
Päivän päätteeksi (n. klo 15) sauna odottaa saunojia. 
Ilmoittautumiset pehtorille ma 12.10. mennessä: Iitu Gerlin, iitu.gerlin@gmail.com tai 040707 
4598 (mieluiten tekstari). Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruoka-aineallergiasi.

Puumaksut
Kärrin saunassa saa makoisat löylyt. Kirjaathan käyntisi pöydällä olevaan saunavihkoon, 
pukki per saunoja tukkimiehen kirjanpitoon. Muista myös puumaksu. Vapaaehtoisen maksun 
voi suorittaa kerhon tilille (sivulla 2) käyttämällä viitettä 107.

Jos lämmität tupaa puilla tai käytät aggregaattia omiin tarkoituksiin, muista maksaa 
puukassamaksu!

Kärrin pihanurmikko
Tänäkin kesänä Kärrin nurmikko on osoittanut kasvutahtonsa. Ruoho on saanut rehottaa 
rauhassa, koska leikkaajia on ollut harvassa. Kun käyt Kärrissä, leikkaathan ainakin osan 
ruohosta. Märällä kelillä se ei onnistu, mutta poutapäiviäkin on. Ruohonleikkuussa saat hyvää
liikuntaa ihan ilmaiseksi. Ruoholeikkuri ja bensat löytyvät vajasta, jonne Kärrin avain käy. 
Jos jostain syystä et pysty tai halua leikata ruohoa, niin voit maksaa kerhon tilille maksun, 
jolla ostetaan ruohonleikkuu Västankvarnista. Tunnin työ maksaa 64 €.

Kärrin pysäköinti
Kärrin ohi kulkeva heinittynyt kärrypolku on kunnostettu autolla ajettavaksi. Västankvarnin 
isäntä Torsten Lindqvist on perustanut tien päässä omistamalleen tontille mm. riistan 
syöttöpaikan. Liikenne Kärrin ohi on ollut melko vilkasta, traktoreita, kaivuukoneita... Tästä 
syystä on ehdottoman tärkeää, että autot pysäköidään parkkipaikalle ja tiealue jätetään 
vapaaksi liikenteelle.

Yhteistyöstä kiittäen – lisää kävijöitä Kärriin toivoen

Pehtori-Iitu ;)
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Patikointiviikko Kreetalla 24.4-1.5.2016
Eteläisen Kreetan patikointipolut kulkevat pitkin merenrantoja, yli rantakivikkojen, pyörtäen 
pienten hiekkaisten lahdenpoukamien ympäri. Ne sukeltavat yllättäen katajapensaita 
kasvavaa tiheikköön ja seuraavaksi jo kiipeävät kukkivalle tasangolle tai laskeutuvat syvään 
rotkoon. Polkujen varrella nököttävät vanhat kappelit, muinaisen sataman rauniot ja kauan 
sitten unohtuneet asumukset. Antiikin aikaisen parantolan terveydenlähde pulppuaa 
taukopaikalla, niin sinun kuin paikallisten asukkaiden - vuohien - ammennettavaksi. Kun 
vuortenhuipuilla vielä keväällä on lunta, Kreetan etelärannikko on patikoijan paratiisi 
kukkineen, auringonlämpöineen.
Trekkausviikkomme tarjoaa patikointia, aurinkoa ja kirkkaita uimavesiä niin patikointipäivän 
aikana kuin päivän päätteeksi. Libyanmeren aava ulappa on lähes kaiken aikaa läsnä, 
maiseman avaruus luo henkeäsalpaavan kauniin taustan kulullemme. Tämän trekkausviikon 
aikana majoitumme pienissä rantakylissä, niiden rauhalliset illat tarjoavat lepoa ja virkistystä 
patikointipäivien lomassa. Viimeiseksi yöksi matkaamme Rethymnonin tai Hanian kaupunkiin.
Kannamme mukanamme ainoastaan päivärepun, matkatavarat kulkevat huoltoauton 
kyydissä seuraavaan majapaikkaan.
Oman patikointiviikkomme ohjelma ja vaikeusaste tarkentuu omien toiveiden perusteella kun 
ryhmä on saatu kasaan, yksi esimerkki tällaisen toteutetun viikon ohjelmasta löytyy tämän 
linkin takaa. http://fysimera.com/fi_trekking_1.html
Patikointiviikon hinta 790 € per henkilö+ lennot n. 180 EUR, (Norwegian, tilanne 8.8.2015))
Ryhmän koko on max .9 hlöä (Pikkubussi rajoittaa), paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Avustan myös tarvittaessa lentojen varauksessa. 
Oppaana ja matkanjohtajana toimii Kavtsin jäsen, Erä ja luonto-opas, Antti Teerisuo. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä, hotelli sekä kuljetusasioista vastaava yritys Kreetalla on 
Fysimera Oy. (http://fysimera.com/fi_index.html)
Ilmoittautumiset (viimeistään 4.10.2015) ja kyselyt. 
Antti Teerisuo,
antti.teerisuo@gmail.com 
+358 400 444229

Matkaehdot

Patikointiviikon hintaan sisältyy
Lentokenttäkuljetukset, Hotelli 2 hh:ssa (+115 € 1hh), Tervetuloillallinen (ei juomia), 
Aamiaiset
Taukokahvit/teet kafeniossa/luonnossa, Patikointipäivien lounaat (ei juomia), 
Jäähyväisillallinen (ei juomia),
Patikointikuljetukset, Sisäänpääsymaksut, Opastus suomeksi ja ruotsiksi
Patikointiviikon hintaan EI sisälly
Lennot, 5 illallista, Lounaat niinä päivinä kun emme patikoi, Muut ehdot, Ei toimistokuluja.
Varausmaksu ilmoittautuessa, 100 EUR/hlö . Loppulasku tulee olla suoritettu viimeistään 
viimeisenä patikointipäivänä.
Minimi neljä osallistujaa varmistaa matkan toteuttamisen. Mikäli matka peruuntuu, huolehtii 
Fysimera kaikista lentolipun peruutuksesta tai muutoksesta aiheutuvista kuluista. Asiakkaalle 
ei koidu mitään kuluja matkan peruuntumisesta.
Oman turvallisuutesi vuoksi, muista matkavakuutus! 
Fysimera OY on liitetty Kuluttajaviraston Valmismatkaliikkeen rekisteriin perustuen lakiin 
valmismatkaliikkeistä (939/08). Rekisteröintikoodi 1539/10/Mj. Rekisteröinti oikeuttaa 
harjoittamaan valmismatkaliikettä MATKANJÄRJESTÄJÄNÄ.
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Kavtsin joulujuhla uudessa ja ainutkertaisessa paikassa
lauantaina 12.12.2015 klo 17

Tapulikaupungin srk-koti, Maatullinkuja 4, Helsinki
 
Odottettavissa on lämminhenkistä ohjelmaa ja yhteislaulua.
Joulupukin on tarkoitus kiireidensä keskellä piipahtaa (Tuo siis muutaman euron paketti 
yhteiseen joulusäkkiin. Mukanasi tuleville lapsille voit tuoda nimellä varustetun paketin. Onpa 
joku aikuinenkin saanut välillä nimikoidun paketin, mutta varmistathan, että paketin saaja on 
tulossa.)

Tarjolla joulupuuroa ja herkkuja.
(Ota siis mukaan oma lautanen ja lusikka sekä kuksa tai muki)
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai joulukakkua, ota yhteys kulinaarisen 
toimikunnan vetäjään Irma Toloseen, irma.tolonen@pp.inet.fi

Ajo-ohje: Helpointa Tapulin srk-kodille on tulla I-, P- tai K-junalla Puistolan asemalle. Kävelet
asemalaiturilta etelänpuoleisia (Helsingin keskustan suunnassa olevia) portaita alas. 
Portaiden alapäässä käännyt oikealla ja kävelet suoraan eteenpäin. K-Market jää oikealle 
taakse sekä nestemäistä täydennystä tarjoava ravitsemusliike vasemmalle puolelle. Kävelet 
suoraan eteenpäin, kunnes oikealla puolellasi on kuntosali sekä vasemmalla yksikerroksinen 
punatiilinen rakennus, jonka kauimmaisessa päässä on srk-koti. Sisäänkäynti on aukion 
puolella. Juna-aseman viereen, josta on lyhyt kävelymatka, pääsee myös busseilla 73, 75, 
76A, 76B. Tapulinaukiolla onkin linjojen 75, 76A sekä 76B päätepysäkki. Omalla autolla 
ajoyhteys on Palovartijantien kautta. Parkkipaikat ovat Palokujan ja Palokoukunkujan välissä. 
Jos käytät navigaattoria, laita varmuuden vuoksi siihen osoitteeksi Palokuja 4, Helsinki. Jotkin
navigaattorit yrittävät ohjata srk-kodin osoitteella Käsityöläisentien kautta, mutta sieltä ei ole 
ajoyhteyttä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Ajurinaukion parkkipaikkoja. Muistathan 
kummassakin parkkikiekon. 
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Keskisen kesän vaelluksemme käynnistyi tahtia hidastellen ja ärsykkeitä vähentäen, 
viettäessämme aluksi päivän ja yön Hetassa viihtyisän majatalon suojissa. Kun 
sunnuntaisena aamuna siirryimme kumipyörin Näkkälään, oli edessämme puolentoista viikon 
kulku yhtenäisessä erämaassa, tavoitteena Lemmenjoki. Hieman mietitytti tuliko otettua 
tarpeeksi ”ohvia” kun taksikuski kertoi lentäviä ystäviä olevan niinkin paljon että toisen 
ryhmän oli joutunut hakemaan kesken pois yliärsytyksen vuoksi. 
Kuljimme aluksi mönkijätietä kohti Pöyrisjärveä, koukaten ennen tupaa järven pohjoispuolelle 
ja edelleen Maaterharjuille. Alkupäivinä keli oli erityisen kesäinen, alimmillaan mittareissa oli 
alle 5 asteen lukemat, ja vettä tuli raikkaasti tuulen siivittämänä. Tulipa todettua että 
kesälläkin voi kohmettua, ja varavaatteille on joskus käyttöä. Hyvin tästäkin selvittiin, samalla 
kun kiemurtelimme Pöyrisjärven pohjoispuolen mahtavia harjumuodostelmia kohti 
Kalkujärven vanhalle lapinkylälle vievää uraa.
Vedet olivat myöhäisen kevään ja sateiden vuoksi varsin korkealla, joten parhaimmillaan 
pääsimme kylvettämään jalkoja puolen tusinaa kertaa päivässä. Näin kaikille tuli hyvää 
kahluurutiinia sinänsä helpoissa ylityksissä jotka säätilan loppumatkaksi parantuessa vain 
virkistivät mukavasti. Uintikelejäkin oli karaistuneemmille yllin kyllin.
Kylän läpi kuljettuamme Valkamapäällä ja Barsoaivilla pääsimme näkemään seudun laajoja 
maisemia, ennen reittimme hetkittäistä laskeutumista koivikkojen syliin. Lenkihaan jälkeen 
poikkaisimme vahvimmalta uralta Norjan rajan viereen jolta löytyi edelleenkin käyttökelpoiset 
rajamiesten pitkokset suojakson kohdalla. 
Lemmenjoen kansallispuiston puolelle siirryttyämme saimme joukkoon vielä vahvistusta 
Tampereen suunnalta jolloin kokonaisvahvuutemme nousi kahdeksaan, edustusta ollen 
mukavasti eri puolilta maata. Tuon yönseudun vietimme Rotkojärven läheisyydessä jonka 
kävimme ”kevyenä” iltakävelynä kiertämässä. Hienojen maisemien ja kasviloiston ohella 
pääsimme vähän rytyyttämään rinteillä. Piekanankin, jos oikein tulkitsimme, näimme tuolla 
kohoavan siivilleen. 
Kulkumme suuntasi hylätyn poroerotuksen kautta kohti Vaskolompolon autiotupaa. Matkalla 
tapasimme jälleen mäntymetsää joka aiheutti aluksi toistuvia pysäyksiä allekirjoittaneen 
pakottavasta tarpeesta pysähtyä ihmettelemään jokaista vähänkin erikoisempaa 
aihkintapaista. Tuvalle kuitenkin päästiin, viettämään vapaapäivään jonka ohjelmassa oli 
tiukan vapaamuotoista ei minkään tekemisen suorittamista.
Onnistuneen suorituksen jälkeen edessä oli erämaisin kulkupäivämme jolla emme juuri muita 
kulku-uria nähneet. Majoituimme ennen kultamaille siirtymistä puiston erämaaosan puolelle. 
Tuolta noustuamme tiesimme odottaa työn merkkejä, mutta kyllähän kaivinkoneen hurina, ja 
etempänä näkyvä hahmo kuitenkin vähän yllättivät. Samoin kuin yhdistetyn lentokenttä- ja 
kirjastovierailun jälkeinen tupsahtamisemme keskelle lapiokaivuuta – kiitos merkinnöiltään 
vajavaisen kartan.
Lemmenjoen vaikuttava laakso putouksineen toi kontrastin koko aiemman reissumme 
laakeille maisemille. Kiipesimme vielä ennen Njurgalahtea ylös laaksosta Joenkieliselle josta 
avautuivatkin mahtavat maisemat jokilaaksoon ja ympäröivään erämaahan. Sopiva 
huipennus noin 170 kilometrin vaelluksellemme, ennen saunaa ja käristystä Ahkun tuvalla ja 
reissun viimeistä yötä Ripsin mökillä (suurkiitokset Ripsille!). 
Ja ne öttiäiset? Olihan niitä muttei isommaksi haitaksi asti. Helteiltä vältyttyämme ei kaikkien 
edes hyttyshattuun saati ”ohvipuolloon” tarvinnut tarttua ☺. Kolmen valtakunnan rajapyykiltä 
toiselle etenevä viestiketju on nyt siis Njurgalahdessa, josta jossain vaiheessa jatketaan. 
Kiitos kanssakulkijoille!
Mika Kiiski
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Muistoja Vava-leiriltä kesällä 2015 

Vauvasta vaariin ja mummosta mukeloon- leiri oli tänä kesänä Susikyrössä yhdeksännen 
kerran. Leiri järjestettiin heinäkuun viimeisellä viikolla sunnuntai-illasta lauantaiaamuun. 
Ensimmäisen kerran Tunturikerho Kavtsi oli sen järjestäjänä. Leirillä oli 16 lasta iältään 6-12 
vuotta ja aikuisia oli yhteensä 18. Lapsista tyttöjä oli 12 ja poikia 4. Onneksi mukana oli kaksi 
kavtsilaista, jotka olivat kokeneet leirin jo useita kertoja. Kösä Kyösti Lamminjoki oli leirillä 
kahdeksannen kerran. Hänelle on kehittynyt kahvinkeittäjän rooli. Hänen isännöimästään 
kahvikatoksesta tuli leirin keskuspaikka. Aikaisena herääjänä Kösä keitti ensimmäiset kahvit 
aamulla jo ennen seitsemää. Toinen tärkeä henkilö tämän kesän leirillä oli Marja 
Lammivaara, joka ideoi ohjelmia koko viikoksi. Sää merkitsee paljon Lapissa Kittilän, 
Muonion ja Enontekiön kuntien yhtymäkohdassa olevassa Susikyrössä. Tänä vuoden 
leirisäätä hallitse sade. Vettä satoi lähes tasaisesti maanantai-aamusta perjantai-aamuun. 
Viimeinen perjantai-iltapäivä oli aurinkoista. Silloin vihdoin päästiin kokemaan joen ylitystä 
rinkkalautalla Saivojoella. Rinkkalautta oli tapahtuman järjestäjille tiukka kokemus, kun joen 
veden pinta oli viikon aikana noussut puoli metriä. Virta alajuoksuun oli voimakas. Onneksi 
Hannu Maulalla oli käsineet mukana, että hän pysyi pidättämään lautan luisua aikuisenkin 
liikkujan alla. Olavi Oinonen ja Kösä valvoivat virran alaosaan viritettyä turvanarua. Sitä ei 
onneksi tarvittu.
Lapsille oli suunniteltu monenlaista tekemistä joka päiväksi aamusta iltaan. Lasten mielestä 
sade ei haitannut viikon kulkua mitenkään. Aina edellisenä iltana ennen nukkumaan menoa 
järjestäjät kokoontuivat yhteen pohtimaan mennyttä päivää ja kartoittamaan tulevaa. 
Vastasin leirin ruokahuollosta. Onneksi päiväateriat olivat varatut Susikyrön vieressä olevasta
Hotelli Vuontispirtistä. Valmistimme itse aamiaisen ja iltapalan kesäkeittiön puuhellalla. Leirin 
henkilömäärä oli ihanteellinen, kun kaikki mahtuivat syömään yhtä aikaa katoksen alle. 
Yhtenä päivänä haudutimme kesäkaaleja koko iltapäivän. Siitä tuli lasten mielestä 
makkarakastiketta, joka syötiin keitettyjen perunoiden kanssa. Yksi pikkutyttö mieltyi ruokaan 
niin, että hän söi sitä herkkua kahden miehen edestä. Iso klapikeitin Kösän katoksessa oli 
oiva työkalu. Puurovedet kiehuivat nopeasti ja keitettyjä perunoita oli helppo tehdä. Susikyrön
kesäkeittiön hella muistuttaa minua isoäidistäni, joka teki hyvää ruokaa isolle porukalle 
puuhellalla. Kaikki meni hyvin, kun muistimme ajoittaa ruoan valmistuksen kolme kertaa 
pitemmälle ajalle kuin sähkö- tai kaasuhellalla työskennellessä. Halkojen lisääminen uuniin oli
myös olennaista. Muurikka-pannu hellalla mahdollisti hampurilaisaterian.
Vava-leirin johtaja oli Kari Halinen Tunturikerho Kuoktesta ja ohjelmapäällikkö Markku Arola
Tunturilatu-lehdessä on pitempi kirjoitus Vava-leiristä ja valokuvia.
Irma Tolonen
kulinaarisen toimikunnan vetäjä 
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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 seitsemän kertaa vuodessa
Retket, tapahtumat ja vaellukset katso toimintakalenteri
Koulutus kerhon jäsenille alennettuun hintaan
Jäsentuotteet ja kirjallisuus jäsenhintaan
Jäsenlehti Väärti kahdesti 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 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!

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 nouto-
 päivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
 - Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
 veloitetaan.
 - Kanootit 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

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 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 (uusi erä) 490,00 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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