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Tunturikerho Kavtsi
Kannen kuva: Antti Risikko,
Tuusulanjärven retkiluistelurata.
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa.
Painos 460 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Grano Oy

Jäsenmäärä 577 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2017 ovat:
Yksilöjäsen
39,00 euroa
Rinnakkaisjäsen
32,50 euroa
Perhejäsenmaksu
63,00 euroa
Nuorisojäsen
22,00 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.
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Aineisto toimitukseen 20.8.2017 mennessä
Antti Risikko
antti.risikko@gmail.com
Kerhotoimikunta 2017
Puheenjohtaja,
kerhoiltatoimikunta Annu Koistinen,
050-326 6960, annu.koistinen@fonet.fi
Sihteeri ja jäsenasiat Marita Maula, 040
509 4412 , marita.maula@tunturilatu.fi
Liikuttaja, Mika Kiiski, 050 381 3894,
kiiski.mika@gmail.com
Juha Kelkka, 050 332 3239,
varusteasioiden yhteyshenkilö,
juha.kelkka@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: Marita Maula, 040 509 4412 ,
marita.maula@tunturilatu.fi

Kulinaarinen toimikunta, susiasiat Irma
Tolonen, 040 7326 851, irma.tolonen@
pp.inet.fi
Pehtori,taloudenhoitaja Iitu Gerlin,
040 707 4598, iitu.gerlin@gmail.com
Tiedottaja Antti Risikko, 040 531 9684,
antti.risikko@gmail.com
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Suomi 30 - 100
Minä synnyin yhtä viikkoa ennen Suomen itsenäisyyden 30-vuotisjuhlaa. Nuori kansakunta oli
selviytynyt sodasta itsenäisyytensä säilyttäen, vaikka Isoveli valvoikin edelleen tiukasti
toimiamme mm hotelli Tornista. Sinä vuonna syntyi maamme historian toistaiseksi suurin
ikäluokka, 108 000 vauvaa. Elinajanodote tyttövauvalle oli 65-66 vuotta ja poikavauvalle noin
58 vuotta. Muutenkin usko parempaan tulevaisuuteen oli huima, vaikka elettiin niukkuuden ja
säännöstelyn ja sotakorvausten maksamisen aikaa. Suomi teki töitä pitkiä päiviä ja viikkoja.
Tuohon aikaan ei ammuttu ilotulitusraketteja uutena vuonna; lapsuuteni Varkaudessa näin
tehtiin kuitenkin myöhemmin, varmaan 1950-luvun lopulta alkaen. Kokoonnuttiin
kaupungintalon eteen, vakavat miehet pitivät pöntöstä vakavia puheita, laulettiin virsi ja
ammuttiin valkoisia raketteja.
Kun Suomi täytti 50 vuotta, olin juuri tullut Helsinkiin. Itsenäisyyspäivänä oli Kauppatorin ja
Eteläsataman tuntumaan kokoontunut 15 000 ihmistä, ja tungos tukki liikenteen niin, että osa
Linnan juhlaan tulijoista myöhästyi. Suomi panosti jo tuohon juhlaan, vaikka muuten elettiin
vielä aikaa ennen keskioluen vapautumista, ja Alkoon tarvittiin viinakortti. Ulkona järjestetyt
kansalaisjuhlat olivat silloin vielä harvinaista herkkua.
Kun Suomi100-juhlavuosi käynnistyi, olin 100 000 muun ihmisen kanssa vastaanottamassa
juhlavuotta Kansalaistorilla. Tunnelma oli uskomattoman hieno ja rento, ihmiset juhlivat
iloisen sivistyneesti. Jättiscreeniltä pauhasi kuuluisien suomalaisten artistien esityksiä, ja
Kansalaistori ja Mansku olivat yhtä ihmismerta. Joukossa näkyi paljon sellaisia, jotka eivät ole
syntyperäisiä suomalaisia. Helsingin seutu oli kansainvälistynyt huimasti sitten vuoden 1967.
Vuonna 2017 syntyvien tyttövauvojen elinajanodote on noin 84 vuotta, ja poikavauvojen 7879 vuotta. Naisten eliniän odote on siis kasvanut 18 vuodella ja miesten 20 vuodella
viimeisen 70 vuoden aikana.
Suomi100-juhlavuosi tulee näkymään paljon, musiikissa, teatterissa, tapahtumissa...
Luontokeskus Haltia järjestää neljä suurta tapahtumaa: 4.2. Sukella talveen, 20.5. Villiinny
keväästä, 17.6. Rakastu kesäyöhön, ja 26.8. Juhli luontoa. Kavtsi on mukana omalla
osuudella joissakin näistä; katso tarkempaa tietoa toisaalta tästä lehdestä ja tulevista
sähköposteista. Haltian omista tiedotteista saa tarkimmat tiedot koko tapahtumakirjosta.
Olkaamme mukana juhlimassa Suomeamme niin kulttuurissa kuin luonnossakin!

Annu Koistinen
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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 2017
11.2.2017
Umpihankiretki täysikuun
aikaan
13.2.2017
Kerhoilta, Helena Ranta
11.-12.3.2017
Hiihtoviikonloppu
13.3.2017
Kevätkokous
14.-23.4.2017
Hiihtovaellus
24.4.2017
Kerhoilta, Harri Ahosen oma
tilaisuus
28.-29.4.2017
Pitkämarssi
30.4-7.5.2017
Viikko Kreetalla
6.-7.5.2017
Retkeilykurssi
8.5.2017
Luontopolkuretki lintuja
havainnoiden
13.5.2017
Kärrin talkoot
15.5.2017
Iltaretki Santahaminaan
17.6.2017
SL Nuku yö ulkona
1.-5.7.2017
8.-23.7.2017
29.7.-6.8.2017
12.8-20.8.2017
1.9-10.9.2017
19.-26.8.2017

Melontaa InkooTammisaareen saaristossa
Yöttömän yön vaellus
Kirkkovenevaellus

Pasilan kirjasto
Liesjärvi
Pasilan kirjasto
Karessuvanto-Kilpisjärvi
Pasilan kirjasto
Veikkola-Solvik, Nuuksio
Kreikka
Nupuri,Espoo
Kärrikaltio
Santahamina
Inkoo Suomenlahti
Sulaoja-Näätämö-Muotkavaara
Inarijärvi

Huippuvuorten vaellus
Huippuvuoret
Klassikkovaellus Saariselällä Saariselkä
Koiravaellus
Hammastunturit
Hammastunturissa
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Nuuksio

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 ( 2 €/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.

13.2.2017 KERHOILTA

HELENA RANNAN MATKASSA MAAILMALLA
Helena Ranta on Suomen ylivoimaisesti tunnetuin hammaslääkäri meillä ja
maailmalla. Hän on toiminut oikeushammaslääkärinä yli 20 vuotta, ollut
oikeuslääketieteellisen tutkijaryhmän jäsenenä ja johtajana Bosniassa,
Irakissa, Tsunamin jälkeisessä tutkinnassa, Tsetseniassa ja monessa muussa
maailman kolkassa. Helena Ranta oli myös tunnistamassa Estonian uhreja;
tämä oli hänen ponnahduslautansa kansainväliselle uralle. Lista on pitkä
ja kunnioitettava, ja hän tekee samoja töitä edelleen. "Myös kuolleilla on
ihmisoikeudet" on hänen kuuluisimpia toteamuksiaan.
Meillä on hieno tilaisuus kuulla hänen kokemuksistaan ja uurastuksistaan
kerhoillassamme tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen
auditoriossa.
Kahvittelu alkaa klo 17.30, oma kuksa tai muki mukaan.
Esitelmä alkaa klo 18.00
Oviraha 2 euroa. Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 3266960.

13.3.2017 KEVÄTKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA

KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 13.3.2017 klo 18.00 Pasilan kirjaston auditoriossa,2. kerros,
Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9. pykälän mukaiset
kevätkokousasiat. Kokouksessa kerrotaan mm, mitä kerhossa on tapahtunut
vuonna 2016 ja mihin rahat ovat menneet.
Tarjoilu alkaa kello 17.30. Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen katsellaan perinteiseen tapaan kuvia menneistä
tapahtumista.
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HUHTIKUUN KERHOILTA YLEISÖTILAISUUDEN YHTEYDESSÄ
HUOM. PÄIVÄMÄÄRÄ!
MAANANTAINA 24.4.2017 KELLO 18.00.
(Maanantaina 10.4.2017 EI ole kerhoiltaa)
Kirjoittaja ja retkeilijä HARRI AHONEN on aiemmin kirjoittanut kirjan
Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä, ja pitänyt siitä esitelmän
kerhoillassamme. Sen jälkeen hän on kulkenut läpi Keski-Skandinavian
vaellusreittejä Norjassa ja Ruotsissa. Hän on kirjoittanut niistäkin
kirjan. Harri tulee kertomaan tuon alueen kansallispuistoista,
erämaa-alueista, vaelluskulttuurista ja eläimistä, joista eksoottisimpia
on myskihärkä. Harri höystää kertomustaan kuvilla.
Tilaisuus on kaikille avoin yleisötilaisuus
PASILAN KIRJASTON 2. KERROKSEN AUDITORIOSSA kello 18.00, ja se kestää noin
tunnin. Tilaisuudessa saa ostaa kyseistä kirjaa omistuskirjoituksella 25
euron hintaan.
Ennen tuota yleisötilaisuutta pidämme kerhoilta-kahvituksen Pasilan
kirjaston henkilökuntatilassa kirjaston 2. kerroksessa auditorion vieressä
kello 17.30. Silloin voi vaihtaa kuulumisia ja kuulla ja kertoa
tiedotusasioita.
Siirrymme sitten kuuntelemaan tuota esitelmää kello 18.00.
Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 3266960.
RETKET

11.2.2017 TÄYDENKUUN UMPIHANKIRETKI JOSSAIN ETELÄISESSÄ SUOMESSA
Vuonna 2014 hiihto vaihtui mukavaksi polkuretkeksi vesitihkussa. Vuonna 2015 lunta oli
parhaimmillaan polveen ja saimme sovitella välillä lumikenkiäkin jalkaan. Vuonna 2016
lupaava pakkastalvi simahti suojan puolelle juuri retken alla eikä suksia taaskaan päästy
testaamaan. Mukavalle retkelle päästiin silti.
Tällä kertaa ajatuksena on kulkea illalla ja yöllä talvisesta täydestä kuusta nauttien,
kelinmukaisin kulkinein. Kohtuumittainen reitti kulkee umpihangessa, vähintään
kuvitteellisessa sellaisessa. Lähellä pääkaupunkiseutua sijaitseva paikka päätetään
lähempänä lumitilanteen mukaan, ja kerrotaan suoraan ilmoittautuneille sekä mm. kerhon
www-sivuilla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.2.2017 mennessä: Markku Arola (0500 777554) ja Mika Kiiski
(kiiski.mika@gmail.com, 050381 3894).
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10.-12.3.2017 TALVEN PERINTEINEN HIIHTOVIIKONLOPPU
Viime vuosina lumitilanne täällä etelässä on osittautunut haastavaksi. Silti yritämme jälleen
sitkeästi lähteä Liesjärven kansallispuistoon, tarkoituksena hiihtää osin jäitä pitkin ja osin
pitkin ennallistustoimien alaisia soita. Tämä on hyvä tilaisuus vaikkapa testata varusteita
kevättalven hiihtovaellusta varten tai ensikertalaisen tutustua talviretkeilyn varusteisiin
ynnämuihin systeemeihin. Hiihtomatkaa on n. 10 km molempina päivinä ja korkeuseroja hyvin
vähän, joten tervetuloa mukaan myös jos et ole aikaisemmin kokeillut talvista hiihtovaellusta.
Yövymme teltoissa ja varusteet kuljetamme ahkioissa.
Kokoontuminen Korteniemen perinnetilalle jonka osoite on Korteniementie 248 Tammela.
Paikalle voi tulla jo perjantaina ja laittaa teltan rantajäälle, tai sitten lauantaiaamuna siten että
pääsemme hiihtäen liikkeelle klo 09.30. Tuonne on viisainta sopia matkustus kimppakyydein.
Kerholtamme löytyy myös vuokravälineitä kuten suksia, ahkioita ja keittimiä.
Tarvittaessa vaihdamme kohdetta lumitilanteen mukaan tai jos lunta ei ole maastossa
riittävästi mutta jäät kantavat niin menemme jollekin suurelle järvelle, esim. Vanajaselälle.
Ilmoittautumiset 3.3. mennessä Risto Heinänen, 050 3263994 tai risto
.heinanen@luukku.com
28-29.4.2017
PITKÄMARSSI YÖN YLI NUUKSION YDINALUEILLA
Tule mukaan aistimaan keväisen luonnon, yön yli kulkemisen ja pitkän patikan suomia
tuntemuksia kerhon perinteiselle pitkälle marssille! Tämänkertainen reitti kulkee lähes
kokonaan Nuuksion kansallispuiston alueella jolloin pääset tutustumaan puiston ydinalueiden
kokonaisuuteen yhdellä kertaa.
Lähtöpaikkanana on Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitseva Veikkolan taajama. Marssi
päättyy Nuuksiontien varrelle Espooseen. Lähtöpaikalle pääsee helposti bussilla suoraan
Helsingin keskustasta tai mm. Espoon keskuksesta. Samoin päättöpaikasta pääsee bussilla
Espoon keskukseen ja edelleen junalla kohti Helsinkiä.
Lähdemme liikkeelle Veikkolan S-Marketin edustalta perjantaina 28.4. klo 19. Marssi etenee
Holma-Saarijärven, Saarilammen, Kattilan, Takalan, Iso-Antiaksen, Suolikkaan, Urjan ja
Hyppykallion kautta Nuuksiontien varteen. Perillä olemme lauantaiaamuna 29.4.
Päättöpaikalla on tilaisuus saunomiseen.
Reitti kulkee pääosin poluilla hyödyntäen soveltuvin osin merkittyjä retkeilyreittejä. Lisäksi
reitillä on lyhyitä ulkoilutieosuuksia. Pitempi polkujen ulkopuolella kulkeminen olisi merkki
vetäjän harhautumisesta reitiltä. Matkaa kertyy noin 40 kilometriä. Polut ovat välillä helppoja
mutta usein myös juurakkoisia, kivisiä ja märkiä, ja lyhyitä mutta jyrkkiä nousuja ja laskuja on
runsaasti. Lisäksi yön sydämenä pimeys ja kertyvä väsymys lisäävät haastavuutta. Reitti ja
etenemisvauhti edellyttävätkin hyvää terveyttä ja kestävyyttä sekä tottumusta poluilla
liikkumisesta.
Ota mukaan matkan aikana tarvitsemasi ruoka ja juoma. Näitä nautimme säännöllisillä
pikkutauoilla. Jalkineiksi kannattaa valita maastonsietävät ja vedenpitävät mutta samalla
kevyet vaelluskengät tai -saappaat. Lisäksi otsalamppu tuorein paristoin on välttämätön.
Halutessasi saunoa ota myös pyyhe mukaan.
Tiedustelut ja vapaaehtoiset ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381
3894).
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8.5.2017 LUONTOPOLKURETKI, KERHOILTA LUONNOSSA
LUONTOPOLKU- JA LINTURETKI Nupuriin Espooseen ma 8.5.2017 klo 18 – n. 20.
Toukokuun kerhoillassa tutustumme Espoon uusimpaan luontopolkuun, joka on avattu
kesällä 2016. Kohtaamme aivan Turun moottoritien tuntumassa ja asutuksen puristuksessa
luonnontilaisena säilyneen alueen, jossa viihtyvät niin linnut kuin peurat. Kosteimpiin kohtiin
on rakennettu pitkospuut ja niin ikään uudelta lintutornilta näkee kosteikkoaluetta
laajemminkin. Nupurijärvelle ovat parhaimmat näkymät Nupurin kartanon takaa. Autoille
muutama parkkipaikka on Nupurinkartanontiellä ja Mariabergintiellä (Google Mapsissa
nimeämättömiä, tilanne 1/2017), jotka lähtevät Nupurinkalliontieltä oikealle. Jos ne täyttyvät,
auto on vietävä Brobackan (Nuuksion) majan parkkipaikalle, josta on reilu 1,5 km kävelyä.
Julkisilla perille pääsee busseilla 238 Leppävaarasta ja 243 Espoon keskuksesta
Nupurinristin pysäkille (tarkemmin www.reittiopas.fi). Varusteina sään mukainen vaatetus
sekä, jos on, kiikarit, lintukirja, kaukoputki. Poutasäällä jalkineina voivat olla lenkkitossut tms.
Kokoontuminen on Nupurin kartanon tuntumassa olevalla parkkialueella
Nupurinkartanontiellä. Lintuoppaanamme on Jukka Vilén. Retkelle ei ole
ennakkoilmoittautumista. Retken yhdyshenkilönä on Markku Arola p. 0500-777 554.
15.5.2017 KLO 17.00 – 20. KEVÄTRETKI SANTAHAMINAAN JARMO NIEMISEN
JOHDOLLA
MAANANTAINA
Vallisaareen pääsee nykyisin helposti omatoimisesti, mutta Santahaminaan
ei. Siispä Kavtsi päätti järjestää Santahaminaan toukokuisen iltaretken
suositun oppaan JARMO NIEMISEN johdolla. Jarmo on tehnyt muutaman
lukuisista kirjoistaan juuri Santahaminasta.
Tutustumme Santahaminan kulttuurikohteisiin sekä luontoon. Retken
päätteeksi pyritään järjestämään käynti sotilaskodissa.
Opastuksen hinta on 16 euroa. Kavtsi sponsoroi jäsentensä hintaa joillakin
euroilla, tarkka määrä riippuu lähtijöiden lukumäärästä. Annu kerää maksun
retken alussa, siis käteistä mukaan.
Santahaminan portille pääsee bussilla 86, suositellaan julkisten
käyttämistä. Retken jälkeen kotiinlähtökin on vaivattomampaa bussilla kuin
omalla autolla.
Retkelle pääsevät vain Suomen kansalaiset. Ilmoittautuminen tapahtuu vain
sähköpostilla annu.koistinen@fonet.fi. Toivon ilmoittautumiset 25.4.2017
mennessä. Olen reissussa ja poissa sähköpostin ääreltä 26.4.-9.5.
Vihoviimeisiä ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.5. asti.
Ilmoittautuessa kerro sukunimi, kaikki etunimet ja syntymäaika. Lisäksi
auton rekisterinumero jos tulet omalla autolla. Jarmo Nieminen tarvitsee
nämä tiedot esikuntaa varten.
Retkellä täytyy olla mukana henkilöllisyystodistus, (passi, ajokortti tms).
Jos ehdit, tule kasarmin portille jo noin 16.45, niin alan kerätä maksuja.
Tervetuloa, meille on tulossa upea retki toukokuisessa illassa
historiallisessa Santahaminassa!
Annu Koistinen
annu.koistinen@fonet.fi
050 3266960
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1.-5.7.2017 MELONTAA INKOON-TAMMISAAREN SAARISTOSSA
Tutustumme keskikesän saaristoon, mahdollisena ohimelontakohteena merisää-lähetyksistä
tuttu Bågaskär ja sään salliessa käyntikohteena voi olla myös Jussarö, entinen kaivossaari ja
myöhemmin puolustusvoimien harjoituspaikkana ollut alue.
Retki soveltuu kajakeille ja päivittäiset melontamatkat ovat 10-20 km, tarkoituksena kuitenkin
leppoisa meininki ja kesästä nautiskelu, majoitumme teltoissa. Aikaisempaa
merimelontakokemusta pitää olla jonkin verran.
Kokoonnumme lauantaina 1.7. klo 10.00 Inkooseen Rösundin venerantaan, Rösundintie 486,
josta lähdemme vesille. Tuonne on viisainta matkustaa kimppakyydein, ilmoita jos voit tarjota
kyytiä tai olet kyydin tarpeessa.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä jos tarvitset vuokravälineitä. Turvaudumme
vuokrausasioissa tod.näk. Welhonpesään ja vuokraus-ja kuljetuskulut jaetaan vuokraajien
kesken. Ilmoittautuminen 26.6. mennessä Risto Heinänen 050 3263994 tai sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com.
VAELLUKSET

14.-23.4.2017 HIIHTOVAELLUS KAARESUVANNOSTA KILPISJÄRVELLE
Tunturikerho Kavtsi järjestää pääsiäisen jälkeisellä viikolla hiihtovaelluksen Kaaresuvannosta
Kilpisjärvelle. Vaellus on viimeinen etappi talvivaellusten sarjaa itäiseltä kolmen valtakunnan
rajapyykiltä läntiselle kolmen valtakunnan rajapyykille. Vaellus alkaa Kaaresuvannosta
pitkäperjantaina 14.4. ja päättyy Kolmenvaltakunnan pyykilläkäynnin jälkeen Kilpisjärvelle
sunnuntaina 23.4. Suunniteltu reitti kulkee pääosin Käsivarren erämaa-alueella sopivasti
kierrellen. Majoittuminen tapahtuu lämmitettävissä kahden hengen teltoissa. Tavarat ja eväät
vedetään ahkioissa. Vettä saadaan lumesta sulattamalla. Matkaa kertyy arviolta 200 km.
Reitin maasto on pääosin avotuntureita, jossa ei voida välttää suuria korkeuseroja ja kovaa
tuulta. Alku- ja loppumatkasta on myös vähän tasaisempaa ja metsäisempää maastoa.
Lisäohjelmana voidaan käydä huiputtamassa tuntureita tilanteen ja mielihalujen mukaan.
Päivittäinen hiihtoaika on 8-10 tuntia, jonka katkaisee 2 tunnin ruokatauko (vietetään
teltoissa). Ruokatauolla ehtii syödä ja sulattaa lisää juomavetta sekä vähän levähtää.
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Karkea reittisuunnitelma: Kaaresuvanto - Lavivaara (pe 14.4.), Puusasvaara (la 15.4.),
Toriseno (su 16.4.), Raittijärvi (ma 17.4.), Porojärvi (ti 18.4.), luppopäivä / päiväretki (ke
19.4.), Urttasjokilaakso (to 20.4.), Saarijärvi (pe 21.4.), Kuohkimajärvi / kolmen valtakunnan
pyykki (la 22.4.) ja Kilpisjärvi (su 23.4.).
Matkat lähtöpaikkaan (Kaaresuvanto) ja Kilpisjärveltä takaisin jokainen hoitaa lähtökohtaisesti
itse, mutta osallistujat voivat sopia keskenään myös yhteisistä matkajärjestelyistä.
Pääsiäissesongista johtuen matkaliput kannattaa hankkia hyvissä ajoin mikäli aikoo
matkustaa julkisilla.
Retkipalaveri pidetään Helsingissä torstaina 9.3.2017 klo 18 alkaen. Tarkempi paikka
ilmoitetaan ilmoittautuneille. Retkipalaverissa käydään läpi kaikki retkelle valmistautumiseen
liittyvät asiat sekä vahvistetaan telttaparit.
Vaellus on luokitukseltaan vaativa tunturivaellus ja osallistujilta edellytetään aiempaa
talvivaelluskokemusta sekä hyvää kestävyyskuntoa. Varusteiden hankinnassa autetaan
tarvittaessa ja kerholta voi lainata mm. tunturisukset, ahkion, teltan ja Hiker-keittimen.
Lainavarusteet kannattaa varata hyvissä ajoin sesonkiajasta johtuen.
Ilmoittautumiset 5.3.2016 mennessä osoitteeseen panu.loisa@tunturilatu.fi.
8.-16.4.2017 Lumimajoitteiden tekoa Käsivarressa
Retken tavoitteena on saada oppia ja kokemuksia lumiluolan ja iglun rakentamisesta sekä
niissä yöpymisestä, - tämä ei siis ole perinteinen hiihtovaellus. Todennäköinen reittimme on
Kilpisjärvi-Saarijärvi-Norasluohka (Kahperusvaaran eteläreunalla) ja paluu Kilpisjärvelle.
Lumimajoitteiden tekopaikkoja olisivat Duolljehuipojohka Saarijärven jälkeen ja Norasluohka.
Siirtymätaipaleilla majoitumme myös omiin telttoihimme. Retki toteutetaan yhteistyössä
Helsingin Seudun Lapinkävijöitten kanssa.
Lähdemme liikkeelle Kilpisjärveltä 8.4. ja palaamme sinne 16.4. Matkajärjestelyt sinne ja
takaisin jokainen hoitaa itse, paitsi jos joku osallistuja haluaa ottaa ryhmän matkat
hoitaakseen. Matkat ajoittuvat pääsiäissesonkiin joten mahdolliset julkisen liikenteen liput
kannattaa varata hyvissä ajoin.
Retkelle lähtemisen edellytyksenä on aiempi kokemus talvivaeltamisesta telttaan majoittuen
tai osallistuminen viikonloppuharjoitukseen joka pidetään Liesjärvellä 10.-12.3.17. Lisäksi
pidetään ennakkopalaveri keskiviikkona 15.3. alkaen klo 18 jossa käydään läpi retkeen
liittyvät asiat, lumirakentamiseen tarvittavat erityisvälineet ja työvaiheet teoreettisesti sekä
jaetaan teltta-/ työparit. Palaverin paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Osallistujien vähimmäismäärä on 5 henkilöä jolloin osallistumismaksu on 100 euroa. Mikäli
lähtijöitä on enemmän niin osallistumismaksu pienenee.
Ilmoittautumiset 26.2. 2017 mennessä osoitteeseen risto.heinanen@luukku.com tai puh. 050
3263994.
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29.7–6.8.(Alustava aikataulu) INARIN KIRKKOVENEVAELLUS
Tarkoitus on nauttia Inarijärven kauniista maisemista kiireettömästi, että aikaa jää myös
marjastukseen, kalastukseen tai vain oleiluun. Lakkojenkin pitäisi olla kypsymässä, hunajan
ja lättyjen kera nautittavaksi.
Koska viehekalastajia on yleensä vain pari, niin tulen anomaan verkkoluvat retkelle. Verkoilla
saatu kala on tervetullut lisämauste retkielämään.
Yhteinen aika kalan käsittelyssä ja kalaruokien valmistuksessa on luontevasti tiivistänyt
porukan ryhmäksi, jossa työt tehdään yhdessä. Illat on turistu kaloja paistaen tai muuten
valmistaen, kaikki yhden porukkakeittimen ympärillä. Voisi oikeastaan todeta, että kala on
ollut niin oleellinen osa retkiä, että se on jäänyt ihmisille syvästi mieleen.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 31.5.2017 mennessä

19.-26.8.2017
KOIRAVAELLUS HAMMASTUNTURISSA
Onko sinulla koira ja haluaisit lähteä koirasi kanssa toisten koiraihmisten kanssa
lapinvaellukselle? Nyt siihen tulee tilaisuus kun järjestämme kerhon ensimmäisen
koiravaelluksen Hammastunturin erämaa-alueen rauhassa. Reittimme kulkee metsäkairassa
aina välillä avoimille tunturinhuipuille poiketen. Lisäksi kuljemme hyvän tovin Hammasjärven
sekä Ivalojoen rantaa ja pääsemme tutustumaan myös historialliseen Ivalojoen Kultalaan.
Vaelluksen lähtö- ja paluupiste on metsäautotien varressa lähellä erämaa-alueen itärajaa
Ivalojoen pohjoispuolella. Reittimme suuntaa aluksi kohti Hammastunturia jonka huiputamme
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ilman rinkkoja. Tämän jälkeen kuljemme Hammasjärven itärantaa jatkaaksemme
Pökkelönampumapään ja Appisjärven kautta kohti Ivalojoen Kultalaa. Nousemme Kultalasta
vielä tunturiin Pietarlauttaselle josta laskeudumme takaisin Ivalojokilaaksoon Ritakosken
kohdilla. Loppujotos kulkee Ivalojoen rantaa kohti lähtöpistettä.
Matkaa kertyy noin 110 km jaettuna seitsemälle kokonaiselle ja yhdelle vajaalle kulkupäivälle.
Päivämatkat ovat keskimäärin noin 14-15 km. Lisäksi tehdään 1-2 huiputusta ilman rinkkoja.
Varaudu ylittämään pienehköjä jokia kahlaten. Alueella ei ole merkattuja reittejä eikä
enemmälti polkujakaan. Kulkumaasto on paikoin hankalaa ja korkeuseroja kumpuilevassa
maastossa riittää kohtalaisen paljon. Kaikkinensa vaellus kallistuu Tunturiladun luokittelussa
’vaativan tunturivaelluksen’ puolelle. Niinpä vaellus edellyttää hyvää terveyttä ja kuntoa, ja
tottumusta poluttomassa maastossa liikkumisesta. Vaellus edellyttää myös koiralta hyvää
kuntoa, maastokelpoisuutta ja säänkestävyyttä, sekä omistajalta tietoa koiran huoltamisesta
vaellusolosuhteissa.
Vaelluksella yövytään omissa teltoissa omassa rauhassa. Kukin kuljettaa tarvitsemansa itse
ja huolehtii vaelluksella itsestään ja koirastaan. Kussakin telttakunnassa on tarkoitus olla
ainakin yksi koira jonka tulee tulla toimeen toisten koirien kanssa. Koirat tulee pitää
kytkettyinä mm. porojen vuoksi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.7.2017 mennessä: Antti Teerisuo
(antti.teerisuo@gmail.com, 0400 444 229) tai Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381
3894). Ennen vaellusta pidetään retkipalaveri, jossa käydään läpi tarvittavat asiat.
Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet etukäteen sähköpostilla.

1.9-10.9.2017 KLASSIKKOVAELLUS
Kullervo Kemppisen maisemiin Urho Kekkosen kansallispuistoon 1.9-10.9.2017. Vaellus
soveltuu Outasusisuorituksen kesävaellukseksi sekä Tunturisusisuorituksen ”lyhyeksi”
tunturivaellukseksi kesällä. Moni on vaellusuransa aloittanut Urho Kekkosen kansallispuiston
maisemista, joille Kullervo Kemppisen kirjat ovat luoneet lähes tarunhohtoisen maineen.
Kavtsi palaa vuosien tauon jälkeen noihin näkymiin. Tosin yksi nuorten vaellus on sinne
suuntautunut muutama vuosi sitten. Vaelluksella kuljetaan pääasiallisesti autiotuvalta
autiotuvalle. Majoittuminen tapahtuu kuitenkin omissa teltoissa. Osa kulkumaastosta on
polutonta ja korkeuserot ovat huomattavia sekä reitillä on vesistön ylityksiä kahlaamalla.
Suomen Ladun reittiluokituksen mukaan kyseessä on vaativa retkireitti.
Alustava retki- ja vaellussuunnitelma:
pe 1.9. lähtö Helsingin rautatieasemalta (junan alustava lähtöaika n. klo 18.50)
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la 2.9. saapuminen Rovaniemelle. Matka jatkuu vuorobussilla tai tilausajolla kohti pohjoista.
Kokoontuminen n. klo 12 Kiilopäällä (muita reittejä pohjoiseen tulevat liittyvät joukkoon). Taksi
tai tilausajokyyti Aittajärvelle. Yöpyminen Aittajärvellä tai vaellus
Kuotmuttijärville/Helanderinjärvelle. Jos jäämme Aittajärvelle, on mahdollisuus käydä
Suomujoen kolttakentällä.
su 3.9. vaellus Sarviojalle. Aittajärvi-Sarvioja 14 km.
ma 4.9. Sarvioja-Paratiisikuru-Pirunportti-Muorravaarakka 11 km.
ti 5.9. Muorravaarakka-Lumikuru-Pälkkimäoja-Luiro 16 km.
ke 6.9. Mahdollisuus Sokostin huiputukseen 10 km (säävaraus). Luiro-Tuiskukuru 8 km.
to 7.9. Tuiskukuru-Suomunruoktu 13 km.
pe 8.9. Suomunruoktu-Kiilopää 14 km. Päivällinen, loppusauna ja yöpyminen Kiilopäällä.
la 9.9. Mahdollisuus käydä vielä huiputtamassa vaikkapa Kiilopää. Paluumatka etelään alkaa
n. klo 13 vuorobussilla. Juna Rovaniemeltä lähtee n. klo 18.
su 9.9. paluu Helsinkiin n. klo 7.
Juna- ja bussi-aikataulujen sekä hintojen muutokset ovat mahdollisia. Junalippujen hinnat
makuupaikalla alkaen n.100-116,- /suunta ja bussiliput n. 47,- suunta. Erityisesti junalippujen
hinnat elävät kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Kukin hankkii omat retkimuonansa sekä tarvitsemansa matkaliput omatoimisesti. Älä
kuitenkaan osta bussilippua Rovaniemi-Kiilopää ennen kuin olemme päättäneet menomatkan
kulkutavan Rovaniemeltä eteenpäin.
Loppusauna ja viimeisen yön majoitus on varattu Kiilopäältä retkeilyhotelli Ahopäästä, hinta
55 €/hlö/yö, sis. aamiaisen, päivällisen, liinavaatteet, pyyhkeet, iltasauna.
Vaellus on omatoimiretki ryhmänä, joten jokainen on mukana omalla vastuulla. Mahdolliset
yhteiset kulut jaetaan kuitenkin tasan (lähinnä kuljetus Aittajärvelle). Omaa
tapaturmavakuutusta suositellaan, vaikka Suomen Ladun pieni tapaturmavakuutus on
voimassa vaelluksella. Retkipalaveri Helsingissä tai Vantaalla elokuun alussa.
30.6.2017 jälkeen tulleista peruutuksista Kiilopään perimät kulut on peruuttajan maksettava.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 28.6.2017 mennessä: Markku Arolalle e-mail:
markku.arola(at)kolumbus.fi tai p. 0500-777 554 tai Juha Kelkalle e-mail:
juha.kelkka(at)pp.inet.fi tai p. 050-332 3239. Ilmoittautuessasi kerro nimesi, sähköpostisi,
puhelinnumerosi, jäsentilanteesi ja miten tulet Lappiin.

MUUT TAPAHTUMAT
13.5.2017 KÄRRIN KEVÄTTALKOOT
Talkoopäivä alkaa klo 9 aamupalalla ja tehtävien jaolla. Puolen päivän aikaan tarjolla soppaa
(otathan omat ruokailuvälineet mukaan) ja talkoopäivän päätteeksi noin klo 15 saunan lämpö
hoitaa työstä rasittuneita jäseniä.
Ilmoitathan tulostasi pehtoorille sähköpostiin iitu.gerlin@tunturilatu.fi tai tekstiviestinä 040 707
4598. Kerro samalla myös mahdollisista ruokavalioistasi.
Pehtori-Iitu ;-)
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HALUAISITKO LÄHTEÄ
VAELLUKSELLE, MUTTA
KOKEMUSTA PUUTTUU JA OLET
EPÄVARMA VARUSTEISTA?

Tunturikerho Kavtsi järjestää Tunturiladun kesäretkeilyn kurssin 6.-7.5.2017.
Kurssilla käsitellään monipuolisesti retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyviä asioita kuten varusteita,
retkiruokaa, suunnistusta, ensiapua.
Tarkempia tietoja kurssista voi katsella kerhon nettisivuilta helmikuun jälkeen tai tiedustella:
Marita.maula@kolumbus.fi tai p. 040-509 4415, mielummin tekstiviestillä.
Ilmoittautumiset kurssille 15.4.2017 mennessä.
SUOMEN LADUN TAPAHTUMIA:
Nordic Walk Finland & Juhlakongressi
Suomen Latu aloitti ohjatut sauvakävelylenkit sekä ohjaajakurssit vuonna 1997 Paloheinässä.
Vuonna 2017 juhlimme sauvakävelyn 20-vuotistaivalta järjestämällä Kansainvälisen Nordic
Walking-kongressin sekä kaksi tapahtumaa yhteistyössä International Council of Nordic
Walkingin (ICNW) kanssa.
KANSAINVÄLINEN NORDIC WALKING -KONGRESSI 4.-5.8.2017
Solvallan urheiluopistolla on luvassa teoriaa ja liikuntaa: esitelmiä, koulutuksia,
workshoppeja, demonstraatioita, retkiä Nuuksion kansallispuistossa, saunomista ja
yhdessäoloa. Paikalla monia kansainvälisesti tunnettuja NW-asiantuntijoita.
NORDIC WALK FINLAND PROLOGI - TAHKON TAIVAL LA 5.8.2017
Lauantaina kävellään legendaarista reittiä Maunulan majalta Olympiastadionille. Sama reitti
käveltiin 28 vuotta sitten ensimmäisen kerran. 5.1.1988 julkistettiin Suomen Ladunkin
perustajajäseniin kuuluvan Lauri ”Tahko” Pihkalan patsas. Paikalle oli tarkoitus hiihtää, mutta
lunta ei ollut. Niinpä sukset jätettiin kotiin ja Olympiastadionille tultiin sauvakävellen.
Oppaana toimii Suomen Ladun entinen toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen, joka johdatti
joukkoa myös vuonna 1988.
Lähtö Maunulan Majalta klo 16:00 (osoite: Metsäläntie 9, 00620 Helsinki)
NORDIC WALK FINLAND 6.8.2017
Kansainvälinen kaikille avoin ja ilmainen sauvakävelytapahtuma järjestetään 6.8.2017 klo
11:00-16:00 Paloheinän ulkoilualueella. Tapahtumassa kävelemme sauvakävelyn
syntymaisemissa ja juhlimme samalla lajin 20-vuotista taivalta. Päivän aikana ohjelmassa on
3 km, 5 km ja 10 km sauvakävelyreittejä ja puistojumppaa sekä tapahtumatori, jossa tehdään
ryhtitestejä, askeleen mittausta ja annetaan sauvakävelytekniikkavinkkejä.
Nordic Walk Finland tarjoaa loistavan tilaisuuden liikkua yhdessä ja kehittää omaa lajitietoa ja
-tekniikkaa. Tervetuloa liikkumaan, oppimaan uutta tai nauttimaan yhdessäolosta luonnon
helmaan!
Ilmoittautuminen aukeaa vuonna 2017
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SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN SUOMI100-TAPAHTUMIA
Ohessa on tiivistettyä tietoa Haltian tapahtumista. Kattavat tiedot saa
Haltian omilta nettisivuilta.
LAUANTAI 20.5.2017
VILLIINNY KEVÄÄSTÄ
Kavtsi on mukana villiyrttiteemalla. Tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin
sähköpostitiedotteissa ja facebook-mainoksessa.
Villiyrttien lisäksi Haltia suunnittelee päivälle maastopyöräilyä tai
Yhdessä pyöräillen-tapahtumaa. Samoin on luvassa POP UP-Ravintola laavulla
tai muulla luontokohteella.
LAUANTAI 17.6.2017
NUKU YÖ ULKONA
Haltia mainostaa näin:
"Suomen Latu haastaa 17.6. kaikki nukkumaan yönsä ulkona. Nuuksion ja
Salamajärven kansallispuistoihin perustetaan isot metsähotellit, joissa
voi varata paikan erilaisista metsäisistä majoitteista. LIsäksi
tavoitteena on järjstää kymmeniä pienempiä Nuku yö ulkona-tapahtumia
ympäri maata. Tavoitteena on saada 10 000 suomalaista yhtä aikaa
retkeilemään ja nukkumaan yö ulkona."
LAUANTAI 26.8.2017
JUHLI LUONTOA
Sata päivää ennen itsenäisyyspäivää kuorot kajauttavat
kansallispuistoissa, nostetaan malja Suomen luonnolle ja juhlitaan luonnon
helmassa. Suunnitelmissa on retkiä, konsertteja, vapaamuotoista juhlaa ja
yhdessäoloa kansallispuistoissa
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Nautiskeijoiden vaellus Pallas-Yllästuntureilla 18.-23.9.2016
Kiitos Tunturiladun nettisivujen avaamisen, tästä retkestä tuli netin kokoama ryhmä. Kyselyitä
tuli noin kymmeneltä kiinnostuneelta. Matkaan lähti viiden hengen porukka.
Kokoonnuimme Susikyröön vaellusta edeltävänä iltana. Tarkastimme kaikkien rinkat, jotta
jokaisella on sopivasti varusteita mukanaan.
Reittisuunnitelmamme oli liikkua jalkaisin Susikyröstä Hotelli Pallaksen lähelle ja takaisin
samaa reittiä. Yövymme teltoissa Nammalakurussa, Rihmakurussa, Hotelli Pallaksen lähellä
ja takaisin samoissa paikoissa viipyen. Ensimmäinen ja toinen vaelluspäivä sujuivat
suunnitelmien mukaan. Aurinko paistoi ja lempeä tunturituuli heilutteli ruohoja ja pensaikkoa.
Kun Länsi-Lapin alueella oli satanut runsaasti loppukesästä, niin ruska näkyi ainoastaan
pihlajan lehdissä. Muut lehdet olivat muuttuneet ruskeiksi ja tippuneet maahan. Hetta-Pallasreitillä oli runsaasti liikkujia.
Nammalakurun ja Rihmakurun välinen matka on vain kolme kilometriä, joten teimme
Taivaskeron valloituksen ilman rinkkoja. Sään lämpimyyden ja nopean etenemisen vuoksi
matka oli melko rankkaa. Pääsimme kuitenkin lopulta ihailemaan Taivaskeron huippua ja
siellä olevaa Olympiatulen muistolaattaa. Matka takaisin leiriin ei ollut juuri menomatkaa
helpompaa, koska maasto oli niin hankalaa eli vetistä alamäestä huolimatta.
Kaksi seuraavaa yötä vietimme Pallaskodalla noin kilometrin matkan päässä Hotelli
Pallakselta. Paikka on tunnelmallinen, kun telttaan kantautuu viereisen puron kohina. Emme
lakkaa ihastelemasta Lapin tunturipurojen raikkautta ja veden puhdasta aromia. Näkymät
reitillä Rihmakurusta Pallakselle ovat henkeäsalpaavan kauniita tunturimaisemia . Lähellä
vedenottopaikkaa käyskenteli paikallinen ”biisonilauma” Lähempi tarkastelu osoitti niiden
olevan kuivuneita väinönputkia tai saniaisia. Matkalla isot porolaumat rykivät minkä kerkesivät
eli keräsivät vaadinjoukkojaan ihmetellen ohitaivaltavia turisteja. Kaukana horisontissa
häämötti tunturi jos toinenkin sinisen eri sävyissä – satumaista. Kolmen vaelluspäivän ja
viimeisen 10 kilometrin kävelyn jälkeen saunoimme Hotelli Pallaksessa. Nautiskelijoiden
vaellusosuus oli alkamassa.
Nautiskelijoiden nautinto – aamupala ja –toimet teimme Pallaksen kodassa nuotiotulen
loimussa. Päivän kävelyurakka oli Palkaskeron huiputtaminen. Irma jäi leirivahdiksi ja muut
talsivat. Matka oli koko ajan sumuinen, joten kerolla näkyvyys oli heikkoa. Pallaksen
Luontokeskuksessa katsoimme Elämää Palkastunturilla – kuvasarjan. Illalla nautimme lettuja
mausteseoksen ja liekityksen kera. Ennen päivän patikointia Irma tilasi huomiselle linjaautokyydin viidelle rinkalliselle naisia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen päätimme
palata bussilla takaisin Susikyröön.
Vaellus jatkui Susikyröstä kahdessa autossa 14 km matkan Hietajärven parkkipaikalle.
Kävelimme rinkkoinemme kolme kilometriä Hietajärven kodalle. Hietajärven kota on todella
kauniilla paikalla. Hietajärven pinta oli noussut kolme metriä loppukesän sateista johtuen.
Kodalle johti lankkusilta. Halkovaja oli veden ympäröimä. Auli pesi varpaansa hakiessaan
kaksi sylillistä puita kodan tulipaikalle. Pinon päältä halot olivat kuivia. Vajan lattialla oli 10 cm
vettä. Pystytimme kolme telttaa mäntyiselle hiekkakankaalle. Telttapaikat olivat vaellusviikon
tasaisimmat.
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Aamiaisen ja leirin purun jälkeen ”piilotimme” rinkat lähimetsän kuoppiin päiväretken ajaksi.
Viimeisen vaelluspäivän aamulla kävelimme kaksi kilometriä Hannukurun suuntaan korkealle
Seiposen laelle katselemaan joka puolelle avautuvia tunturimaisemia. Paluumatkaa autoille
oli viisi kilometriä. Olimme aamulla sopineet paikallisen poroisännän kanssa ostosmatkasta.
Palatessamme Susikyröön kävimme hakemassa ilta-ateriaksi pakastesiikoja ja eilen
nostettuja perunoita. Sulatimme siiat Pekan-Oskarin kuivaushuoneessa yhdessä telttojen
kuivatuksen kanssa. Halstrasimme siiat ulkokeittiössä. Keitimme perunat Susi-Oskarin
kaasuliedellä. Päätösjuhla-aterian aloitimme Mian ja Tarjan hankkimalla kultahippuja
sisältävällä kuohuviinillä. Siika-ateria oli tosi hyvä lopetus mukavalle viikolle. Kruunasimme
illan letuilla, jotka paistoimme ulkokeittiössä. Moni susiaisiin tullut tunturilatulainen seurasi
toimintaamme tarkasti. Nukuimme yön kuuden naisen lautturissa Susi-Oskarin lavetilla.
Vaelluksella oli mukana Tarja Parikka, Klaukkala, Mia Joutsa, Espoo, Piia Saarakkala,
Hämeenlinna, Auli Viiliäinen, Kuopio, Irma Tolonen, Helsinki
Irma Tolonen kokosi ja lyhensi tämän kirjoituksen retkipäiväkirjoista.
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Räntää ja paistetta 25 – 27.11.2016 Seitsemisen kansallispuistossa.
Ilmojen herra on retkeilijän puolella, kun saavun perjantaina Koveron pysäköintialueelle. Lumi
on sulanut ja maa on paljas. Hyvä on retkeläisen kävellä pari kolmesataa metriä
Koverolammen tulipaikalle. Teltta nopeasti pystyyn, koska tähän vuodenaikaan valoisa aika
on niin lyhyt. Retkeläisiä saapuu illan mittaan oman aikataulun mukaan. Uniaikaan mennessä
meitä on kahdeksan urhoollista ja yksi koira. Osa nukkui turvallisesti autossa, koska illan
aikana alkanut lumisade on melko kosteaa, joka tulee kastelemaan teltan perusteellisesti.
Lauantaiaamuna teltan katto on lumitaakan alla lähellä nukkujan kasvoja. Lumitöiden jälkeen
aamutoimet onnistuvat mukavasti. Harmaa aamu valkeni viimein, retki voi alkaa. Koveron
kruununmetsätorpan 150 vuotta vanhan pihapiirin läpi kävellen Multiharjun aarnimetsän
säväyttävään syliin. Ikimäntyjen katveessa voi pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan metsään
ääniä. Eteläisessä Suomessa harvinainen metsäalue, joka on kirveen koskematon jo useita
satoja vuosia. Aurinko näyttäytyi hetken, vaikka metsä peitti sen osittain.
Matka jatkuu vaihtelevassa lumen kastelemassa maastossa. Mitä, kuuluuko tänne liikenteen
melu? Ei sentään. Liesijoen koski kohisee kuuluvasti ja erehdytti urbaanin kulkijan vääriin
ajatuksiin. Pysäyttävä kohta matkan varrella on myös Liesijoen Kettulammen alapuolella
oleva vesimylly, jossa on muinoin lähialueen viljat jauhettu jauhoiksi. Lounastauolle
pysähdyimme Liesijärven laavulle. Laavulla on jo tulet valmiina. Kaksi retkeilijää on
parhaillaan ruokatauolla. Aurinko laskee tuota pikaa ja on syytää lähteä taivaltamaan yöleiriä
kohti. Ilmassa on sateen merkkejä. Valkoiset märät lumihiutaleet putoavat alas maahan ja
luonto näyttää entistä kauniimmalta. Seuraavalla tauolla varustaudumme sadeasulla. Illan
hämärtyessä jätämme Pitkäjärven metsäkämpän lenkin väliin. Ehdimme juuri sopivasti ennen
pimeää Haukilammen tulipaikalle, johon jäämme yöleiriin. Illan viihteeksi nautimme makkaran
paistosta ja seurustelusta nuotiotulen loisteessa.
Sunnuntaiaamuna heräämme napakkaan pakkassäähän. Pakkasta on ehkä kolme astetta.
Teltan pakkaamisessa on huomioitava, että jäisen kankaan kasaamiseen tarvitaan hieman
enemmän tilaa. Tänään saamme kulkea kuivemmassa harjumastossa, kuten
Haukilamminharju ja Seitsemisharju. Seitsemisjoen varressa on jonkin verran majavan
tekemiä puun kaatoja, mutta ei yhtään havaintoa majavista. Pieni mutka matkassa ja
käymme ihailemassa Iso-Seitsemisjärveä. Järvi on lähes umpeen kasvanut, mutta on
varmaan oiva lintujärvi. Päivän viimeinen taival kulkee Kirkaslammen ja Koverolammen
länsipuolen ylämaita retken päätepisteeseen Koveron parkkialueelle. Tämä retki on ilmojen
puolesta tyypillinen marraskuun sää, märkää, pakkasta, lunta ja myös yllättäen aurinkoa.
Nautin joka hetkestä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille.
Matkassa mukana: Mika Kiiski, Kari Rautuoja, Paavo Ahonen, Rea Tanskanen, Ulla
Voutilainen, Eila Nokelainen, Marja Koivusalo ja Voima koira ja kirjoittaja Martti Kemppainen.
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KERHON PALVELUITA
Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2017
Kerhotoimikunta:
Annu Koistinen
Kerhoiltatoimikunta:
Annu Koistinen
Kulinaarinen toimikunta:
Irma Tolonen
Kämppätoimikunta:
Iitu Gerlin
Retkitoimikunta:
Mika Kiiski
Tiedotustoimikunta:
Antti Risikko
Varustetoimikunta:
Paavo Ahonen,
Aslak Söderman

Kerhon toimihenkilöt 2017
Sihteeri
Marita Maula, 040 509 4412, marita.maula@tunturilatu.fi
Kuva-arkisto
Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
Susianomukset
Irma Tolonen, 040 7326 851, irma.tolonen@ pp.inet.fi
Taloudenhoitaja
Iitu Gerlin, 040 707 4598, iitu.gerlin@gmail.com
Varustemestarit
Paavo Ahonen, 040 5274 639, pkahonen@gmail.com
Aslak Söderman, 040 3100 007, aslak.soderman@elisanet.fi

Kerhon tarjoamia jäsenetuja
Tunturikerho Kavtsi kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät
Tunturilatu-lehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polusta, joka ilmestyy 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: marita.maula@tunturilatu.fi
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!
Osa Kavtsin naisjäseniä on ahkeria käsityöihmisiä. Nykyisin voimme kokoontua taloyhtiöni
kerhotiloissa tekemään omia töitä tai auttamaan muita käsitöiden teossa. Kokoontumiset ovat
sunnuntai-iltaisin nyyttikestiperiaatteella. Syksyn ja talven aikana kokoonnumme ainakin kaksi
kertaa. Kun haluat päästä kässäkerhon sähköpostilistalle, niin ilmoittaudu minulle.
Irma Tolonen
itirmatolonen@gmail.com tai 040-7326851

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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Susijärjestelmä
Tunturilatulaisilla on oma harrastusmerkkijärjestelmä - susijärjestelmä, jolla on tärkeä tehtävä
jäsenistön retkitietojen ja -taitojen kehittämisessä ja yhteishengen luomisessa.
Outasusi
Arvonimen Outasusi susivaliokunta myöntää hakemuksesta 12 vuotta täyttäneelle, vähintään
vuoden Tunturiladun jäsenenä olleelle tunturivaeltajalle, joka on:
Suoritusosa:
1. Tehnyt vähintään kaksi tunturivaellusta, joista toisen kesällä ja toisen talvella.
2. Käynyt vähintään viidellä eri tunturihuipulla.
Taito-osa:
3. Osaa kartan ja kompassin käytön sekä ymmärtää suunnistuksen perusteet
tunturialueella.
4. Osaa turvallisesti ylittää virtaavan veden.
5. On yöpynyt vaelluksen aikana mukana kuljetetussa teltassa, laavussa tai vastaavassa
majoitteessa.
6. Hallitsee retkeilijän ensiaputaidon.
Tieto-osa:
7. Tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
8. Tuntee eksymisestä selviytymisen perusteet.
9. Tuntee tunturivaeltajan säännöt.
Outasusi on oikeutettu kantamaan Outasuden merkkiä.
Lisätietoja on www.tunturilatu.fi-sivuilta
Irma Tolonen
Kavtsin susiyhdyshenkilö
Outasusi nro 17 vuonna 2002
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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.
- 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 varustemestareille: Paavo Ahonen, 040 5274 639,
pkahonen@gmail.com, Aslak Söderman, 040 3100 007, aslak.soderman@elisanet.fi
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Vuokraushinnat vuonna 2017
Päivä
Viikonloppu 1 viikko

Varuste

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).
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.
•1

Jäsentuotteet ja niiden hinnat 2017
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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