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Tunturikerho Kavtsi

Jäsenmäärä 589 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. 

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

Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Annu Koistinen, 
 Soukanahde 7 H 142 02360 ESPOO 

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, Lenkillä 
Suomen Ladun polkujuoksuviikolla 
Kiilopäällä.
Jäsenlehti Väärti
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Painos 460 kpl.
Taitto: Antti Risikko
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Grano Oy

Väärti 1/2018 ilmestyy viikolla 6/2018 
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Puheenjohtaja, 
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

KAVTSI LÄHELLÄ JA KAUKANA

Sana Kavtsi ei kerro tavalliselle tallaajalle mitään. Kun siihen liitetään Tunturikerho, ihmiset 
mieltävät aivan ymmärrettävästi, että toi porukka touhuaa jotain siellä kaukana Lapissa. 
Useammin kuin kerran on tullut tilanteita esimerkiksi jonkin yleisötapahtuman yhteydessä, 
että joku on hämmästellyt: mitä, oletteko te täällä etelässä, eiks teidän paikka ole siellä 
tuntureilla?
Kavtsilla on paljon ansiokasta toimintaa sekä Lapissa että muualla Suomessa, etenkin 
pääkaupunkiseudulla ja Kärrissä. Jos olisimme vain sen varassa, mitä tapahtuu Lapissa, 
oltaisiin paljosta paitsi. Kuinka saisimme levitettyä sanaa uusille ihmisille ja potentiaalisille 
uusille jäsenille, että meillä on monenlaista meininkiä täällä etelässä? Kuulin, että Suomi100-
tapahtumaan kuuluneella Kavtsin Villiinny Keväästä yrtti- ja ruokapisteellä kulki paljon väkeä, 
ja monelle päästiin kertomaan Kavtsista villiyrttien maistelemisten lomassa.

Kavtsi Lapissa. On hienoa, että Kavtsi on tarjonnut kuluneena kesänä monen profiilin 
vaellusta Lapissa. Ollaan oltu koirien kanssa ja kuljettu pitkiä päivämatkoja, ollaan oltu 
klassikkoreiteillä Saariselällä kohtuullisemmilla päivämatkoilla. Meitä on nuorempaa ja 
vanhempaa, vahvempaa ja niitä, kuten minäkin, joiden parasta ennen-päivämäärä meni jo. 
Viimeksi mainittujen kanssa tehtiin kiva kevytvaellus Poropolulla, ei Lapissa vaan Lopella.

Kavtsi facebookissa. Tämän vuoden keväällä saatiin vihdoin avatuksi Kavtsin keskusteleva 
facebook, jossa on tätä kirjoittaessani jo 86 jäsentä. Jos et ole vielä vieraillut siellä, käypä 
kurkistamassa. Siellä voi siis nyt jakaa mielipiteitä ja kuvia, kysellä ja saada vastauksia. Mitä 
enemmän meitä on naamakirjassa, sitä paremmin se toimii.

Minkälaista toimintaa haluttaisiin? Kavtsin toimihenkilöt koettavat olla korvat auki, siispä vaan 
ehdottelemaan rohkeasti. Väärtin numeroon 1/2018 on suunnitteilla kysely kaikille, sekä 
paperi- että sähköisen lehden lukijoille. Vaikka me kaikki olemme lopen kyllästyneitä kaiken 
maailman kyselyihin, saavat kerhotoimikunta ja muut järjestäjät siitä varmaan hyvän 
käsityksen, missä mennään ja minne pitäisi mennä. Sitä paremman käsityksen mitä useampi 
vastaa kyselyyn.

Mutta ennen sitä juhlikaamme vuoden 2017 lopussa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa 
ulkoillen, musiikkia kuunnellen, kadulla tanssien ja iloiten. Tai kotona hiljaa kynttilää polttaen, 
jos se tuntuu omalta tavalta.

Annu Koistinen 

 Ps. Olethan huomannut, että sähköpostiosoitteeni on muuttunut. Uusi osoite
on annu.koistinen@iki.fi    
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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
tarinan.  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-alkuvuosi2018
30.9.2017 Kärrin talkoot Kärrikaltio

5.10.2017 Iltaretki kaupungin valoja 
katsomaan 

Vuosaaren vuori

6.-8.10.2017 Tunturiladun syyskokous ja 
susiaiset

Turku

9.10.2017 Kerhoilta, Terveysmetsä Pasilan kirjasto
28.10.2017 Puolipitkä marssi Espoon rantaraitti
3.-5.11.2017 Viikonloppuretki Evo
13.11.2017 Syyskokous Pasilan kirjasto
15.11.2017 Tuoteilta Halonen Sport Sello Sello, Leppävaara
9.12.2017 Joulujuhla Saunabaari, Maunula
28.12.2017-6/7.1.2018 Kaamosvaellus Lappi

3.2.2018 Umpihankiretki Sipoonkorpi
2.-3.3.2018 Hiihtoviikonloppu täysikuun 

aikaan 
Päijänne
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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 ( 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.

9.10.2017 KERHOILTA
 LUONTO JA TERVEYS
Kavtsilaiset kulkevat luonnossa ja nauttivat siitä. Meillä on mielikuva, että luonnolla on 
monenlaisia positiivisia terveysvaikutuksia.
 ADELA PAJUNEN ja MARKO LEPPÄNEN Luonnontie-yrityksestä ovat olleet pitkään 
tekemisissä näiden asioiden kanssa. He kertovat meille tutkittua tietoa luonnon moninaisista 
terveysvaikutuksista kerhoillassamme maanantaina 9.10.2017 tutussa paikassa Pasilan 
kirjaston toisen kerroksen auditoriossa. Kahvittelu alkaa klo 17.30, oma kuksa tai muki 
mukaan. Esitelmä alkaa klo 18.00
Vastuuhenkilö Annu Koistinen, puh 050 3266960.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin! 

13.11.2017 SYYSKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA
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KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 Pasilan kirjaston auditoriossa, 2. kerros,
Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9. pykälän mukaiset
syyskokousasiat. Asialistalla on siis mm. kerhotoimikunnan jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja budjetti.
Tarjoilu alkaa kello 17.30.
Kokouksen jälkeen katsellaan perinteiseen tapaan kuvia menneistä
tapahtumista, mm. kerhon historian ensimmäiseltä koiravaellukselta.Tervetuloa! 
Kerhotoimikunta 



RETKET

5.10.2017 KUUTAMORETKI VUOSAAREN HUIPULLE
Vuosaaren huippu on on 60 m korkea täyttömäki lähellä meren rantaa. Kokoontuminen 
tapahtuu 18.00 Satamakaaren sataman puoleisen pään parkkipaikalla. Paikka sijaitsee 
täyttömäen puolella, lähellä tunelin päätä ja sataman ABC-asemaa. Julkisia kulkuneuvoja 
käyttävät pääsevät melko lähelle bussilla 90. Nousu tältä laidalta mäelle on jyrkkä. Aurinko 
laskee noin 18.40, joten parhaassa tapauksessa näemme samanaikaisesti auringon laskun ja
kuun nousun. Lisätiedot Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi. 

3.-5.11.2017 VIIKONLOPUNRETKI EVON RETKEILYALUEELLA
Myöhäissyksyn taitteessa on erityisen hyvä aika lähteä telttaretkelle, keleistä riippumatta! 
Luonto on jo hiljentynyt talveen ja illat pitkät, rauhaa on siis luvassa. Tänä syksynä on 
vuorossa Evon retkeilyalue jonka hyvästä reitti- ja palveluvarustuksesta pääsemme 
nauttimaan tällä leppoisaksi tarkoitetulla retkellä.
Kokoonnumme perjantai-iltana Syrjänalusen telttailupaikalle jossa vietämme ensimmäisen 
yön. Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot noin 300 metrin päässä olevalle 
pysäköintipaikalle jättäen. Lauantain aikana kuljemme vaihtelevissa harju-, metsä- ja 
järvimaisemissa. Reitti kulkee aluksi Syrjänalusenharjulle, sieltä Valkea Mustajärvelle ja 
edelleen Sorsakolulle josta jatkamme kelien suosiessa Sorsajärven pohjoispohjukan ympäri 
yösijalle Keltajärven laavun ympäristöön. Mikäli keli on haastavampi voimme oikaista 
Sorsakolulta suoraan yöpaikalle. Päivän kuluessa pidämme reilumman lounastauon. 
Sunnuntaina palaamme autoille Majajärven ja Karvalammin kautta. 
Suunnitellulle reitille kertyy mittaa noin 26 kilometriä joista noin 18 lauantaina ja noin 8 
sunnuntaina, kokonaan merkattuja reittejä hyödyntäen. Mikäli keli on hankala (esim. 
enemmälti lunta), lauantain reittiä voidaan lyhentää noin 14 kilometriin tinkimättä 
keskeisimmistä nähtävyyksistä. Kulkualustana ovat vaihtelevantasoiset polut ja hetkittäiset 
tienpätkät. Laita siis tukevat ja vettäpitävät kengät jalkaan. Korkeuserot ovat varsin vähäisiä. 
Varaudu kulkemaan osa matkasta sekä majoittumaan otsalampun valossa. Ota mukaan 
lumikengät mikäli lunta saadaan reilusti (muistathan että kerholta löytyy lumikenkiä vuokralle).
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin 
toiselle.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.10.2017 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com , 050
381 3894). 

3.2.2018 UMPIHANKIRETKI SIPOONKORVEN ILLASSA
Kerrataanpa. 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. Ja viime vuonna lunta oli Nuuksiossa hieman valaisemaan iltaretkeämme
– sopivasti siis. 
Tällä kertaa ajatuksena lähteä illansuussa liikkeelle, kulkea tovi hämärtyvässä illassa ja 
tulistella pimeyden saavuttua. Sään salliessa kuutamostakin saadaan nauttia. 
Kohtuumittainen reitti kulkee umpihangessa, vähintään kuvitteellisessa sellaisessa. Tarkka 
aikataulu ja reitti Sipoonkorven kansallispuistossa päätetään lähempänä lumitilanteen 
mukaan, ja kerrotaan suoraan ilmoittautuneille sekä mm. kerhon www-sivuilla. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.1.2018 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 
050381 3894) ja Antti Teerisuo (antti.teerisuo@gmail.com, 0400 444 229). 
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2.-3.3.2018 HIIHTOVIIKONLOPPU PÄIJÄNTEELLÄ
Jos jäätilanne sallii, talven hiihtoviikonloppu tapahtuu Päijänteellä. Kokoontuminen tapahtuu 
Maakesken tukinpudotuspaikalla lauantaina 10.00 , Uimarannantie / Rekiäkärki. Yöpyminen 
tapahtuu Kelventeen alueella teltoissa. Hiihtomatkaa kertyy noin 20km. Jos et ole 
aikaisemmin yöpynyt järven jäällä, niin nyt on siihen loistava tilaisuus.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi. 

VAELLUKS  ET

Tulevan vuodenvaihteen tienoilla järjestämme perinteisen kaamosvaelluksen Lapissa.
Aluetta tai reittiä ei ole vielä päätetty, mutta se selviää lähiaikoina.
Ajankohta on vuodenvaihteen tienoissa. Alustavan aikataulun mukaan lähtö on 28.12 ja paluu
loppiaisen tienoissa 6.-7.1. Alkuviikosta saamme nauttia täydenkuun tuomasta lisävalosta.
Vaellus sopii kohtalaisen kunnon omaavalle talviretkeilyyn ja pakkaseen tottuneelle 
vaeltajalle. Päivämatkat ovat 10-15 km. Yöpymiset sekä autiotuvissa että teltoissa ja 
varusteet kuljetetaan ahkioilla. (Kerholta saa vuokrata ahkioita, suksia, telttoja sekä keittimiä 
joita käytetään telttamajoituksessa lämmittiminä).
Vaelluksen vetäjänä on Paavo Ahonen, 040 5274 639, pkahonen@gmail.com , jolta saa 
tarvittaessa lisätietoja.
Vaellus toteutetaan yhteistyössä Tsietsan kanssa.
.

 MUUT TAPAHTUMAT

30.9.2017 KÄRRIN SYYSTALKOOT
Talkoot aloitetaan klo 9 aamupalalla ja tehtävien jaolla. Puolen päivän aikaan tarjolla on 
keittoa (omat ruokailuvälineet mukaan). Talkoiden lopuksi Kärrin saunan ihana löyly odottaa 
saunojia. Ja tietysti saunakahvit.
Työlistalla on ainakin Kärrin talvikuntoon laittoa, puutöitä (mahdollisesti puun kaatoa, mutta 
ainakin polttopuiden pätkimistä ja halkomista). Kesälla aloitettu ahkioiden korjausprojekti 
saatetaan loppuun. Jos porukkaa on tarpeeksi, Koirakärrin rakentaminen aloitetaan. Ja 
mahdollisesti päällystetään maakellari uudelleen.
Ilmoittauduthan pari päivää ennen talkoita pehtoorille (iitu.gerlin@tunturilatu.fi, 040 707 4598, 
mieluiten tekstiviesti). Ilmoitathan samalla mahdollista allergioistasi.
Jos sinulla on mahdollisuus ottaa moottorisaha mukaan, ilmoitathan siitä ilmoittautuessasi.
Tervetuloa talkoihin. Otathan ystäväsikin mukaan tutustumaan Kärriin.
t. Pehtoori Iitu 
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 6.-8.10.2017 TUNTURILADUN SYYSKOKOUS JA SUSIAISET
pidetään Turussa kokoushotelli Linnasmäessä, Lustokatu 7.
Ilmoittautuminen majoittumiseen on jo mennyt, mutta lauantaina 7.10.
kaikki tunturilatulaiset ovat tervetulleita syyskokoukseen. Johtokunnan
kyselytunti alkaa klo 10.00 ja syyskokous klo 11.00.
Samoin kaikki tunturilatulaiset ovat tervetulleita susiaisiin, jotka
alkavat klo 18.
Ilmoitus tästä tapahtumasta löytyy lehdestä Tunturilatu 2/2017 sekä
Tunturikerho Login kotisivuilta.
Ilmoittautuminen kokoukseen ja susiaisiin pyydetään viikkoa ennen:
paavo.kramsu@pp.inet.fi puh 040 7062764. Samalta taholta voi myös
tiedustella tarvittaessa lisäinfoa. 

28.10.2017 PUOLIPITKÄ MARSSI ESPOON RANTARAITTIA IDÄSTÄ LÄNTEEN
Kokoonnumme kello 9.00 Länsiväylän varrella sijaitsevan Hanasaaren
parkkipaikalla, Länsiväylän etelänpuoleisella reunalla. Tätä kirjoittaessa
ei ole vielä tietoa, onko Länsimetro jo toiminnassa tuolloin. On kuitenkin
tiedotettu, että Länsiväylän bussit kulkevat ennallaan 6.11. asti vaikka
metro tulisikin sitä ennen.
Jos metro toimii, voit jäädä pois Koivusaaren pysäkillä ja kävellä
Länsiväylän eteläreunaa
joitakin satoja metrejä länteen, niin saavut isolle parkkipaikalle. Joka
tapauksessa voit tulla millä tahansa Länsiväylän bussilla ja jäädä pois
Hanasaaren pysäkillä. Hanasaari on Espoon puolella, joten tarvitset
seutulipun jos tulet Helsingistä. Kävele sitten alikulkua pitkin
Länsiväylän ali sen eteläpuolelle. Kyseisellä parkkipaikalla on
lauantaiaamuisin hyvin tilaa autolla tuleville.

Lähdemme kulkemaan Hanasaaresta rantaraittia pitkin länteen. Raitti kulkee
lähes koko ajan rannan tuntumassa. Matkan varrella on joitakin
kahvipaikkoja, mutta ei ole varmuutta niiden aukiolosta lokakuun lopussa.
Kävellä voi niin pitkään kuin hyvältä tuntuu. Innokkaimmat voivat jatkaa
Saunalahteen asti, pois voi myös lähteä monessa kohtaa ja hypätä bussiin.
Kaikki bussit kulkevat tuon Hanasaaren kautta. Jos metro toimii, käytössä
on hyvä verkosto: liittymäbussilla metroasemalle, mistä eteenpäin
metrolla. Ehkäpä tämä olisi joillekin myös ensimmäinen ajelu
Länsimetrolla!
Pukeudu sään mukaisesti ja ota mukaan pikkuevästä.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin vastaa vetäjä
Annu Koistinen
puh 050 3266960. 
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15.11.2017 KLO 18 TUOTEILTA HALONEN SPORT-SELLOSSA 
Suositut tuoteillat yhdessä Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa
jatkuvat! Tänä syksynä kutsutaan mukaan myös Espoon Ladun jäsenet
ystävineen.
Viimevuotinen isäntämme HALONEN SPORT SELLO toivottaa meidät
tervetulleeksi tuoteiltaan Leppävaaran Sellon laajalle urheilu- ja
retkeilyosastollensa. Viimevuotiseen tapaan luvassa on tuote-esittelyjä,
mukavaa tajoilua ja varmaankin ohittamattomia tarjouksia monista
retkeilytuotteista.
Tällä kertaa tuoteillassa on mukana myös MATKATOIMISTO MATKAMIELI, joka
järjestää patikointi- ja retkeilymatkoja Suomessa ja ulkomailla.
Ostoskeskus Selloon pääsee hyvin lähijunilla, ja esim bussilla 550.
Halonen Sport Sello on ostarin kolmannessa kerroksessa.
Tervetuloa, ja tuo mukaan retkeilevä ystäväsikin!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 3266960.

9.12.2017 JOULUJUHLA

KLO 17 MAUNULAN SAUNABAARISSA METSÄPURONTIE 25 HELSINKI
Maunulan Saunabaarilla on kunniakas historia ja nykyisyys. Se oli
Helsingin ensimmäisiä yleisiä saunoja. Rakennuksen ovat suunnitelleet
arkkitehdit Viljo Revell ja Keijo Petäjä, ja kaluston Antti Nurmesniemi.
Tila toimi 1950-luvun alusta yleisenä saunana ja Maunulan sosiaalisen
elämän keskuksena 1970-luvun alkuun. Monien vaiheiden jälkeen Saunabaari
palvelee nykyisin Helsingin kaupungin asukastilana kutomoineen, baareineen
ja juhlatiloineen. Helsingin Kaupunginmuseo on todennut Saunabaarin olevan
rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti osa
erittäin merkittävää kokonaisuutta.
Saunabaarin eteen pääsee bussilla 63. Rakennus on helppo havaita, se on
punatiilinen, ja seinässä komeilee teksti SAUNA kolmatta metriä korkeilla
kirjaimilla. Lähikaduilta löytyy tilaa myös auton parkkeeraamiseen.

Kavtsin perinteinen joulujuhla vietetään siis näin historiallisessa
rakennuksessa LAUANTAINA 9.12.2017 alkaen klo 17.
Luvassa on taasen soittoa ja laulua, leikkejä ja ohjelmaa vauvasta vaariin.
Tarjolla on joulupuuroa ja muita herkkuja, ota siis mukaan oma lautanen ja
lusikka sekä kuksa tai muki.
Joulupukki koukkaa taas toivottavasti juhlamme kautta, joten tuo mukanasi
pieni lahja. Mukanasi tuleville lapsille voit tuoda nimellä varustetun
paketin.
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai muita jouluherkkuja, ota
yhteyttä kulinaarisen toimikunnan vetäjään Irma Toloseen
itirmatolonen@gmail.com tai 040 7326851.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA

KEVÄTAURINKOA, MERIKOTKIA JA KUUTAMOKÄVELYÄ
Kavtsin perinteinen talviretki 10.-12.3.2017 suuntautui Vanajanselälle Hattulaan. Kuulemma 
vetäjä Risto oli stressannut jo marraskuusta lähtien: tuleeko sitä lunta vai eikö? Alun perin oli 
päätetty lähteä Liesjärvelle, mutta viikkoa aiemmin oli selvää, ettei siellä ainakaan lunta ollut.
Siispä auton nokka kohti Vanajanniemeä. Ehtivimmät pääsivät niemeen jo perjantai-iltana. 
Joku harjoitteli  illalla Hiker-keittimen käyttöä talviretkeä varten. Muutamille selvisi yön aikana,
ettei talviretkeily olekaan juuri nyt sopivaa, vatsatauti korjasi satoaan.
12 retkeläistä pääsi matkaan lauantai-aamuna. Sää oli lupaava, lämpötila nollan tuntumassa, 
tuulta ei juuri ollut, aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Suuntana koillinen, matkaa 
noin neljätoista kilometriä. Jään pinta oli pääosin paljas, lunta saarekkeina siellä täällä. Osa 
porukasta oli jättänyt sukset autoon, kulkupeliksi oli valittu piikeillä tai nastoilla varustetut 
kengät. Loput hiihtivät erilaisilla suksilla ja odottivat jään pinnan pehmenemistä iltapäiväksi. 
Sukset lipsuivat jäällä taakse ja sivuille, mutta rauhallisesti etenemällä pääsimme etenemään.
Siitä huolimatta, että aurinko paistoi lähes taukomatta, jää ei suuremmiten pehmennyt 
iltaankaan mennessä. 
Lähes heti matkaan päästyämme huomasimme ensimmäiset merikotkat. Näistä oli joku 
kertonut jo Helsingissä. Kuitenkin oli yllättävää että niin monta, lähes kymmenkunta kotkaa 
liiteli Vanajanselän yllä uljaina ja pelottomina. Ihmisiä kotkat karttelivat sen verran, ettei 
lähietäisyydelle päästy. Lokkeja ja varmaan muitakin lintuja kaarteli innoissaan kalastajien 
jättämien särkikasojen vieressä. Kaloja näyttäisi Vanajavedessä olevan riittämiin. Pilkkijöitä ja
myös verkkokalastajien merkkejä näkyi joka puolella. Rohkeimmat kalastajat ajoivat autolla 
järven jäälle ja meilläkin oli syytä uskoa, että jää kestäisi.
Matka kulki ennakkosuunnitelmien mukaan. Pidimme taukoa yksinäisenä kivikasana järvestä 
kurkottavan Kukkarokiven luona ja pysähdyimme Yrjön pookin kohdalla. Mistä historiasta 
nämä nimet kertovat? Kysyimme googlelta, mutta sieltä ei vastausta löytynyt. Jään 
liikkuminen oli luonut suurille selille railoja. Yksi railoista osui reitillemme. Railo oli joistakin 
kohdista lähemmäs metrin levyinen ja sen ylittäminen vaati harkintaa ja taitoa, onneksi meillä 
oli molempia.
Vanajaveden pohjoispäässä Sääksmäen silta näkyi selvästi vasemmalla ja oikealla erottui 
keskiaikaisen kivikirkon katto, arvelimme kyseessä olevan Sääksmäen kirkon. Suunnilleen 
näiden kahden puoleen väliin rantaan pysähdyimme ja joko suunnitellusti tai sattumalta – en 
tarkkaan tiedä kummasta – päätimme perustaa paikalle leirin. Metsässä ei ollut lunta, vain 
kulkureiteillä oli jäätä. Järven jäällä rannassa oli muutama sentti lunta jään päällä. Laskeva 
aurinko värjäsi taivaan kaikkiin pastellin sävyihin ja lähes täysi kuu alkoi tulla esiin.
Illallisen jälkeen osa porukasta halusi mennä vielä katsomaan Rapolan muinaislinnan 
raunioita. Tie raunioille löytyi jo aiemmin näkyneen kirkon ja hautausmaan takaa. Tien 
vieressä oli infotauluja, joissa kerrottiin kylien, kirkon ja linnan historiasta. Olimme paikoilla, 
joiden tunnettu historia ulottui rautakaudelle 700 jKr. Muinaislinna oli rakennettu turvapaikaksi
luonnollisia jyrkänteitä hyväksikäyttäen harjumuodostelman ympärille. Taiteilimme kuun 
valossa jäisillä harjupoluilla ja kuuntelimme Jukan tunnistamaa koiraslehtopöllön huhuilua 
viikinkikalmistojen päällä... Eteläpään näköalapaikalta näkyi järven yli vähintään 17 kilometrin 
päähän Tenholan muinaislinnan mäelle – ja olisi nähnyt kauemmaksikin, jos olisi ollut 
muutakin kuin kuun valoa valaisemassa. 
Myöhemmin illalla valaistut teltat hohtivat kirkkaalla jäällä kuin jättikokoiset puutarhalyhdyt. 
Kuu valaisi hiljaista yötämme ja pakkanen kiristyi.
Aamulla ensimmäiset nousivat hyvin aikaisin, heidät herätti laulujoutsenten ääntely. Aurinko 
paistoi pilvettömältä taivaalta, pakkanen nipisteli lämpimästä makuupussista nousevan 
poskia. Aikaa tuntui olevan loputtomasti. Joiku-koiralla oli ehkä ollut uneton yö edellisen 
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päivän jännittävien kokemusten vuoksi. Sen aamu alkoi isännän mukaan stressin purulla eli 
haukunnalla. Joiku-raukka, lisää liukkaita jäitä ja kumisevia railoja oli tulossa.
Toisena päivänä jäät olivat ensimmäistä liukkaammat ja lunta oli vähemmän. Yöllä alkanut 
jään kumina ja railoittuminen jatkuivat. Välillä kumahdus tuntui tulevan suoraan altapäin. 
Riston ohjaamana teimme kuivaharjoituksen avannosta pelastautumiseen. Kiersimme järveä 
”vasemman” kautta, jotta pääsisimme helpommalla railon ylityksen suhteen ja näkisimme 
uusia maisemia. Rannoilla pilkotti muutamia mökkejä, joissakin jo kevättyöt alkamassa. 
Rannan asukaat vilkuttelivat meille. Aurinko peittyi ajoittain pilvien peittoon. Joutsenet lensivät
ylitsemme, kotkia tuskin enää huomasimme.
Vielä viimeinen pysähdys Keisa-saarella, joka on suojeltu retkeilysaari Vanajanselän 
itäreunalla. Söimme jäljelle jääneet eväät, joku paistoi risukeittimellä makkaraa. Soile kertoi, 
että oli lähdössä ensimmäiselle talvivaellukselleen Kavtsin matkaan huhtikuussa. Tälle 
reissulle oli tullut oppia saamaan, eikä into lähtemiseen ollut hiipunut.
Autorannassa olimme tyytyväisiä siihen, että loppu tuli niinkin nopeasti. Iltapäivällä yltynyt 
tuuli puhalsi suoraan sivulta ja vaikeutti varsinkin suksilla etenevien kulkemista. Sää oli 
lämmennyt, lumi laikuissa vetistä ja pehmeää. Tässä viikonlopussa oli enemmän kevät- kuin 
talvivaelluksen tuntua. Joillekin, ainakin minulle, viikonloppu oli luultavasti viimeinen hiihto 
tänä talvena ja nyt sai laittaa sukset ”naulaan”. 
Uusia lumia ja reissuja odotellessa: Kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti Ristolle reissun 
suunnittelusta ja toteutuksesta!
Matkassa mukana Risto, Panu, Eila, Soile, Paavo, Ripsi, Kirsi, Jukka, Juha, Merja, Ulla sekä 
jutun kirjoittaja Ritva 

Kuva: Ritva Heczko
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JUOKSUNOVIISIN TUNNELMIA SUOMEN LADUN KIILOPÄÄN 
POLKUJUOKSUVIIKOLTA 1.-8.7.2017
Parikymmentä juoksijaa aloittelijasta konkariin vietti huikean polkujuoksuviikon Saariselän 
tuntureilla heinäkuun alussa. Kiilopää-tunturin juurella sijaitsevasta Suomen Ladun 
tunturikeskuksesta käsin juostiin 5 – 34 km lenkkejä pitkin upeaa tunturimaisemaa. Kiilopäälle
kivuttiin moneen kertaan, niin hienoja olivat hetket sen huipulla.

Ensimmäistä kertaa järjestettyyn polkujuoksuviikkoon toivotettiin tervetulleiksi sekä aloittelijat 
että lajia jo jonkin verran harrastaneet. Ohjattuja lenkkejä, koordinaatioharjoittelua tai 
venyttelyä oli 1-3 kertaa päivässä. Ohjelmasta sai poimia omaan tasoon sopivat lenkit, ja 
väliin jääneiden lenkkien tilalle järjestyi helposti muuta tekemistä. Tarjolla oli välineitä mm. 
maastopyöräilyyn, sauvakävelyyn, geokätköilyyn ja frisbeegolfiin. Lähes päivittäin oli myös 
tunturikeskuksen järjestämää ohjelmaa, johon polkujuoksuviikkolaiset saivat osallistua. 
Palauttelu hoitui purossa uiden ja tavallisessa tai savusaunassa.

Yhteislenkeillä ihailtiin Suomen upeimpia maisemia. Kierrettiin hienoja kuruja, haastavia 
kivikkopolkuja, tunturirinnettä ja tuoksuvia koivikoita. Monipuolisilla reiteillä ja alustoilla 
juokseminen takasi elämyksiä nautittavaksi pitkäksi aikaa. Juoksun lisäksi tehtiin myös 
patikkalenkkejä, joilla ehti enemmän katsella Lapin luonnon pieniä ihmeitä. Hellekelistä 
huolimatta myös lumienkelien teko onnistui satunnaisilla lumikentillä. Useammin viilennystä ja
juomahuoltoa tarjosivat lasinkirkkaat tunturipurot.

Aloittelijankaan ei tarvinnut tuskailla pukeutumisen tai eväiden kanssa. Päivät aloitettiin 
aamuinfolla, jossa ohjaajat Marjo Ojala ja Marika Viinikka kertoivat reitistä ja antoivat 
pukeutumis- ja varustesuositukset juuri sen hetkisten olosuhteiden mukaan.

Pysyikö aloitteleva juoksija menossa mukana?
Kannattaako aloittelevan polkujuoksijan uskaltautua kokonaiseksi viikoksi Lapin haastavaan 
maastoon kokeneiden polkujuoksijoiden sekaan? Yksi juoksunoviiseista oli Laura 
Hautalampi, jonka mukaan yksi viikon parhaista anneista oli nimenomaan kokeneempien 
juoksijoiden mukanaolo. Näin Laura listaa viikon tärkeimmät havainnot:
•Aloitteleva juoksija pääsee lajiin sisään paljon tehokkaammin kuin pelkillä satunnaisilla 
yhteislenkeillä. Leirimäisellä viikolla pääsee ottamaan oppia konkarien menosta poluilla ja 
päivällispöydässä kuulee monet käytännön (karuissakin oloissa) testatut vinkit.

•Varsinkin tuntureille noustessa Lapin maasto on tietysti raskaampaa kuin Etelä-Suomessa, 
mutta sitä ei aloittelijankaan kannata pelätä. Maasto oli koko reissun riemu ja rikkaus. 
Vaativimmat kohdat koko porukan yhteislenkeillä mentiin rauhallisesti, ja ylämäet voi aina 
kävellä. Itse ihastuin yllättäen juuri kivikkoisiin mäkiin.

•Tiivis ohjelma takasi, että turhat arkiajatukset eivät ehtineet päätä rasittaa. Suunnitellun 
ohjelman väleissä ehti hyvin huolehtia varusteista ja nauttia auringosta – turhauttavaa 
joutokäyntiä ei päivissä ollut.

•Kokonainen viikko päivittäistä liikuntaa voi kuulostaa rankalta varsinkin aloittelevasta 
juoksijasta, mutta minulla ei ollut ensimmäisen illan pohjekireyden lisäksi jaksamisvaikeuksia 
tai lihaskipuja. Ilmeisesti myös palautuminen tehostui keskiyön auringossa palauttavilla 
harjoituksilla, hyvällä ruualla, raikkaalla ilmalla ja insipiroivalla seuralla. Univelkaa kyllä kertyi 
kun halusi nauttia luonnosta mahdollisimman paljon. Rankkaa oli vain paluu kotiin 
unohtumattoman viikon jälkeen.
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Kilpailuja alkaa Suomessakin olla moneen makuun. Kiilopään polkujuoksuviikko oli hieno 
tapa harrastaa ja tavata muita lajiin hurahtaneita ilman kilpailua ja siihen kuuluvia jännitteitä. 
Hienoa, että kilpailujen lisäksi alkaa ilmestyä tällaisiakin mahdollisuuksia nauttia 
polkujuoksusta. Teksti: Laura Hautalampi, Trailrunning.fi

Kuva: Marjo Ojala

TUNTURILADUN SENIORI-KEVYTVAELLUS LOPELLA 15.-18.8.2017

Kavtsin vuoro oli järjestää Tunturiladun seniorivaellus tänä vuonna.
Päätimme nimetä sen uudelleen kevytvaellukseksi, idea on, että kulkijat
taittavat matkaa päivärepun kanssa ja järjstäjät roudaavat muut tarvikkeet
autolla yöpymispaikkoihin.
Meitä lähti matkaan kuusi naista Kavtsista sekä Olavi Nieminen Keravalta.
Kokoonnuimme Räyskälässä purjelentokentän vieressä aurinkoisena tiistaina.
Pystytimme teltat Melkutin-järven itäpään pienelle leirintäalueelle, minkä
jälkeen lähdettiin kiertämään Melkutinta. Ihanaa, helppokulkuista
kangasmaastoa hiekkapohjaisen järven ympärillä. Kaksi pitkää niemeä tuli
myös kolutuksi. Illalla Irma Tolonen tarjosi meille mahtavat lettukestit,
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liekitettyjä lettuja, puolet brandyllä ja puolet amarettolla. Kyllä
retkielämä on mukavaa!
Seuraavana päivänä siirryttiin autoilla Lopen Samoojien kalamajan
pihapiiriin, josta Olavi ja Annu roudasivat tavarat yöpymispaikalle
Luutalammen luoteisnurkkaan, ja ajoivat yhdellä autolla takaisin. Päivän
reitistä vastasi kokenut suunnistajakonkari Olavi. Taasen harjumaisemaa
ylös ja alas, välillä sukellettiin sammaleisiin peikkometsiin. Löydettiin
melkoinen kasa kanttarelleja ja mustia torvisieniä, jotka paistettiin
Luutasuon leiripaikalla. Innokkaimmat tekivät vielä iltalenkin Luutalammin
ympäri.
Aamulla kuljettiin toista reittiä Samoojien majalle, polkuja riittää
tuolla Lopen Poropolku-tapahtuman maisemissa. Lisää sieniä...
Kukkahavaintoja tuli sarjatalvikki, keltalieko, paljon mäntykukkia ja
yövilkkoja.
Majalla saunottiin kevyen sadekuuron säestyksellä.
Illalla nautittiin oikein juhla-ateria: perunoita suoraan Lopen torilta,
sienikastiketta niin lähi-luomua kuin ikinä, sekä vuoden parhaita
vadelmia.
Perjantaiaamuna oli lähdön aika, osa siirtyi Tunturiladun kesäpäiville
Mäntsälään ja loput kotiin. Mukava, leppoisa vaellus iloisessa seurassa!
Mukana olivat Olavin lisäksi Marita Kallinen, Anja Pere, Tuulikki
Vierros sekä järjestäjät Irma Tolonen, Marita Maula ja jutun kirjoittaja Annu Koistinen.

Kuva:Marita Maula
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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
                                                       

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
Susiyhdyshenkilö
Irma Tolonen, 040 7326 851,itirmatolonen@gmail.com 
Taloudenhoitaja
Iitu Gerlin, 040 707 4598, iitu.gerlin@tunturilatu.fi 
Varustemestari
Paavo Ahonen,  040 5274 639, pkahonen@gmail.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: 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 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 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

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 2017

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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