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Kaamosvaellukselta

Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972



Tunturikerho Kavtsi

Jäsenmäärä 615 jäsentä

Jäsenmaksut vuonna 2018 ovat:
Yksilöjäsen 41,00 euroa
Rinnakkaisjäsen 34,50 euroa
Perhejäsenmaksu 65,00 euroa
Nuorisojäsen 22,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsen 10,00 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

Pankkitili
Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21, 
BIC-koodi NDEAFIHH
Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie 
2290 
Kannen ja kaamosvaelluksen kuvat: 
Soile Altio ja Paavo Ahonen

Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Painos 460 kpl.
Taitto: Juha Kelkka
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Grano Oy

Väärti 3/2018 ilmestyy viikolla 39/2018 
Aineisto toimitukseen 30.8.2018  
mennessä,Juha Kelkka, 050 332 3239, 
juha.kelkka@pp.inet.fi

Kerh  otoimikunta 2018
Puheenjohtaja, 
kerhoiltatoimikunta Annu Koistinen, 
050-326 6960, annu.koistinen@iki.fi
Varapuheenjohtaja, kerhoemäntä, 
susiasiat Irma Tolonen, 040 7326 851, 
itirmatolonen@gmail.com 
Sihteeri ja jäsensihteeri Marita Maula, 
040 509 4412 , marita.maula@tunturilatu.f  i
Liikuttaja ja tiedottaja Juha Kelkka, 050 
332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
Pehtori Iitu Gerlin,
040 707 4598,iitu.gerlin@tunturilatu.fi 
Varustemestari, Paavo Ahonen, 040 5274 
639, pkahonen@gmail.com
Taloudenhoitaja, Maria Sederlöf 
maria.sederlof@elisanet.fi, puh. 040 725 
8469.
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1. PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

KOHTI UUTTA

Pitelet kädessäsi tai luet ruudulta kevät-Väärtiä. Parin vuoden kahden Väärtin-politiikan 
jälkeen kerhotoimikunta päätti siirtyä kolmeen vuosittaiseen Väärtiin. Lehtemme koetaan 
tärkeäksi tiedonsaantikanavaksi, ja tiedottaminen onnistuu paremmin kolmen kuin kahden 
vuosittaisen lehden avulla. Täydennystietoa jaetaan edelleen sähköpostiringissä sekä 
Tunturiladun nettisivuilla. Kavtsin facebook-ryhmä on hyvässä nousukiidossa, siinä on jo 
pitkälti yli sata jäsentä. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä paremmin se palvelee keskustelu- 
ja tiedotuskanavana.

Tässä lehdessä on perusteellinen selvitys Kavtsin jäsenkyselyn annista. Kannattaa lukea se 
läpi, siinä heijastuu jäsenistön näkökantoja ja toiveita. Vastauksia tuli 47, ja johtopäätökset on
tehty niiden pohjalta. Kavtsin kerhotoimikunta pyrkii ottamaan pitkän tähtäimen koppia 
kyselyn tuloksista. Yksi selkeä toivomusryhmä oli lähiretket. Niillä onkin ollut suosiota, 
erityisesti silloin, kun kulkemiseen on liittynyt jotain muuta ohjelmaa, esimerkiksi alueen 
historiaa. Juuri toteutunut Salpalinja-pitkä marssi on siitä oiva esimerkki. Joitakin toiveita tuli 
myös perhe- ja lapsitapahtumista.

Jotta tapahtumat toteutuvat, tarvitaan tekijöitä, ja eri ikäisiä tekijöitä. Reilusti keski-ikäiset tai 
eläkeikäiset tekijät osaavat varmaan tehdä paremmin tapahtumia samanikäisille kuin 
lapsiperheille. Retkitoimikunta kaipaa vahvistusta, nykyisin järjestämisvastuu on aika harvoilla
hartioilla. Mutta esimerkiksi yksittäisen tapahtuman järjestämisvastuun ottaminenkin olisi iso 
apu, jos ei pysty sitoutumaan enempään. Rohkaisen teitä hyvät kavtsilaiset ottamaan yhteyttä
toimihenkilöihimme, joiden yhteystiedot löytyvät esimerkiksi tästä lehdestä.

Pääkaupunkiseudulla toimii useita yhdistyksiä, joiden toimintamalli on samankaltainen kuin 
Kavtsilla: Helsingin Latu, Espoon Latu, Helsingin Seudun Lapinkävijät.... Muiden yhdistysten, 
esimerkiksi Lapinkävijöiden, kerhoiltoihin on yleensä vapaa pääsy kaikille, ja ymmärtääkseni 
vierailijat ovat aina tervetulleita. Samoin on meidän kerhoiltojemme laita. Retkillämme on 
myös ollut mukana esimerkiksi Lapinkävijöitä. Yhden yhdistyksen voimavarat järjestäjänä 
ovat rajalliset, joten kannattaa kurkistaa muiden tapahtumakalentereita.

Lapinkävijät ovat selvittäneet kilpailu- ja kuluttajavirastosta, että muun kuin oman ei-
kaupallisen yhdistyksen matkoille voi osallistua, kun on kyse satunnaisista matkoista. Riittää 
siis, että on oman kerhonsa jäsen, ei tarvitse liittyä järjestävään kerhoon.   Mutta jos 
järjestävä kerho itse haluaa rajoittaa ei-jäsenten osallistumista tai periä heiltä kalliimpaa 
hintaa, sillä on tietenkin oikeus tehdä niin. Ainakaan Lapinkävijät eivät ole tietääkseni 
toimineet näin.

Antoisaa retkeilyllistä kesäkautta!
Annu Koistinen
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2. 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, 

TULEVAT TAPAHTUMAT

Toimintakalenteri 2018
29.6. -6.7. Kevytvaellus telttatukikohtaa 

siirtäen
Käsivarsi

5.-14.7. Kesävaellus Vätsäri
27-29.7. TL Kesäpäivät Högsand, Lappohja
13.8. Sorlammen luontopolku
16.9.-23.9. Ruskavaellus Hossa
8.10. Kerhoilta Pasilan kirjasto
13.10. GPS koulutus
27.10. Puolipitkä marssi
12.11. Syyskokous Pasilan kirjasto
8.12. Joulujuhla Maunulan saunabaari

3. KERHOILLAT
Kerhoillat pidetään Pasilan kirjastotalon II kerroksen auditoriossa, Kellosilta 1. 
Liikenneyhteydet ovat erinomaiset: Raitiolinjat 7 ja 9 ja esim. 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.
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4. TUNTURILADUN KESÄPÄIVÄT, 
OSALLISTUMISTA JA TALKOOAPUA
Tässä lehdessä on toisaalla ilmoitus kesäpäivistä kaikkine yksityiskohtineen, tutustu siihen! 
Kavtsilaisten toivotaan osallistuvan sankoin joukoin.
Ainakin seuraaviin hommiin tarvitaan pienimuotoista talkooapua:
Perjantaina 27.7.
- Ennen kesäpäiviä järjestetään halukkaille tutustuminen Uddskatanin luontopolkuun 

Hankoniemen kärjessä. Lintuasiantuntija on jo, mutta kaivataan kasviasiantuntijaa. 
Porukastamme löytyy varmaan sellainen, ilmoittautuminen Marita Maulalle.

- Osallistujien ilmoittautumisten vastaanottaminen ja opastus Högsandin toimistossa Maria 
Sederlöfin apuna kello 18-21. Ilmoittautuminen Marialle.

- Iltapalan valmistamisessa apuna. Ilmoittautuminen kerhoemäntä Irma Toloselle puh 040 
7326851

Lauantai 28.7.
- Ilmoittautumisten vastaanottaminen aamulla Marian apuna, katso perjantain kohdalta.
- Illanvietto: iltapalan valmistamisessa Irman apuna, katso perjantain kohdalta.
- Illanvietto: ohjelmaideoita. Musiikki on jo hoidettu. Ilmoittautuminen Annulle.
- Arpajaisissa Irman apurina

5. AJANKOHTAISTA – KÄRRIN LUKITUS UUSITAAN
Kuluneen kevään aikana Kärrissä oli käynyt varkaita, ainakin kaksi ahkoita oli viety. Emme 
tiedä, oliko varkaalla avain vai ei. Murtojälkiä ei näkynyt. Kaksi lukkoa on hävinnyt.
Tästä tuli kimmoke uusia lukitus.
Kerhotomikunta on päättänyt, että kaikki lukot uusitaan, vanhat ovat jo tosi vanhoja ja osittain 
kuluneita.
Samalla saadaan kuntoon avainrekisteri, jota ei ole pystytty saamaan ajantasalle.
Lukitus uusitaan niin, että kaikkiin lukkoihin, myös puomin lukkoon, käy sama avain.
Päädyimme hankkimaan kopiosuojatun avaimen.
Uusia avaimia on saatavana kesäkuun alusta lähtien.
Lukkojen vaihto tapahtuu heinäkuun lopussa tai elokuun alussa
Ne, jotka ovat aikanaan hankkineet vanhan avaimen (35 euroa), saavat uuden avaimen 
hintaan 20 euroa. Ne Kavtsin jäsenet, joilla ei ole vanhaa avainta, saavat uuden avaimen 
hintaan 50 euroa. Pysymme vanhassa käytännössä, eli uudet Kavtsin jäsenet saavat 
lunastaa avaimen yhden vuoden jäsenyyden jälkeen.

Avaimia saa seuraavilta kerhotoimikunnan jäseniltä:
Marita Maula    puh 040 5094412   asuinpaikka Helsinki Tapaninkylä
Maria Sederlöf  puh 040 7258469   asuinpaikka Helsinki Metsälä
Annu Koistinen puh 050 3266960   asuinpaikka Espoo Soukka
Jos et saa kiinni yhtä ihmistä, kokeile toista. Pystymme varmaan järjestämään asiat niin, että 
jäsenet saavat avaimen ilman isoja viivytyksiä. 
Seuraa tiedoittelua avainasiasta sähköpostiringissä ja facebook-sivuilla.
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6. TÄYDENKUUN KESÄPÄIVÄT HANKONIEMEN KAINALOSSA 27-29.7.2018

 Kavtsi järjestää Tunturiladun kesäpäivät 2018 kurssikeskus HÖGSANDISSA Lappohjassa 
(www.hogsand.bvif.fi)
Luvassa on lähes kilometrin pituinen hiekkaranta, minne täysikuu paistaa (toivottavasti) 
perjantai-iltana.
Högsandiin on matkaa Helsingistä noin 125 km. Julkisillakin pääsee hyvin.

OHJELMA

PERJANTAI 27.7.

16- Tutustuminen Uddskatanin luontopolkuun Hankoniemen kärjessä (luontoon.fi 
sivuilla – Uddskatan) sekä Hangon lintuasemaan

Alueella harvinaista merenrantakasvistoa sekä Hangon lintuasema. 
Kokoontuminen klo 16 Hangon vapaasataman pysäköintialueella, 
Vapaasatamantie 1. Järjestämme sinne tarvittaessa kuljetuksen Högsandista.
Yhteyshenkilö: marita.maula@tunturilatu.fi

18-21 Ilmoittautuminen ja majoittuminen

19-21 Iltapala

LAUANTAI 28.7.

8.00-9.30 Aamupala

10.00 Avajaiset ja lipunnosto

10.30 Siirtyminen venesatamaan kävellen (15-20 min). Tarvittaessa satamaan pääse 
myös autolla.

11.00 Lähtö veneretkelle Tammisaaren kansallispuiston Älgö-saareen (lisämaksu 10-
15€ riippuen osallistujamäärästä), tutustuminen saareen, luontopolku ja paikallista
savukalaa saa ostaa suoraan kalastajalta. 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
pääsee mukaan.

16.00 Päivällinen

17.00 Koulutus Tunturiladun nettisivujen käytöstä  

17.00 Saunat naisille ja miehille

19.00 Iltapala, iltanuotio, iltaohjelmaa, laulua kuutamolle
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SUNNUNTAI 29.7.

8.00-9.00 Aamupala

9.15 Aamun avaus, jonka jälkeen siirtyminen autoilla museolle. Suositaan 
kimppakyytiä!

10.00-12.00 Tutustuminen Hangon Rintamamuseoon (pieni sisäänpääsymaksu), mikä 
sijaitsee autenttisella taistelupaikalla. 

12.30 Lipunlasku, kesäpäivien päätös

12.45- Keittolounas

HINNAT

Paketit majoituksella 2 - 4 hengen huoneissa sisältää ruokailut ja liinavaatteet, WC ja suihkut 
käytävässä
1. PE – SU 125,00€ 
2. LA – SU 80,00€ (ei la aamiaista) 

Paketit sisältäen asuntovaunu/-autopaikka/telttapaikan sekä ruokailut. Asuntovaunuille/-
autoille ei ole sähkötolppapaikkaa, mutta parkkialueella saa yöpyä.
4. PE – SU 75,00€ 
5. LA – SU 60,00€ (ei la aamiaista) 

Paketti ilman majoitusta 
3. LA päivä 40,00€ (ei aamiaista)

 ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumismaksu 15 €. Kaikki varaukset: Maria Sederlöf/Kavtsi. Sähköposti 
maria.sederlof@elisanet.fi, puh. 040 725 8469. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan 
seuraavat tiedot: minkä paketin otat, osallistutko saariretkelle, osallistutko 
Rintamamuseoretkelle. Lähdetkö Uddskatan luonntoretkelle? Muista myös ilmoittaa 
mahdolliset ruokarajoitukset ja allergiat. Varaukset ovat sitovia viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen. Majoittumis- ja ruokailumaksut maksetaan Kavtsin tilille varauksen mukaisesti 
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

 Ilmoittautumiset ja maksut 20.6.2018 mennessä Kavtsin tilille FI53 1244 3500 0628 21, 
Viestikenttään osallistujan nimi ja paketin numero.
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7. RETKET

SORLAMMEN LUONTOPOLKU ma 13.8. klo 18. 
Myös elokuun toisena maanantaina tapahtuu, kun lähdemme kiertämään Sorlammen 
luontopolkua elokuisessa illassa. Kokoonnumme Nuuksion ulkoilumajan (tunnettu 
aikaisemmin myös Brobackan ulkoilumajana) parkkipaikalla Solvallaan menevän tien varrella,
Nuuksionkuja 2, Espoo. Luontopolku on pituudeltaan reilu 5 km. Reitillä on soisia kohtia, joten
vedenpitäville jalkineille saattaa olla käyttöä, jos kesä on ollut kostea. Pidämme evästauon 
Sorlammen keittokatoksella. Reittiin voi tutustua etukäteen esim. Raija Hentmanin kirjasta 
Pääkaupunkiseudun retkeilyopas (vuoden 2010 painos) s. 220. Retkelle ei ole 
ennakkoilmoittautumista. Tiedustelut Markku Arola p. 0500-777 554.

Perinteinen PUOLIPITKÄ MARSSI on la 27.10. 
Nimensä mukaisesti päivän aikana reippaillaan n. 20 km:n matka. Varaa päivä jo 
kalenteristasi. Tarkemmat tiedot tulevat Väärtiin 3/2018.

8. VAELLUKSET

KEVYT KESÄVAELLUS KILPISJÄRVELLÄ 29.6.-8.7.2018

Tule mukaan! Tunturissa on tilaa!

Lähdemme Anja Rönnbergin kanssa kevyelle telttavaellukselle Kilpisjärvelle. Vaellus on 
kevyt, koska yövymme noin kaksi yötä kerrallaan yhdessä paikassa.

Lähdemme Hesasta junalla perjantai-illalla 29.6.2018 Rovaniemelle. Seuraavan päivän 
istumme linja-autossa, jonka määränpää on Kilpisjärven Retkeilykeskus. Majoitumme telttaan
kahdeksi yöksi, koska sunnuntaina kiipeämme Saanalle.
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Maanantaina kävelemme kolmen valtakunnan rajalle, jossa olemme kaksi yötä retkeillen 
lähistöllä. Siellä on autiotupa ja varaustupa. Palattuamme Retkeilykeskukseen  telttailemme 
myös Saanajärven ja mahdollisesti Saarijärven autiotupien läheisyydessä. 

Palaamme kotimaisemiin lauantai-sunnuntai 7.-8.7.2018.

Tarkka retkisuunnitelma tehdään paikan päällä sääolosuhteet ja porukan taidot huomioon 
ottaen. Kokoonnumme ennen matkaa yhteiseen palaveriin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Irma Tolonen 040-732 6851 tai itirmatolonen@gmail.com  tai 
Anja Rönnberg 040-519 3175 tai anja.ronnberg@kolumbus.fi

Kesävaellus Vätsäriin 5-14.7.2018

Kesävaellus Vätsärissä, Övre Pasvikissa ja Kessissä 
Vätsärissä jos missä voit kokea todellisen erämaan. Alue on luonnoltaan karu ja kivinen 
mäntymetsien, soiden ja vesien mosaiikki. Erämaan koillisosa, varsinainen Vätsärin ylänkö, 
kohoaa puuttomaksi tunturiselänteeksi. Kessissä korostuvat komeat hongikot ja Norjan 
puolen Ylä-Paatsjoen kansallispuistossa hieman rehevämpi Ellenvatnetin järviluonto. Alueella
on myös mielenkiintoisia luontaiselinkeinojen merkkejä.

Yhdeksän päivän vaellus alkaa Sevettijärveltä jonne pääsee reittibussilla. Sieltä kuljemme 
alustavan suunnitelman mukaan Jankkilaan, Routasenkuruun, Rajapäälle, Surnujärvelle, 
Mellalompololle, ja edelleen Norjan puolelle kiertäen Ellenvatnetin sen itäpuolelta. Kolmen 
valtakunnan rajapyykin saavutettuamme kuljemme vielä Kessijärvelle ja vaelluksen
 päätepisteeseen Kessintien varteen. Täältä palaamme ihmisten ilmoille todennäköisimmin 
taksilla. Matkaa kertyy arviolta 135 kilometriä eli keskimäärin 15 km per päivä. Reitti on osa 
eräänä pitkäaikaisena vaellusteemanamme olevaa pyykiltä-pyykille kulkua.

Varaudu poluttomaan ja monin paikoin vaativaan kulkumaastoon. Ylitämme ainakin yhden 
hieman isomman ja useita pienehköjä jokia kahlaten. Korkeuserot ovat vähäisiä mutta lyhyitä 
jyrkkiä kohtia matkalta löytyy. Ajatellun reitin alkupuolella on hieman vanhaa polkua, muuten 
kuljemme omia polkujamme. Aivan matkan lopussa yhytämme Piilolanpolun merkityn reitin. 
Vaellus on vaativa ja edellyttää hyvää terveyttä ja kuntoa sekä aiempaa vaelluskokemusta.
Vaelluksella yövytään omissa teltoissa omassa rauhassa. Kukin kuljettaa tarvitsemansa itse 
ja huolehtii vaelluksella itsestään. Ruoan tai varusteiden täydennysmahdollisuutta ei ole.
Lisätietoa alueesta: http://www.luontoon.fi/vatsari

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.6.2018 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 
381 3894). Ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohjeet etukäteen sähköpostilla. Ennen 
vaellusta pidetään lisäksi retkipalaveri, jossa käydään läpi tarvittavat asiat. 
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SYYSVAELLUS Hossan kansallispuistoon 16.-23.9.2018. 

Tutustumme Suomi 100-juhlavuoden kansallispuistoon melkein tuoreeltaan. Toki alueella on 
pitkät perinteet retkeilyalueena, mutta tällä kertaa emme keskity kalastamiseen, vaan alueen 
luonnon ihailuun. Tutustumme rauhallista tahtia kansallispuiston eri kolkkiin. Kohteina ovat 
mm. Värikallio ja Julma-Ölkky. Vaellusreittimme vaihtelee helposta vaativaan. Leiripaikkaa 
emme vaihda joka päivä, vaan osan retkistä teemme päivärepuilla. Alustavien ajatusten 
mukaan kokoonnumme Hossan luontokeskukseen 16.9. alkuillasta. Kokoontumispaikka 
sovitaan kuitenkin vasta retkipalaverissa 28.8.

Matkat tehdään omilla autoilla ja/tai kimppakyydein. Yöpyminen tapahtuu teltoissa. 
Osallistujat huolehtivat itse varusteistaan ja hankkivat vaellusruoat omatoimisesti.

Vaellus on omatoimiretki ryhmänä, joten jokainen on mukana omalla vastuulla. Mahdolliset 
yhteiset kulut jaetaan tasan (lähinnä loppusaunominen). Omaa tapaturmavakuutusta 
suositellaan, vaikka Suomen Ladun pieni tapaturmavakuutus on voimassa vaelluksella. 

Retkipalaveri Helsingissä tai Vantaalla ti 28.8. klo 18. Tarkempi paikka ilmoitetaan lähtijöille.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 15.8.2018 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 sekä oletko Tunturiladun vai HSL:n jäsen.

9. Kerhoillat

Kerhoilta PÄÄKAUPUNKISEUDUN RETKIKOHTEET ma 8.10. Pasilan kirjasto

Raija Hentmanilta on juuri ilmestynyt UUSI PÄÄKAUPUNKISEUDUN RETKEILYOPAS. Raija 
kertoo sen pohjalta pääkaupunkiseutumme lukuisista rekikohteista.
Kerhoillassa voi ostaa Raijalta kyseisen kirjan.
Kahvittelu alkaa klo 17.30 ja esitys klo 18.00.
Vastuuhenkilö Annu Koistinen
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10. TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Täydenkuun kaamosvaellus 29.12.2017 – 5.1.2018

Kavtsin kaamosvaeltajat  kasaantuivat Kiilopäälle päivän mittaan torstaina 28.12.

Perjantai-aamuna kello soi viideltä ja aloimme aamupalan valmistelun.  Taksi oli tilattu 
seitsemäksi viemään meitä kohti Raja-Jooseppia josta oli tarkoitus sauvakävellä sukset 
jalassa ja ahkiota vetäen takaisin Kiilopäälle.   Edellisen päivän keskustelut muiden Kiilopään 
vieraiden kanssa lumen määrästä ja kantavuudesta sai ryhmämme uusiin aatoksiin koskien 
suunnitelemaamme reittiä.  Sovimme, että emme lähde koettamaan onneamme ja 
kestävyyttäämme alkuperäiselle reitille vaan pelaamme varman päälle ja lähdemme aiottua 
reittiä mutta päinvastaiseen suuntaan.

Niinpä soitin taksille että eipä tarvitsekaan tulla ja suuntasimme suksemme kohti 
Suomunruoktua.  Lähtiessä Kiilopään lämpömittari näytti 27 astetta negatiivista joten melko 
rivakasti siirtelimme jalkaa toisen eteen.  Palan matkaa täysiä ahkioita kiskottuamme piti jo 
keventää vaatetusta kun lämpötilakin tunturin kupeella oli enää -10.  Niilanpään päivätuvalla 
kaivoimme sitten eväsreput ja termarit esiin ja pidimme tauon tuulensuojassa.  Tuuli oli yltynyt
ja näkyvyys sitä myötä heikentynyt.  Onneksi allamme oli vankka kelkkaura jolta oli vaikea 
eksyä.  Pian olimmekin jo Suomunlatvan laavulla ja kun olimme tulleet alamäkeä jonkin aikaa
alkoi näkyvyyskin parantua ja tuuli tyyntyä.  Eipä aikaakaan kun olimme jo Suomunruoktulla 
puoli kolmen aikaan illan alkaessa hämärtää.  Tuukka ja Maria aloittivat teltan pystytyksen ja 
muut tuuppasivat tuvan lämpöön.   Samaan tupaan tulivat myös aiemmin Suomunlatvalla 
tapaamamme Teemu ja Siiri joiden kanssa sitten vaelsimmekin koko loppumatkan.

Seuraavana aamuna ylösnousu kuudelta ja aamuhuttua naamariin.  Löimme taas tietä 
yhdeksältä päivänvalon alkaessa kajastaa.  Pakkasta oli vain viitisen astetta, mutta oli 
pilvistä.  Pienen matkan päästä tuli jyrkkä alamäki jota lähdimme menemään alas kuka 
mitäkin kautta kiertäen.   Eila onnistui juuttumaan mäkeen ja sen myötä kaatumaan.  Onneksi
Tuukka oli lähellä ja riensi avuksi.  Siihen ne alamäet sitten loppuivatkin ja alkoi loputtomalta 
tuntuva nousu.  Paikoin mäki oli niin jyrkkä, että oli helpompi ottaa sukset jalasta ja kävellä 
ylös.  Tiukaksi tampattu kelkkaura helpotti suksitta kulkemista.  Iltapäivällä alkoi kevyt 
lumisade mutta Tuiskukurun tupakin oli jo lähellä ja saavuimme sinne jo kolmen maissa.  
Tuukka ja Maria  pistivät taas teltan pystyyn ja tällä kertaa Soilekin päätti nukkua yönsä 
teltassa.
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Sunnuntai-aamu alkoi tavanomaisilla askareilla ja Soile kehui nukkuneensa hyvin vaikkei 
saanutkaan Hikeriä kunnolla tulille.  Samaa matkaa kanssamme kulkivat Siiri ja Teemu, jotka 
lähtivät etujoukkona ”latua avaamaan”.  Melkein saimme heidät kiinni, mutta he katosivat 
horisonttiin kun jäimme korjaamaan Soilen ahkion vaurioituneita aisoja.  Hiukan sateli lunta ja
päivä oli utuinen mutta siitä huolimatta Ampupäät näkyivät melko hyvin.  Kun saavuimme 
Luirojärven rantaan näimme myös hyvän osan Sokostia.  Järven rantaa hiihtäessämme 
törmäsimme jään päällä olevaan veteen, joten ei muuta kuin suoraa tietä rantaan ja 
raaputtamaan suksien ja ahkioiden pohjia.  Onneksi tuvat olivat vain parin sadan metrin 
päässä.  Saavuimme perille jo kahden maissa.  Hilltonissa olikin tupa lämpöisenä ja 
pääsimme varailemaan petipaikkoja.

Lepopäivää Luirolla viettänyt pariskunta oli jo aloittanut saunan lämmityksen ja päivällisen 
jälkeen pääsimmekin uudenvuoden aaton saunaan.  Kylläpä löylyt maistuivat.
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Saunan jälkeen Siiri järjesti tähtisadetikkunäytöksen. Illalla vielä nautimme porukalla Eilan 
loihtimaa täytekakkua ja pelasimme pari erää Rummikubia. Päät lyötiin tyynyyn jo yhdeksän 
maissa.
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Maanantai olikin sitten Uuden vuoden ensimmäinen päivä.  Kello herätti seiskalta, nousimme 
mukavaan lämpöiseen tupaan sillä Teemu oli laittanut jo kaminaan tulet.  Maria ja Tuukka 
heräsivät uuteen vuoteen taas teltassa.  

Saunapuhtaana oli mukava lähteä vuoden ekaan vaelluspäivään.  Teemu ja Siiri, jotka olivat 
matkanneet koko alkumatkan samaa reittiä  lähtivät meidän kanssamme kohti umpihankia. 
Suunta otettiin kohti Lankojärveä, alkumatka eilistä Tuiskun reittiä.  Nyt järvi ei onneksi 
kastellut suksenpohjia.  Tuiskun reitistä erottiin ja lähdettiin nousemaan Ampuojan vartta 
umpisessa.  Siiri innokkaana rinkkaselkäisenä ladunavaajana.  Tuntui enemmän oikealta 
vaellukselta kun mentiin umpisessa verrattuna alkumatkan ”polkuhiihtoon”.

Melkein selkeä sää, n. -5 astetta, ei lumisadetta juurikaan. Matka eteni kohtuu reippaasti 
Ampupään ohi, Lupukkapääkin nähtiin ja taustalla sinisen violetit tunturisilhuetit. Haastetta 
aiheuttivat käkkyräiset koivut oksineen, välillä jalka tai ahkio takertui.  Laskeuduimme 
joenhaaraa seuraten ekalle tulipaikalle, Palovanganojalle noin kello 15:en aikaan.  Päätettiin 
jäädä telttoihin yöksi koska Lankojärvelle ei kuitenkaan ehdittäisi (ei ollut kyllä 
tarkoituksenakaan alunperin).  Sopivasti hämärän rajamailla saatiin teltat pystyyn ja vettä 
virtaavasta purosta.  Eilan telttakaveri Soile alkoi ”äännellä” jo puoli kahdeksalta ja muutkin 
vetäytyivät majoitteihinsa pikkuhiljaa.  Siiri ja Teemu eivät viitsineet kuljettaa telttaa 
mukanaan, joten he yöpyivät kaivamassaan lumikuopassa tarpin alla.   Nukkuivat kuulemma 
hyvin.

Tiistaina heräsimme majoitteissamme Palovanganojan/Paasjoen tulipaikalla.  Aamutoimien ja
telttojen purkamisen jälkeen lähdimme liikenteeseen seurailemalla Palovankajoen uomaa.  
Hiihdimme Tampakkopään lounaispuolelta kohti Rautuojan tulipaikkaa. Maasto oli 
jonkinverran rikkonaisempaa ja haastavampaa kuin edellisenä päivänä.   Ennen Suomujoen 
ylitystä ylitimme muutamia pikkulampia joista yksi kasteli suksien pohjat. Jääskrapalle oli taas
käyttöä. Suomujoen ylitys meni kuitenkin hyvin ja ongelmitta.  

Suomun länsipuolelta löytyi vanha ura jota seurailemalla pääsimme illan hämärässä perille 
Lankojärven tuvalle.  Tupa oli tyhjä joten kaikki, teltassa yöpyviä Tuukkaa ja Mariaa 
lukuunottamatta, yöpyivät tuvassa.

Keskiviikkona pidettiinkin välipäivä jolloin Eila ja Paavo jäivät Lankojärven tupaan 
lueskelemaan.  Paavo löysi tuvan kirjahyllystä klassikkoteoksen, Nick Carter vuodelta 1986, 
jota ei voinut jättää lukematta.  Muu porukka lähti päiväreppujen kanssa hiihtelemään kohti 
Porttikosken tupaa.  Suunnitelma muuttui kuitenkin heti alkumatkasta, Suomujoen jäällä 
hiihtely todettiin liian vaaralliseksi. Uusi kurssi  Karunaslaavun länsipuolelta kohti 
Taimenlampea.  Suunnistusvirheen vuoksi ajautuivat liikaa koilliseen ja takaisin Suomun 
rantaan.  Lounastauon jälkeen ryhmä palasi nöyrinä omaa latua pitkin takaisin tuvalle.

Torstaina palasimme takaisin päiväjärjestykseen: aamulla tavarat kasaan ja lähtö klo 9:00   
Lankojärven tuvalta aluksi kohti Rautulammen päivätupaa.  Alkumatkasta ihastelimme 
taivaalta loistavaa kuuta, kunnes päivänvalo kirkastui.  Myös taivas kirkastui, pilvet 
kaikkosivat ja Maailma näytti valoisalta monen pilvisen päivän jälkeen.

Saavuimme puolilta päivin Rautulammelle ja lounastimme tuvassa.  Tapasimme 
päivähiihtelijöitä ja sattumalta yhden Kavtsilaisenkin.  Pakkanen alkoi kiristyä.

Suuntasimme viimeiseksi yöksi Suomunlatvan laavulle.  Matkalla Rautulammelta saimme 
ihastella upeaa taivasta: etelässä näkyvää auringon kajoa ja pohjoisessa pimenevää 
iltataivasta.  Saavuimme kolmen aikoihin Suomunlatvalle ja aloimme pystytellä telttoja 
kiristyvässä pakkasessa.  Nuotiopaikalle sytytettiin tulet ja illan mittaan saimme poltettua pari 
säkillistä puita edelleen kiristyvässä pakkasillassa ja nautimme viimeisestä illasta.  Illan 
aikana näimme vielä täysikuun nousevan ja revontulia. Kun menimme nukkumaan, oli 
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pakkasta -21.  Teemu ja Siiri nukkuivat taas lumikuopassa laavun vierellä.   Aamulla 
herätessä lämpötila oli vain-15 astetta ja myöhemmin kova pohjoistuuli ja -10.

Aamulla siis nopeat askeleet ja tavarat pakettiin.  Ahkiot kevyenä päätimme huiputtaa 
Kilopään loppumatkalla.  Tuuli kylmensi ilmaa mutta päsimme huipulle.  Haasteellisempaa 
olikin päästä alas kovaa rinnettä myöten ahkiot ehjänä. Onneksi onnistuimme.

Reissumme sai onnellisen päätöksen n. 14:30 kun saavuimme Kiilopäälle.  Illalla vielä 
saunaan ja syömään.  Aamulla autojen keulat kotia kohti.  Retken saldo n. 75 km.

Viimeisen illan aikana Kiilopään tuvan lämmössä saunomisen ja hyvän päivällisen jälkeen 
keskustelimme menneestä viikosta ja olimme yhtä mieltä siitä, että alussa tekemämme 
päätös reittisuunnitelman muutoksesta oli ehdottomasti oikea ratkaisu.  Umpisessa 
hiihtäminen oli raskasta ja upottavaa lunta oli jo tuohon aikaan paljon.  Alkumatkasta kun 
ahkiot olivat vielä täynnä olisi matkanteko ollut lähes kaikkea muuta kuin miellyttävää. 
Olimmehan sentään lomalla.

Retkikunnan päiväkirjan pohjalta muistiin merkitsi

Paavo Ahonen

Kuvat: Soile Altio ja Paavo Ahonen
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28-29.4.2017 Pitkämarssi Salpapolulla Virolahdella ja Miehikkälässä

Pitkän Marssin perinne alkoi 1990-luvun alkuvuosina yltiöpäisellä vaelluksella Kirkkonummen 
Luoman pysäkiltä aina kämpällemme Kärriin asti! Puutteellisesta reittitutkimuksesta johtuen 
matkaa kertyi noin 62km!? Aloitimme perjantaina iltapäivällä ja nautimme läpi yön satakielien 
reviirien vaihtumisesta. Kolme urhoollista selvisi perille asti (Kyösti Lamminjoki, Jussi Rimppi 
ja Antti Pulliainen).

Salpalinjan vaeltaminen oli vuosia kummitellut mielessä ja toteutui vihdoin. Kävelimme reitin 
perusosasta alkupään Virolahden Majaniemestä Miehikkälän Salpakeskukseen sivistyneesti 
kahden päivän ajan yhteensä runsaat 40km. Matkustimme tyylikkäästi 12 hengen 
pikkubussilla Maulojen mökille, josta jatkoimme suoraan lähtöpisteeseen  Majaniemeen.
Alkukilometrit olivatkin haasteellisia jyrkkine kallioineen. 1940-luvun välineillä räjäytetyt ja osin
käsin hakatut bunkkerit, juoksuhaudat ja panssarikiviesteet (3 tonnia/lohkare)! Kiviesteitä oli 
vähän väliä satoja metrejä kolme- tai neliriveissä! Ei ihme, että työvoimaa tarvittiin alle 
kahden vuoden urakkaan 35000 miestä, joita vapaaehtoisesti huolsi 2000 lottaa! 
Suomessahan oli työn alussa vielä Talvisota meneillään eikä rakentamisesta olisi tullut 
mitään ellei Ruotsista olisi tullut tuhansia vapaaehtoisia.
Vain yksi vaeltaja hyytyi matkalle ja jo alkukilometreillä. Idean isä, Antti ei ollutkaan vielä 
palautunut kuumetaudistaan vaan palautettiin huoltoautolla takaisin mökille.  

Valillä polku pujotteli panssarikiviesteiden välissä vaihtuen hiekkatieosuuksiin. Bunkkereita 
riitti tutkittavaksi koko matkalle kiviesteistä puhumattakaan. Noin kerran tunnissa oli tietysti 
huoltotauko. Alkukeväästä johtuen kosteita osuuksiakin riitti. Hakkuutkin häiritsivät aika ajoin. 
Ensimmäinen päivä päättyi Virolahden bunkkerimuseolle. Pikkubussi kuljetti takaisin 
Maulojen mökille. Pehmeä mäntykangas suosi telttailijoita ja telttakylä nousi nopeasti illan 
hämärtyessä. Poikkeuksena Heikin ja Millan majoite, joka oli uushankinta. Myrskynkestävä 
erikoisteltta keräsi parhaimmillaan 4-5 pystyttäjää ympärilleen. Pimeyden laskeutuessa 
telttakepit olivat lopulta kohdallaan.
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Hannun lämmittämästä saunasta ei löyly loppunut. Ainakin kolme rohkeinta miestä kävi 
meressä vilvoittelemassa. Kavtsin perinteitä noudattaen neljän hengen Rummikub-ryhmä 
selvitti välinsä keskiyöhön mennessä. Eilakin sai todeta olevansa entinen mestari!
Toisena päivänä jatkoimme Virolahden bunkkerimuseolta. Sen ulkoalueella olisi riittänyt 
tutkimista pitemmäksin aikaa, mutta Mika patisti joukkonsa likkeelle. Reitti oli hyvin merkitty 
sinisillä täplillä ja saukon kuvilla. Korsuja ja panssarikiviesteitä riitti koko matkan varrelle. 
Onneksi luonto tarjosi muutakin silmänruokaa sinivuokko- ja näsiäketo piristi näkymää ennen 
Soikonvuorta. Soikonvuoren kahden konekiväärin ja 80 miehen majoitusluola oli haastavin 
kohde. Otsalamppuja tarvittiin jäisen, pimeän ja kostean luolan läpikulkuun.

Pyyhinlammella oli kunnon ruokatauko ja keittimellekin tuli käyttöä. Viileä kevätpäivä ei vielä 
kuitenkaan houkutellut ketään uimaan. Jermulassa oli useita korsuja, konekiväärikupuja ja 
estekivilouhoskin olisi löytynyt, mutta kysymyksessä olivat loppukilometrit ja vaeltajat 
kiihdyttivät jo kohti maalia, Miehikkälän Salpakeskusta.

Keskuksen jo häämöttäessä,  järeä neuvostoliittolainen panssarivaunu houkutteli 
yhteiskuvaan, muutamien vastustuksesta huolimatta. Edessä oli vielä kolmen vartin opastettu
(Armi Oinonen) kierros keskuksen koleissa luolissa, joissa taukovaatetus olisi ollut paikallaan.
Aluksi esitetty DVD-filmi antoi tarpeellisen alustuksen Suomen ahdingon vuosista. Matti 
kuljetti meidät vauhdikkaasti paikalliseen ravintola Susihukkaseen, jossa kinkkukiusaus 
maistui kaikille. Pari tuntia uutta moottoritietä ja olimmekin jo Helsingin rautatieasemalla.
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Teksti ja kuvat Antti Pulliainen

Vaeltajat: Mika Kiiski, Annu Koistinen, Ilari Uotila, Eila Nokelainen, Leena Orjatsalo, Irma 
Tolonen, Heikki ja Milla Hepo-oja, Liisa Huotari, Reijo Salmela, Ismo Mussaari, osamatkaajat 
Marita Maula ja Antti Pulliainen, kuljettajana Matti Kurkinen. 
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11. KAVTSIN JÄSENKYSELY HELMI-MAALISKUU 2018

Alkajaisiksi, ja taustatietoja
Iso kiitos kaikille vastanneille! Saimme arvokasta tietoa toiminnastamme ja sen 
kehittämisajatuksista. 
Kysely toteutttiin Suomen Ladun formaatin pohjalta. Emme voineet muuttaa sitä kovin paljoa, 
että pystyimme hyödyntämään Ladun runkoa.
Kyselyyn vastasi 47 henkilöä. Ikäjakauma oli syntymävuoden mukaan vuosien 1983-1930 
välillä. 50-vuotiaita oli useita, mutta vielä useampia noin 70-vuotiaita. Enemmistö vastaajista 
kuului eläkeikäisiin tai sitä lähestyviin, se taitaa kuvastaa Kavtsin yleistä ikäjakaumaa.
Vastaajista oli 26 miehiä ja 21 naisia.

Miksi olet jäsen?
Eniten merkintöjä keräsi ”Kavtsin toiminta kiinnostaa”, toiseksi eniten ”Tunturiladun toiminta 
kiinnostaa”, kolmanneksi ”Saan Latu ja Polku- ja Tunturilatu-lehden”   ja neljänneksi ”Saan 
Väärti-lehden”.
Painotuotteet siis kiinnostavat.
Muu syy, mikä?-osioon tuli kommentteja:
Tunturiladun hienot kämpät Lapissa
Järjestetyt retket ja tapahtumat
Halu löytää Kavtsista matkaporukkaa Lapin vaelluksille.

Kuinka usein osallistut Kavtsin toimintaan?
Ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto oli satunnaisesti.
Myös ”En lainkaan”-vastauksia tuli.

Onko jäsenmaksu 41 e, josta Kavtsille tuleva osuus on 10 e (loppusumma menee Suomen 
Ladulle ja Tunturiladulle), mielestäsi 
Sopiva   36
Edullinen 3
Kallis 7
Yksi koki 10 euron jäsenmaksun edulliseksi, mutta lisämaksut veronkantona.

Minkälaista toimintaa toivoisit Kavtsin järjestävän enemmän?
Eniten toivottiin päivä- ja viikonloppuretkiä lähialueilla  25
Lapin matkoja ja vaelluksia  13
Lasten ja perheiden toimintaa  9
Yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa  11
Nykyinen toiminta on riittävä keräsi 16 vastausta.

Mitä muuta toivoisit Kavtsin järjestävän tai mitä lajeja kaipaat?
Vastauksissa tuli eniten toivomuksia lähiretkeilyyn  ja lyhytretkeilyyn
- melontaretkiä, pari päivää tai viikonloppu, eteläisessä Suomessa, mahdollisuus vuokrata 
kajakit kohteessa
- pyöräretket, maastopyöräretkiä lähimaastoon, hiihtoretkiä lähelle
- ”kevytvaelluksia” niille, joiden omien taitojen ja kestävyyden riittäminen raskaammille 
vaelluksille arveluttaa
- matalan kynnyksen lajikokeiluja, esim sauvakävely, lumikenkäily, retkiluistelu, suppailu, 
geokätköily, PokemonGo, vapaalasku, lautailu
- toimintaa lapsiperheille, lähiretkiä, joille myös uhmaikäiset voivat osallistua
- nuoria pitäisi saada mukaan, Tunturilatu on ukkoutuva seniorikerho ilman uutta virtaa
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- seniori-toimintaa liikuntarajoitteisille
Toiveita tuli myös Kavtsin perinteisemmän linjan suhteen:
- retkitaitojen opetusta
- Lapin matkoihin myös Ruotsin ja Norjan Lappi, ja laajemminkin näiden kahden 
naapurivaltioiden mainiot vuoristoalueet (kuten v 2017 Huippuvuorten retki)
- luonnontuntemuksen lisäämistä

Muita kommentteja:
- Kärrin vuokrausta yksityiskäyttöön rajattuna aikana
- Helpompaa kaluston vuokrausta ja siitä tiedottamista.
(Tähän perään heti  kommentti, että jokaisen Väärtin lopussa on perusteelliset ohjeet 
välineiden vuokraamisesta)
- joku (sähköinen) foorumi, jolle jäsenet voisivat kertoa retkistään ja vaelluksistaan ja 
suunnitelmistaan. Kysymys-vastaustyylistä tietojen vaihtoa.
(Tähänkin perään heti kommentti, että Kavtsilla on facebook-sivut tähän tarkoitukseen. Ne 
toimivat sitä paremmin, mitä enemmän sivuilla on jäseniä ja mitä enemmän sivuille 
kirjoitetaan).

Oletko tyytyväinen Kavtsin toimintaan?
Vastausten keskiarvo oli tyytyväinen, ja enemmistö kallistui akselille tyytyväinen – erittäin 
tyytyväinen. Joitakin vastauksia löytyi myös akselin toisesta päästä -
tyytymätön.

Koetko olevasi enemmän Kavtsin/Tunturiladun vai Suomen Ladun jäsen?
Kavtsin/Tunturiladun   30
Suomen Ladun  2
Keskiverto antoi  9 vastausta, hajontaa kumpaankin suuntaan myös.

Mistä saat tietoa Kavtsin tominnasta?
Väärti   44
Kavtsin sähköpostirinki  31
Kavtsin facebook-sivut  7
Kavtsin kotisivut 8
Tunturilatu-lehti 16
Puskaradion kautta 8
Muutama vastaus: Tunturiladun kotisivut, Suomen Ladun kotisivut, Kerhotoimikunnan jäsenet

Mistä tehtävistä olisit Kavtsissa kiinnostunut?
Kovin vähän tuli rukseja kohtaan Olen kiinnostunut järjestämään:
Kerhoillat 1, Tapahtumat ja retket 1, Aikuisten liikunta ja retket 2, Ohjaustoiminta
lapsille ja nuorille 1, Ikäihmisten liikuttaminen 1.
Olen kiinnostunut osallistumaan-osio keräsi enemmän rukseja:
- kerhoillat  13
- Kavtsin luottamustehtävät 5
- talkootoiminta  (Kärri yms) 16
- tapahtumat, retket, vaelluskisat 23
- ohjelmallinen toiminta (esim pikkujoulu) 10
- Väärtin teko 4
- Kavtsin verkkosivuista vastaaminen 3
- Aikuisten liikunta- ja retkeilytoiminta 14
- Ohjaustoiminta lasten ja nuorten parissa 5
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- Ikäihmisten liikuttaminen 7.
Sangen paljon tuli rukseja osioon En ole kiinnostunut.
Kysymys oli ehkä hieman huonosti muotoiltu Ladun kyselyssä. Oletamme, että vastaajat 
tarkoittivat lähinnä haluttomuuttaan järjestää kyseisiä asioita. Toisaalta, Kavtsissa on yli 500 
jäsentä, joista vain pieni osa on aktiivisesti mukana toiminnassa. Mutta annetaan kaikkien 
kukkien kukkia.

Toivomuksia retkikohteiksi. Luettele vaikka useita
Kansallispuistot Suomessa, myös muualla kuin Lapissa
Naapurivaltiot, esim pyöräretki Eestiin
Lähialueen retkeilypuistot, Etelä-Suomen päiväretkikohteet
Saaret merellä max 100 km etäisyydellä Helsingistä
Melonta joissa ja järvissä
Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, Tammisaaren saariston kansallispuisto
(Tähän perään heti kommentti, että Tunturiladun kesäpäivillä 27-29.7. käydään Tammisaaren 
kansallispuiston Älgö-saarella)
Selkämeren kansallispuisto, Salpalinja, Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot meloen
Pohjanlahden saaristo (esim Sandskär), Ulko-Tammio, Suomenlahden saaristo
Pääkaupunkiseutu, Helsinki ja lähialueet, retkiä kävellen, pyöräillen, hiihtäen
Vallisaari, Suomenlahden majakat
Linturetkiä lähialueille
Koska jäsenistö on melko vanhaa, harva lähtee viikon vaellukselle rinkan kanssa. Ehdotetaan
majalta majalle-vaelluksia Suomen Lapissa, tai parempien kämppien Ruotsissa ja Norjassa. 
Vertaa esim Owlan monet tällaiset matkat.
Ruija.
Siunatuksi lopuksi: Koko maailma kiinnostaa.

Muita terveisiä Kavtsin luottamushenkilöille:
Kerhoja ei tule muuttaa rekisteröidyiksi yhdistyksiksi (yksi vastaaja)
Lehden ilmettä voisi kirkastaa ja modernisoida. Se on ollut tosi kauan samanlainen, tulee 
vaikutelma pysähtyneisyydestä.
Kerhotoimikunnan jäsenet voisivat osallistua enemmän Tunturiladun tilaisuuksiin.
Kavtsin pitäisi rohkeasti uudistua ja tulla tälle vuosituhannelle. Nyt toiminta näyttäytyy 
satunnaiselle kävijälle pienen piirin eläkeläiskerhona.
Kerhossa pitäisi olla toimintaa kaikenikäisille, nuorille aikuisille, perheille.
Kerhoiltojen pitopaikkaan hankala päästä.
Kannattaako joka vuosi järjestää retki marraskuussa huonoimpaan rospuuttoaikaan, vai 
olisiko esim. lokakuu houkuttelevampi?
Ottakaa rivijäseniä mukaan auttamaan, vaikka aivan pikkuhommissakin.
Tuleehan Kavtsin sähköpostirinkiin viesti siitä, milloin uusi Väärti on netissä?
Hentoja viilauksia ympäristövastuulliseen ja perhekeskeiseen suuntaan.
Kiitos työstänne Kavtsissa! Arvostan suuresti sitä, että jaksatte järjestää ja vetää retkiä ja 
muuta toimintaa!
Hyvää työtä!
Lämpimät kiitokset ja kunnioitukseni kaikille luottamushenkilöille hyvästä palkattomasta 
työstä!

Jos haluat osallistua arvontaan ja/tai haluat, että otamme sinuun yhteyttä (koskien esim. 
kiinnostustasi toimia Kavtsissa), jätä yhteystietosi.
Tässä kysymyksessä olisi pitänyt olla erikseen kohdat arvonta ja kiinnostus toimia Kavtsissa.
Olemme suorittaneet arvonnan Kavtsin kerhotoimikunnan kokouksessa.
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Kiitämme yhteystietonsa antaneita, ja tulemme käyttämään niitä parhan harkintamme 
mukaan. Otamme mielellämme myös tarkentavan sähköpostin tai muun viestin siitä, oletko 
halukas toimimaan Kavtsissa. Voit lähettää sen esim kyselyn päävastaavalle Annu Koistiselle 
(annu.koistinen@iki.fi   puh 050 3266960).

Kerhotoimikunnan kommentteja kyselyn pohjalta:
Saimme paljon arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan Kavtsin toimintaa on syytä viedä. Asiat 
tapahtuvat ja toteutuvat tietenkin pitkän ajan kuluessa, olemme vapaaehtoispohjalla toimiva 
yhdistys.

Kyselyssä nousi selvästi esiin suurempi kiinnostus lähiretkeilyyn kuin esimerkiksi viikon 
vaelluksiin Lapissa. Toki Kavtsi liikkuu Lapissa myös tulevaisuudessa, mutta lähiretkeilyn kirjo
ja eri muodot tulivat voimakkaasti esiin. Pyrimme vastaamaan tähän. Etelämpänä tapahtuvaa
retkeilyä on ollutkin ohjelmassa jo vuosia, mutta kannattaa siis panostaa siihen vielä 
enemmän. Erilaiset saariretket jossain Etelä-Suomessa ovat aina olleet suosittuja. Ehkä 
tällaisille retkille saataisiin uusia voimia vetäjiksi?

Kaikki toiminta tarvitsee vetäjiä, ja niiden saaminen on kestoaihe ja ongelmakin. 
Retkitoimikunta kaipaa vahvistusta. Havainnossa, että Kavtsi näyttää ”pienen piirin 
eläkeläiskerholta”, on totta toinen puoli. Monet toimihenkilöt ovat uurastaneet vuosikausia, 
jopa vuosikymmeniä. Erityisesti lasten ja nuorten toiminnan toteuttamiseen kaivataan 
henkilöitä, joilla lapsiperheen elämänvaihe on juuri menossa, he tietäisivät, millainen toiminta 
vetää.
Rohkaisemme siis uusia vetäjiä ilmoittautumaan ja suunnittelemaan uusia asioita. Yksi 
ihminen voi suunnitella ja vetää vaikka yhden retken, jos ei kykene tai halua  sitoutua  
pitkäaikaisempaan toimintaan. Ilmoittautua voi kenelle tahansa kerhotoimikunnan jäsenistä, 
joiden yhteystiedot löytyvät jokaisen Väärtin alussa.
Pyrimme myös siihen, että ilmoittelisimme tarvittavista ”pikkutehtävistä”, joihin rivijäsenet 
voisivat ilmoittautua.

Kysymys kerhoiltojen pitopaikasta nousee esille ajoittain, jotkut haluavat pois Pasilasta. 
Kampin palvelukeskuksen ruokailutilan mahdollisuudet näyttää kuvia tietokoneelta ovat 
onnettomat, kun siellä ei ole kiinteitä laitteita. Tästä syystä emme palaa sinne; kaikki 
esitelmöitsijät näyttävät nykyisin kuvia. Mikä on sitten uuden keskustakirjaston Oodin tilanne, 
löytyykö sieltä vapaita ja siedettävän hintaisia paikkoja?

Otamme vastaan palautteen Väärtin ilmeestä ja pyrimme kirkastamaan sitä. Väärti näyttää 
olevan edelleen tärkeä yhteydenpidon väline Kavtsin jäsenille. Sitä täytyy tietenkin täydentää 
sähköpostitiedotteilla. Facebook-sivuja käytämme myös, niin, että ne asiat, jotka ovat fb-
sivuilla, ovat myös sähköpostitiedotteissa ja Väärtissä. Mutta fb-sivut toimivat ketteränä 
keskustelukanavana, sitä paremmin, mitä enemmän niitä käytetään.

Olemme harrastaneet jonkin verran toisten yhdistysten tapahtumista tiedottamista, eniten 
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden osalta. Myös joitakin yhteisiä tapahtumia on ollut, 
esimerkiksi ruoka- ja villiyrttikursseja. Tätä kaikkea kannattaa varmaan lisätä, senkin takia, 
että yhdellä yhdistyksellä on rajalliset mahdollisuudet järjestää toimintaa.
Kurkistakaapa myös itse aktiivisesti esim. Lapinkävijöiden ja latuyhdistysten 
toimintakalentereita.
Kannattaa myös lukea pääkirjoituksessa kerrottu kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanotto 
osallistumisesta toisen yhdistyksen matkoille.
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12. Pääkaupunkiseudun yöretkikohteita
Helsinki:

Isosaari, Kaunissaari, Vartiosaari, Rastila, Pihlajasaari, 
Espoo 

Nuuksiossa mm. Haukkalampi, Luukki, Salmi, Iso-Holma. Oittaa, Kaitalammen rannat, 
Vääräjärvi
saaret: Stora Härrö, Rövaren,  Åsgrundet, Lillu 
Väransby

Vantaa:
Bjus

Kirkkonummi:
Meiko

Inkoo:
Elisaari

Sipoo:
Sipoonkorvessa Kalkinpolttajan polku
Östra Norrkullalandet

Vihti:
Pääkslahden luontopolku

Lohja:
Karnaisten korven luontopolku

Porvoo: 
Pilkkisaari

Luettelo on laadittu Raija Hentmanin 8.2.2018 pitämästä esitelmästä. 
Raija Hentmanilta on vastikään ilmestynyt Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas, jossa on 
tarkemmat tiedot tästä luettelosta. Oppaan kustantaja on Minerva.
Ehdotan tämän luettelon täydentämistä esimerkiksi Kavtsin uusilla Facebook-sivuilla.

Irma Tolonen 

13. KERHON PALVELUITA

Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2018
Kerhotoimikunta: Annu Koistinen 
Kerhoiltatoimikunta: Annu Koistinen 
Kulinaarinen toimikunta: Irma Tolonen
Kämppätoimikunta: Iitu Gerlin
Retkitoimikunta: Juha Kelkka
Tiedotustoimikunta: Juha Kelkka
Varustetoimikunta: Paavo Ahonen
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14. Kerhon toimihenkilöt 2018

Sihteeri, jäsensihteeri
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 
Varustemestari
Paavo Ahonen,  040 5274 639, pkahonen@gmail.com
Taloudenhoitaja
Maria Sederlöf 040 725 8469 maria.sederlof@elisanet.fi,. 

15. 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 kuusi kertaa vuodessa
Retket, tapahtumat ja vaellukset katso toimintakalenteri
Koulutus kerhon jäsenille alennettuun hintaan
Jäsentuotteet ja kirjallisuus jäsenhintaan
Jäsenlehti Väärti kolmesti vuodessa
Kämppä Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa
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16. 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: juha.kelkka@pp.inet.fi.

17. 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 
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18. 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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19. 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: Paavo Ahonen, 040 5274 639, 
pkahonen@gmail.com

27
Lähdetään nauttimaan täydenkuun valosta hiihtoretkellä Petikosta Serenaan päin. Kokoonnutaan klo 17.00

mailto:pkahonen@gmail.com


Vuokraushinnat vuonna 2018

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 2018

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


