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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  ,
Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie 
2290 
Kannen kuva: Juha Kelkka Teno 2009 ja 
Kelvenne 2108
 
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Painos 460 kpl.Kelkka
Taitto: Juha Kelkka
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Grano Oy
Väärti 1/2019 ilmestyy viikolla 5/2019 
Aineisto toimitukseen 10.1.2019  
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.

Kavtsi on myös Facebookissa, käy 
tykkäämässä sivustamme!
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1. PUHEENJOHTAJAN POLUILTA

UUSIA TEKIJÖITÄ TARVITAAN

Minun kolmivuotiskauteni puheenjohtajana alkaa olla loppusuoralla. Paljon puhelimen ja 
koneen ääressä istumista, paljon menemistä, ja paljon hienoja kokemuksia taitavien ja 
monipuolisten kavtsilaisten kanssa. Moni asia olisi jäänyt kokematta ilman tätä pestiä.
Mutta nyt on aika siirtää vetovastuu. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa yhdeksi 
vuodeksi kerrallaan, ja peräkkäisiä vuosia voi olla kolme.

Samoin kerhotoimikuntaan tarvitaan uusi emäntä eli kulinaarisen toimikunnan vetäjä sekä 
uusi pehtoori, joka huolehtii Kärrin asioista. Irma emäntänä ja Iitu pehtoorina ovat tehneet 
pitkän huikosen.  Kavtsin kerhotoimikuntaan valitaan jäsenet kahdeksi vuodeksi. 
Kaksivuotiskausia voi olla kolme peräkkäin.

Kavtsissa on paljon aktiiveja, jotka ovat tehneet töitä kerhon eteen vuosikausia, jopa 
useamman kymmenen vuotta. Aivan upeaa sitoutumista ja ahkeruutta!
Mutta uusia tekijöitä kaivataan todella. Tarjolla on pieniä ja lyhytkestoisiakin hommia, jos pitkä
sitoutuminen arveluttaa.

Nyt on tuhannen taalan paikka niille, joiden mielestä Kavtsin toiminta junnaa liiaksi vanhoja 
latuja. Uusiin latuihin tarvitaan uusia avaajia.

Yhtä lailla paikka on niille, jotka haluavat jatkaa perinteisiä, hyväksi koettuja toimintoja.
Tiedustella voi lisää esimerkiksi Kavtsin toimihenkilöiltä, joiden yhteystiedot ovat lehden 
alussa.

Syyskokouksessa maanantaina 12.11. Pasilan kirjastossa valitaan siis puheenjohtaja ja muut
kerhotoimikunnan jäsenet ja toimijat.

Tervetuloa vaikuttamaan ja antamaan panoksesi Kavtsimme hyväksi!

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, Juha Kelkka

3. TULEVAT TAPAHTUMAT

Toimintakalenteri 2018
8.10. Kerhoilta, 

pääkaupunkiseuden 
retkikohteet

Pasilan kirjasto

13.10. GPS koulutus Savela
24.10. Kuutamokävely Kalviikinniemi
27.10. Puolipitkä marssi Luoteis Helsinki
2.-4-11 Viikonloppuretki Kurjenrahka
12.11. Syyskokous Pasilan kirjasto
24.10. Kuutamokävely Kalviikinniemi
8.12. Pikkujoulu Maunulan saunabaari
14.1.2019 Kerhoilta Itämeren suojeluhankkeet
2.2.2019 Umpihankiretki Meiko, Kirkkonummi
8.-16.4.2019 Talvivaellus Sevettijärvi -Ivalo

4. 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.

Lokakuun kerhoilta maanantaina 8.10.2018
Raija Hentman: Uusi Pääkaupunkiseuden retkeilyopas
Raija on kartoittanut ansiokkaasti eteläisen Suomen retkikohteita ja julkaissut niistä 
opaskirjoja. Tänä vuonna valmistui hänen uusittu kirjansa pääkaupunkiseudun retkipaikoista. 
Raija tulee kertomaan meille niistä havainnolliseen ja selkeään tyyliinsä. Tilaisuudessa voi 
myös ostaa tätä kirjaa, jossa on hyvät kartat ja kuvaukset pääkaupunkiseutumme lukuisista 
retkikohteista.
Kerhoilta on tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa. Kahvittelu 
alkaa kello 17.30 ja esitelmä kello 18.00.
Oviraha 2 euroa.
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960
Tervetuloa!
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Tammikuun kerhoilta maanantaina 14.1.2019 Itämeren suojeluhankkeet
Olemme kaikki tietoisia rakkaan Itämeremme luonnon tilaan liittyvistä huolista. Itämeri 
tarvitsee pitkäjänteistä ja määrätietoista suojelua, jotta sen vesi ja rannat pysyisivät kunnossa
meille ja tuleville sukupolville. John Nurmisen Säätiö on tehnyt vuosikausia töitä asian 
hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri-hankkeiden johtaja MARJUKKA PORVARI ja 
projektipäällikkö ANNA SAARENTAUS kertovat näistä suojeluhankkeista sanoin ja kuvin.
Kerhoilta on tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa.
Kahvittelu alkaa klo 17.30, oma kuksa tai muki mukaan, suojellaan Itämerta!
Esitys alkaa klo 18.00. Oviraha 2 euroa.
Tervetuloa, tuo mukaan ystäväsikin.
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960

5. SYYSKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA 12.11.2018

KOKOUSKUTSU

Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 
12.11.2018 klo 18.00 Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa, osoite Kellosilta 9, 
00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9. pykälän mukaiset syyskokousasiat. Asialistalla 
on siis mm. kerhotoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä vuoden 2019 
toimintasuunnitelma ja budjetti.

Tarjoilu alkaa kello 17.30.

Kokouksen jälkeen katsellaan perinteiseen tapaan kuvia menneistä tapahtumista. Jos haluat 
näyttää kuvia, ilmoittaudu Juha Kelkalle.

Tervetuloa!
Kerhotoimikunta.

6. KÄRRIN LUKITUS ON UUSITTU

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  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. 
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7. RETKET

Kuutamoretket Kalviikinniemeen
Keskiviikko 24.10. Kokoontuminen 17:30
Lauantai 24.11. Kokoontuminen 15:30
Kokoontumispaikka on Kallahdenniemen uimarannan parkkipaikka, Kallahdenraitti 1. Hyvänä 
tuntomerkkinä on tien alkupäässä oleva peruskoulu. Kokoontumisen ajankohta on lähellä 
auringonlaskua, joten harjulta on mahdollista nähdä kuun nousu ja auringon lasku. Käymme 
niemen kärjessä, jolloin matkaa tulee noin 4 km. Tapahtuma sopii myös lastenvaunuille.
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 0503323239

Perinteinen PUOLIPITKÄ MARSSI on la 27.10. 
Kokoontuminen on Mellunmäen metroasemalla 9:00. Reitti kiertelee alueella Vartiokylä, 
Myllypuro, Viikki, Kivikko, Länsimäki. Kävelymatkaa tulee päivän mittaan noin 20 km. Päivän 
aikana pidetään evästaukoja sopivissa paikoissa.
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 0503323239

2-4.11.2018 Viikonloppuretki Kurjenrahkan kansallispuistoon
Myöhäissyksyn taitteessa on jälleen hyvä aika lähteä telttaretkelle, keleistä riippumatta! 
Luonto on jo hiljentynyt ja illat pitkät, rauhaa on siis luvassa. Tänä syksynä vuorossa on 
varsinaissuomalainen Kurjenrahkan kansallispuisto jonka suoluonnosta ja kulttuurimaisemista
pääsemme nauttimaan tällä leppoisaksi tarkoitetulla retkellä.
Kokoonnumme perjantai-iltana Vajosuon laavulla, jonka luona vietämme ensimmäisen yön. 
Paikalle tullaan omatoimisesti pitkin iltaa, autot reilun kilometrin päässä olevalle 
pysäköintipaikalle jättäen. Lauantain ja sunnuntain aikana kuljemme kansallispuiston alueet 
yhdistävän rengasreitin. Suuntaamme aluksi kohti Kuhankuonon historiallista rajakiveä josta 
jatkamme luontotuvan kautta Savojärven ympäri Lakjärven leiripaikalle yösijalle. Sunnuntaina
kuljemme takaisin autoille mm. Takaniitunvuoren näköalapaikan kautta. Lauantaina pidämme
reilumman lounastauon. 
Suunnitellulle reitille kertyy mittaa noin 32 kilometriä joista noin yksi perjantaina, 17 
lauantaina ja 14 sunnuntaina, kokonaan merkattuja reittejä hyödyntäen. Kulkualustana ovat 
pääasiassa vaihtelevantasoiset polut, jonka lisäksi reitille osuu jonkin verran soratietä. 
Korkeuserot ovat hyvin vähäisiä ja reitti tässä mielessä varsin helppo. Laita kuitenkin tukevat 
ja vettäpitävät kengät jalkaan. Varaudu kulkemaan osa matkasta sekä majoittumaan 
otsalampun valossa. 
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyydin jollekin 
toiselle. Ilmoittautuneille lähetetään vähän ennen retkeä tarkempia ohjeita. Alueesta 
lisätietoja myös osoitteesta www.luontoon.fi/kurjenrahka.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.10.2018 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com , 050
381 3894). 

2.2.2019 Umpihankiretki Kirkkonummen Meikon retkeilyalueen illassa
Lumen mahdollisuus on täällä etelässäkin olemassa, vaikka joka talvi emme ole 
lumiarvonnoissa kovin suuresti voittaneetkaan: 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. Vuonna 2017 lunta oli Nuuksiossa 
hieman valaisemaan iltaretkeämme ja viime vuonna Sipoonkorvessa lumikengistä oli oikeasti 
hyötyä pikkupakkasen piristämässä kelissä.
Kokeillaanpa siis taas millaisen talvikelin saamme koettavaksemme. Ajatuksena on lähteä 
liikkeelle iltapäivällä, kulkea tovi hämärtyvässä illassa ja tulistella pimeyden saavuttua. 
Tarkoituksena on kiertää Meikojärvi ja tulistella retken päätteeksi Korsolammen tulipaikalla. 
Matkaa kertyy arviolta 7-8 km korkeuserojen ollessa kohtalaisia. Kuljemme umpihangessa, 
vähintään kuvitteellisessa sellaisessa. Tarkka aikataulu, reitti ja kulkuvälineohjeet tarkentuvat 
lähempänä lumitilanteen mukaan, ja ne kerrotaan suoraan ilmoittautuneille.

6

mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi
mailto:juha.kelkka@pp.inet.fi


Meikon parkkipaikalle pääsee vain omin kyydein, mutta sovitaan tarpeen mukaan 
kimppakyytejä vaikkapa Kirkkonummen rautatieasemalta joka sijaitsee vain muutaman 
kilometrin päässä Meikolta.   
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.1.2019 mennessä: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 
381 3894) ja Markku Arola (markku.arola@kolumbus.fi, 0500 777 554).

8. VAELLUKSET

Talvivaellus 8.-16.4.2019
Tarkoitus on vaeltaa Sevettijärveltä Ivaloon hiihtovaelluksena ahkioiden kanssa. Reitti on 
vielä suunnitteilla. Matkaa kertyy noin 120-135 km riippuen siitä, tullaanko suoraan selkien yli 
vai kierrelläänkö metsien kautta.
Sevettijärvelle kulkee linja-auto vain arkipäivisin. Vaellukseen on syytä varata 9 vuorokautta. 
Yksi luppopäivä olisi hyvä olla huonojen kelien varalta. Jos kuljemme yleisillä kulkuvälineillä, 
lähtöpäivä on sunnuntai 7.4. Linja-auto on Sevettijärvellä maanantaina 8.4. klo 17.30. 
Ivalossa oltaisiin tiistaina 16.4.2019. Jos tulemme lyhyintä mahdollista reittiä, vaellus lyhenee 
yhdellä päivällä. Jos tämä käy, niin mukaan sopii tulla, mutta ei kovin suuri joukko, koska 
Sevettijärven linja-auto saattaa olla pikkubussi. Otan vielä selvää kuljetusvälineen koosta.
Terveisin Mara
Martti Kemppainen:  kemppainen.martti@gmail.com  040 5883656.

9. KURSSIT 

Retkeilijän GPS-perusteet, sähköiset kartat ja reittipisteet 13.10.2018
Kolbmalaisen Mikko Suomisen vetämä kurssi järjestetään klo 11-15 Savelantie 3, 
kerhohuoneessa E ja F portaiden välissä.
Oma tietokone on hyvä olla mukana, sillä itse tekemällä oppii parhaiten. Kurssille voi myös 
osallistua katsomalla toisen henkilön koneelta. Koneilla olisi hyvä olla asennettuna Google 
Earth- ja Basecamp-ohjelmat. Tarvittaessa siihen voidaan opastaa. Jos kurssilaisilla on 
tehtynä
Gmail-tili, niin reittien jako verkkoon onnistuu.
Mikko hallitsee Garminin GPS-laitteet yksityiskohtaisesti, mutta muillakin merkeillä saa 
ainakin yleisopastusta.
Kurssille mahtuu 15 henkilöä. Kurssimaksu 15 euroa sisältää opetuksen ja kahvit. 
Illmoittautuneille laitetaan lisäohjeita ennen kurssin alkua.
Ilmoittautumiset 30.9 mennessä  Marita Maulalle sähköpostilla marita.maula@kolumbus.fi.
Voit kysellä lisätietoja Maritan numerosta 040 509 4412

10. PIKKUJOULU

Lauantaina 8.12.2018 klo 17 Maunulan Saunabaarissa Metsäpurontie 25 Helsinki
Viimevuotinen pikkujoulupaikkamme todettiin hyvin toimivaksi, ja se saavutti suosiota. Siispä 
pidetään tämän vuoden juhla samassa paikassa.
Maunulan Saunabaarilla on kunniakas historia. 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. Nykyisin 
se palvelee Helsingin kaupungin asukastilana kutomoineen, baareineen ja juhlatiloineen. 
Helsingin Kaupunginmuseo on todennnut Saunabaarin olevan rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä.
Saunabaarin eteen pääsee bussilla 63. Rakennus on helppo havaita, sen punatiilisessä 
seinässä komeilee teksti SAUNA kolmatta metriä korkeilla kirjaimilla. Lähikaduilta löytyy tilaa 
myös auton parkkeeraamiseen.
Pikkujoulu vietetään siis tässä historiallisessa rakennuksessa alkaen klo 17.
Luvassa on taas soittoa ja laulua, leikkejä ja ohjelmaa vauvasta vaariin. Tarjolla on 
joulupuuroa ja muita herkkuja, ota siis mukaan oma lautanen ja lusikka sekä muki.
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Joulupukki vierailee juhlassamme, joten tuo mukanasi pieni lahja. Mukanasi tuleville lapsille 
voit tuoda nimellä varustetun paketin.
Pikkuväki on erityisen tervetullutta tuomaan tonttuisaa tunnelmaa juhlaamme!
Jos haluat keittää puuroa, leipoa pipareita tai muita jouluherkkuja, ota yhteyttä emäntään 
Irma Toloseen itirmatolonen@gmail.com tai 040 7326851.
Tervetuloa vauvasta vaariin ja mummosta mukeloon ja kaikki siltä väliltä!

11. MUIDEN JÄRJESTÄJIEN TILAISUUKSIA

KESKIVIIKKONA 17.10.2018 KLO 18-20 YLEISÖTILAISUUS: MITEN KANSALLISPUISYO
SYNTYY JA MILLAISIA SUOJELUALUEITA ON?
Pasilan kirjasto toisen kerroksen auditorio
Luontopalvelujohtaja TIMO TANNINEN Metsähallituksesta kertoo Suomen kansallis-ym 
puistojen ja suojelualueiden synnystä, luokituksesta, eroavaisuuksista, kustannuksista ja 
käyttöehdoista sekä vastaa yleisön kysymyksiin.
Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita, kuten kaikkia 
kansallispuistoja ja valtion retkeilyalueita sekä Lapin laajoja erämaa-alueita.
Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista alueillaan.
Tilaisuuden vastuuhenkilö on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden Joanna Kurki, 
joanna.kurki@gmail.com, puh 040 5727508

TORSTAINA 29.11.2018 KLO 18.00  YLEISÖTILAISUUS: POHJOIS-NORJAN 
RANNIKKOREITIT
Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditorio
Tamperelainen tietokirjailija ja luontokuvaaja HARRI AHONEN on viettänyt pitkiä aikoja 
Norjassa ja kulkenut maan vaellusreittejä ristiin rastiin. Hän on kirjoittanut Skandinavian 
vaellusreiteistä yhteensä kolme kirjaa, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton. Niistä on otettu 
uusintapainoksia ja niitä on julkaistu myös muualla Euroopassa.
Harri on pitänyt myös Kavtsille esitelmän aiemmista kirjoistaan.
Nyt Harri kertoo uusimman kirjansa pohjalta Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä.  Päiväkohteista 
tulevat tutuksi esimerkiksi Tromssan alue, Vesterålenin ja Lofoottien saaristo sekä Nordlandin
rannikko. Esitelmässä syvennytään myös rannikon ja saariston retkeily- ja suojelualueisiin, 
esimerkiksi Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille ja nuorille. Puhutaan 
lisäksi eläimistä, kuten lunnit, hylkeet ja valaat, sekä paikallisesta retkeilykulttuurista.
Harri ketoo myös Pohjois-Norjan rannikkoon liittyvistä tarinoista ja saagoista.
Esitelmää höystävät Harrin upeat kuvat, kuten seuraava esimerkki.

Nusfjord Harri Ahonen
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Väeröy Harri Ahonen
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12. TURINOITA TAPAHTUNEISTA

Hiihtoviikonloppu Kelventeellä 2.-3.3.

Helmikuun pakkasjakso mahdollisti hiihtoviikonlopun toteuttamisen Päijänteellä. Matkaan 
lähdettiin Maakeskin uimarannalta / tukinlaskupaikalta. Matkalla ihmeteltiin laivaväylän 
merkkejä. Tällä kertaa suuntasimme Kelventeen harjun länsipuolelle, Pitkäniemeen. Sieltä 
löytyi jäältä kiva telttapaikka. Laavulla ei ollut puita ja lisäksi se oli aika pimeässä paikassa. 
Toisaalta tuolla kelillä tuskin siellä olisi muutenkaan oleiltu pitkään. Paluu tapahtui hiukan 
toista reittiä. 

Seuraava juttu kertoo erilaisesta Lapin matkasta. Koskahan meidän porukka toteuttaa 
samantyyppisen reissun?

Lapinkävijät kävivät Lapissa

Pohjoisin paikka oli Vuotso, eteläisin Simo. Siinä haarukassa oli tämänkertainen 
Lapinkävijöiden Lapin matka 7.6 – 17.6. 2018. Matkaa tehtiin bussilla yli 2000 km, eikä 
suinkaan Helsingistä alkaen vaan Rovaniemeltä. Rovaniemelle menimme junalla. Mukana oli 
18 + Hentmanin Raija matkan johtajana. Osa matkalaisista oli myös Kavtsin jäseniä, 
yhteistyö siis toimii. Ja mainio matka olikin, tässä hieman muisteloja kesäkuisesta Lapista. 
Ajelimme bussilla paikkoihin, joissa ei tule useinkaan käytyä. Kun ovat liian etelässä tai pitkän
ajomatkan päässä jossain ties missä erämaassa. Niin kuin nyt Moskun kotitalo Lokan 
tekoaltaan itäpuolella. Hiljalleen sinne köröteltiin ja myöhässä tultiin. Mutta parempi niin kuin 
bussi jänkhällä hajonneena. Moskun tyttären poika oli mielitiettynsä kanssa tehnyt meille 
voileivät ja kahvit valmiiksi ja esitteli innokkaasti Moskun jäämistöä, vaikka savusauna odotti 
heitä lämpimänä. 

Ei matka kuitenkaan pelkkää bussissa istumista ollut. Joka päivälle oli 2 – 4 kohdetta, joihin 
käveltiin. Kävelyä tuli päivää kohti 10 – 15 km. Tämä oli tiedossa jo lähtiessä. Nyt ei vaelleta 
valtavia matkoja, vaan kuljetaan katselemassa ja kuvaamassa paikkoja päiväreppu selässä. 
Ja vielä oli otettu huomioon osallistujien kunto. Oli mahdollisuus tehdä lyhyempi kierros tai 
vetäistä 15 km lenkki kokonaan. Välillä noustiin tunturiin maisemia ihastelemaan, välillä 
talsittiin pitkospuita kilometritolkulla. Pisin pitkospuutaival oli Telatie eli vanha kävelyreitti 
Kurtakosta Teurajärvelle. Arvioisin, että pitkospuita oli noin 10 kilometriä. Joka paikasta 
pitkospuita ei ollut korjattu, joten niiden kunto oli välillä kehno. 

Suo oli monelle matkalaiselle lempipaikka ja niitä meillä oli kohteena aivan mukavasti. 
Soidensuojelualueista kävimme kävelemässä Sodankylän lähellä sijaitsevalla Viiankiaavalla 
ja Simon Martimoaavalla. Viiankiaavalla oli raatteen kukinta parhaimmillaan. Lakan kukkia 
näkyi eniten Telatien rämeillä, samoin suopursuja. Aivan valkoisenaan. Telatien varressa 
seurasimme kurkipariskuntaa, joista uros hätyytteli meitä kauemmas, jotta emme häiritsisi 
pesällä olevaa emoa. 

Korouoma ja Pyhätunturin Isokuru olivat monelle tuttuja nimiä. Isokurussa moni oli käynyt 
aiemmin, mutta Korouomaa odotti moni ensikertalainen innolla. Olemme kaikki nähneet 
talvisen Korouoman kuvia, mutta ihan hieno se on näin kesälläkin. Kivisiä rotkoja ja uomia oli 
monia muitakin. Jaipaljukkakin Ylitorniossa osoittautui rotkoksi, kun vain polkua käveli 
tarpeeksi pitkälle kivilohkareiden päällä hyppien. 

Eteläisen Lapin tunturit eivät kilpaile korkeudellaan pohjoisempien kanssa, mutta 
mielenkiintoisia ne toki ovat omine erikoispiirteineen. Riisin Rääpäisy vei meidät tutustumaan 
Riisitunturin naavaisiin kuusiin. Savukosken Kivitunturi oli itselleni ennen tätä matkaa aivan 
outo nimi, mutta osoittautui nimensä veroiseksi. Nattasia on usein katseltu auton ikkunasta 
pohjoiseen ajettaessa. Kannatti todellakin kiivetä muutama kilometri Pyhä-Nattasen huipulle. 
Haukoin henkeäni, kun näin luonnon kivilinnoitukset huippua lähestyessä. Ja armeliaasti 
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sadepilvet katosivat ja saimme ihastella maisemia auringonpaisteessa. Kumputunturi taisi olla
reissun korkein kohta ( 581 m), sinne huipulle osa porukasta kipusi. Aavasaksalta taasen oli 
ehdottomasti paras näkymä Torniojoen yli läntiseen naapuriin.

Vielä on mainitsematta lukuisat kosket, niihin pystytetyt vanhat myllyt. Seitoja näimme eri 
kokoisia ja näköisiä. Pienin metrin korkuinen, suurin kirkkorakennukseen verrattava 
Kirkkopahta. Paljon oli seitojen päällä rahoja, luita ynnä muita esineitä. Opimme tietämään, 
mikä on saivo. Äkässaivo, Pakasaivo, Saivonkierros, onhan näitä. Saivojärven rannalla 
seisoessa ei heti huomaa järven pohjasta aukeavaa reittiä maanaliseen. Mutta siellähän ne 
kaikki ovat, kun tarkemmin katsoo, siis saivokansa.  Museoita mahtui matkaohjelmaan 
muutama, Kirsti Pokan museo Pokassa ja Einari Junttilan museo Kittilässä. 

Näin kun luettelee matkan nähtävyyksiä, alkaa hengästyttää jo pelkkä luettelu. Silti matka oli 
rennon tuntuinen ja tasapainoisesti bussia ja kävelyä sisältävä. Yöpaikat olivat hostelista 
eräleirikeskukseen ja kaikkea siltä väliltä. Ruoka oli kaikissa paikoissa erinomaista. Olin 
ensimmäistä kertaa mukana Raijan matkalla ja aivan häkeltynyt, mitä kaikkea 10 päivässä 
voikaan tehdä ja nähdä. 

Teksti ja kuvat Sirpa Kaipiainen

Taatsin seita
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Pyhä-Nattaselta Sompiojärvelle
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Tunturikerho Kavtsi Kevyt Kesävaellus Kilpisjärvelle 29.6.-8.7.2018

Teimme kevyen kesävaellukselle Kilpisjärvelle viiden henkilön voimin. Edellisenä kesänä olin 
Anja Rönnbergin kanssa sopinut kolmen valtakunnan rajapyykin näkemisestä. Se on jäänyt 
ikäsusi Anjalta kokematta, vaikka hän on ollut useilla Käsivarteen suuntautuneilla retkillä. 
Saimme ryhmään lisää kolme naista ja yhden Ella-koiran.

Matkustus

Matkustimme yöjunalla Rovaniemelle. Sieltä linja-auto kuljetti meidät perille Kilpisjärven 
Retkeilykeskukseen. Matka kesti yhteensä melkein vuorokauden.
Etukäteen olimme sopineet, että kiipeämme Saanalle ja sitten menemme Kolme valtakunnan 
rajapyykille. Vaelluksen muu sisältö sovittiin paikallisten olosuhteiden ja porukan kunnon ja 
mielihalujen mukaan. Viiden hengen ryhmä oli yksimielinen retken sisällöstä koko viikon ajan.

Saana

Majoitus

Yövyimme teltoissa. Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa telttapaikan hintaan sisältyi iltasauna, 
kesäkeittiö ja WC-suihkutilojen käyttöoikeus. Kolmen valtakunnan rajalla on Kuohkimajärven 
autiotupa ja varaustupa. Sen pihapiiri oli niin hyvä, että viivyimme siellä kolme yötä, kun muita
retkeilijöitä oli satunnaisesti.

Vaellukset ja päiväretket

Teimme kesäisestä telttavaelluksesta mahdollisimman helpon. Malla-laiva liikennöi 
Retkeilykeskuksen ja Kolmen valtakunnan rajapyykin välillä. Niinpä teimme matkan laivalla 
mennen tullen. Rinkan kantoa satamasta perille oli noin kolme kilometriä. Eli kannoimme 
rinkkaa yhteensä kuusi kilometriä koko viikon aikana.  Telttailemme kolme yötä 
Kuohkimajärven autiotuvan läheisyydessä. Ensin kuitenkin kiipesimme Saanalle. Päivä oli 
helteinen, joka on harvinaista Kilpisjärvellä. Tunturikukat loistivat täydessä komeudessaan.  
Mm. ruohokanukat, puna-ailakit, niittyleinikit, uuvanat ja  sinirikot  kaunistivat nousuamme. 
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Maisemat ovat Suomen avarimmat , joita huokailimme vähän väliä. Huonokuntoiset Saanan 
portaat on purettu pois ja huhujen mukaan uusia portaita ei rakennettaisi ollenkaan.  Teimme 
Kolmen Valtakunnan rajapyykillä Anjalle yllätyshuomion hänen tasavuosipäivänsä johdosta – 
yksi kuljetti ison onnitteluriipuksen, toinen muoviset kuohuviinilasit ja kolmas litran tetran 
roseviiniä – yllätyshuomionosoitus oli täydellinen. Teimme myös päiväretket Norjaan, 
Suomen puolella Kitsiputoukselle ja lyhyen retken Ruotsiin. Ikäväksemme huomasimme, että 
Suomen puolella luonto on syöty tyhjäksi. Poronhoito on ollut asialla. Luimme, että Mallan 
huipulta ovat hävinneet viimeisetkin jääleinikit, kun ne eivät ehdi kukkia ja siementää ennen 
porojen ruoaksi joutumista. Onneksi Norjan ja Ruotsin puolella luonto kukoistaa. Retken 
aikana kulleroniityt olivat kauneimmillaan.

Kulleroita
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Varusteet:

Kilpisjärvellä piti varustautua kylmiin öihin. Kesätamineissa siellä ei pärjää. Lämmin 
taukotakki yms. oli tarpeellinen. Hyttyset kiusasivat vasta viimeisenä telttailtana, kun 
majoituimme lähelle satamaa. Pidimme rinkkasulkeiset ennen matkaa Helsingissä. Tällöin 
karsimme kannettavasta kaikki ylimääräiset grammat pois. Jätimme ns. matkavaatteet eli 
kassin säilöön Retkeilykeskukseen maastossa olemisen ajaksi. Käytimme Retkeilykeskuksen
ravintolan ja autiotuvan palveluita.     
Turvallisuussuunnitelman teimme etukäteen suullisesti. Erityishuomioon otimme sateesta 
liukkaat kivet ja kalliot ja ukkosen puuttomalla tunturialueella. Emme voineet liikkua ukkosen 
salamoidessa, koska olisimme silloin salamoiden kohteina puuttomilla aukioilla. Jos ukkonen 
olisi tullut, niin olisimme käpertyneet sadevarusteiden sisään mataliksi kiviksi. Meidän ei 
tarvinnut kokea tätä.
Uskon edelleen, että teimme tästä retkestä ikimuistoisen kokemuksen.  Haaveilen myös 
tulevina kesinä helppoja vaelluksia – ennen itikka-aikaa.
Mukana olivat Anja Rönnberg, Anja Leppälä, Maria Sederlöf, Marita Kallinen + Ella-
suomenlapinkoira ja tekstin on laatinut Irma Tolonen  

Mallan alueelta
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Cichicorzi

Teksti Irma Tolonen, kuvat Anja Rönnberg
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Täydenkuun kesäpäivät Hankoniemen kainalossa 27-29.7.2018

Kavtsi oli kesäpäivien järjestämisvuorossa. Järjestelytoimikunta haravoi paikkoja 
edellisvuoden syksyllä. Kun kävimme Högsandin kurssikeskuksessa Lappohjassa, tiesimme, 
että se on siinä. Kilometrin verran hiekkarantaa etelään aukeavalla rannalla, kaunis 
mäntykangas, missä mukavan pieni kurssikesksu Högsand.

Kuunpimennyksen odottelua Högsandissa

Kuuma kesä jatkui helteisenä ja kuivana. Perjantai-iltapäivällä tutustuimme Hankoniemen 
Uddskatanin luontopolkuun Marita Maulan johdolla. Kauniita ja kuumia rantoja pitkin kuljimme
Suomen mantereen eteläisimpään nipukkaan. Saimme myös hyvän tietoannoksen kärjessä 
sijatsevan lintuaseman toiminnasta: lintujen rengastamisesta ja lintuhavaintojen tekemisestä 
verkkojen avulla. Palasimme Högsandiin viisastuneina ja lähes helteen uuvuttamina.
Majoittumisen jälkeen vietettiin iltaa pihalla grillien äärellä. Irma Tolonen joukkoineen tarjosi 
iltapalaa. Illat olivat olleet pilvettömiä ties kuinka kauan, mutta juuri tuona iltana kun olisi 
pitänyt näkyä täysikuu ja lähes täydellinen kuunpimennys, harmaa pilviverho oli kiusallaankin 
asettunut eteläiselle taivaalle. Ulvoimme sisukkaasti kuuta, tuijottelimme sitä ja kävimme 
uimassa. Vesi oli lämpimintä, mitä olen koskaan kokenut Suomessa merissä.
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Kesäpäivien avaus Högsandissa

Lauantaiaamuna lähdimme tutustumaan Tammisaaren kansallispuiston suurimpaan saareen 
Älgöhön. Meillä oli sinne reilun puolen tunnin venekuljetus kauniiden kallioisten saarten 
lomassa. Älgössä on kahden kilometrin luontopolku sekä sisäjärvi, missä uitiin hartaasti, ilma 
kun jatkui edelleen helteisenä. Olimme saaneet saareen myös paikallisen kalastajan, joka 
savusti meille samana aamuna pyydystettyjä ahvenia. Nam!

Älgön satama
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Älgön saari, sisälammen uimapaikka

Iltapäivällä Tunturiladun puheenjohtaja Tuula Forström opasti halukkaita Tunturiladun 
nettisivujen käytössä. Samoin lauantain kuluessa oli tilaisuus kokeilla luonnontuntemuksensa 
rajoja Maritan laatimalla luontopolulla.
Istuimme taas tuulista, mutta lämmintä iltaa pihapiirin grillillä. Tintti Lehtinen lauloi, soitti 
hanuria ja laulatti meitä aivan upeasti. Kuin olisi istunut ulkoilmakonsertissa!

19



Iltapala

Sunnuntaiaamuna tutustuimme reilu vuosi sitten uusittuun Hangon Rintamamuseoon. Saatiin 
kattava tietoannos Hangon alueen tapahtumista, etenkin miehityksestä välirauhan aikana. 
Museo sijatsee tuon ajan autenttisilla taistelupaikoilla.
Sitten olikin kesäpäivien päätöksen ja kiitosten aika. Kavtsi luovutti viirin ja vetovastuun 
Kumpelle, joka järjestää syyskokouksen ja susiaiset Polvijärvellä 5-7.10.

Kesäpäiville osallistui 45 tunturilatulaista, joista 17 oli Kavtsista.
Kiitosket kaikille osallistujille sekä Kavtsin järjestelytoimikunnalle!

Teksti Annu Koistinen
Kuvat Juha Kelkka
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13. KERHON TOIMIHENKILÖT 2018

Kavtsin toimikunnat ja niiden vetäjät 2018
Kerhotoimikunta: Annu Koistinen 
Kerhoiltojen vastuuhenkilö: Annu Koistinen 
Kulinaarinen toimikunta: Irma Tolonen
Kämppätoimikunta: Iitu Gerlin
Retkitoimikunta: Juha Kelkka
Tiedotustoimikunta: Juha Kelkka
Varustetoimikunta: Paavo Ahonen

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,. 

14. 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 katso toimintakalenteri
Jäsentuotteet ja kirjallisuus jäsenhintaan
Jäsenlehti Väärti kolmesti vuodessa
Kämppä Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa
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15. TIEDOTTAJAN UUTISIA

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.

16. RETKITOIMIKUNNAN KUULUMISIA: JUHA KELKKA

Annu organisoi hienon jäsenkyselyn viime talvena ja sieltä tuli tosi hyviä ajatuksia ja toiveita. 
Jotta kerho pystyy toteuttamaan toiveet, tarvitaan seuraavat kolme juttua:
1. Toiminnan kehittämiseksi tarvitaan uusi retkitoimikunnan vetäjä. Voin toki jatkaa, jos muita 
ei löydy.
2. Muutama lisähenkilö retkitoimintaan, nyt meitä on vain 4 jäsentä
3. Satunnaisten tapahtumien vetäjiä, esimerkiksi yksi iltatapahtuma vuodessa.
Tyypillisesti meillä on turhan iso kynnys retkien valinnassa. Esimerkiksi muutaman vuoden 
takaisella puolipitkällä marssilla mietin, onko porukka kiinnostunut Vuosaaren sataman 
takana olevasta näköalapaikasta. Epäily oli turha.

17. KÄSSÄKERHO

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

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).
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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

mailto:pkahonen@gmail.com


•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

20. VARUSTEITA MYYTÄVÄNÄ

Viesti Juhani Greinertilta
Ingalle hankittiin muutama vuosi sitten 
retkikengät,
jotka jäivät sitten käyttämättä kun selkä meni.
Kengät ovat uudet, koko 40 
naisille tai voi käydä myös muille. 
Hintapyyntö 50€, hankittu SA-kaupasta. 
juhani.greinert@saunalahti.fi
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