Tunturikerho Kavtsi Ry:n jäsenlehti

Petkelsuolta, kuva Juha Kelkka

Kavtsi – Tunturiladun kahdeksas kerho
Retkeilyä vuodesta 1972
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Vava leiriltä 2019 kuvat Marita Maula
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YHTEYSTIEDOT
Hallitus 2020
Puheenjohtaja, kerhoiltavastaava ja pehtori Annu Koistinen
050-3266960, annu.koistinen@iki.fi
Varapuheenjohtaja, liikuttaja ja tiedottaja Juha Kelkka
050 332 3239 / 050 528 4539, juha.kelkka@pp.inet.fi, tai juhake1960@gmail.com
Sihteeri ja jäsensihteeri Marita Maula
040 509 4412, marita.maula@tunturilatu.fi
Varustemestari ja susiyhdyshenkilö Paavo Ahonen
040 5274 639, pkahonen@gmail.com
Taloudenhoitaja Maria Sederlöf
040 725 8469, maria.sederlof@elisanet.fi

Hallitus: Annu, Juha, Paavo, Maria, Marita
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Tunturikerho Kavtsi ry
Viime vuonna saimme siis rekisteröidyksi kerhomme, ensimmäisenä kaikista
tunturikerhoista. Seuraava oli Kolbma, ja nyt on monilla kerhoilla samoja suunnitelmia.
Pieniä lisäaskareita rekisteröityminen tuottaa jatkossa, kuten ilmoittaminen Patentti- ja
rekisterihallitukselle, kun hallituksen nimenkirjoittaja/t vaihtuu/vaihtuvat. Mutta olomme on
tuntuvasti tukevampi, kun olemme virallisesti rekisteröity yhdistys, eikä vähiten Kärrin
omistamisen suhteen. Yhteys Tunturilatuun säilyy ennallaan.
Kärri
Kärrin omistuksen siirtymisessä Tunturiladulta Kavtsille olikin enemmän askaretta, vaikka
asia on ollut periaatteellisesti selvä kaiken aikaa. Kaupan vahvistus tehtiin ja hakemus
lähetettiin Maanmittauslaitokselle. Sieltä tuli tipoittain pyyntöjä uusista dokumenteista.
Vihdoin 20.1. kuluvaa vuotta tuli Maanmittauslaitokselta päätös Kärrikaltio-tilan siirtymsestä
Kavtsi ry:n omistukseen. Onneksi olkoon me kaikki!
Kärrin talkoita jatketaan alkaneenakin vuonna, monenlaista kunnostustarvetta oli
kuntokartoituslistalla, mutta ei mitään päälle kaatuvaa. Kevättalkoot pidetään lauantaina
2.5., siitä on erillinen ilmoitus. Ilmoittelemme mahdollisista lisätalkoista sähköpostissa ja fbsivuilla. Ilahduttavan runsaasti väkeä on ollut talkoissa, ja jatkossakin on tarvetta ahkeroijille.
Muistathan Kärrin käyttömaksut, joista on infolappuja tuvassa ja saunalla. Talkoissa ei
maksua tietenkään peritä.
Kerhoillat ja muut iltaohjelmat
Kevätkaudella on iltatapahtumia moneen lähtöön, toivottavasti sieltä löytyy sinullekin
mieluista. Niitä on eri paikoissa, Oodissa, Pasilassa ja Kampin palvelutalossa. Joihinkin
tapahtumiin sopii yksi paikka, toisiin toinen. Varmista siis, että menet oikeaan osoitteeseen.
Vetäjiä ja tekijöitä
On aina ilahduttavaa, kun saadaan uusi vetäjä tai uudenlaista ohjelmaa, kiitos tästä!
Aktiivisia toimijoita tarvitaan lisää, jotta saadaan erilaista ohjelmaa. Nykyisen melko pienen
aktiivijoukon rahkeet riittävät tämänhetkiseen ohjelmatarjontaan. Laajentaisimme
mielellämme toimintaa, mutta siihen tarvitaan aktiivisuutta teiltä, hyvät kavtsilaiset. Väärtin
alussa on kontaktitiedot esimerkiksi hallituksen jäsenistä.
Uusi vuosikymmen 2020
Hyvää ja aktiivista uutta vuosikymmentä!
Annu Koistinen
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TOIMINTAKALENTERI 2020
10.2.
15.2.
21.-23.2.
7.3.
9.3.
13.-15.3.
26.3.
20.4.
25.4.
2.5.
11.5.
25.6.-2.7.
18.-25.7.
26.7.-1.8.
7.9.
12.-19.9.

Kerhoilta
Talvitapahtuma
Hiihtoviikonloppu
Ahkiotalkoot
Kevätkokous
Tunturiladun kevätpäivät ja
kevätkokous
Kännykkäkuvaaminen retkillä
ja instagram
Geokätköilyilta
Pitkä marssi
Kärrin talkoot
Linturetki
Kesäretki
Kesävaellus
Vava leiri
Pihlajamäen kaupunkipolku
Kerhoviikko ja ruskavaellus

Oodi
Paloheinä
Siikaneva
Malminkartano
Pasilan kirjasto
Pieksämäki Partaharjun
toimintakeskus
Kampin palvelukeskus
Kampin palvelukeskus
Sipoonkorpi
Inkoo
Suomenoja
Susi-Kiisa
Sarek
Susikyrö
Pihlajamäki
Susi-Talas ja Sarmitunturin alue

Tunturiladun tilaisuuksista lisätiedot löytyvät Tunturiladun nettisivuilta tai
Tunturilatu-lehdestä
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HELMIKUUN TAPAHTUMAT
Ma 10.2.2020 klo 18.00-20.00
Kerhoilta Keskuskirjasto Oodin Kuutio-salissa
Professori Matti Leppäranta: Lumi ja jää Suomen luonnossa
Lumi ja jää ovat kiinteä osa ihmisen ja luonnon vuosikiertoa ja niiden kanssa on opittu
tulemaan toimeen. Suomen talvessa lunta ja jäätä löytyy monessa muodossa:
lumihiutaleita, kuuraa, lumipeite, routaa, sekä jääpeite. Lumipeite kasvaa talven aikana
lumisateiden myötä ja samalla sen sisäinen rakenne muovautuu säätilan mukana.
Professori ja tietokirjailija Matti Leppäranta on usean vuosikymmenen ajan perehtynyt
meriin ja jäätiköihin. Hän on esimerkiksi ollut usealla matkalla Etelämantereen
tutkimusasemalla.
Esitelmässään Matti kertoo lumen ja jään vaikutuksesta Suomen luonnossa ja ihmisten
elämään.
Kuutio-sali löytyy Oodin toisesta kerroksesta Sanomatalon puoleisesta päästä.
Vastuuhenkilö Marita Maula, 040 5094412

La 15.2.2020 klo 10:00 – 14:00. Kavtsin jäsenhankintatapahtuma Suomen Ladun
Paloheinän majan kulmilla.
Esillä on talvitelttailua lämpimässä teltassa, erilaisten keitinten esittelyä kokkaamiseen ja
teltan lämpimänä pitämiseen. Lisäksi on mahdollista kokeilla ahkionvetoa metsäsuksilla ja
lumikenkäilyä.
Pyrimme myös järjestämään lumitykin avulla kokeilun teltan pystytyksestä kovassa tuulessa.

Pe-su 21.-23.2.2020 Hiihtoviikonloppu Siikanevalle
Hiihtoviikonloppu tehdään yhdessä Kolbman kanssa. Alustava reittisuunnitelma on:
Lähtöpaikka on Vuorijärvellä, johon pääsee autolla lähelle leiripaikkaa (vajaa puoli km,
onnistuu myös pimeässä). Lauantaina hiihdetään järviä pitkin (kelivaraus) Siikanevalle
yöpymään. Illalla voi tehdä lisälenkin ilman ahkiota. Sunnuntaina paluu tapahtuu hieman eri
reittiä takaisin Vuorijärvelle (metsäautoteitä ym). Ahkion kanssa hiihtoa tulee kumpanakin
päivänä noin 10km. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.2. mennessä Juha Kelkka, 050
3323239, juhake1960@gmail.com.
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MAALISKUUN TAPAHTUMAT
La 7.3.2020 Ahkiotalkoot Malminkartanossa
Ahkiotalkoot pidetään varustevarastolla Malminkartanossa, Vellikellontie 4.
Talkoot alkavat kymmeneltä aamulla. Tarjolla on kahvia ja tauolla pizzaa. Ilmoittautumiset
varustemestarille: Paavo Ahonen, 040 5274 639, pkahonen@gmail.com

Ma 9.3.2020 klo 18.00 – 20.00
Kevätkokous ja kerhoilta
Pasilan kirjaston auditorio 2. kerros
Kokouskutsu
Tunturikerho Kavtsi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 9.3.2020 klo
18.00 Pasilan kirjaston 2. kerroksen auditoriossa, Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 10§ mukaiset kevätkokousasiat.
Kerhoilta
Kevätkokouksen jälkeen Kavtsin jäsen Päivi Karimaa kertoo Suomen Majakkaseurasta.
Suomen rannikolla on majakoita itäisen Suomenlahden sopukasta Perämeren perälle.
Majakat ovat aina kiinnostaneet sekä asianharrastajia että meitä tavan tallaajia. Päivi kertoo
kiinnostavia asioita seuran retkistä majakoille sekä talkoolaisena olosta Märketin majakalla.
Todennäköisesti saamme myös nauttia lyhytelokuvasta, missä kerrotaan Taskun Pookin
kunnostusurakasta.
Auditorio on käytössämme kello 17.00 alkaen, vaikka kahvitarjoilua ei olekaan.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen
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Pe-su 13-15.3.2020 Tunturiladun kevätpäivät ja kevätkokous
Pieksämäki Partaharjun toimintakeskus
Tunturilatu 4/2019-lehdessä on ilmoitus ja tarkemmat tiedot. Sen mukaan ilmoittautuminen
tapahtuu 16.2.2020 mennessä. Sähköisissä välineissä löytyy myös tietoa.

To 26.3.2020 klo 17.30 – 19.30
Kännykkäkuvaaminen retkillä, sekä Instagramin käyttö
Kampin palvelukeskuksen Fade-kerhotila, sisääntulokerros
Meri Kukkavaara on valokuvauksen opettaja. Hän on paneutunut erityisesti retkillä ja
vaelluksilla kuvaamiseen; paras kamera siellä on se mukana oleva, useimmiten kännykkä.
Meri tulee opettamaan meitä, kuinka saamme kännykällämme entistä parempia kuvia.Hän
perehdyttää meitä myös kuvankäsittelyyn puhelimen ja tabletin ilmaisilla sovelluksilla
(Snapseed). Opimme mm, mitä kannattaa huomioida kuvatessa, miten jälkikäsittelyllä voi
korjata valotusta, rajausta, perspektiivivirheitä.
Tarvitset kurssille mukaan vain kännykkäsi/tablettisi, ja valmiuden ladata sovelluskaupasta
Snapseedin. Voit toki ladata sen puhelimelle jo etukäteen. Varmista myös, että akkusi on
ladattu.
Hyviä kuvia on sitten mukava jakaa muille. Meri opastaa meitä myös Instagramin käytössä:
kuinka luodaan tili, jaetaan kuvia, seurataan toisten otoksia. Merin oma tili Instagramissa
löytyy osoitteesta @ektara.
Mukaan mahtuu 20 nopeinta kavtsilaista. Kerho tarjoaa tämän opetustapahtuman.
Ilmoittautumiset 9.2.2020 alkaen Annu Koistiselle, ilmoittautuessasi kerro nimesi sekä, mihin
tilaisuuteen haluat (otan yhtä aikaa ilmoittautumisia myös geokätköilyiltaan). Tee se
tekstarilla, 050 3266960, tai sähköpostilla annu.koistinen@iki.fi. Annu kuittaa kaikille
ilmoittautuneille, oletko mahtunut mukaan.
Tervetuloa parempien kuvien maailmaan!
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HUHTIKUUN TAPAHTUMAT
Ma 20.4.2020 klo 17.00 – noin klo 20.30
Geokätköilyilta, teoriaa ja käytäntöä
Kampin palvelukeskuksen ruokasali (pohjakerros)
Harri Hirvasniemi opettaa geokätköilyä yrityksessä Kiven alla Oy. Hän tulee
perehdyttämään meitä kavtsilaisia tämän monipuolisen liikuntalajin saloihin. Ensin
opiskellaan noin 1.5 tuntia teoriaa sisätiloissa, ja sitten siirrytään etsimään lähialueen
kätköjä. Oma kännykkä tarvitaan, se voi olla Android tai iPhone. Windows Phonelle ei ole
enää toimivia kätköilyohjelmia. Halutessaan voi ladata puhelimeensa valmiiksi Geocachingnimisen ohjelman.
Mukaan mahtuu 20 nopeinta kavtsilaista. Illan hinta on 10 €, maksetaan käteisellä paikan
päällä.
Tämä tapahtuma korvaa huhtikuun kerhoillan.
Ilmoittautumiset 9.2.2020 alkaen Annu Koistiselle, tekstarilla 050 3266960, tai sähköpostilla
annu.koistinen@iki.fi. Ilmoittautuessasi kerro nimesi sekä, mihin tilaisuuteen haluat (otan
yhtä aikaa ilmoittautumisia myös retkikuvausiltaan). Annu kuittaa kaikille ilmoittautuneille,
oletko mahtunut mukaan.
Tervetuloa tutustumaan tähän lajiin, missä mieli ja jalat saavat yhtä aikaa töitä!
La 25.4.2020 Pitkä marssi Sipoonkorvessa
Tule mukaan aistimaan keväisen luonnon ja pitkän patikan suomia tuntemuksia kerhon
perinteiselle pitkälle marssille! Tämänkertainen reitti kulkee Sipoonkorven kansallispuiston
maisemissa. Tarjolla on läpileikkaus puiston maisemiin ajoittaista kulttuurimaisemaa
unohtamatta.
Lähtö- ja paluupaikkana on Keinukallion urheilupuisto jossa parkkitilaa on toivottavasti
paremmin kuin kansallispuiston parkkipaikoilla. Paikalle pääsee myös julkisilla. Osoite
Keinukalliontie 42, Kerava.
Lähdemme liikkeelle lauantaina 25.4. klo 9.00. Marssi kulkee Keinukalliosta Sotunkiin ja
sieltä Helgträskin kautta takaisin Keinukallioon. Paluu kotiin venyy varsin myöhäiseksi.
Reitistä valtaosa kulkee pienehköillä poluilla, pääosin merkkaamattomilla sellaisilla. Mukaan
mahtuu lisäksi lyhyitä tienpätkiä ja vähäistä polutontakin maastoa. Matkaa kertyy noin 40
kilometriä. Polut eivät ole helpoimmasta päästä sillä juurakkoja ja kivisiä osuuksia mahtuu
mukaan, unohtamatta kosteita kohtia kevään ollessa kyseessä. Korkeuserot ovat varsin
vähäisiä mutta lyhyitä jyrkempiäkin kohtia osuu reitin varrelle. Reitti ja kulkuvauhti
edellyttävätkin hyvää terveyttä ja kestävyyttä sekä tottumusta poluilla liikkumisesta.
Ota mukaan retken aikana tarvitsemasi ruoka ja juoma. Näitä nautimme säännöllisillä
pikkutauoilla. Jalkineiksi kannattaa valita maastonsietävät ja vedenpitävät mutta samalla
kevyet vaelluskengät tai -saappaat.
Tiedustelut ja vapaaehtoiset ilmoittautumiset: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381
3894).
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TOUKOKUUN TAPAHTUMAT
La 2.5.2020 klo 9.00 alkaen
Kärrin kevättalkoot Inkoon Rannikkotie 2290, juuri ennen Raaseporin rajaa.
Saatetaan Kärri kesäkuntoon, tehdään normaalit kevätsiivoukset ja tuuletukset.
Jatketaan kunnostustöitä syksyllä 2018 tehdyn kuntokartoituslistan innoittamana.
Suunnitteilla on ainakin ikkunoiden kittausta, tuvan sokkelin tuuletusaukkojen viimeistelyä,
kattopeltien ja rännien viritystä. Suunnitelmat tarkentuvat kevään mittaan, seuraa ilmoittelua!
Jos päivän aikana ehditään, viedään taas pois jätekuorma.
Aamukahvi tarjotaan klo 9, samalla käydään läpi päivän työsuunnitelma.
Päivällä tarjotaan ruokaa, omat ruokailuvälineet mukaan. Iltapäivällä lämpiää sauna (kello
15?), ja saunan päälle vielä kahvit/teet.
Jos haluaa jäädä yöksi Kärriin, se onnistuu. Samoin uuden avaimen hankkiminen
(vuoden jäsenyyden jälkeen, vanhan avaimen haltijat 20€, muut 50€, maksu etukäteen
Kavtsin tilille tai käteisellä paikan päällä).
Meillä on ollut hienoja talkoita monen ihmisen voimin, jatkakaamme samaan malliin!
Ilmoita mielellään tulostasi Annulle (tekstarilla tai sähköpostilla), jotta osaamme varata
sopivasti syömistä ja juomista. Jos et ehdi yhdeksäksi, tervetuloa myöhemmin!

Ma 11.5.2020 18-20 Linturetki Suomenojalle
Lähtö Suomenojan altaan pohjoiselta parkkipaikalta, Hyljeluodontie, Espoo. Suomenojan
altaalla pääsee seuraamaan vesilintuja lähietäisyydeltä. Naurulokit luovat äänimaiseman.
Mustakurkku-uikku ja liejukana ovat linnut, joiden vuoksi altaalle erityisesti tullaan. Kerran
Kavtsin retkellä on havaittu jopa vesipääsky. Mukaan kannattaa ottaa sään mukainen
vaatetus, mahdolliset retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä jos sinulla on: kiikarit,
kaukoputki ja lintuopas. Retken yhdyshenkilö on Kirsi Hiltunen.
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KESÄKUUN TAPAHTUMAT
To-to 25.6.-2.7.2020 Kavtsin kevyt kesäretki Susi-Kiisalle
Susi-Kiisa Utsjoen Nuuvuksessa on varattuna meille viideksi yöksi perjantaista
keskiviikkoon. Teemme päiväretkiä lähiympistöön. Toiveena on se, että olisi vain vähän
sääskiä, kun olemme ylhäällä tunturissa. Tätä kirjoitettaessa mukaan on lähdössä junabussikyydillä +taksi kuusi naista ja koira. Susi-Kiisan tuvassa on patjat kahdeksalle ja
kodassa voi yöpyä viisi henkeä. Telttapaikkoja on pihassa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Irma Tolonen, 040-7326851 itirmatolonen@gmail.com tai Maria Sederlöf 040-7258469
Maria.sederlof@elisanet.fi

Kiisajärvi juhannuksena 2007, kuva Juha Kelkka
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HEINÄKUUN TAPAHTUMAT
La-la 18.-25.7.2020 Kesävaellus Ruotsin lapissa (Sarek)
Tarkoituksenamme on vaeltaa viikon ajan Sarekin kansallispuiston majesteetillisissa
maisemissa. Reitti täsmentyy myöhemmin kevään aikana.
Joka tapauksessa ajatuksena on kulkea noin 15 kilometriä päivässä, pääosin omilla poluilla
kulkien. Korkeuserot alueella ovat varsin merkittäviä ja kahlauksia on luvassa.
Majoittuminen tapahtuu teltoissa. Kaikkinensa vaellus edellyttää varsin hyvää vaelluskuntoa
ja aiempaa kokemusta pohjoisen vaelluksista vaikkakin tarkoituksena on kulkea
kiirehtimättä.
Mikäli kiinnostuit, merkitse ajankohta kalenteriin ja laita viestiä järjestäjille niin saat
ensimmäisenä tietoa myöhemmin täsmentyvistä suunnitelmista. Ja toki vastailemme
mielellämme jos herää kysyttävää. Tarkemmat tiedot tulossa vuoden toisessa Väärtissä.
Järjestäjät: Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail, 050 381 3894) ja Kirsi Hiltunen
(kirhan@welho.com)

Su-la 26.7.-1.8.2020 Tunturiladun VAVA-leiri Susikyrössä
Leiri on Enontekiön Yli-Kyrössä Tunturiladun Susikyrön alueella, järjestäjänä Tunturikerho
Kavtsi ry.
Viikon aikana opetellaan retkeilytaitoja, retkeillään, kalastetaan, melotaan, leikitään yms.
Leiri on tarkoitettu lapsille muiden läheisten aikuisten kuin vanhempien kanssa. Läheiset
voivat olla mummi, ukki, kummi, setä, täti… Lasten suositusikä on 6-15 vuotta. Vanhemmat
jäävät viettämään laatuaikaa kotiin!
Leirillä majoitutaan kämpissä tai teltoissa. Pari sähkötöntä asuntovaunu/-autopaikkaa on.
Ruuat ovat järjestäjien leirillä valmistamat.
Osallistumismaksu: lapset 70 €, aikuiset 140 € (sis. 60 € aluemaksun 6 yön osalta).
Ilmoittautumiset maria.sederlof@elisanet.fi. Ilmoittautuminen on sitova, kun
osallistumismaksusta on 50 €/henkilö maksettu kerhon tilille FI53 1244 3500 0628 21.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan majoitustoiveet ja mahdolliset ruokarajoitukset.
Kerho pyrki tarvittaessa auttamaan puuttuvien retkivälineiden lainaamisessa. Kerholla on
myös jonkun verran vuokrattavaa välineistöä.
Vastuuhenkilöitä ovat:
Marita Maula, leirivastaava, marita.maula@kolumbus.fi, 040 509 4412
Maria Sederlöf, taloudenhoito, ilmoittautumiset, maria.sederlof@elisanet.fi, 040 725 8469
Sirpa Alapuranen, pääemäntä, sirpa.alapuranen@luukku.com, 050 597 5811
Annu Koistinen, apuna joka paikassa, annu.koistinen@iki.fi, 050 326 6960
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SYYSKUUN TAPAHTUMIA
Ma 7.9.2020 Pihlajamäen kaupunkipolku
Lisätietoja Väärti 2/2020
La-la 12.-19.9.2020 Kerhoviikko ja ruskavaellus Susi-Talas ja Sarmitunturin alue
Kavtsi on varannut Susi-Talaksen kyseiselle viikolle. Kämppä sijaitsee Sarmitunturin
alueella, Ivalon itäpuolella. Lisätietoja kämpästä löytyy Tunturiladun sivuilta.
Viikon aikana on mahdollista oleilla kämpällä, tehdä päiväretkiä ympäristöön. Lisäksi
alueella on mahdollista kalastaa. Tunturiladulla on alueella vene, kalastusluvat ja verkkoja.
Edellisen kämppäviikon perusteella kalaa tulee melko hyvin.
Suunnitelmissa on toteuttaa kaksi kevyehköä vaellusta, toinen koko viikon ja toinen kolmen
yön vaellus. Aluetta sinällään voidaan kuvata Lapiksi pienoiskoossa. Siellä on vanhaa
mäntymetsää, kuusimetsän pohjoisraja, soita, puroja (ei pahoja ylityksiä), Pahakuru ja
muutama avotunturi. Kevään mittaan nettisivuille ilmestyy muutama juttu edellisiltä viikoilta.
Junien aikataulut eivät ole vielä tiedossa. Tammikuun tiedon mukaan juna lähtee perjantaina
Helsingistä 18:49. Rovaniemelle. Rovaniemeltä jatketaan bussilla Ivaloon, jonne saavutaan
12:45. Ruokailun ja mahdollisten ostosten jälkeen jatketaan taksilla kohti Susi-Talasta.
Paluu tapahtuu seuraavan lauantaina joko 18:00 tai 21:00 lähtevällä junalla.
Retkipalaveri on elokuussa, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset 12.8.
mennessä ja tiedustelut: Juha Kelkka: juhake1960@gmail.com, p. 050-332 3239 tai
Markku Arola: markku.arola@kolumbus.fi, p. 0500-777 554.

Pahakuru, kuva Juha Kelkka
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA
Kyösti ”Kösä” Lamminjoen 80-vuotisjuhlat Kärrissä la 5.10.2019
Lokakuun ensimmäisenä lauantaina kokoontui iso joukko kavtsilaisia juhlimaan Kösän
syntymäpäiviä. Juhlapäivä oli aurinkoisen kaunis, joten juhlat voitiin viettää Kärrin pihalla.
Onneksi, sillä sisällä tuvassa olisi tullut ahdasta.
Tarjoilut oli katettu Vappu Hietalan kauniisti syysruskan aihein koristelemalle pöydälle ja iso
klapikeitin savusi, kun Eila Nokelainen paistoi lettuja Marjatta Variksen ja Martti Kemppaisen
avustuksella. Kösällä oli tapana kaikilla retkillään ja vaelluksillaan tarjoilla lettuja, usein vielä
herkullisia liekitettyjä versioita. Tottahan Kösälle järjestetyissä juhlissa piti nyt tarjoilla lettuja.
Suurin osa mukana olijoista oli aktiivisesti mukana kerhon tapahtumissa Kösän ollessa
kerhon puheenjohtajana. Niiltä ajoilta oli paljon muisteltavaa. Suuria tapahtumia oli Ulla
Saran ideoima ja suunnittelema Suomi-Päästä-Päähän tempaus, jossa kolmen vuoden
aikana viestinä vaellettiin hiihtäen, kävellen, meloen ja pyöräillen Suomi läpi. Toki oli myös
paljon muita vaelluksia eri puolille Suomen Lappia ja Ruotsia ja Norjaa. Oli myös viikonlopun
vaelluksia, joilla rastipisteillä opeteltiin retkitietoja ja -taitoja. Oli koulutusta retkeilijöille
perustasosta aina retkenvetäjille asti. Ja paljon muuta.
Kyösti kiittää kaikkia mukana olleita. Hän, kuten me kaikki muut mukanaolijat, nautti juhlasta
ja tunnelmasta.
Olen tehnyt juhlasta Ifolor-kirja. Jos olet kiinnostunut hankkimaan sen, ilmoita minulle
marita.maula@kolumbus.fi
Marita Maula

Kösä letunpaistossa 2006, kuva Juha Kelkka
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Isojärven kansallispuistossa 27.-29.9.2019
Teimme viikonloppuretken Isojärven kansallispuistoon 27. – 29.9. Kansallispuisto sijaitsee
Keski-Suomessa Kuhmossa ja sen tunnus on majava. Majavia emme nähneet, mutta
majavien vanhan pesän ja niiden rakentamia patoja kyllä. Majavien kaatamien puiden
runkoja ja kantoja näki alueella monin paikoin.
Saimme kaksi kaunista päivää, aurinkoisen lauantain ja hiljaisen sateen harmaan
sunnuntain, ruskan hehkun molempien valossa, sekä iltojen upeat tähtitaivaat.
Majailimme Lortikan kämpällä, osa teltoissa pihalla. Lauantaina teimme retken Kalalahteen
Isojärven rannalle ja soudimme ja meloimme kahdella veneellä ja yhdellä kanootilla
Kalapirtille. Pirtti on rakennettu vuonna 1833 ja sinne tuli aikoinaan syksyisin kahdeksan
talon väki pyytämään ja suolaamaan järvikalaa talven varalle. Vanhaan tyyliin korjattujen
pärekattojen rakennetta tutkimme tarkasti. Matkalla tulisteltiin Renusaaressa.
Sillä välin kun suurin osa porukasta oli järviretkellä, osa meistä vietti lauantaipäivää
patikoiden savottajätkien jäljillä ja tuleen tuijotellen Kuorejärven laavulla. Polkujen varrelta
napsimme puolukoita ja mustikoita välipaloiksi. Suppilovahveroita ja lampaankääpiä
löysimme poluilta sen verran, että niistä sai kivasti täydennystä aterioille. Joillakin näytti
sieniä riittävän kotiin vietäväksi asti.
Illalla pidettiin nuotiolla nyyttikestit. Herkuteltiin itsetehdyillä puolukkaleivillä ja
karjalanpiirakoilla, savulohivoileivillä ja suolakurkuilla, nuotiossa paistetuilla omenoilla ja
täytekakulla! Ja sen päälle saunottiin, naiset tietysti pulahtivat Ylisen Lortikan tummaan
veteenkin.
Sunnuntaina ajoimme Heretyn kämpälle ja patikoimme sieltä käsin Kuorejärvelle ja
Latokuusikkoon majavien asuinsijoja katselemaan. Maisemat ovat Isojärven
kansallispuistossa hienot. On korkeita kallioseinämiä, valtavia siirtolohkareita ja paksun
sammalen peitossa olevaa kivikkoista metsänpohjaa, monia järviä ja puroja. Metsä on
entistä talousmetsää, pääosin havupuuta. Kansallispuisto on perustettu 1982.
Lintujakin näimme ja kuulimme: kuikka, käpylintu, töyhtötiainen, hömötiainen, talitiainen,
käpytikka, palokärki, pyy, telkkä, sinisorsa.
Kysymykseen onko majava hyödyllinen vai haitallinen, saimme kotimatkalla vastauksen
erään retkeläisen biologiystävältä. Suomeen ihmisen toimesta tuotu Kanadan majava on
syrjäyttänyt kotimaisen majavakannan (Euroopan majava) ja se kaataa puita ja patoaa
järviä. Kaatuneiden runkojen lahoaminen ja veden pinnan nousun muodostamat kosteikot
tarjoavat kuitenkin elinympäristön monille lajeille ja lisäävät näin luonnon monimuotoisuutta.
Retken veti Tasso Lampén ja osallistujia oli 14.
Jutun kirjoittivat Päivi ja Helvi
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Puolipitkä marssi la 9.11.2019, kartanokierros Laajasalon alueella
Juha Kelkka oli taas puikoissa, kun kokoonnuttiin puoli kymmeneltä Herttoniemen
metroasemalle kymmenen hengen voimin. Eväsreppu selässä, mukana myös
sadekamppeita, ilma oli juuri niin harmaa kuin se tuona syksynä tapasi olla. Mutta pilvisyyttä
ja kosteutta pahemmaksi ei mennyt, saatiin marssia sadekamppeet repussa.
Ensimmäinen kierroksen kartanoista tuli pian, Herttoniemen kartano. Sieltä jatkoimme
Porolahden reunaa, ja sillan yli Tammisalon puolelle. Sitten Laajasalon kanavan yli
Yliskylään. Tuon kanavan kautta kulkee kesäisin vesibussireitti itä-Helsingin saaristossa.
Matkan jatkuessa etelään kuljimme Degerön kartanon puiston kautta.
Välillä pieni matka pikitietä Jollasta kohti. Kävimme Puuskaniemessä, Jollaksen
pohjoisnurkassa, joka oli nimensä veroinen. Hienot näkymät; Paloluoto, Vartiosaarta sekä
Vuosaaren Maamerkki kauempana. Kuljimme myös Snellmann-korkeakoulun ohi. Ikinä
kuullutkaan… Se on Suomen ainoa yksityinen korkeakoulu, joka kouluttaa opettajia Steinerkouluihin.
Matkalla muistelimme sykähdyttävää tapahtumaa tasan 30 vuotta sitten: Berliinin muuri
murtui.
Seuraava kartano matkamme varrella oli Jollaksen kartano, jonka omistaa nykyisin
Helsingin kaupunki. Kartanolla on kunniakas historia. Viime sotien aikana se toimi
vapaaehtoisten virolaisten sotilaiden keskuksena. Tämänkin kartanon puisto oli kerrassaan
komea.
Läheskään jokaista lahtea tai niemeä emme ehtineet tutkia. Matkasimme Hevossalmen ja
Tahvonlahden rantoja pitkin Kruunuvuorenrantaan. Sinne, entisen öljysataman maisemiin,
nousee uusi kaupunginosa vauhdilla. Nyt maisema oli jotenkin synkän oloinen: kallioista
rakennustyömaan näköistä rantaa, tummanruskeita korkeita kerrostaloja nousemassa vieri
viereen, vihreää ei juuri missään.
Tullisaari ja Aino Ackten huvila jäivät seuraavalle reissulle, oli aika suunnistaa taas
Yliskylään, ja Herttoniemenrannan halki metroasemalle. Sinne saavuttiin kello 16. Puolet
porukasta oli erkaantunut jo aikaisemmin, muut menot odottivat heitä.
Reipas marssi, noin 24 kilometriä, hikeäkin pukkasi asiaankuuluva määrä. Minä länsiEspoon asukki näin paljon uusia hienoja maisemia, tännepä uudestaan vaikka pyörällä!
Kiitos Juha ja kanssakulkijat!
Annu Koistinen
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Mänty Laajasalossa, kuva Juha Kelkka
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KÄRRIN ASIOITA
Kerhon maja Kärrikaltio sijaitsee Inkoossa, osoite Inkoon Rannikkotie 2290
Kärrin käyttömaksu
Kärrin käyttömaksu on jäseniltä 5 ja ei-jäseniltä 8 euroa käynniltä. Maksu sisältää
saunomisen ja/tai yöpymisen.
Maksu suoritetaan kerhon tilille FI53 1244 3500 0628 21 (viite 107). Talkoissa ei peritä
käyttömaksua.
Kärrin avaimet
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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TUNTURIKERHO KAVTSIN TIETOJA
Jäsenmäärä 540 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2020 ovat:
Henkilöjäsen
Rinnakkaisjäsen
Perhejäsenmaksu
Nuorisojäsen
Opiskelijajäsen
Tunturiladun ainaisjäsen

42,00 euroa
36,00 euroa
67,00 euroa
22,00 euroa
22,00 euroa
10,00 euroa

Tunturikerho Kavtsi Ry kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät
Tunturilatu-lehdestä ja Latu ja Polku-lehdestä, jotka ilmestyvät molemmat neljä kertaa
vuodessa.
Maksut sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenyyden. Poikkeuksena
Tunturiladun ainaisjäsen maksaa vain Kavtsin jäsenmaksun. Hänelle Tunturilatu maksaa
Suomen Ladun jäsenmaksun.
Rinnakkaisjäseneksi Tunturilatuun voi liittyä henkilö, joka on jo henkilöjäsenenä toisessa
Suomen Ladun tai Tunturiladun jäsenyhdistyksessä. (Lisätietoa asiasta
www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut.)
Perhejäsenmaksun piiriin kuuluvat samassa taloudessa asuvat jäsenet, yksi perheen
jäsenistä on pääjäsen.
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys on tarkoitettu joko alle 29 v. opiskelijalle tai alle 20 v.
nuorelle, joka ei opiskele. Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi
opiskelijan tapauksessa joko silloin, kun opinnot päättyvät, tai kun jäsen täyttää 29 vuotta.
Alle 20-vuotiaan jäsenen tapauksessa jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi, kun jäsen
täyttää 20 vuotta, eikä ole ilmoittanut olevansa opiskelija. Opiskelijan tulee ilmoittaa
jäsenpalveluun oppilaitos, opiskelijanumero ja arvioitu valmistumisvuosi.
Jäseneksi voi vaivattomimmin liittyä osoitteesta www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut sekä
Tunturiladun nettisivun kautta (www.tunturilatu.fi). Voit myös ottaa yhteyttä suoraan
sihteeriin.
Nimi- ja osoitetietojen muutokset
Kavtsi, Tunturilatu ja Suomen Latu käyttävät Postin henkilötietopalvelua. Sinun ei tarvitse
ilmoittaa nimi- tai osoitemuutoksista, mikäli et ole luovuttamista kieltänyt tai muuta
ulkomaille/ mailta. Tarvittaessa ilmoita uudet tietosi sihteerille: Marita Maula, 040 509 4412,
marita.maula@tunturilatu.fi
Internetosoite:www.tunturilatu.fi/kavtsi
Pankkitili Nordea FI53 1244 3500 0628 21
Kavtsi on myös Facebookissa, käy sivuillamme, liity ja osallistu!
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Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-helmikuun vaihteessa, toukokuussa ja
syyskuussa
Painos 430 kpl
Taitto: Juha Kelkka
Paino: Grano Oy
Väärti 2/2020 ilmestyy viikolla 22/2020 Aineisto lähetetään toimitukseen 10.5.2020
mennessä, Juha Kelkka, 050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet.fi
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 kerhoilta?
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.
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OHJEITA VARUSTEIDEN VUOKRAAMISEEN:
Varustevarasto on muuttanut Malminkartanoon, Vellikellontie 4
1. Varaus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kavtsi.varusteet@gmail.com
2. Tarvittavat tiedot
- Nimi, osoite ja puhelinnumero
- Ajankohta ( nouto/palautuspäivä)
- Maininta Kavtsin jäsenyydestä
- Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)
3. Nouto ja palautus:
- Vellikellontie, Malminkartano, Helsinki (Käynti Puustellinpolku 14, ovi 1)
- aika sovitaan tapauskohtaisesti
- varauksen vahvistamisen yhteydessä annetaan maksutiedot, jonka mukaan maksu
suoritetaan kerhon tilille
- varusteet palautetaan aina kuivattuna, jollei erikseen ole muuta sovittu.
4. Muuta:
- Kerholaiset saavat lainata kerhon vuokravarusteita Kavtsin vuokrahinnaston
hinnoin.
- Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen noutopäivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
- Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
veloitetaan.
- Kanoottien vuokrasta tulee aina ilmoittaa varustemestarille joka laskuttaa vuokran ja
antaa viitenumeron laskukohtaisesti. Kanootit säilytetään toistaiseksi kerhon majalla
Kärrissä.
Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa.
Hinnoittelu tarkistetaan vuosittain hallituksen toimesta periaatteena, että saaduilla tuotoilla
katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa varustemestarille: Paavo Ahonen, 040 5274 639,
pkahonen@gmail.com
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Vuokraushinnat vuonna 2020

Hinnasto 2020
Varuste
Ahkio
Tunturisukset ja sauvat
Metsäsukset ja sauvat
Lumikengät ja sauvat
Teltta / laavu / loue
Halti-talviteltta
Puolijoukkueteltta
Trangia
Hiker-keitin
Rinkka
Lastenkantorinkka
Kanootti / kajakkikaksikko
Kajakkiyksikkö

Hinnat jäsenille

Hinnat ei-jäsenille

Viikonloppu
20 €
20 €
15 €
15 €
20 €
25 €
75 €
5€
10 €
10 €
10 €
25 €
20 €

Viikonloppu
30 €
30 €
20 €
20 €
30 €
35 €
100 €
7€
15 €
15 €
15 €
35 €
30 €

Päivä
10 €
15 €
10 €

Viikko
30 €
30 €
20 €
20 €
30 €
45 €
150 €
10 €
20 €
20 €
20 €
40 €
30 €

Päivä
15 €
25 €
15 €

Viikko
45 €
45 €
30 €
30 €
45 €
60 €
175 €
15 €
30 €
30 €
30 €
60 €
45 €

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. Hallituksen 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 2020
TUOTE
Vaellussanasto
Retkikikkoja
Tunturilatu iso tarra
Tunturilatu pieni tarra-arkki
Kavtsin pinssi
Kavtsin kangasmerkki
Tunturilatu pinssi
Tunturilatu kangasmerkki
Tunturiladun historiikki
Ahkio (uusi erä)
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HINTA
7,60 euroa
2,00 euroa
1,30 euroa
2,00 euroa
3,50 euroa
3,50 euroa
1,70 euroa
1,70 euroa
15,00 euroa
490,00 euroa

Kösän 80 vuotisjuhla Kärrissä, kuvat Marita Maula
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