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Retkeilyä vuodesta 1972

Tunturikerho Kavtsi

Pankkitili

Jäsenmäärä 615 jäsentä

Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21,
BIC-koodi NDEAFIHH

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.

Maja Inkoo, Kärrikaltio, Inkoonrannikkotie
2290
Kannen kuva: Juha Kelkka Paratiisikuru
Jäsenlehti Väärti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Painos 460 kpl.
Taitto: Juha Kelkka
Piirrokset:Jaakko Vasko, Kalle Wickstrand
Paino: Grano Oy
Väärti 2/2018 ilmestyy viikolla 22/2018
Aineisto toimitukseen 5.5.2018
mennessä,Juha Kelkka, 050 332 3239,
juha.kelkka@pp.inet.fi
Kerhotoimikunta 2018
Puheenjohtaja,
kerhoiltatoimikunta Annu Koistinen,
050-326 6960, annu.koistinen@iki.fi
Varapuheenjohtaja, kulinaarinen
toimikunta, susiasiat Irma Tolonen, 040
7326 851, itirmatolonen@gmail.com
Sihteeri ja jäsensihteeri Marita Maula,
040 509 4412 , marita.maula@tunturilatu.fi
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.

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
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
UUSI VUOSI - UUTTA JA VANHAA
Vietimme juuri riemukkaan Suomi 100-vuoden, joka oli täynnä tapahtumia. Oli luontoa, oli
tanssia, oli kirjoja jokaiselta sadalta vuodelta, oli juhlavalaistuksia ympäri maailmaa. Saatiin
Suomeen 40. kansallispuisto.
Tänä vuonna mieleen palaa alkuvuodesta 1918 käyty sisällissotamme, josta on tietenkin ollut
traumaattisia muistoja useiden vuosikymmenten ajan. Kuitenkin, jos katsoo asiaa
maailmanhistorian perspektiivistä, sisällissota oli lyhyt, se kesti vain kolmisen kuukautta;
jälkipyykkiä jatkui tietenkin vielä pitkään vankileireineen. Mutta väkivaltaisuuksia oli
sisällissodan jälkeen sangen vähän. Ja aika pian alettiin kovia kokeneilla paikkakunnilla,
esimerkiksi lapsuuteni Varkaudessa, lähestyä normaalia elämää. Varkauden Ahlströmin
tehtailla herrat ja työläiset kokoontuivat saman pöydän ääreen, varmaan kyräillen ja
hammasta purren. Mutta kokoontuivat. Parempi laiha sopu kuin lihava riita. Useampi
kymmenen vuotta meni vihan ja ennakkoasenteiden laantumiseen, mutta prosessi eteni.
Monissa maailman maissa ovat kansan eri osapuolet taistellet ja tuhonneet toisiaan verisesti
vuosia, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, eikä maa ole päässyt kehittymään. Voimme
tässäkin suhteessa olla tyytyväisiä suomalaisia, maamme nousi jaloilleen ja alkoi rakenta
sovintoa, vaikkakin ensin laihanpuoleista.
Tämä vuosi alkaa Kavtsissa uudistuksella, Väärti alkaa ilmestyä kolmesti vuodessa.
Kahdessa numerossa oli ongelmallista se, että olisi pitänyt tietää tapahtumat lähes vuodeksi
eteenpäin, eikä se aina ole mahdollista.
Kakkosnumero on suunniteltu ilmestyväksi viikolla 22, toukokuun lopussa, ja kolmosnumero
viikolla 39, syyskuun lopussa.Tiedotusta täydennetään entiseen tapaan sähköpostiringissa ja
Kavtsin facebook-sivuilla.
Väärtiin otetaan mieluusti jäsenistön kirjoituksia, esimerkiksi kertomukset retkistä ja
vaelluksista olisivat kivoja. Retkien ja vaellusten vetäjien toivotaan pyytävän
osallistujan/osallistujien kertomuksia, elleivät itse laadi niitä.
Toinen uusi asia on tämän lehden yhteydessä oleva jäsenkysely; ainakaan minun reilun 15vuotisen jäsenyyteni aikana sellaista ei ole tehty. Toivon aktiivista osallistumista kyselyyn,
näin kerhotoimikunta ja muut tapahtumien järjestäjät saavat tietoa siitä, mitä kavtsilaiset
toivovat, ja mistä ei olla erityisen kiinnostuneita. Ehkä toivotaan jotain aivan uusia asioita?
Tässä lehdessä on toisaalla linkki kyselyyn netissä. Paperi-Väärtin tilanneet saavat myös
kyselyn paperisena lehden keskellä. Kumpikin vastaustapa sopii, mutta netissä vastaaminen
teettää kerhotoimkunnan jäsenille vähemmän työtä kyselyn käsittelyssä.
Kolmas asia, ei uusi, mutta harvemmin kohdalle osuva, on Kavtsin järjestämät Tunturiladun
kesäpäivät 27-29.7. 2018 Högsandissa Lappohjassa. Järjestelytoimikunta on tehnyt jo kovasti
töitä. minkä tuloksena on melko valmis ohjelmarunko. Se on nähtävissä erillisessä
ilmoituksessa tässä lehdessä. Toivomme kavtsilaisten osallistuvat kesäpäiville sankoin
joukoin. Lisäksi tarvitsemme vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin lähempänä tuota ajankohtaa.
Ilmoittautua voi esimerkiksi Marita Maulalle tai minulle. Meidän yhteystietomme ovat tässä
lehdessä.
Ja sitä vanhaa. Vakiintuneita, hyviä tapahtumia ovat esimerkiksi vaellukset pohjoiseen tai
vähän etelämmäksi, päivä- ja viikonloppuretket sekä kerhoillat. Kannattaa noteerata myös
muiden yhdistysten retket, esimerkiksi Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retket ja vaellukset.
Yhden kerhon resurssit ovat rajalliset, siispä voi myös kurkistaa, mitä naapurikerho tarjoaa.
Hyvää ja aktiivista vuotta 2018
Annu Koistinen
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Kiitokset kaikille juttuja ja ilmoituksia lähettäneille.
Toimituksessa toivomme ja otamme vastaan kaikenlaisia juttuja.
Tapahtumista tulee lehteen sitä mukaa juttuja kun joku niitä kirjoittaa, eli
järjestäjät muistakaa kysyä osallistujista joku kirjoittamaan omanlaisensa
tarinan. Toivottavaa olisi, että jutut tulisivat suoraan sähköisessä
muodossa kirjoitettuna ja jos sattuu olemaan joku kuva niin sellaisen voi laittaa liitteeksi.
Kerholla on tulossa jäsenkysely, jonka aiheena on toiminnan kehitys. Sähköisesti kyselyyn voi
vastat oheisesta linkistä:
https://www.lyyti.fi/questions /74e149f6a7
Toimituksen puolesta,
TULEVAT TAPAHTUMAT
Toimintakalenteri 2018
3.2.2018
Umpihankiretki
12.2.2018
Kerhoilta
2.-3.3.2018
12.3.
16.-18.3
30.3.-7.4.
9.4.
28.4.
5.5.
14.5.
23.5.
29.6. -6.7.
5.-14.7.
27-29.7.
16.9.-23.9.

Sipoonkorpi
Lea Horto / Suomi 100
-hiihtovaellus
Päijänne tai Siikaneva

Hiihtoviikonloppu täysikuun
aikaan
Kevätkokous
TL kevätpäivät ja kevätkokousRautavaara
Hiihtovaellus
Hammastunturi
Kerhoilta
Eki Karlsson / SL:n kuulumiset
Pitkä marssi Salpapolku
Virolahti Miehikkälä
Kärrin talkoot
Kerhoilta luonnossa
Linturetki Viikkiin
Iltaretki Mustavuoreen
Kevytvaellus telttatukikohtaa Käsivarsi
siirtäen
Kesävaellus
Vätsäri
TL Kesäpäivät
Högsand, Lappohja
Ruskavaellus
Hossa

KERHOILLAT
Kerhoillat pidetään Pasilan kirjastotalon II kerroksen auditoriossa. 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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MA 12.2.2018 KERHOILTASUOMI 100-HIIHTOVAELLUS
Tervetuloa katsomaan LEA HORTON kuvia ja kuulemaan matkakertomus LEVI-HALTIhiihtovaellukselta 17-30.4.2017. Lea hiihti tuona aikana 330 km. Lähtö oli Leviltä, Ounasjokea
seurattiin Hettan 110 km. Sieltä edelleen yli 200 km Haltin huipulle, jonne saavuttiin vapun
aatonaattona. Koko tuon huikosen hiihti 30 henkeä, muutama oli mukana Levi-Hetta-välillä, ja
Hetta-Halti-osuudelle liittyi mukaan vielä parikymmentä innokasta.
Vaelluksella oli rasituksia ja haasteita, mutta pitkin matkaa oli upeita talvimaisemia, ja säiden
haltija suosi matkalaisia lähes koko ajan.Halti huiputettiin mahtavassa ilta-auringossa,
voittajafiilis puserossa!
Sokerina pohjalla Lea näyttää lisäksi muutamia ottamiaan kuvia Kilpisjärveltä 4.12.2017 Saana-tunturi juhlavalaistuksessa!
Kerhoilta pidetään tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa.
Kahvittelu alkaa kello 17.30, oma kuksa tai muki mukaan. Esitelmä alkaa kello 18.00.
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960
annu.koistinen@iki.fi

12.3.2018 KEVÄTKOKOUS JA KUVIA KERHON TAPAHTUMISTA
KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry/Tunturikerho Kavtsin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
12.3.2018 klo 18.00 Pasilan kirjaston auditoriossa 2.kerroksessa,
Kellosilta 9, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 9. pykälän mukaiset kevätkokousasiat.
Kokouksessa kerrotaan mm, mitä kerhossa on tapahtunut vuonna 2017
ja mihin rahat ovat menneet.
Kahvittelu alkaa kello 17.30. Kokouksen jälkeen esitetään kuvia kerhon retkistä. Tavoitteena
on saada esitelmä Salpapolulta
Tervetuloa!
9.4.2018 KERHOILTA
EKI KARLSSON: SUOMEN LADUN KUULUMISIA
Eki Karlsson on luotsannut toimitusjohtajana Suomen Latua vuodesta 2007. Eki on toimen
mies muutenkin, hänet valittiin vuonna 2016 Suomen Olympiakomitean hallitukseen.
Saamme Ekin huhtikuun kerhoiltaamme kertomaan Suomen Ladun tuoreista kuulumisista ja
hankkeista. Miltä näyttävät yhdistyksen nykyisyys ja tulevaisuus? Meillä kavtsilaisilla on nyt
hyvä tilaisuus saada suoraan perille kysymyksemme ja kommenttimme Suomen Ladun
toiminnasta.
Kerhoilta pidetään tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa.
Kahvittelu alkaa kello 17.30 oma kuksa tai muki mukaan. Esitys alkaa kello 18.00
Oviraha 2 euroa. Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960
annu.koistinen@iki.fi
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RETKET
2.-3.3.2018 HIIHTOVIIKONLOPPU
Jos jäätilanne sallii, talven hiihtoviikonloppu tapahtuu Päijänteellä. Kokoontuminen tapahtuu
Maakesken tukinpudotuspaikalla lauantaina 10.00, Uimarannantie / Rekiäkärki. Yöpyminen
tapahtuu Kelventeen alueella teltoissa. Hiihtomatkaa kertyy noin 20km. Jos et ole
aikaisemmin yöpynyt järven jäällä, niin nyt on siihen loistava tilaisuus.
Jos jäätilanne Päivjänteellä on huono, varapaikkana toimii Siikaneva. Orivedeltä päin
tultaessa ajetaan noin 22,5 km Ruoveden suuntaan (kantatie nro 66), ja käännytään
maantieopasteiden mukaisesti (Y-risteyksestä) vasemmalle "Varikko"-kyltin suuntaan.
Käännytään heti perään uudelleen vasemmalle, ja lähestytään varuskunta-aluetta. Ajetaan
melko suoraa tietä eteenpäin noin 2,5 km, minkä jälkeen puinen kyltti osoittaa Siikanevalle
oikealle. Noin 500 metrin päässä aukeaa alueen pysäköintialue.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Juha Kelkka, 050 3323239, juha.kelkka@pp.inet.fi.
28-29.4.2017 Pitkämarssi Salpapolulla Virolahdella ja Miehikkälässä
Tule mukaan kaksipäiväiselle pitkälle marssille patikoimaan keväisessä luonnossa ja
tuntemaan samalla Suomen sotahistorian läsnäoloa tutustumalla useisiin Salpalinjan
korsuihin, muihin linnoitekohteisiin ja museoihinkin! Iltaa vietämme yhdessä saunoen
Virolahdella sijaitsevalla mökillä jonka tiloissa ja pihassa yövymme (suurkiitos etukäteen
mökin käyttöömme tarjoaville kavtsilaisille!).
Marssi kulkee Salpapolun retkeilyreitillä. Matkaa kertyy enimmillään 55 kilometriä jaettuna
kahdelle päivälle. Reitillä on vähän korkeusvaihteluita ja reitin pinta on pääosin
helppokulkuista. Jyrkimmät nousut ja laskut ovat 25 prosentin luokkaa. Vaativuutta lisää
opasteiden harveneminen reitin loppupäässä. Reitti kulkee metsäpolkuja ja sorateitä pitkin.
Poluilla on paikoin juurakkoa ja kivikkoa.
Tarkoituksenamme on vuokrata pikkubussi jolla kuljemme Helsingistä paikan päälle, ja joka
myös kuljettaa meidät ja tavaramme yöpaikalle. Kustannukset ovat osallistujaa kohden noin
35 euroa + toteutuneet polttoainekulut + kolehti kuljettajalle. Näin mikäli 12 tai 18 hengen
bussi saadaan täyteen. Lähtö tapahtuu aamulla la 28.4. Helsingistä ja paluu Helsinkiin on su
29.4. illalla. Tarkka aikataulu täsmentyy myöhemmin.
Kuljemme matkan päivärepuilla ja kuljetamme mukana kulkupäivän aikana tarvitsemamme
ruoan ja juoman. Näitä nautimme säännöllisillä pikkutauoilla sekä lounastauolla. Jalkineiksi
kannattaa valita maastonsietävät ja vedenpitävät mutta samalla kevyet vaelluskengät tai
-saappaat. Yöpymisapaikkamme mökillä on rajallinen määrä laverisijoja, muuten majoitutaan
omissa teltoissa mökin pihapiirissä (ilmoita kumpi majoittumisvaihtoehto on mieluisampi).
Saunaosastolla on käytössämme minikeittiö jossa liesi ja pieni jääkaappi.
Lisätietoa Salpapolusta ja reittikartta:
https://www.visitkotkahamina.fi/sites/default/files/pdf/salpapolku.pdf
Tiedustelut ja ilmoittautumiset su 15.4.208 mennessä: Antti Pulliainen
(antti.j.pulliainen@gmail.com, 040 520 5547) ja Mika Kiiski (kiiski.mika@gmail.com, 050 381
3894).
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14.5. Toukokuun kerhoilta:
LINTURETKI Viikkiin ma 14.5. klo 18–20/20.30. Lähtö entisen Gardenian edestä, Koetilantie
1, Helsinki. Julkisella liikenteellä paikalle pääsee ainakin busseilla 78 (Rautatientorilta), 79
(Malmilta tai Herttoniemestä) sekä Jokeri-linjalla 550. Tarkemmat aikataulut löydät
www.reittiopas.fi. Seuraamme lintujen kevätmuuton edistymistä Viikin pelloilla ja
Vanhankaupungin lahdella mm. Hakalan uudesta tornista. Reitin varrella on Viikin arboretum,
johon voit tutustua halutessasi omatoimisesti lintujen tarkkailun lomassa. Mukaan kannattaa
ottaa sään mukainen vaatetus, retkieväät mieltymyksiesi mukaan sekä jos sinulla on: kiikarit,
kaukoputki ja lintuopas. Lintuoppaanamme on Hannu Maula. Retkelle ei ole
ennakkoilmoittautumista. Retken yhdyshenkilö on Markku Arola p. 0500-777 554.
23.5. Iltaretki Mustavuoreen
Mustavuori on arvokas lehto pääkaupunkiseudulla. Lisäksi alueella on ensimmäisen
maailmansodan linnoituksia.
Kokoontuminen tapahtuu 18.00 Mustavuoren Niinisaarentien puoleisella parkkipaikalla.
Julkisilla tuleville Porslahdentien ja Kallviikintien bussipysäkit sijaitsevat melko lähellä
Mukaan voi tulla myös noin 18.15 Itäväylän varrella olevalta Mustavuoren parkkipaikalta.
Sieltä kierrämme Mustavuoren. Matkaa kertyy noin 5km.
Lisätiedot Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi, 050 3323239.
VAELLUKSET
Kevätvaellus Hammastunturit – 29.3 - 7.4.2018
Lähtöpaikka on Kittiläntien varresta Suivakon tiehaarasta. Varusteet kuljetamme ahkioilla ja
liikumme suksilla. Yöpyminen tapahtuu talviteltoissa. Torstai 29.3. 2018 on matkustuspäivä.
Yöpikajuna Helsingistä torstaina 29.3.2018 klo 18:49 saapuu Rovaniemelle perjantaina
30.1.2018 klo: 7:13. Linja-auto lähtee Ivaloon klo: 8:20. Ivalossa klo 12:50
Perjantai 30.3.2018 lähtöpaikalle siirrymme Inarista taksi kyydillä.
Ensimmäisen päivän taival on noin kuusikilometriä. Päivämatkat ovat lyhyitä, joten jää aikaa
hiihdellä ilman ahkion painoa ja voi tutustua tarkemmin erämaan ihmeellisyyksiin. Voi
bongailla lintuja tai havaita metsä Lapin eläimiä.
7.4.2018 Lauantaina vaellus päättyy Ivaloon Kultahipun pihaan. Sunnuntai 8.4.2018 on
paluumatkapäivä. Yleisillä kulkunevoilla Ivalo klo 13:15 Rovaniemellä 17:25. yöpikajuna
Rovaniemeltä klo 21:15 Hki klo 9:14
Martti Kemppainen. Ilmoittautumiset: kemppainen.martti@gmail.com 0405883656
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. Ilmoittautumine toukokuun
loppuun mennessä.
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.
SYYSVAELLUS Hossan kansallispuistoon 16.-23.9.2018.
Tutustumme Suomi 100-juhlavuoden kansallispuistoon melkein tuoreeltaan. Alustavien ajatusten
mukaan kokoonnumme Hossan luontokeskukseen 16.9. alkuillasta. Matkat tehdään omilla autoilla
ja/tai kimppakyydein. Tutustu3mme rauhallista tahtia kansallispuiston eri kolkkiin. Vaellusreittimme
vaihtelee helposta vaativaan. Vaelluksen vetäjinä toimivat Markku Arola ja Juha Kelkka. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumisohjeet Väärtissä 2/2018 (ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa) ja aikanaan
kerhon nettisivuilla.
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Nido sivut yhteen tästä

Tunturilatu Ry
Tunturikerho Kavsin jäsenkysely
Täytä kysely ja irrota sivut lehdestä.
Taita keskeltä, nido reunoista kiinni ja postita.
Postimaksu on maksettu puolestasi.
Kiitos vastuksestasi

Nido sivut yhteen tästä
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KAVTSIN JÄSENKYSELY
Vastaa ja auta kehittämään toimintaamme.
Voit myös voittaa valitsemasi Kavtsin vuokravälineen käytettäväksi viikoksi,
tai viikon käyttöoikeuden Kärrikaltion kämppäämme Inkoossa.
Voit vastata kyselyyn myös netissä, katso ohjeet ja osoite toisaalla tässä
lehdessä. Nettivastausten jälkikäsittely on kerhollemme vaivattomampaa
kuin paperiversion.
Toivomme vastaukset helmikuun loppuun mennessä.
Kiitos jo etukäteen!
Miksi olet jäsen?
___ Saan Väärti-lehden
___ Saan Latu ja Polku- ja Tunturilatu-lehden
___ Kavtsin toiminta kiinnostaa
___ Tunturiladun toiminta kiinnostaa
___ Kannatan liikunnan edistämistä
___ Tapaan muita ihmisiä
___ Muu syy, mikä?

Kuinka usein osallistut Kavtsin toimintaan?
___ Viikottain
___ Kerran kuussa
___ Satunnaisesti
___ En lainkaan
Onko jäsenmaksu 41 e, josta Kavtsille tuleva osuus on 10 e (loppusumma
menee Suomen Ladulle ja Tunturiladulle), mielestäsi
___ Sopiva
___ Edullinen
___ Kallis
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Minkälaista toimintaa toivisit Kavtsin järjestävän enemmän?
___ Säännöllistä kuntoliikuntaa
___ Päivä- tai viikonloppuretkiä lähialueilla
___ Lapin matkoja tai vaelluksia
___ Vaikuttamista omalla paikkakunnalla
___ Yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa
___ Lasten ja perheiden toimintaa
___ Talkootoimintaa
___ Hyväntekeväisyyttä
___ Nykyinen toiminta on riittävä

Mitä muuta toivoisit Kavtsin järjestävän tai mitä eri lajeja kaipaat?

Oletko tyytyväinen Kavtsin toimintaan?
Tyytymätön ________________menettelee__________________erittäin
tyytyväinen
Koetko olevasi enemmän Kavtsin/Tunturiladun vai Suomen Ladun jäsen?
Kavtsi _____________________________________________Suomen
Latu
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Mistä saat tietoa Kavtsin toiminnasta?
___ Väärti-lehdestä
___ Kavtsin sähköpostiringistä
___ Kavtsin fb-sivuilta
___ Kavtsin kotisivuilta
___ Tunturilatu-lehdestä
___ Tunturiladun kotisivuilta
___ Suomen Ladun kotisivuilta
___ Kerhotoimikunnan jäseniltä
___ ”Puskaradion” kautta
Mistä tehtävistä olisit Kavtsissa kiinnostunut? Laita kunkin kohdan eteen
1 = olen kiinnostunut järjestämään
2 = olen kiinnostunut osallistumaan
3 = en ole kiinnostunut
4 = toimin jo
___ Kerhoiltojen järjestäminen
___ Kavtsin luottamustehtävät
___ Talkootoiminta (Kärrin kunnostus yms)
___ Tapahtumat, retket, vaelluskisat yms
___ Ohjelmallinen toiminta (esim joulujuhla)
___ Väärti-lehden teko
___ Kavtsin verkkosivuista vastaaminen
___ Aikuisten liikunta- ja retkeilytoiminta
___ Ohjaustoiminta lasten ja nuorten parissa
___ Ikäihmisten liikuttaminen
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Toivomuksia retkikohteiksi? Listaa alle vaikka useita.

Muita terveisiä Kavtsin luottamushenkilöille:
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Vastaajan taustatiedot
Sukupuoli
___ Mies
___ Nainen
Syntymävuotesi
Jos haluat osallistua arvontaan ja/tai haluat, että otamme sinuun yhteyttä
(koskien esim kiinnostustasi toima Kavtsissa), jätä yhteystietosi tähän
(nimi, puhelin, sähköpostiosoite)
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Kiitos osallistumisestasi kyselyyn!
Jos vastaat kyselyyn paperiversiona, irrota kysely lehden keskeltä, niittaa
kulmat yhteen ja postita. Postimaksu on maksettu valmiiksi.
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Nido sivut yhteen tästä

Kiitos vastauksestasi
Tunturilatu Ry
Tunturikerho Kavtsi

Nido sivut yhteen tästä
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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.
Tutustuminen Uddskatanin luontopolkuun Hankoniemen kärjessä. Alueella harvinaista
merenrantakasvistoa sekä Hangon lintuasema, jonne pyritään järjestämään tutustuminen
18-21 Ilmoittautuminen ja majoittuminen
19-21 Iltapala
LAUANTAI 28.7.
Aamupala
Avajaiset ja lipunnosto
Veneretki Tammisaaren kansallispuiston Älgö-saareen (lisämaksu 10-15€ riippuen
osallistujamäärästä), tutustuminen saareen, luontopolku ja paikallista savukalaa saa ostaa suoraan
kalastajalta. 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee mukaan.
Päivällinen
Saunat naisille ja miehille
Iltapala, iltanuotio, iltaohjelmaa, laulua kuutamolle
SUNNUNTAI 29.7.
Aamupala
Aamun avaus
Tutustuminen Hangon Rintamamuseoon (pieni sisäänpääsymaksu), mikä sijaitsee autenttisella
taistelupaikalla. Museolle pääsee jalan tai autolla (2 km)
Lipunlasku, kesäpäivien päätös
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. 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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MUUT TAPAHTUMAT
Kärrin talkoot 5.5.
Aamukahvit ja tehtävien jako klo 9. Työlistalla on kämpän ja rakennusten siivousta, pihan
kunnostusta, puutarhakalusteiden kesäkuntoon laittamista...
Päivällä on tarjolla soppaa – omat ruokailuvälineet mukaan. Soppakauhan heiluttaja kaipaa
tietoa, moniko tulee sopalle.
Päivän päätteeksi (n. klo 15) sauna odottaa saunojia.
Ilmoittautumiset pehtorille ti 2.5. mennessä: Iitu Gerlin,iitu.gerlin@gmail.com tai 040 707
4598 (mieluiten tekstari). Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruoka-aineallergiasi.
TURINOITA TAPAHTUNEISTA
KLASSIKKOVAELLUS UKK-PUISTOSSA
Keväällä 2017, kun tavanomainen vaelluskuumeeni alkoi jälleen kerran nostaa päätään, niin
silmiini osui Kavtsin sivustolta tieto, että kerho tekee syksyllä retken Kullervo Kemppisen
klassikkomaisemiin UKK-puistoon. Reittisuunnitelma vastasi unelmiani, nähdä ”vielä kerran”
Ukselmapää, Paratiisikuru, Pirunportti sekä mahdollisesti myös käväistä Sokostilla, joten
ilmoittauduin hetimiten mukaan matkaan. En toki ollut ensimmäistä kertaa Kavtsin reissulla,
edellinen reissu tässä porukassa oli vaellus Hammastunturille, taisi olla vuosi 2002. Vanhasta
porukasta mukana oli vielä yksi tuolta reissulta tuttukin, retken toinen vetäjä Juha Kelkka.
Starttasimme matkaan junalla Helsingistä perjantai-iltana 1.9.2017 kohti Rovaniemeä. Meitä
reissuun lähtijöitä oli vain viisi, seitsemän piti olla, mutta sattui pari sairastapausta. Junassa
porukka tuli tutuksi, ja hauska oli nähdä myös muita meitä vuosittaisia vaellukselle lähtijöitä,
taas kerran samassa paikassa samaan aikaan, vuodesta toiseen.
Lauantai-aamu 2.9. valkeni Rovaniemellä sateisena ja sumuisena. Junassa hyttikaverikseni
osui Kirsi Helsingistä, juttelimme ja tutustuimme. Kirsi oli lähdössä yksin vaeltamaan
Saariselältä, mutta päätyikin sitten lähtemään Kiilopäältä kuten mekin, ja jaoimme taksin
Kiilopäältä Aittajärvelle. Kirsi jatkoi sieltä matkaansa eteenpäin, me jäimme yöksi Aittajärven
telttapaikalle ja teimme iltaretken Suomun kolttakentälle, pienessä tihkusateessa. Se jäikin
sitten ainoaksi sateeksi tämän vaelluksen aikana. Retkemme toisen vetäjän, Arolan Markun
kanssa olimmekin keskustelleet reissun mahdollisesta aurinkotakuusta. Sitä Markku ei
myöntänyt, mutta ilmojen haltija päätti myöntää, ja meillä oli varmasti kesän 2017 aurinkoisin
viikko.
Aittajärveltä jatkoimme seuraavana aamuna matkaa kohti Sarviojaa, suoritettuamme ensin
virkistävän kahlauksen Suomujoen ylitse Aittajärven kahluuvaijeria tukenamme käyttäen.
Meitä kannusti vastarannalla mukava kuopiolainen kolmen hengen vaellusryhmittymä, johon
olimme tutustuneet jo Aittajärvellä. Yksi ryhmän jäsenistä totesi meitä katsoessaan, että
meillä näkyy olevan kaikilla Savotan rinkka. Tästä sai ryhmämme nimen Team Savotta
loppureissun ajaksi. Team Savotta kulki letkeästi, Maantiekurunojan tulipaikalla vietetyn
lounastauon jälkeen kipusimme Kaarnepään rinnettä ylös ja loppuiltapäivästä saavuimme
Sarviojalle.
Maanantai 4.9 oli minulle reissun kohokohta. Aamu oli upean aurinkoinen, kävelimme tuttua
kiemurtelevaa polkua kohti Paratiisikurua ja siellä lounastimme. Paikka on unohtumaton, silti
varmuuden vuoksi otin sieltä muistoksi aika monta valokuvaa. Pirunportista päästyämme tein
lumipallon edellisen talven lumista ja laskeuduimme polkua kohti Muorravaarakkaa.
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Lämpötilat tämän reissun aikana olivat aamuisin sijainnille ja vuodenajalle tavanomaiset,
kahdesta pakkasasteesta kolmeen plusasteeseen, mutta iltapäivällä oli hyvinkin lämmintä,
parhaimmillaan + 20 astetta. Takki oli päivällä liikaa, muutamana iltana oli hyttysiäkin. Niistä
tosin ei ollut suurta harmia, siitä piti tulivastaavamme Juha Virkkunen. huolen, ilta- sekä
aamunuotioineen.
Muorravaarakasta jatkoimme Luirolle, jossa oli uinti, ja saunomismahdollisuus. Tunnelma oli
vilkas, kuten Luirolla aina, joten päätin säästää saunomisen Kiilopäälle, ja käydä vain
uimassa. Keskiviikkoaamuna meillä olisi ollut mahdollisuus Sokostin huiputtamiseen, mutta
päätimme jättää reissun väliin. Otimme aamun rennosti ja siirryimme kaikessa rauhassa
Tuiskukuruun iltapäiväksi. Tuiskukurusta matkamme jatkui Suomunruoktuun, ja siellä
kohtasimme uudelleen Kirsin. Suomunruoktussa oli vilkasta muutenkin, vielä klo 2.40 yöllä oli
kämppään tullut lisää väkeä. Onneksi yövyimme rauhassa teltoilla.
Perjantai-aamuna 8.9. lähdimme sitten Suomunruoktusta reissun viimeiselle etapille, kohti
Kiilopäältä. Perjantaina sää vaihtui pilviseksi aurinkoisten päivien jälkeen. Perillä Kiilopäällä
sitten perinteiset vaelluksen päätöskuviot, saunoimme ja söimme hyvin. Lauantaina vielä
ennen bussin lähtöä kohti Rovaniemeä ja iltajunaa Helsinkiin ehdimme käydä huiputtamassa
Kiilopään.
Reissu oli mahtava, kiitokset siitä retken vetäjille, kaikille kanssaosallistujille ja muille ihmisille
joita sain tavata matkan varrella. Tätä kelpaa taas muistella etelän niin kutsutusta talvesta
nauttiessa. Ja samalla suunnitella seuraavaa ruskaretkeä.
Outi Posti
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIDEN TULEVIA TAPAHTUMIA
Kavtsin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan näihin sisaryhdistyksemme rientoihin.
Päiväretki Karkalin luonnonpuistoon su 6.5.
Tutustumme Lohjalla sijaitsevaan alueeseen, joka on yksi Etelä-Suomen hienoimmista
lehtoalueista. Paluumatkalla käymme Torholan luolalla, joka on Suomen suurin kalkkikiviluola.
Tilausbussi lähtee Helsingistä klo 10. Takaisin Helsingissä olemme n. klo 17. Mukaan otetaan
omat eväät. Retken hinta on n. 20 €. Se tarkentuu, kun tiedämme lähtijöiden määrän.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.com.

Lauantaina 19.5.2018 päivällä järjestetään luonnonyrttien keräys ja ruoanvalmistuspäivä
Sipoon Talosaaressa yhteistyössä Helsingin Seudun Lapinkävijät/Raija Hentman ja
Tunturikerho Kavtsi/Irma Tolonen. Kaupasta ostettavien ruokatarvikkeiden hinta osanottajaa
kohti on noin 10-15 euroa.
PÄIVÄRETKI ISOSAAREEN LAUANTAINA 25.8.2018
Vetäjänä Juha Karsikas. Retken yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, niistä ilmoitetaan
toukokuussa Lapinkävijä 2/2018 lehdessä sekä Kavtsin sähköisissä viestimissä.
Päiväretkiviikko Inarissa pe 31.8.- su 9.9.
Viikon aikana tutustumme monipuolisesti Inariin. Tutuksi tulevat mm. Ukonsaari, Pielpajärvi,
Otsamo, Kaamanen, Lemmenjoki, Siida, Sajos. Juna lähtee Helsingistä perjantaina 31.8.
illalla kohti Rovaniemeä, josta jatkamme bussilla Inariin. Takaisin Helsingissä olemme
sunnuntaina 9.9. aamulla. Retken alustava hinta-arvio on 600 € ja se täsmentyy kevään
aikana, kun VR ja Matkahuolto vahvistavat hintansa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha
Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.com
Ruskavaellus Lemmenjoella pe 7.- su 16.9.
Lähdemme maastoon Koskenniskalta (Angelin tien varressa) ja päätämme vaelluksen
Kultahaminaan, josta venekyyti kuljettaa meidät majoitukseen Njurgalahteen (Ahkun tupa).
Juna lähtee Helsingistä perjantaina 7.9. illalla kohti Rovaniemeä, josta jatkamme bussilla
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vaelluksen lähtöpisteeseen. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 16.9. aamulla. Retken
alustava hinta-arvio on 400 € ja se täsmentyy kevään aikana, kun VR ja Matkahuolto
vahvistavat hintansa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250,
juha.karsikas@icloud.com.
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

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,.
Kerhon tarjoamia jäsenetuja
Tunturikerho Kavtsi kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen Latuun. Kavtsin jäsenenä
sinulla on näin käytössäsi myös Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät
Tunturilatu-lehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polusta, joka ilmestyy viisi
kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Kavtsi tarjoaa jäsenilleen seuraavia jäsenetuja.
Kerhoillat Pasilan kirjastossa
Retket, tapahtumat ja vaellukset
Koulutus
Jäsentuotteet ja kirjallisuus
Jäsenlehti Väärti
Kämppä Kärrikaltio

kuusi kertaa vuodessa
katso toimintakalenteri
kerhon jäsenille alennettuun hintaan
jäsenhintaan
kolmesti vuodessa
sijaitsee Inkoossa

Kavtsin jäsenillä on mahdollisuus saada käyttöönsä Kärrikaltion kämpän avain yhden
jäsenvuoden jälkeen 35 euron hintaan. Jäsenyyden loppuessa avain on palautettava
kerholle. Avaimen hintaa ei makseta takaisin. Uudet jäsenet voivat käyttää kämppää yhdessä
jonkun vanhan jäsenen kanssa
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TULILLA KUULTUA

HALUATKO SIIRTYÄ SÄHKÖISEN VÄÄRTIN LUKIJAKSI JA
LUOPUA PAPERILEHDESTÄ?
Väärti on kaikkien luettavissa sähköisesti. Mikäli se vastaa tarpeitasi
etkä halua sen lisäksi paperimuotoista lehteä, ilmoita asiasta sihteerille:
marita.maula@tunturilatu.fi
Käy tutustumassa Väärtiin Tunturiladun sivuilla (www.tunturilatu.fi > Kavtsi > Palvelut jäsenille
> Jäsenlehti Väärti).
Odotatko sähköpostitiedotteita kerholta?
Täydennämme Väärtien väliaikoina tiedotusta sähköpostiviestein. Lähetämme tiedotteita
siihen osoitteeseen, jonka olet meille liittyessäsi tai myöhemmin ilmoittanut. Jotkut viestit
palautuvat siksi, että työpaikka osoitteineen on muuttunut tai operaattori on vaihtunut. Jos et
vähään aikaan ole saanut Kavtsilta sähköpostia, syy saattaa olla vanhentuneessa
osoitteessa. Mikäli tunnet tämän koskevan itseäsi ja haluat takaisin postituksen piiriin, ilmoita
uusi osoitteesi tiedottajalle: juha.kelkka@pp.inet.fi.
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
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.
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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
Ohjeita varusteiden vuokraamiseen:
1. Varauksen tehdä sähköpostilla osoitteeseen kavtsi.varusteet@gmail.com
2. Tarvittavat tiedot
- Nimi, osoite ja puhelinnumero
- Ajankohta ( nouto / palautus päivä)
- Maininta Kavtsin jäsenyydestä
- Varusteet mitä haluaa vuokrata (esim. ahkio 2 kpl, talviteltta, Hiker-keitin)
3. Nouto ja palautus:
- Vihdintie 15 B, 00320 Helsinki (kerhon varustevarasto sijaitsee kellarikäytävällä)
- aika sovitaan tapauskohtaisesti
- varauksen vahvistamisen yhteydessä annetaan maksutiedot, jonka mukaan maksu
suoritetaan kerhon tilille
- varusteet palautetaan aina kuivattuna, jollei erikseen ole muuta sovittu.
4. Muuta:
- Kerholaiset saavat lainata kerhon vuokravarusteita Kavtsin vuokrahinnaston hinnoin.
- Alustavia varauksia voidaan tehdä, mutta ne purkautuvat kuukausi ennen noutopäivää. Sen jälkeen otetaan vastaan vain sitovia varauksia saapumisjärjestyksessä.
- Peruutukset pitää tehdä kuukausi ennen noutopäivää. Muuten sitovat varaukset
veloitetaan.
- Kanootit säilytetään toistaiseksi kerhon majalla Kärrissä. Päivävuokrauksesta ei
tarvitse tehdä varausta ja vuokra maksetaan omatoimisesti kerhon pankkitilille
FI53 1244 3500 062821 viitenumerolla 37000316. Pitemmistä kanoottien vuokrauksista
tulee sopia etukäteen muiden varusteiden vuokrauksesta annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Varustevuokrauksen tarkoitus on palvella kerhon ja kerholaisten retkeilytoimintaa. Hinnoittelu
tarkistetaan vuosittain kerhotoimikunnan toimesta periaatteena, että saaduilla tuotoilla
katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa varustemestareille: Paavo Ahonen, 040 5274 639,
pkahonen@gmail.com
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Vuokraushinnat vuonna 2018
Päivä
Viikonloppu 1 viikko

Varuste

2 viikkoa

lisäviikot

ahkio

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

tunturisukset ja sauvat

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

vaellussukset ja sauvat

-

15 €

20 €

25 €

5 €/viikko

10 €

15 €

20 €

25 €

5 €/viikko

teltta / laavu / loue

-

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

puolijoukkueteltta

-

75 €

150 €

200 €

50 €/viikko

Trangia / Hiker-keitin

-

10 €

20 €

25 €

5 €/viikko

rinkka

-

10 €

20 €

25 €

5 €/viikko

inkkarikanootti / kajakkikaksikko

15 €

25 €

40 €

60 €

20 €/viikko

kajakkiyksikkö

10 €

20 €

30 €

40 €

10 €/viikko

lumikengät ja sauvat

Päivävuokra tulee kyseeseen vain kanooteilla ja lumikengillä. Kanootin voi vuokrata päiväksi
käyttöön hakemalla sen Kärristä ja palauttamalla samaan paikkaan. Lumikenkien
päivävuokra on voimassa päivätapahtumissa, joissa kerhon välineet saa maksua vastaan
käyttöön tapahtuman ajaksi. Kerhotoimikunnan päätöksellä voidaan joissakin tapahtumissa
jättää maksu perimättä.
•Viikonloppuvuokra

koskee perjantain ja maanantain välistä aikaa (nouto- ja palautuspäivät).
•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
Vaellussanasto
Retkikikkoja
Tunturilatu iso tarra
Tunturilatu pieni tarra-arkki
Sininen Kavtsin syys/talvilippis
Kavtsin pinssi
Kavtsin kangasmerkki
Tunturilatu pinssi
Tunturilatu kangasmerkki
Tunturiladun historiikki
Ahkio (uusi erä)

HINTA
7,60 euroa
2,00 euroa
1,30 euroa
2,00 euroa
17,00 euroa
3,50 euroa
3,50 euroa
1,70 euroa
1,70 euroa
15,00 euroa
490,00 euroa
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