TUNTURIKERHO LOGI
Tunturilatu ry:n 10. kerho

AVIISA 1/2017

Logilaiset ovat taas paikalla, kun Saariselän kaamos päättyy.

LOGIN JOHTOKUNTA 2017:
Paavo KRAMSU
puheenjohtaja
Pertti KEIHÄS
Outi TALSKE
Paul PAKARINEN vpj. tiedotus, Login Tarinat
Milla SUOMINEN
Anja KYLÄVALLI susivastaava
Pertti SIROLA

0407062764
0405491795
0407022016
0505688703
0504102266
0505766960
0400779300

paavo.kramsu(at)pp.inet.fi
pertti.keihas(at)pp.inet.fi
erkki.vahtera(at)gmail.com
paul.pakarinen(at)pp.inet.fi
millasuominen90(at)gmail.com
anjakylavalli(at)gmail.com
pertti.sirola(at)gmail.com

TOIMIHENKILÖT:
Pirkko IHAMO
Irma RYTKÖLÄ
Else-Maj
SUOLINNA
Inkeri TIIRIKAINEN
Kari IHAMO

emäntä
sihteeri, jäsensihteeri
rahastonhoitaja
apuemäntä
turvallisuus, Koirasaaren
Isid

0407280071
0408617601
0407231146
0400576610
0405144894

pirkko.ihamo(at)pp.inet.fi
irma.rytkola(at)gmail.com
else-maj.suolinna(at)pp.inet.fi
inkeri.tiirikainen(at)pp.inet.fi
kari.ihamo(at)pp.inet.fi

LOGIN SÄHKÖPOSTIOSOITE:
tunturikerhologi(at)gmail.com
LOGIN POSTI:
Lauklähteenkatu 6 B 41, 20740 Turku
LOGIN TILINRO:

Nordea
IBAN: FI27 2205 1800 0417 30
BIC: NDEAFIHH
Maksujen suoritus tilille edellyttää viitenumeron käyttöä.
Tarvittaessa saat sen rahastonhoitajalta.

TUNTURILADUN KOTISIVUT:
www.tunturilatu.fi
niiden alta löytyvät myös Login kotisivut, ja sieltä löytyy tarkempaa ja ajantasaisempaa
tietoa tulevista tapahtumista, sekä tarinoita menneeltä ajalta.
Toivo II osoite: Itäinen Pitkäkatu 42, käynti pihan puolelta (Kupittaankadulta).
Kerhon toiminnasta muistutetaan myös maanantain Turun Sanomien Yhdistyksetpalstalla. Seuraa palstaa viikoittain!
Tapahtumista tiedotetaan myös sähköpostitse. Jos et ole vielä jakelun piirissä, niin ilmoita
sihteerille sähköpostiosoitteesi. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut niin muista
ilmoittaa myös siitä.
Jos haluat jatkossa Aviisan vain sähköpostin liitteenä, niin ilmoita siitäkin viestillä kerhon
sähköpostiin.

HYVÄT LOGILAISET!
Haluan kiittää teitä kaikkia meidän yhteisen harrastuksen hyväksi tekemästä työstä, josta
kiitoksena minut on kutsuttu Kunniasudeksi Tunturiladun 70 v-juhlakokouksessa.
Taas on vuosi päättymässä ja on alkamassa uusi toimintavuosi 2017. Kerhollemme on valittu
uusi johtokunta, johon luottaen toivon meille kaikille mielenkiintoista toimintaa. Syksyn
vuosikokous on antanut mahdollisuuden panostaa toiminnassa viikonloppuretkeilyyn, että
uudemmatkin jäsenet voisivat osallistua työesteittä. Tutustu näihin retkiin heti tässä Aviisassa,
päivitä tietojasi nettisivuiltamme ja käymällä kerhon järjestämissä tilaisuuksissa. Toivottavasti
tapaamme heti helmikuun viimeisenä viikonloppuna Koirasaaressa. Tämä tapahtuma kätkee
sisällensä runsaasti talvista retkeilyä Kurjenrahkan kansallispuistossa, missä hyvällä tuurilla
näemme myös puiston eläimiä. Tämän reippaan ulkoilun kruunaa kämpällä sauna ja maukas
ruokailu hyvässä seurassa. Mielestäni tämä ulkoilutapahtuma antaa paljon ja toivonkin, että
uudemmatkin jäsenet lähtisivät mukaan. Jos sinulla on kulkuvaikeuksia tapahtumiin, niin
kerro niistä ilmoittautumisen yhteydessä, sillä moni meistä ottaa mielellään kimppakyytiin.
Koirasaaren kämppä on ollut Tunturikerho Login hallinnassa yli 30 vuotta ja kerholaiset ovat
talkootyöllä pitäneet kämppää hyvässä kunnossa. Koirasaaren kämpän osoite on
Koirasaarentie 230, Mynämäki.
Muistakaa nauttia ulkona liikkumisesta, se on parasta lääkettä hyvään terveyteen!
Oikein hyvää joulun aikaa kaikille!

Paavo
TOIMINTAMUISTIO 2017
Henkilöiden yhteystiedot, joille kehotetaan ilmoittautumaan, löytyvät pääosin sivulta 2.
Tammikuu
7. – 28.1.2017 Kaamoshiihdot Saariselällä.
Ilmoittautuminen päättyi jo syksyllä 2016, mutta Paavolta voi vielä joulukuussa kysellä,
josko mukaan mahtuisi. Jos aiot osallistua, niin ota pikaisesti yhteyttä!
Helmikuu
9.2. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30
Yrjö Kokko–seuran tiedotusvastaava Ilkka Vaura, tulee kertomaa Yrjö Kokko-seuran
toiminnasta ja Enontekiön 140 juhlavuoden ohjelmasta. KirjailijaYrjö Kokko oli
suomalaisen luonnonsuojelun ja luontokuvauksen pioneereja. Lisäksi katsellaan viime
terveiset Lapista, jos aikaa jää.
18.2. Login synttärit klo 14 alkaen, Kokoushotelli Linnasmäki (Kristillinen opisto,
Lustokatu 7 Turku). Paikalle pääsee bussilla nro 14 ja 15 Kauppatorin pysäkiltä T3.
Linnasmäen lähin pysäkki on Hamaronkadun pysäkki 1613. Lounaan ja kakkukahvien
sponsoroitu hinta on jäsenille 5 € ja muille 10 €, käteismaksu tilaisuudessa. Jotain
ohjelmaakin keksitään.
Ilmoittautuminen Paavolle viimeistään 9.2 mennessä.

25. - 26.2. Perinteinen korpihiihto Koirasaaressa
Molempina päivinä hiihdellään lähimaastossa jos lunta on, muuten patikoidaan. Yhteisruokailu omakustannushintaan, kunhan ilmoittautuu Paavolle tai Pirkolle viikkoa ennen.
Maaliskuu
Huovinretki (tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa)
Lähdetään yhdessä laturetkelle! Kyytien tähden ilmoittaudu Else-Majlle.
9.3. KOKOUSKUTSU:
Tunturikerho Login sääntömääräinen kevätkokous klo 18.30 Toivo II:ssa
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi,
pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen kokousta.
Kokouksen jälkeen katsellaan kuvia ja saadaan infoa tulevista matkoista.
18. - 19.3. Ulkoilupäivät Koirasaaressa
Kokoonnumme klo 10 Koirasaaren kämpälle. Tehdään hiihtoretkiä Kurjenrahkan
kansallispuiston avosoilla, aurinkoisilla keväthangilla (päiväretkieväät mukaan). Saunan
lämmössä palaudutaan päivän rasituksista. Kämpällä järjestetään yhteisruokailu
omakustannushintaan viikkoa ennen Pirkolle ilmoittautuneille.
23.3. Pöllökävely Ruissalossa.
Kokoonnutaan auringon laskiessa klo 19 Yliopiston puutarhan parkkipaikalla. Kävellään
korvat tarkkana Honkapirtille ja takaisin. Jos on kovin tuulinen ilma, niin todennäköisesti
pöllöjä ei silloin kuule.
24. - 26.3. Tunturiladun kevätpäivät ja kokous Pikku-Syöte (Pudasjärvi) Owla
järjestäjänä. Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle.
Huhtikuu
1. - 8.4. Hiihtoviikko Susikyrössä.
Taas on mahdollista päästä keväthangille upeisiin maisemiin. Voit hiihdellä lähiladuilla tai
tehdä päivämatkoja tunturiin, aina Pallakselle asti. Mahdollisuus on myös vaellukselle, joko
Ylläs-Pallaksen kansallispuistoon, tai vaikkapa Puljun erämaa-alueelle tai Pöyrisjärven
erämaille. Matkustustapa määräytyy osanottajamäärän mukaan. Ilmoittaudu Paavolle 23.2.
mennessä. Kerhon nettisivuilta ja kerhoilloissa saat tarkempaa tietoa kun asiat etenevät.

20.4. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30
Antti Karlin kertoo aiheesta: Tunturien harvinaistuva kiljuhanhi. Kannattaa tulla joukolla
kuuntelemaan asiantuntevaa esitystä.
Toukokuu
6.5. Ulkoiluretki Porkkalan niemeen.
Lähtö Kupittaankadulta (Toivo II) klo 8 ja paluu samaan paikkaan n. klo 19.
Matka tehdään tilausbussilla jos lähtijöitä on riittävästi, muussa tapauksessa
kimppakyydeillä. Kerhon sponsoroima hinta, 15 € / jäsen ja 20 € ulkopuolisilta, peritään
bussissa. Perillä retkeillään ulkoilureiteillä. Noin 1,5 km kävelymatkan päässä on niemen
uloin kärki Pampskatan, mikä on hyvä paikka seurata lintuja, mm. arktisten vesilintujen
muuttoa, sekä ihailla upeita merimaisemia ja tietenkin syödä mukaan otetut eväät. Bussi
lähtee kotiin päin klo 16.15 ja matkalla pysähdytään kahville. Sitovat ilmoittautumiset
Paavolle 5.4. viimeistään.

11.5. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30
Illan ohjelma selviää myöhemmin. Seuraa Login nettisivuja.
13.5. Tutustutaan Turun luontoretkikohteisiin pyöräillen
Kokoonnutaan klo 10 Martinsillan grillillä, Satakunnantie 6. Kierrellään samat kohteet,
kuin syksyllä 2016, mutta nyt kevään kukkiessa (Kalmasvuori, Nunnavuori, Pallivaha ja
Hamaronvuori). Jos nyt useampi arvaisi lähteä mukaan toteamaan, kuinka hienoja
kukkuloita löytyy aivan Turun kupeesta. Jossakin välissä syödään myös eväät. Lisää tietoa
saa Else-Majlta.

25. - 28.5. Helapyöräily
Tänä vuonna poljetaan Turusta mutkien kautta Koirasaareen, ja sieltä suorempaa reittiä
takaisin. Lähtö on helatorstaina klo 9 Blombergin aukiolta (Veritas-stadionin parkkipaikalta).
Reitti kulkee Artukaisten kautta Naantaliin. Merimaskussa pidetään ruokatauko ja Askaisissa
pysähdytään Ritaripuistossa, ja sieltä jatketaan Mietoisiin. Matkaa tulee n. 50 km. Markku
tarjoaa perillä saunan, keittoruokailun ja yösijan (omat makuualustat ja -pussit mukaan).
Perjantaina poljetaan reittiä: Mietoisten keskusta, Raukkaan koski, Vallainen ja Mynämäki,
missä on mahdollisuus käydä kaupassa ja Alkossakin. Sieltä jatketaan Yläneen tietä ja
ruokatauko pidetään sopivassa kohdin. Mynäjärven tien kautta poljetaan Koirasaareen.
Matkaa tulee vajaat 50 km. Perillä on taas sauna, yhteisruokailu ja peti.
Lauantaina ovat Koirasaaressa ensin huoltotalkoot ja niiden jälkeen kevätkauden
päättäjäiset klo 12. Sunnuntaina poljetaan Saksalan kautta kohti Turkua, mihin tulee matkaa
n. 50 km. Huoltoauto seuraa mukana. Ilmoittautumiset Markku Määttänen p.0505232287
tai mkj.maattanen(at)gmail.com.
Kesäkuu
Tunturiladun talkoot Susi-Talas ja Susi-Kiisa viikolla 23 ja Susikyrössä viikoilla 24 - 25.
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle.
Seuraa kerhon nettisivuja! Sieltä löytyy lisää tietoa jos tulee tapahtumia, joita ei Aviisaan
ehtinyt.
Huom!
Kerhon ruskaviikko Susi-Kiisalla viikolla 37 (9.-16.9.)
Tunturiladun Syyskokous ja Susiaiset 6-8.10. Kokoushotelli Linnasmäki (Turku), Logi
järjestää. Molemmista tapahtumista tarkemmin Aviisassa 2/2017
SUSIASIAA:
Nyt olisi tilaisuus päästä ensi syksynä susivihkiäisiin Turussa!
Kiinnostaako Outasusien tai Tunturi- ja Johtajasusien upeaan rääthyyn pääsy. Ensimmäisten
susien vihkimisestä tulee kuluneeksi jo 70 vuotta. Taas on tilaisuus ryhtyä tuumasta
toimeen. Voit päästä mukaan, jos sinulle on jo kertynyt vähän tai paljon vaelluskokemusta ja
tietoa Lapista, sillä vielä ehdit tehdä anomukset alla mainitussa aikataulussa. Jos taas
kokemusta ei vielä ole riittävästi, niin voit tiedustella mahdollisia tilaisuuksia kokemusten
hankkimiseen ja tarvittavien suoritusten keräämiseen alla mainituilta susilta. Tietoja asiasta
löytyy myös Tunturiladun www-sivuilta. Näin hakeminen tapahtuu:
- toimita susianomuksesi ennen kesäpäiviä susivaliokunnalle (18.-20.8.2017)
- suorita susihaastattelu Tunturiladun kevätpäivillä tai kesäpäivillä (tai jos ajankohta ei sovi,
niin pyritään susivaliokunnan kanssa sopimaan muu ajankohta haastatteluun)
Jos ilmenee jotain kysyttävää anomuskaavakkeista tai muusta asiaan liittyvästä, ota yhteyttä
Anja Kylävalli
Login susivastaava, susivaliokunnan jäsen
0505766960
anjakylavalli(at)gmail.com

Pirjo Jauhiainen
susivaliokunnan jäsen
0407248281
pirjau(at)gmail.com

MAKSUASIAA
Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat:
Henkilöjäsenyys
40 € (sis. kerhon osuuden 9 €)
Rinnakkaisjäsenyys
33,50 € (sis. kerhon os. 9 €)
Perhejäsenyys - samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet 62 € (sis. kerhon os. 12 €)
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys:
- alle 20 vuotias tai alle 29 v. opiskelija
21 € (sis. kerhon os. 5 €)
Ainaisjäsenyys myönnetään vain ikä- ja kunniasusiarvojen yhteydessä.
1.10. jälkeen liittyneitä ei enää laskuteta kuluvalla vuodella. Jäsenetuna saa Latu & Polku
lehden ja Tunturilatu-lehden loppuvuoden numerot. Jäsenmaksulasku jäsenkortilla saapuu
seuraavan vuoden tammikuussa. Lisätietoja saa kerhon jäsensihteeriltä ja Suomen Ladun
jäsenpalvelusta.
Jäseneksi voit liittyä Tunturiladun tai Suomen Ladun nettisivujen kautta tai ottamalla
yhteyttä Suomen Ladun jäsenpalveluun sähköpostitse jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai
puhelimitse 044 722 6301.
Jäsenyys Tunturikerho Logissa edellyttää aina myös Tunturiladun jäsenyyttä.
Jäsen-, osoite- ja yhteystietojen muutokset:
Logi ja Tunturilatu saavat muutokset Suomen Ladun jäsenrekisteristä, jossa päivitykset
tehdään Postin kautta kerran viikossa, jollet ole kieltänyt tietojen antamista tai muutat
ulkomaille. Ilmoita silloin muutos Suomen Ladun jäsenpalveluun..
TUNTURILADUN/LOGIN jäsenenä saat TUNTURILATU-lehden neljästi, LOGIAVIISAN (toimintamuistion) kahdesti sekä LOGIN TARINAT kerran vuodessa. Jäsenet
saavat myös Suomen Ladun julkaiseman LATU JA POLKU-lehden sekä oikeuden Suomen
Ladun myöntämiin etuisuuksiin ja alennuksiin.
MUUT MAKSUT
Muut maksut Tunturikerho Logille maksetaan kerhon tilille (ks. sivu 2), KÄYTÄ
VIITENUMEROA.
Välinevuokrien viitenumero on 13. Sekalaisten maksujen ja lahjoitusten viitenumero on 55.
Eri tilaisuuksien ja retkien maksuille ovat omat viitenumerot, älä maksa niitä em.
viitenumeroilla.
Rahastonhoitaja antaa viitenumeron, jos sitä ei ole Aviisassa mainittu.
TUNTURIKERHO LOGIN MATKOJEN YLEISET PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksun jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli perut matkasi:
- ennen ilmoittautumisajan päättymistä, saat ennakkomaksun takaisin
- myöhemmin kuin 30 vrk mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, peritään 25 %
matkan hinnasta.
- myöhemmin kuin 14 vrk mutta viimeistään 2 pv ennen matkan alkua, peritään 50 %
matkan hinnasta.

- alle 2 vrk ennen matkan alkua, voidaan matkan hinta periä kokonaisuudessaan.
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa ylivoimaisen syyn vuoksi. Tässä sovelletaan
yleisten seuramatkaehtojen mukaisia syitä. Loman saanti/saamattomuus ei ole ylivoimainen
este.
Matkakohtaisesti voi olla myös erityisiä peruutusehtoja, mitkä mainitaan matkan ilmoituksen
yhteydessä.

JÄSENILLE VUOKRATTAVIA RETKEILYVARUSTEITA:
- Rinkat
3,5 €/viikko (tied. Paul Pakarinen p.0505688703)
- Louteet
2 €/viikko
”
- Kotavaate
3 €/viikko
”
- Trangiat
1 €/viikko
”
- Ahkiot
10 €/viikko
”
- Joukkueteltta+kamina
10 €/viikko (tied Kari Ihamo p. 0405144894)
- Teltta kamiinalla (2 henk)
5 €/viikko
”
Myös muita varusteita voit kysellä!
Maksaessasi välinevuokria käytä viitettä 13.
Laita huomautussarakkeeseen nimesi/välinevuokra.

Tunturilatu - erätaitoja ja elämyksiä!

