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LOGI 

40 vuotta 

 

 

 

  



 
                  

LOGIN JOHTOKUNTA 2018: 

           

Paavo KRAMSU puheenjohtaja 0407062764 paavo.kramsu(at)pp.inet.fi 

Pertti KEIHÄS  0405491795 pertti.keihas(at)pp.inet.fi 

Markku MÄÄTTÄNEN  varapj 0505232287 mkj.maattanen(at)mail.com 

Pekka KALLIO 
 

0505272796 
 

Riitta HOVERFÄLT 
 

0400445164 riitta.hoverfalt(at)fimnet.fi 

Anja KYLÄVALLI susivastaava 0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

Anne TIMONEN  0400451798 annetimonen(at)outlook.com  

 

TOIMIHENKILÖT: 

 

Pirkko IHAMO emäntä 0407280071 pirkko.ihamo(at)pp.inet.fi 

Irma RYTKÖLÄ sihteeri, jäsensihteeri 0408617601 irma.rytkola(at)gmail.com 

Else-Maj 

SUOLINNA 

rahastonhoitaja 0407231146 else-maj.suolinna(at)pp.inet.fi 

Inkeri TIIRIKAINEN apuemäntä 0400576610 inkeri.tiirikainen(at)pp.inet.fi 

Kari IHAMO turvallisuus, Koirasaaren 

Isid 

0405144894 kari.ihamo(at)pp.inet.fi 

Paul PAKARINEN tiedotus, Login Tarinat 0505688703 paul.pakarinen(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. 

 

Toivo II osoite: Itäinen Pitkäkatu 42, käynti pihan puolelta (Kupittaankadulta). 

 

Koirasaaren kämpän osoite on Koirasaarentie 230, Mynämäki. 

 

Kerhon toiminnasta muistutetaan myös maanantain Turun Sanomien Yhdistykset-

palstalla. 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.  

  

mailto:tunturikerhologi@gmail.com
http://www.tunturilatu.fi/


HYVÄT LOGILAISET!               
 
Taas on vuosi päättymässä ja on alkamassa uusi juhlava toimintavuosi 2018, Login 
täyttäessä 40 vuotta. Kerhollemme on valittu uusi johtokunta johon luottaen toivon meille 
kaikille mielenkiintoista toimintaa. Syksyn vuosikokous on antanut vinkkejä juhlamatkan 
järjestämiseksi ulkomaille, lisäksi tulisi mahdollisuuksien mukaan järjes-tää 
viikonloppuretkiä, että nuoremmatkin jäsenet voisivat osallistua työesteittä. Tutustu näihin 
retkiin heti tässä Aviisassa, ja päivitä tietojasi nettisivultamme ja käymällä kerhon 
järjestämissä tilaisuuksissa. 
Toivottavasti tapaamme heti helmikuussa Koirasaaressa. Tämä tapahtuma kätkee 
sisällensä runsaasti talvista retkeilyä Kurjenrahkan kansallispuistossa. 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 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 joulunaikaa kaikille!  

         Paavo 
 

 
 

TOIMINTAMUISTIO 2018  
Henkilöiden yhteystiedot, joille kehotetaan ilmoittautumaan, löytyvät pääosin sivulta 2. 
 
Tammikuu 
 
6.–27.1. Kaamoshiihdot Saariselällä. 
Ilmoittautuminen päättyi jo syksyllä 2017, mutta Paavolta voi vielä joulukuussa kysellä 
josko mukaan mahtuisi. OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ jos haluat mukaan! 
 
 
Helmikuu  
 
to 8.2. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18:30 
Littoistenjärvi on ympäri vuoden suosittu virkistäytymispaikka. Viime kesänä se pääsi jopa 
valtakunnan uutisiin, kun se sai kemikaalikäsittelyn ja vesi kirkastui. Järven tilasta tulee pu-
humaan Littoistenjärven hoitokunnan jäsen. 
 

la-su 10.-11.2. Perinteinen korpihiihto Koirasaaressa 
Molempina päivinä hiihdellään lähimaastossa jos lunta on, muuten patikoidaan. Sauna tie-
tysti lämpiää. Yhteisruokailun saat omakustannushintaan jos ilmoittaudut Paavolle tai Pir-
kolle viikkoa ennen. 
 

ma 19.2. klo 18 Login 40-vuotissynttärit Heikkilän kasarmin Sotilaskodissa, Rykmen-
tintie 15. Pertti Keihäs järjestää mukavaa ohjelmaa ja logilaisille tarjoillaan 10 euron hin-
taan buffet-ruokailu (muille hinta on 20 €). Tule mukaan juhlimaan! Ilmoittautuminen Paa-
volle viimeistään 9.2. Lähes perille asti pääsee myös bussilla 3 Majakkaranta (Kauppato-
rilta pys.T34). 
 

  



Maaliskuu 
 
to 1.3. Pöllökävely Ruissalossa klo 18:30 
Kokoonnutaan Yliopiston puutarhan isolla parkkipaikalla. Jokohan kävisi tuuri, ja pöllötkin 
olisivat äänessä. Iltakävely kannattaa tehdä joka tapauksessa. 
 
?.3. Huovinretki, Säkylä 
Viime talvena laturetki jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen takia. Seuraa tilannetta jos 
alkavana talvena hiihto onnistuisi. Päivämääräkin selviää sitten myöhemmin. Kimppakyy-
tejä järjestelee Else-Maj.  
 
to 8.3. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18:30  
Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Esa Lehikoinen tulee kertomaan miten 
lämpenevä ilmasto vaikuttaa Suomen linnustoon. Mitkä linnut pakenevat pohjoiseen, ja 
mitä saadaan tilalle? 
 
pe-su 16-18.3 Tunturiladun kevätpäivät ja -kokous Rautavaaralla, Tsietsa järjestä-
jänä. 
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle. 
 
la-su 24-25.3. Ulkoilupäivät Koirasaaressa 
Kokoonnumme lauantaina klo 10. Tehdään hiihtoretkiä Kurjenrahkan kansallispuiston 
avosoilla, aurinkoisilla keväthangilla. Jos talvi ei meitä suosi, niin jätetään sukset kotiin, ja 
patikoidaan poluilla. Päiväretkieväät mukaan. Saunan lämmössä palautetaan päivän rasi-
tukset illalla. Kämpällä järjestetään yhteisruokailu omakustannushintaan viikkoa ennen Pir-
kolle ilmoittautuneille. 
 
Huhtikuu 
 
la-la 31.3-7.4. Login 40v-juhlahiihtoviikko Susikyrössä.  
Majoitus on ilmainen ennakkoon ilmoittautuneille (Tunturiladun lahja 40 vuotiaalle Lo-
gille).  
Taas on mahdollista päästä keväthangille upeisiin maisemiin. Voit hiihdellä lähiladuilla tai 
tehdä päivämatkoja tunturiin aina Pallakselle asti. Ylläs-Pallaksen kansallispuisto, tai vaik-
kapa Puljun tai Pöyrisjärven erämaa-alueet tarjoavat myös erinomaiset vaellusmahdollisuu-
det. Matkustustapa määräytyy osanottajamäärän mukaan. Ilmoittaudu Paavolle 23.2. men-
nessä. Kerhon nettisivuilta ja kerhoilloissa saat tarkempaa tietoa kun asiat etenevät. 
 
to 12.4. 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 Alaskan matkalta, ja saadaan päivitettyä tietoa tule-
vasta Login juhlavuoden matkasta. 
 
la 28.4. Tutustutaan pyöräillen Turun ympäristöön. 
Kokoonnumme klo 10 Tuomiokirkon pääportaiden luona ja lähdemme seuraamaan Aurajo-
kea tutustuen mm. Halisten koskeen, Kuralan siltaan, Muikunvuoreen, Järvelän kosteik-
koon ja Littoistenjärveen. Matkaa tulee vajaa 20 km sekä vähän kävelyä. Jossain pidetään 
evästauko, joten eväät mukaan. Sateen sattuessa sateella. Ilmoittautumiset Else-Majlle. 
        
  



Toukokuu 
 
to-la 10.-12.5. Helapyöräily ja talkoot/päättäjäiset 
Lähtö on torstaina Blombergin aukiolta (Veritas-stadionin parkkipaikalta) klo 10. Reitti kul-
kee Halisten kautta Ruskolle, Maskuun, Lemuun ja Mietoisiin, missä yövytään Markun 
luona (keittoa ja sauna tarjolla). Matkaa kertyy n. 50 km. Perjantaina jatketaan Miiaisten, 
Nousiaisten ja Valpperin kautta Koirasaareen, mihin tulee matkaa reilut 40 km. Lauantaina 
voi valita lähteekö polkemaan äitienpäiväksi kotiin vai jääkö polttopuutalkoihin, mitkä alka-
vat Koirasaaressa lauantaina klo 10, ja minkä jälkeen ovat kevätkauden päättäjäiset. Mar-
kulta saa tarkempaa tietoa majoittumisesta ja pyöräilyreitistä. Ilmoittautumiset Paavolle, 
myös vain talkoisiin osallistuvat. Talkoolaisille on tarjolla ruokaa kun ilmoittautuu sinne 
viikkoa ennen. 
 
Kesäkuu 
       
Tunturiladun talkoot Susi-Talas viikolla 23. 
Tunturiladun talkoot Susi-Kiisa viikolla 24. 
Tunturiladun talkoot  Susikyrö viikoilla 25.  
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle. 
 

Heinäkuu 
 

Login 40v-juhlamatka Keski-Eurooppaan 
Suunnitteilla on viikon mittainen matka lähinnä Unkariin, Itävaltaan tai Sloveniaan, ja siellä 
tehdä päiväretkiä maastopoluilla ja kulttuurimaisemissa. Oppaaksemme olemme pyytäneet 
Ester Solymaria, joka opasti meitä taannoisella Kroatian matkalla. Hän on luvannut järjes-
tää meille mukavan matkan. Järjestelyt ovat vielä alkutekijöissään, ja niistä tiedotetaan ker-
hon nettisivuilla ja sähköpostijakelussa heti kun tietoa saadaan. Myös Paavolta ja Paulilta 
voi kysellä. 
 
 
Seuraa siis kerhon nettisivuja! Sieltä löytyy lisää tietoa jos tulee muitakin tapahtumia, 
joita ei Aviisaan ehtinyt. 
 
 

                    
Tällaisia vastaantulijoita oli Login Itävallan retkellä v. 2011. Millaisille poluille mahdamme-
kaan ensi kesänä joutua. 



 

SUSIASIAA: 
Kiinnostaako Outa-, Tunturi- tai Johtajasusien upeaan rääthyyn pääsy? Voit päästä mu-
kaan, jos sinulle on jo kertynyt vähän vaelluskokemusta ja tietoa Lapista, jos taas koke-
musta ei vielä ole riittävästi, niin voit tiedustella mahdollisia tilaisuuksia kokemusten hankki-
miseen ja tarvittavien suoritusten keräämiseen mm. alla mainituilta. Tietoja asiasta löytyy 
Tunturiladun www-sivuilta. 
Näin hakeminen tapahtuu: 
-toimita susianomuksesi ennen kesäpäiviä susivaliokunnalle 
-suorita susihaastattelu Tunturiladun kevät- tai kesäpäivillä (tai jos ajankohta ei sovi, niin 
pyritään susivaliokunnan kanssa sopimaan toinen ajankohta haastattelulle). 
Jos ilmenee jotain kysyttävää anomuskaavakkeista tai muusta asiaan liittyvästä, ota yh-
teyttä. 
 
Anja Kylävalli                                                                              
susivaliokunnan jäsen 
Login susivastaava                                                                                  
0505766960                                                                                             
anjakylavalli(at)gmail.com               

 

 

MAKSUASIAA  

Vuoden 2018 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. (maksaa kerholle 9 €) 

 

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, LOGI-

AVIISAN (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! 


