
 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI 

Tunturilatu ry:n 10. kerho 
 

AVIISA 1/2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

  
Saariselän kaamos odottaa taas hiihtäjiä 



           

LOGIN JOHTOKUNTA 2019: 
           

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

Milla SUOMINEN  0504102266 millasuominen90(at)gmail.com 

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

Pekka KALLIO  0505272796  

Riitta HOVERFÄLT  0400445164 riitta.hoverfalt(at)fimnet.fi 

Paul PAKARINEN tiedotus, Login 

Tarinat 
0505688703 paul.pakarinen(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 

Anja KYLÄVALLI susivastaava 0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

 
 

 

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 ja muutkin ulkoilusta kiinnostuneet! 
 
Haluan kiittää teitä kaikkia meidän yhteisen harrastuksen hyväksi tekemästä työstä, 
joka on jatkunut jo yli 40 vuotta.  Ja nyt voimme vain muistella hyvin onnistunutta 
juhlavuotta ja eritoten ulkomaanmatkaa. 
Taas on vuosi päättymässä, nykyään ne tuntuvat vaihtuvan aina vain nopeammin ja 
nyt on alkamassa uusi toimintavuosi 2019. Kerhollemme on valittu uusi johtokunta 
johon luottaen toivon meille kaikille mielenkiintoista toimintaa, erityisesti toivoisin taas 
kerran toiminnan kiinnostavan uusia ja nuorempia jäseniä. Tutustu näihin retkiin heti 
tässä Aviisassa, päivitä tietojasi nettisivuillamme ja käymällä kerhon järjestämissä 
tilaisuuksissa. Toivottavasti saamme hyvät talviset olosuhteet helmikuussa ja 
pääsemme viettämään Korpihiihdon viikonloppua 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 lähes 40 vuotta ja 
kerholaiset ovat talkootyöllä pitäneet kämppää hyvässä kunnossa. Kämpän 
käyttöastetta toivoisin jäsenten lisäävän, hankkimalla oman avaimen ja näin ollen 
pääsisit nauttimaa tästä kaikesta oman aikataulun mukaan. Koirasaaren kämpän 
osoite löytyy sivulta 2. 
Muistakaa nauttia ulkona liikkumisesta, se on parasta lääkettä hyvään terveyteen! 
Oikein hyvää joulunaikaa ja retkeilyn rikasta Uutta Vuotta kaikille! 
Paavo   
 
 

TOIMINTAMUISTIO 2019  
Henkilöiden yhteystiedot, joille kehotetaan ilmoittautumaan, löytyvät pääosin 
sivulta 2. 
 
Tammikuu 
 
5. – 26.1. Kaamoshiihdot Saariselällä. 
Ilmoittautuminen päättyi jo syksyllä 2018, mutta Paavolta voi vielä joulukuussa ky-
sellä, josko mukaan mahtuisi. OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ ! 
 
Helmikuu  
 
to 14.2. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30 
Ensiapukoulutusta. Sairaanhoitaja Mikko Nuorinko tulee Anne-nuken ja defibril-
laattorin kanssa opastamaan sydänpysähdyksen saaneen elvytystä. Kaikki haluk-
kaat saavat harjoitella. 
 
ti 19.2. Login 41. synttärit 
Synttäreitä vietetään ruokailun ja muun mukavan merkeissä ravintola JULINIAssa, 
Linnankatu 18 4. krs. klo 18 alkaen. Hinnat: 15e/jäsen, 25e/muut, paikanpäällä kä-
teisellä. Sitovat ilmoittautumiset ja tiedot mahdollisista ruokarajoitteista viimeistään 
3.2. mennessä Pirkolle.  



la - su 23. - 24.2. Perinteinen korpihiihto Koirasaaressa 
Molempina päivinä hiihdellään lähimaastossa jos lunta on, muuten patikoidaan. Sil-
loin on hyvä tilaisuus tutustua talviretkeilyn asioihin ihan käytännössä. Yhteisruokai-
lun omakustannushintaan saat jos ilmoittaudut Paavolle tai Pirkolle viikkoa ennen. 
 

Maaliskuu 
 
??  Huovinretki, Säkylä 
Kimppakyytejä järjestelee Else-Maj 
 
to 14.3. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30 laulun merkeissä. 
Pertti Keihään johdolla lauletaan Pentti Viherluodon ikivihreitä lauluja. Mukana on 
mahdollisesti myös säveltäjämestarin tytär urkuri Virpi Metsätähti. 
      
ti 19.3. Pöllökävely Ruissalossa klo 18:45 
Yritetään taas kuunnella pöllöjä, vaikka edelliset kerrat eivät tulosta ole tuottaneet-
kaan. Jospa nyt onni suosii. Kokoonnutaan puutarhan parkkipaikalla. Paikalle pää-
see myös bussilla 8, lähtee Puutorilta klo 18:30.  
 
la-su 23. - 24.3. Ulkoilupäivät Koirasaaressa. 
Molempina päivinä klo 10 alkaen tehdään hiihtoretkiä Kurjenrahkan kansallispuiston 
avosoilla, toivottavasti aurinkoisilla keväthangilla. Päiväretkieväät mukaan. Saunan 
lämmössä palautetaan päivän rasitukset illalla, ja ehkä NYT kuullaan pöllöjäkin. 
Kämpällä järjestetään yhteisruokailu omakustannushintaan viikkoa ennen Pirkolle 
ilmoittautuneille. 
. 
 
Huhtikuu 
 
30.3. - 6.4. Hiihtoviikko Susikyrössä 
Taas on mahdollista päästä keväthangille upeisiin maisemiin. Voit hiihdellä lähila-
duilla tai tehdä päivämatkoja tunturiin, aina Pallakselle asti. Lähellä ovat myös mah-
tavat vaellusmaastot. Matkustustapa määräytyy osanottajamäärän mukaan. Ilmoit-
taudu Paavolle 23.2. mennessä. Kerhon nettisivuilta ja kerhoilloissa saat tarkem-
paa tietoa kun asiat etenevät. 
 
to 11.4. KOKOUSKUTSU:   
Tunturikerho Login sääntömääräinen kevätkokous klo 18.30 Toivo II:ssa 
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsitel-
täviksi, pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen ko-
kousta. Kokouksen jälkeen Milla Suominen näyttää kuvia Puolasta. 
 
pe-su 26. - 28.4. Tunturiladun kevätpäivät ja kokous Vuontispirtillä  
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle. 

 
  



Toukokuu 
 
pe-su 3.-5.5. KEVÄINEN MERIRETKI UTÖSEEN. 
  Lähdemme yhteysalus Eivorilla Nauvon Pärnäisistä klo 18.15. Autot jätetään 
satamaan Pärnäisiin. Huomioikaa, että keväällä on ruuhkaa Parainen-Nauvo-
lautalla, joten kannattaa varata 2 tuntia matkaan Turku-Pärnäinen. Perillä 
Utössä olemme n. klo 23.15. Laiva lähtee takaisin sunnuntaina klo 12.30. Ma-
joitumme Hanna Kovasen taloon, jossa on makuutilat 2+2+3+4 hengelle, tar-
vittassa yksi lisävuode. Paikat ilmoittautumisjärjestyksessä (Nyt nopeat syö-
vät hitaat!). Omat lakanat ja pyyhe mukaan. Viikonlopun majoituksen hinta on 
700 € ja se jaetaan yöpyjien kesken. Lauantaina on mahdollisuus viettää myös 
päivä Jurmossa. Ilmoittautuminen allekirjoittaneelle jo maaliskuun puoliväliin 
mennessä koska olen mahdollisesti huhtikuussa kahden viikon vaelluksella. 
Yhteystiedot sivulla 2, RIITTA HOVERFÄLT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti 15.5. Kevätillan kävely Katariinanlaaksossa  
Kokoonnumme klo 21 Uittamolle Soutu- ja Melontakeskuksen parkkipaikalle ja kä-
velemme 2 - 3 tuntia Katariinalaakson ja Rauvolanlahden maisemissa kuunnellen 
lintuja ja katsellen heräävä luontoa. Päälle tarpeeksi vaatetta ja mukavat kengät ja 
eväät mukaan. 
 
vko 20 – 21 
Talkooviikot Koirasaaressa ja Särkijärvellä. Käsitellään molempien kämppien ulko-
seinät. Tarkempaa tietoa tulee keväällä. 
 
to-pe 30. – 31.5. Helapyöräily 
Se toteutetaan tänä vuonna kahden päivän pyöräilynä. Kokoonnumme Helators-
taina 30.05. klo 9 Blomberginaukiolle (Turku, Kupittaa) ja lähdemme polkemaan 
kohti Pöytyän Puhon kylää. Yöpyminen Else-Maj’n residenssissä joko sisätiloissa 
lattialla tai oma teltta mukaan. Seuraavana päivänä palaamme Turkuun. Matkaa tu-
lee yhteen suuntaan 45 – 55 km. Mukaan evästä matkalle (talo tarjoaa ruokakeiton 
ja aamukahvin), makuupussi ja alusta, saunavarusteet. Lisää tietoja ja ilmoittautumi-
nen Else-Maj Suolinna (sivu 2) 16.5. mennessä. 
 
 
  



Kesäkuu 
 
Tunturiladun talkoot, Susikyrö viikolla 23, Susi-Kiisalla viikolla 24 ja Susi-Ta-
laksella viikolla 25. Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä 
Paavolle. 
 
20. - 26.6. Kerhon Juhannusviikko Susi-Kiisalla 
Kiisa on varattu kerhoviikoksi. Ilmoittautuminen ja tiedustelut viimeistään 30.5. Paa-
volle. 
 
 
 
 
Muita tulevia tapahtumia 
 
Logi tekee heinäkuussa viikonlopun veneretken Pähkinäisiin TST:n aluksella 
Anna Duunilla. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin. Tietoa tulee seuraavaan 
Aviisaan. 
 
Login ruskaviikko Susi-Kiisalla viikolla 37 (7.-14.9.) 
 
Tunturiladun Syyskokous ja Susiaiset Saarijärvellä 25. - 27.10. 
 
 
 
      
 
SUSIASIAA: 
Kiinnostaako Outa-, Tunturi- tai Johtajasusien upeaan rääthyyn pääsy? Voit päästä 
mukaan, jos sinulle on jo kertynyt vähän vaelluskokemusta ja tietoa Lapista, jos taas 
kokemusta ei vielä ole riittävästi, niin voit tiedustella mahdollisia tilaisuuksia koke-
musten hankkimiseen ja tarvittavien suoritusten keräämiseen mm. alla mainitulta. 
Tietoja asiasta löytyy Tunturiladun www-sivuilta. 
Näin hakeminen tapahtuu: 
-toimita susianomuksesi ennen kesäpäiviä susivaliokunnalle 
-suorita susihaastattelu Tunturiladun kesäpäivillä (tai jos ajankohta ei sovi, niin pyri-
tään susivaliokunnan kanssa sopimaan toinen ajankohta haastattelulle). 
Jos ilmenee jotain kysyttävää anomuskaavakkeista tai muusta asiaan liittyvästä, ota 
yhteyttä. 
 
Anja Kylävalli                                                                              
susivaliokunnan jäsen 
Login susivastaava                                                                                  
0505766960                                                                                             
anjakylavalli@gmail.com                           

 
  

 

  



MAKSUASIAA  

 

Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat: 

Henkilöjäsenyys   41 €  (sis. kerhon osuuden 9 €) 

Rinnakkaisjäsenyys    35 € (sis. kerhon os. 9 €) 

Perhejäsenyys - samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet 64 €  (sis. kerhon os. 12 €) 

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys: 

- alle 20 vuotias tai alle 29 v. opiskelija   21 €  (sis. kerhon os. 5 €) 

 

Tunturiladun ainaisjäsenyys myönnetään vain ikä- ja kunniasusiarvojen yhteydessä. (kerhon 

jäsenyys  9 €) 

 

1.10. jälkeen liittyneitä ei enää laskuteta kuluvalla vuodella. Joulukuun alkuun mennessä liittyneille 

lähetetään vuoden viimeinen Latu ja Polku-lehti sekä Tunturilatu-lehti. 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 09 8567 

7450. 

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! 


