
 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI 

Tunturilatu ry:n 10. kerho 
 

AVIISA 1/2020 

 

 

 
  

         … ja taas TIELoma odottaa tammikuussa logilaisia 



 

LOGIN JOHTOKUNTA 2020: 
           

Anja KYLÄVALLI puheenjohtaja 0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

Jaakko VIRA varapj 0505371691 jaakko.vira(at)luukku.com 

Anna LYYTIKÄINEN   0406826601 abirgers(at)gmail.com 

Raakel LAITINEN apuemäntä 0451453898 miserablina(at)gmail.com 

Mikko LAITINEN  0405378753 laitinen.mp(at)gmail.com 

Paul PAKARINEN sihteeri, jäsenasiat, tiedotus 0505688703 paul.pakarinen(at)gmail.com 

Pertti SIROLA  0400779300 pertti.sirola(at)gmail.com 

 
TOIMIHENKILÖT: 

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

Kari IHAMO turvallisuus, Koirasaaren Isid 0405144894 kari.ihamo(at)pp.inet.fi 

 
 
LOGIN SÄHKÖPOSTIOSOITE:   tunturikerhologi(at)gmail.com 
LOGIN POSTI:               Hovioikeudenkatu 4 A 20, 20500 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.  
 
Kerhohuone: VÄHÄHEIKKILÄNTIE 56 A, 2. kerros, Turku 
 
Koirasaaren kämpän osoite on Koirasaarentie 230, Mynämäki. 
 
Kerhon toiminnasta muistutetaan myös maanantain Turun Sanomien Yhdistykset-pals-
talla. Seuraa palstaa viikoittain! 
 
 
Tapahtumista tiedotetaan myös sähköpostitse. Jos et ole vielä jakelun piirissä, niin il-
moita sihteerille sähköpostiosoitteesi. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut niin 
muista ilmoittaa myös siitä. 
Jos haluat jatkossa Aviisan vain sähköpostin liitteenä, niin ilmoita siitäkin viestillä kerhon 
sähköpostiin.  

  

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. Taas on vuosi päättymässä, nykyään ne tuntuvat vaihtuvan aina 
vain nopeammin ja nyt on alkamassa uusi toimintavuosi 2020. Kerhollemme on valittu uusi 
johto johon luottaen toivon meille kaikille mielenkiintoista toimintaa, erityisesti toivoisin taas 
kerran toiminnan kiinnostavan uusia ja nuorempia jäseniä. Tutustu näihin retkiin heti tässä 
Aviisassa ja nettisivuillamme sekä käymällä kerhon järjestämissä tilaisuuksissa. Toivotta-
vasti 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 mau-
kas 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 jä-
senten 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 joulun aikaa ja retkeilyn rikasta Uutta Vuotta kaikille! 

Paavo   
 

 
 
TOIMINTAMUISTIO 2020  
Yhteystiedot, joille kehotetaan ilmoittautumaan, löytyvät sivulta 2, ja Paavon yhteydet 
ovat edelleen puh 0407062764 ja s-posti paavo.kramsu(at)pp.inet.fi 
 
Tammikuu 
 
4. – 25.1. Kaamoshiihdot Saariselällä. 
Ilmoittautuminen päättyi jo syksyllä 2019, mutta Paavolta voi vielä joulukuussa kysellä, 
josko mukaan mahtuisi. OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ! 
 
Helmikuu  
 
to 13.2. Kerhoilta uudessa kerhotilassa (ks. sivu 2) HUOM! aika klo 18.00.  
Jukka Lämsä tulee näyttämään luontokuvia Etelä- Afrikasta, jossa hän on käynyt 5 kertaa. 
Maassa on rikas ja kaunis luonto sekä iloiset ja ystävälliset ihmiset. Tule mukaan Jukan 
opastamalle luontoretkelle. 
  
la 22.2. Login 42. synttärit klo 10 – 14 
Maarian Mahdin majalla (os. Paimalantie 305, bussi 22 Puutorilta) 
Synttäreitä vietetään liikunnan, saunomisen ja muun mukavan yhdessä olemisen mer-
keissä kahvitellessa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 3.2. mennessä Paavolle. 
Jos on lunta, niin Christer ajaa ladun Maarian altaalle. Siis sukset mukaan. 
 
la - su 28. - 29.2. Perinteinen korpihiihto Koirasaaressa 
Molempina päivinä hiihdellään lähimaastossa jos lunta on, muuten patikoidaan. Silloin on 
hyvä tilaisuus tutustua talviretkeilyn asioihin ihan käytännössä. Yhteisruokailun omakustan-
nushintaan saat jos ilmoittaudut Paavolle viikkoa ennen. 



Maaliskuu 
 
to 12.3. Kerhoilta uudessa kerhotilassa (ks. sivu 2) HUOM! aika klo 18.00. 
Turun Suunnistajien asiantuntija tulee kertomaan suunnistuksesta ja Turku-rasteista. 
Viikkorastit ovat erinomainen ulkoilumuoto! Tule oppimaan! 
 
pe-su 13. - 15.3. Tunturiladun kevätpäivät ja kokous Pieksämäellä. 
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle. 
 
la-su 21. - 22.3. Ulkoilupäivät Koirasaaressa. 
Molempina päivinä klo 10 alkaen tehdään hiihtoretkiä Kurjenrahkan kansallispuiston 
avosoilla, toivottavasti aurinkoisilla keväthangilla. Päiväretkieväät mukaan. Illalla saunan 
lämmössä palautellaan pois päivän rasitukset, ja ehkä NYT kuullaan pöllöjäkin. Kämpällä 
järjestetään yhteisruokailu omakustannushintaan viikkoa ennen Paavolle ilmoittautuneille. 
 
 
Huhtikuu 
 
28.3. - 4.4. Hiihtoviikko Susikyrössä 
Taas on mahdollista päästä keväthangille upeisiin maisemiin. Voit hiihdellä lähiladuilla tai 
tehdä päivämatkoja tunturiin, aina Pallakselle asti. Lähellä ovat myös mahtavat vaellus-
maastot. Matkustustapa määräytyy osanottajamäärän mukaan. Ilmoittaudu Paavolle 
23.2. mennessä. Kerhon nettisivuilta ja kerhoilloissa saat tarkempaa tietoa kun asiat ete-
nevät. 
 
to 16.4. KOKOUSKUTSU:   
Tunturikerho Login sääntömääräinen kevätkokous klo 18.30  
Veteraaniurheilijoiden kerhohuoneessa Kuninkaankartanonkatu 10, Turku 
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi, 
pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen kokousta. Kokouk-
sen jälkeen Leena Kortesalo kertoo Pohjola-Nordenin toiminnasta ja matkoista. 
 
la 25.4. Bussiretki Ritajärven luonnonsuojelualueelle Sastamalaan. 
Bussi lähtee lauantaina Turun linja-autoasemalta (Läntinen Pitkäkatu 9) klo 8 ja palaa klo 
18. Patikoidaan merkatuilla reiteillä, ja taukopaikoilla syödään eväitä. Hinta jäsenille on 15 
€ ja ulkopuolisille 20 €. Ilmoittautuminen Jaakolle 20.3. mennessä. Alue on kokemisen ar-
voinen (ks. retkipaikka.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue-sastamala/). 
 
Toukokuu 
 
ti 5.5. klo 18.00. Iltarastit Turun hiihtäjien majalta, Wibeliuksentie 21 Turku (Ilpoinen). 
Otetaan käyttöön maaliskuussa saadut opastukset. Rastit ovat helppokulkuisessa maas-
tossa. Kun nyt lähdet kokeilemaan, niin sitten on valmius lähteä viikoittain Turku-Rasteille. 
 
ti 12.5. Kevätillan ulkoiluretki Vaarniemen kallioille.  
Kokoonnumme klo 20 Vaarniemen parkkipaikalle (Rauvolantie 232, Vaarniemi) josta käve-
lemme Vaarniemen kallioille, missä on näköalatorni ja nuotiopaikka. Retki kestää 2 - 3 tun-
tia. Syödään eväitä ja paistetaan makkaraa ja nautitaan maisemista kuunnellen lintuja ja 
katsellen heräävä luontoa. Päälle tarpeeksi vaatetta ja mukavat kengät ja eväät mukaan. 
Tiedustelut Paavolta. 
 



to-su 21. – 24.5. Helapyöräily ja talkoot Koirasaaressa. 
Kokoonnumme Helatorstaina 21.05. klo 9 Blomberginaukiolle (Turku, Kupittaa) ja läh-
demme polkemaan kohti Koirasaarta. Yöpyminen kämpässä tai oma teltta mukaan. Koira-
saaressa siivotaan ja laitetaan polttopuuasiat kuntoon. Käymme päiväretkellä Vaskijärven 
luonnonpuistossa. Sunnuntaina palaamme Turkuun. Matkaa tulee yhteen suuntaan 45 – 
55 km. Mukaan evästä (talo tarjoaa talkoisiin osallistujille keittoruokaa ja aamukahvin), ma-
kuupussi ja tyynyliina, saunavarusteet. Lisää tietoja ja ilmoittautuminen Paavo 12.5. men-
nessä. 
 
Kesäkuu 
 
Tunturiladun talkoot, Susikyrö viikolla 23, Susi-Kiisalla viikolla 24 ja Susi-Talaksella 
viikolla 25. Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolle. 
 
Muita tulevia tapahtumia 
 
Login ruskaviikko Susi-Talaksella viikolla 37 (5.-12.9.) 
 

 

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 hank-
kimiseen 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 pyritään su-
sivaliokunnan kanssa sopimaan toinen ajankohta haastattelulle). 
Jos ilmenee jotain kysyttävää anomuskaavakkeista tai muusta asiaan liittyvästä, ota yh-
teyttä. 
 
Anja Kylävalli                                                                              
Susivaliokunnan puheenjohtaja 
Login susivastaava           
0505766960                                                                                             
anjakylavalli@gmail.com            
 

 

Login vetovastuu vaihtuu 
 

 

Kuten sivulta 2 ilmenee, niin Login syyskokous valitsi kerholle uuden puheenjohta-

jan. Kunniasusi Paavo Kramsu ei halunnut enää asettua ehdolle, ja hänen työtään 

jatkamaan valittiin Johtajasusi Anja Kylävalli. Tarkempi esittely molemmista tulee 

ensi helmikuussa ilmestyvään Login Tarinoihin. Tässä vaiheessa sanotaan vain ISO 

kiitos Paavolle, ja toivotetaan Anjalle menestystä ja jaksamista logilaisten johtajana. 

 

 



www.tunturilatu.fi 
Tunturiladulle, ja näin ollen myös Logille, tulee tammikuussa 2020 uudet verkkosivut. Nii-
den myötä tiedotus tulee paranemaan, ja nyt voidaan taas paremmin julkaista myös jäse-
nistön tekstejä ja kuvia. Siispä vaan innolla kirjoittamaan retkijuttuja ja ottamaan kuvia, ja 
jopa YouTube-videot tulevat nyt mahdolliseksi liittää mukaan.  
 
Juttuja voi toimittaa Login tiedotusvastaavalle Paulille. 
 
 
 

MAKSUASIAA  

 

Vuoden 2020 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) 

- Loue  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! 
 

 

 


