
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI 

Tunturilatu ry:n 10. kerho 
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VIELÄKÖ TÄMÄ VITSAUS RAJOITTAA TOIMIAMME, VAI 

TOTEUTUVATKO KEVÄTPUOLEN SUUNNITELMAT? 
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LOGIN JOHTOKUNTA 2021: 
           

Anja KYLÄVALLI puheenjohta
ja 

0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

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

Nina ISOTALO   0414636075 isotalonina(at)gmail.com 

Raakel LAITINEN apuemäntä 0451453898 miserablina(at)gmail.com 

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

Kaija TOIVOLA  0503485507 toivolakaija(at)gmail.com 

Jaakko VIRA  0505371691 jaakko.vira(at)gmail.com 

 
TOIMIHENKILÖT: 

Anna  LYYTIKÄINEN rahastonhoitaja 0406826601 abirgers(at)gmail.com 

Kari IHAMO 
 

turvallisuus, 
Koirasaaren Isid 

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

Paul PAKARINEN 
siht., jäsenasiat, 
tiedotus 

0505688703 paul.pakarinen(at)gmail.com 

 
 

LOGIN SÄHKÖPOSTIOSOITE:   tunturikerhologi(at)gmail.com 
LOGIN POSTI:     Hovioikeudenkatu 4 A 20, 20500 Turku  
LOGIN TILINRO: Tilinumero tulee muuttumaan vuoden 2021 alkupuolella. Uusi löytyy 
myöhemmin kotisivuilta. 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/
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Puheenjohtajan tervehdys logilaisille ja Aviisan lukijoille! 
 

iitos kaikille eri tapahtumiin osallistuneille ja niille, jotka ovat osallistuneet 
järjestelyin. Erityisesti kiitos niille, jotka ovat toimineet vastuutehtävissä Logissa ja 
Tunturiladussa. Pitkäaikainen Tunturiladun kämppäisäntä Pekka Kallio on 

siirtymässä kämppätoimikunnan vetovastuusta ns. rivijäseneksi. Suuri kiitos upeasta 
panoksesta Tunturiladun kämppien rakentamisessa ja huolenpidosta.   
 
Vuosi 2020 on ollut varsin poikkeava ja haastava. Vuosi alkoi lumettomalla talvella Turun 
seudulla. Alkuvuoden tapahtumat pystyttiin järjestämään, mutta maaliskuusta lähtien 
jouduimme perumaan tapahtuman toisensa jälkeen Covid19 viruksen aiheuttaman 
pandemian vuoksi. Kesän ja syksyn tapahtumia on voitu järjestää turvaohjeita noudattaen. 
Savusauna, Ruskaviikko Susi-Talaksella, Karpaloretki Koirasaaressa ja Kurjenrahkalla 
toteutettiin. Kerhoiltoja ja kokouksiakin on pystytty pitämään maskeihin sonnustautuneina. 
Onneksi iloista puheensorinaakin on kuulunut, vaikka kahvitarjoilustakin luovuttiin 
turvallisuussyistä. Perinteinen Adventtikirkko jouduttiin perumaan ja pikkujoulun 
järjestelyihin tehtiin muutoksia ja tilaisuus siirtyi ulkotapahtumaksi Koirasaaressa. Tätä 
kirjoittaessa koronatilanne on Suomessa menossa huonompaan suuntaan, mutta toivon, 
että vielä jaksetaan noudattaa turvaohjeista ja saadaan tilanne kääntymään parempaan. 
Keväällä toivottavasti päivien pidetessä saadaan valoisia uutisia viruksen taltuttamisesta 
turvaohjeisen noudattamisen ja rokotusten ansiosta.   
 
Johtokunta on kaikesta huolimatta laatinut keväälle varsin runsaan perinteisen 
ohjelmakalenterin. Kaamoshiihtoihin on väkeä lähdössä ja tammikuun moni viettääkin 
Saariselän lumilla. Talvella ja keväällä hyödynnetään Koirasaarta ja kansallispuistoa 
retkeilyyn. Toivon, että lunta saadaan ja päästään hiihtämään. Keväällä ja syksyllä on 
perinteiset viikot varattu Susikyröön ja Juhannusta vietetään Susi-Kiisalla. Tilaisuudet on 
suunniteltu niin, että ne voitaisiin toteuttaa turvallisesti koronatilanteessakin. Nyt, jos 
koskaan, on tärkeää pitää huolta kunnostaan, ulkoilla, liikkua ja nauttia luonnosta. Pitäkää 
yhteyttä ystäviin ja virkistäkää toisianne ainakin digitaalisesti, vaikka puhelimella. 
Kaikki sudet huomioikaa, että uusi yhteinen susimerkki arkikäyttöön on nyt saatavilla. 
Susijärjestelmästä kiinnostuneet tutustukaa Tunturiladun sivuilta päivitettyihin 
susisääntöihin. Vuonna 2021 susiaiset ovat syksyllä Lapissa ja uusia tunturisusia 
kaivataan.  
 
Seuratkaa myös Tunturiladun nettisivuilta Login sivuja, mihin päivitetään tietoja 
tapahtumista. Koirasaaren kämppä on jäsenistön käytettävissä, kunhan avain on 
lunastettu. 
 
Hyvää vuotta 2021 kaikille, nauttikaa ulkoilusta ja retkistä! 
 

    Anja      

    
  

K 
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TOIMINTAMUISTIO 2021, KEVÄTKAUSI 
 
 
ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN MIELUITEN SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTIVIES-
TINÄ SIHTEERILLE TAI PUHEENJOHTAJALLE. Yhteystiedot löytyvät sivulta 2. Myös 
Login omaa sähköpostia voi käyttää. 
 
 
Tammikuu 
 
2.–23.1.  Perinteiset  kaamoshiihdot Saariselällä. 
Peruutuspaikkoja voi kysellä ennen uutta vuotta Paavo Kramsulta (puh. 0407062764) 
 
Helmikuu  
 
to 11.2. Kerhoilta klo 18  Vähäheikkiläntien kerhohuoneessa 
Saammeko naalin takaisin? Antti Karlin kertoo naalista ennen ja nyt, sekä siitä mitä työtä 
naalin hyväksi tehdään. 
 
la 20.2. Login 43. synttärit Maarian Mahdin majalla klo 10 - 14 
(os. Paimalantie 305, bussi 22 Puutorilta) 
Viimekertaiseen tapaan vietetään synttäreitä ulkoilun (jos ei sada kaatamalla kuten vii-
meksi) ja kahvittelun merkeissä. 
 
Maaliskuu 
 
la-su 6.-7.3. Korpihiihto Koirasaaressa. 
Jos vaikka saataisiin lunta, niin hiihdellään metsäteillä ja soilla. Jos ei suksilla suju, niin pa-
tikoidaan. Illalla kuitenkin sauna lämpiää. Viikkoa ennen ilmoittautuneille on tarjolla soppa-
ruokaa omakustannushintaan. 
 
to 11.3. KOKOUSKUTSU:   
Tunturikerho Login sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00 Vähäheikkiläntien ker-
hotilassa. 
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi 
pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen kokousta. 
Kokouksen jälkeen on kirjaesittely. Ilkka Vaura on Kari Autton kanssa julkaissut laajan 
tieto- ja kuvateoksen nimeltä ”Ounis - paikan henki. Ounastunturit ja Ketomellan kylä”. 
Ilkka tulee kertomaan kirjastaan meille.  
 
 
la-su 20.-21.3. Ulkoilupäivät Koirasaaressa. 
Molempina päivinä klo 10 alkaen tehdään hiihtoretkiä Kurjenrahkan kansallispuiston 
avosoilla, toivottavasti aurinkoisilla keväthangilla. Päiväretkieväät mukaan. Kämpällä jär-
jestetään yhteisruokailu omakustannushintaan niille, jotka ovat viikkoa ennen ilmoittautu-
neet. 
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Huhtikuu 
 
3.4. - 10.4. 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. Ilmoittauduttava kuukautta ennen. Kerhon nettisivuilta ja kerhoilloissa tulee tar-
kempaa tietoa esim. matkustuksesta. 

 
 
la 24.4. Päiväretki Paimioon klo 10. 
Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan Paimion parantolaan (osoite: Alvar Aallontie 
275, Paimio), ja sen jälkeen ulkoillaan luontopolulla (katso: paimio.fi/files/205/luonto-
polku.pdf). Ilmoittautuminen on suotavaa, ja kimppakyytejä voi kysellä. 
 
Toukokuu 
 
la 8.5. Päiväretki Reilaan 
Lähtö Turusta kimppakyydeillä klo 8.00 ja klo 9.30 tapaamme oppaamme Antti Karlinin 
Pyhärannan Reilassa. Siellä retkeilemme noin 3 t. Antti kertoo alueesta ja sen kehittämi-
sestä. Makkaranpaistomahdollisuus. Ilmoittaudu ennakkoon. 
 
to 13.5. alkaen perinteinen helapyöräily 
Tästä tulee tarkempaa tietoa aikanaan kerhon nettisivuille. 
 
22.-23.5. Tunturiladun kevätpäivät Geatkin järjestämänä.  
(katso Tunturilatu-lehti). 
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to 27.5. Kevätillan ulkoiluretki Vaarniemen kallioille.  
Kokoonnumme klo 20 Vaarniemen parkkipaikalle (Rauvolantie 232, Vaarniemi), josta kä-
velemme Vaarniemen kallioille, jossa on näköalatorni ja nuotiopaikka. Retki kestää 2 - 3 
tuntia. Syödään eväitä ja paistetaan makkaraa ja nautitaan maisemista kuunnellen lintuja 
ja katsellen heräävä luontoa. Mukavat kengät ja eväät mukaan. 
 
la-su 29.-30.5. Koirasaaren talkoot ja kevätkauden päättäjäiset. 
Tiedossa mm. vähän polttopuuhommia, kun iso haapa pihapiiristä kaadetaan ja klapite-
taan. Lisätietoa tarvittaessa tullee nettisivuille. 
 
Kesäkuu 
 
5.6.Tunturiladun kämpppätalkoot alkavat ja kestävät 3 viikkoa. 
Tarkemmin Tunturilatu-lehdessä.                
 
23.-30.6. LOGIN JUHANNUSVIIKKO SUSI-KIISALLA 
Kiisa on varattu kerhoviikoksi. Ilmoittautuminen viimeistään 30.5. 
Keskiyön aurinko on aina näkemisen arvoinen – siis nyt mukaan! 

 
Kiisan maisemia Tenojoen yli Norjan tuntureille. 
 
 

 

VIIKOLLA 37 ON LOGIN RUSKAVIIKKO SUSIKYRÖSSÄ. 
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MAKSUASIAA  
 
Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat: 
Henkilöjäsenyys    42 €  (sis. kerhon osuuden 9 €) 
Rinnakkaisjäsenyys     36 € (sis. kerhon os. 9 €) 
Perhejäsenyys - samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet 66 €  (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. (ker-
hon 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. Jäsen-
maksulasku 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(at)suomenlatu.fi tai pu-
helimitse 0985677450. 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 ulko-
maille. 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 (katso nettisivuilta), KÄYTÄ VII-
TENUMEROA. 
Välinevuokrien viitenumero on 13. Sekalaisten maksujen ja lahjoitusten viitenumero on 55. 
Eri tilaisuuksien ja retkien maksuille ovat omat viitenumerot, älä maksa niitä em. viitenume-
roilla. 
Rahastonhoitaja antaa viitenumeron, jos sitä ei ole Aviisassa mainittu. 
 
  



             s. 8 
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 % mat-
kan 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 ylivoimai-
nen este. 
 
Matkakohtaisesti voi olla myös erityisiä peruutusehtoja, mitkä mainitaan matkan ilmoituk-
sen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 

JÄSENILLE VUOKRATTAVIA RETKEILYVARUSTEITA: 
- Rinkat  3,5 €/viikko  (tied. Paul Pakarinen p.0505688703) 
- Loue   2    €/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! 
 

 


