
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI ry 
Tunturilatu ry:n 10. kerho 
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Susikyrön kuukkeli Login ruskaviikolla 
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LOGIN HALLITUS 2021: 
           

Anja KYLÄVALLI puheenjohtaj
a 

0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

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

Hilja ISOTALO   0414636075 isotalohilja(at)gmail.com 

Kaija TOIVOLA  0503485507 toivolakaija(at)gmail.com 

Vesa SALONEN  0456255420 vsalonen(at)gmail.com 

Tuomas KIRSTILÄ  0503866232 tuomas.kirstila(at)netti.fi 

Christer FORSBERG  0400725200 ch.forsberg(at)hotmail.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 POSTIOSOITE:      Hovioikeudenkatu 4 A 20, 20500 Turku  
LOGIN TILINRO:  FI2722051800041730  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 joskus myös maanantaisin Turun Sanomien 
Yhdistykset-palstalla. 
 
 
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.  
 

 

          kansikuva: Else-Maj Suolinna 

  
 
 
 
  

http://www.tunturilatu.fi/
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Puheenjohtajan tervehdys logilaisille ja Aviisan lukijoille! 
 

uosi 2021 on päättymässä, jouluvalot on jo sytytetty ja uusi vuosi kohta alkamassa. 
Tunturikerho Logi rekisteröityi ja siitä tuli 16.9.2021 Tunturikerho Logi ry. Covid 19 
viruksen aiheuttaman pandemia haittasi koko vuoden meidänkin toimintaamme ja 

valitettavasti tilanne on tällä hetkellä menossa huonompaan suuntaan, onneksi nyt roko-
tukset ovat jo laajasti toteutuneet ja suojaavat väestöä vaikealta tautimuodolta ja tartunnoil-
takin. Olemme tilanteesta huolimatta voineet syyskaudella toteuttaa kerhoiltoja, kerhovii-
kon Susikyrössä, syyspatikan Torronsuon kansallispuistoon, päiväretken Mälikkälän luon-
nonsuojelualueelle, Karpalosuoviikonlopun Koirasaaressa, puutalkoot, Adventtikirkon Ry-
mättylän kirkossa ja pikkujoulut Koirasaaressa. Kiitos kaikille retkien vetäjille, järjestelyihin 
osallistuneille ja myös kaikille osallistujille. Olemme taas saaneet paljon tietoa eri luonto-
kohteista ja lapin historiasta. Olemme tutustuneet mukaviin luontopolkuihin ja retkeilykoh-
teisiin.  
Syyskokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen. Saimme mukaan sekä kokeneita, että 
uusia jäseniä. Ensimmäinen kahden vuoden kauteni puheenjohtajana päättyy vuoden vaih-
teessa, mutta kokous valitsi minut vielä jatkamaan seuraavat kaksi vuotta tätä tehtävää, 
kiitos luottamuksesta. Kerhomme pitkäaikainen rahastonhoitaja Else-Maj Suolinna vapau-
tuu tehtävästään ja uutena tai jo vuoden perehdytystä saaneena raha-asioita ryhtyy hoita-
maan Anna Lyytikäinen. Else-Majlle suuret kiitokset hienosti hoidetusta työstä kerhon hy-
väksi.  
Hallitus on suunnitellut keväälle ohjelmaa. Vuoden ensimmäinen perinteinen tapahtuma on 
tammikuussa kaamosajan kolmeviikkoinen hiihto- ja ulkoilutapahtuma Saariselällä. Synttä-
rit vietetään helmikuussa ja toivotaan, että tällä kertaa päästäisiin hiihtämäänkin. Kerhoillat 
jatkuvat tavalliseen tapaan, ulkoiluviikonloppu Koirasaaressa, ulkoiluviikko Susikyrössä 
huhtikuussa jne. Tarkemmat tiedot löydät tämän Aviisan sivuilta. Kevään ohjelmaa täyden-
netään ja tiedot näistä tulee sähköpostitse ja Tunturiladun nettisivuille Logi ry:n kohdalle. 
Kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin ja toivonkin runsasta osanottoa. 
Susijärjestelmästä kiinnostuneet tutustukaa Tunturiladun sivuilta susisääntöihin. Uusia 
outa-, tunturi- ja johtajasusia kaivataan. Pidetään ainutlaatuinen susijärjestelmämme elin-
voimaisena. 
Koirasaaren kämppä on jäsenistön käytettävissä, kunhan avain on lunastettu. Avainsään-
töä muutettiin siten, että avaimen saantiin riittää vuoden jäsenyys aikaisemman kahden 
vuoden sijaan.  
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022! Nautitaan ulkoilusta, retkeilystä ja nähdään 
joukolla eri tilaisuuksissamme! 

 

    Anja      

    
  

V 
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TOIMINTAMUISTIO 2022, KEVÄTKAUSI 
 
ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN MIELUITEN SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTIVIES-
TINÄ SIHTEERILLE TAI PUHEEJOHTAJALLE. Yhteystiedot löytyvät sivulta 2. Myös 
Login omaa sähköpostia voi käyttää. 
 
Tammikuu 
 
8.–29.1.  Perinteiset kaamoshiihdot Saariselällä. 
Ilmoittautua piti jo elokuussa, ja nyt se on taas loppuun myyty.  
 
Helmikuu  
 
to 10.2. Kerhoilta klo 18 Vähäheikkiläntien kerhohuoneessa 
Ohjelma on vielä avoin. Siitä tiedotetaan aikanaan kerhon verkkosivuilla ja sähköpostitse 
 
la 19.2. Login 44. synttärit Maarian Mahdin majalla klo 10 - 14 
(os. Paimalantie 305, bussi 22 Puutorilta) 
Viimeksi korona esti juhlimisen, mutta nyt yritetään uudelleen. Jos on hiihtokelit, niin sitten 
sukset mukaan. Kahvia ja kakkua on tarjolla. Ilmoittautumiset viikkoa ennen sihteerille tai 
puheenjohtajalle. 
 
Maaliskuu 
 
la-su 5.-6.3. Korpihiihto Koirasaaressa. 
Jos on lunta, niin hiihdellään metsäteillä ja soilla. Jos ei suksilla suju, niin patikoidaan. Il-
lalla kuitenkin sauna lämpiää. Viikkoa ennen ilmoittautuneille on tarjolla sopparuokaa oma-
kustannushintaan. 
 
to 10.3. KOKOUSKUTSU:   
Tunturikerho Logi ry:n sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00 Vähäheikkiläntien 
kerhotilassa. 
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi 
pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouk-
sen jälkeen Mikko Laitinen kertoo Suomen jäänmurtajista.  
 
la-su 19.-20.3. 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. 
 
la 26.3. Polttopuutalkoot Koirasaaressa klo 10 alkaen. 
Pilkotaan ne puut, mitkä syksyllä 2021 kerättiin hakkuuaukealta. Ilmoittaudu mukaan, niin 
saat talkoosoppaakin. 
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Huhtikuu 
 
1.-3.4. Tunturiladun kevätpäivät Kavtsin järjestämänä.  
(katso Tunturilatu-lehti). 
 
2. - 9.4. 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 SITOVASTI kuukautta ennen. Kerhoviikkomaksu pitää mak-
saa Tunturiladulle viimeistään silloin, ja jos sen jälkeen tulee peruutus niin osuusmaksu tu-
lee silti maksaa, muuten se menee kerhon tappioksi. Jos ilmoittautuneita on kerhoviikolle 
liian vähän, niin silloin kerhoviikko muutetaan petipaikkavarauksiksi. Kerhon nettisivuille ja 
kerhoilloissa tulee tarkempaa tietoa sikäli kuin tiedotettavaa on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viikoille 15 – 18 pyritään järjestämään ohjelmaa, ja siitä tiedotetaan verkkosivujen ja 
sähköpostin kautta. 

- linturetki lähialueelle? 
- perinteinen vierailu Scandavian Outdoorissa? 

 
Toukokuu 
 
to 12.5. Kerhoilta  
Ohjelma on vielä avoin. Siitä tiedotetaan verkkosivuilla ja sähköpostitse. 
 
la-su 14.-15.5. Kevättalkoot Koirasaaressa klo 10 alkaen 
Tiedossa normaaleja siivous- ja kunnostustöitä. Viikkoa ennen ilmoittautuneille soppaa tar-
jolla. 
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to-su 26.-29.5. Helapyöräily saariston Pienellä Rengasreitillä  
Viime keväänä koronarajoitukset estivät tämän pyöräilyn toteutumisen, mutta nyt yritetään 
uudelleen. Riitta Hoverfält (ks. hallitus) on lupautunut vetämään sen ja hänelle voi myös 
ilmoittautua. Retkestä tulee tarkempaa tietoa kerhon verkkosivuille, ja siitä tiedotetaan 
myös sähköpostitse. 
 
Kesäkuu 
 
la 4.6. Päiväretki Isokarin majakkasaarelle. 
Isokarin majakka sijaitsee selkämerellä Uudenkaupungin edustalla. Alustavasti on suunni-
teltu, että mennään kimppakyydeillä Ukiin ja sieltä vesibussilla majakkasaareen. Myös 
tästä tulee tarkempaa tietoa verkkosivuille ja sähköpostilla kun järjestelyt etenee. Katso 
tuolta https://www.isokari.fi/majakka/ 
.                

 
 
 

 

  VIIKOLLA 36 ON LOGIN RUSKAVIIKKO SUSI-TALAKSELLA. 
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MAKSUASIAA  
 
Vuoden 2022 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. 
 
              
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. 
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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! 
 

 


