
 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI 

Tunturilatu ry:n 10. kerho 
 

AVIISA 2/2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 vuotta sitten Login juhlamatka tehtiin Norjan Hardangerviddalle. Nyt 

suunnataan heinäkuussa Keski-Eurooppaan hieman kulttuurellisempiin 

maisemiin. 



 

                  

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)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!               
 
 

Yksi aika hyvä luminen talvi on taittumassa ja kevät vie meitä vauhdilla kohti kesää. Ja tä-
mähän on Tunturikeho Login 40v-juhlavuosi ja sen juhlinta aloitettiin Heikkilän kasarmin So-
tilaskodissa runsaan 40 jäsenen voimin Aulis Kotaviidan säestyksellä. Ja nyt on vielä heinä-
kuussa Login 40v-juhlamatka Unkariin. Monenlaista toimintaa olemme voineet harrastaa 
Tunturikerho Login merkeissä. Meillä on hyviä tukikohtia Lapissa joissa voimme harrastaa 
talvisia lajeja. Menneen talven aikana kerhomme järjesti Lapissa tapahtumia neljän viikon 
aikana, saimme nauttia oikein hyvistä talviolosuhteista. Ja nyt on johtokunta tehnyt jälleen 
uutta ohjelmaa noin puoli vuotta eteenpäin, joten nauttikaamme tämän Aviisa 2/2018 ohjel-
man sisällöstä ja eritoten taas toivoisin näkeväni teitä uudempia jäseniä mukana toimin-
nassa. Tutustu näihin retkiin heti tässä Aviisassa, ja päivitä tietojasi nettisivultamme ja käy-
mällä kerhon järjestämissä tilaisuuksissa. Tärkeää on myös ilmoittautua hyvissä ajoin tapah-
tumiin jotka vaativat järjestelyjä, kuten Ruskaviikolle (vko 37) Susi-Talakselle 8.-15.9.2018 
ja Kaamoshiihtoon Saariselälle 5.-26.1.2019. Pyrkikäämme kokoamaan retkille lähtijät, myös 
autottomat, ”kimppakyyteihin”. Rohkeasti vaan ilmoittautumaan.  
Koirasaaren kämppä on ollut Tunturikerho Login hallinnassa yli kolmekymmentä vuotta ja 
kerholaiset ovat talkootyönä kunnostaneet ja pitäneet kämpän hyvässä kunnossa. Koirasaa-
ren kämpän osoite löytyy sivulta 2. Kämppä on meidän kaikkien käytettävissä ympäri vuoden 
ja sieltä on helppo tutustua Kurjenrahkan kansallispuistoon. Kahden vuoden jäsenyyden jäl-
keen voit lunastaa Koirasaaren kämpän avaimen. 
Vietetään liikunnallinen kesä ja toivotaan loppuvuodelta hyviä ulkoilukelejä. 
Toivoo ! Paavo 
 
 
TOIMINTAMUISTIO 2018  
Henkilöiden yhteystiedot, joille kehotetaan ilmoittautumaan, löytyvät pääosin sivulta 2. 
 
Heinäkuu 
 
2. - 9.7. 40v-juhlamatka Unkariin ja Itävaltaan.  
Ilmoittautuminen päättyi jo maaliskuun lopulla. 
 
21.7. Savusauna lämpiää klo 15 alkaen Karunassa Anja ja Seppo Mäkelän mökillä. 
Ilmoittautumiset Sepolle puh. 0442124424  14.7. mennessä. 
 
27. - 29.7. Tunturiladun Kesäpäivät Lappohjassa, Hankoniemen kainalossa. Kavtsi 
järjestää.   
Tarkemmat tiedot Tunturilatu-lehti 1/2018. 
 
Elokuu  
 
25. – 26.8. Syyskauden avajaiset ja puutalkoot Koirasaaressa. 
Keväällä tehdyt polttopuut laitetaan sadesuojaan. Kerho tarjoaa lauantaina iltapäivällä keit-
toruokaa kaikille, jotka ilmoittautuvat viikkoa ennen Pirkko Ihamolle. Login johtokunta pi-
tää paikalla kokouksen lauantaina klo 10. 
 
  



Syyskuu 
 
8. - 15.9. Ruskaviikko Susi-Talaksella. 
Tunturiladun erämaisin tukikohta kutsuu taas nauttimaan ruskasta ja keräämään syksyn 
satoa. Talakselta on myös hyvä tehdä lyhyt tai pidempikin vaellus Sarmitunturin erämaa-
alueelle. Ilmoittautumiset ja tiedustelut esim. kyydeistä Paavo Kramsulle. 
 
29.9. Lintu- ja ulkoiluretki Porin Yyteriin. 
 

Yyteri on hieno paikka 
retkeillä myös syksyllä. 
Rantaa seurailevalla 
luontopolulla on useita 
lintutorneja, mistä voi 
katsella merellistä 
luontoa ja kiikaroida 
syysmuutolla matkaa-
via lintuja. Matka teh-
dään tilausbussilla jos 
lähtijöitä on riittävästi, 
muussa tapauksessa 
kimppakyydeillä. Ker-
hon sponsoroima hinta 

on 15 € / jäsen ja 20 € ulkopuolisilta (peritään bussissa).  Oman halun mukaan polkua voi 
kävellä lyhyen lenkin tutustuen Suomen korkeimpaan hiekkadyyniin, Keisaripankkiin, ja pa-
lata bussille, tai kulkea pidemmän n. 7 kilometrin matkan yhteen suuntaan parkkipaikalle, 
mistä bussi noutaa. Eväät ja kiikarit mukaan.  
Lähtö Turusta tilausbussilla klo 8 Toivo II:n luota (Kupittaankatu), ja takaisinTurussa ollaan 
viimeistään klo 18. Bussi lähtee kotiin päin klo 15 ja matkalla pysähdytään kahville. Sitovat 
ilmoittautumiset Paavolle 1.9. viimeistään. 
 
Lokakuu 
 
7.10. Huovin polkuretki, Säkylä 
Kimppakyytejä järjestelee Else-Maj Suolinna.  
 
5. - 7.10. Tunturiladun syyskokous ja Susiaiset Polvijärvellä, Kumpe järjestää.  
Katso tarkemmin Tunturilatu-lehti 2/2018. Tiedustelut esim. kyydeistä Paavolta. 
 
11.10. Kerhoilta Toivo II:ssa klo 18.30 
Jukka Lämsä tulee kertomaan laadukkain kuvin ja sanoin Kanadasta (British Columbia ja 
Alberta). Kaunis ja puhdas luonto, eläimet, jylhät Kalliovuoret. Siellä on hyvin järjestetty pa-
tikointireitit ja opasteet nähtävyyksille. Infokeskukset ovat monipuolisia ja asiantuntevia. 
Maa soveltuu hyvin myös reppureissaajille, eli omatoimimatkoihin. Siis auto ja kaksi viikkoa 
Kanadassa. 
 
 
20. - 21.10. Naisten ja Miesten viikonloppu Koirasaaressa.  
Tehdään käsitöitä ja kerätään syksyn satoa Kurjenrahkan kansallispuiston karpalo- ja 
sienimaisemissa. Huom! Puikot heiluu lauantaina. Ja tietysti saunotaan ja vietetään iltaa 
mukavassa seurassa. Kaikki uudemmat jäsenet ovat erityisen tervetulleita! 
Maastoon lähdetään Koirasaaresta klo 10. Kerho tarjoaa iltapäivällä keittoruokaa kaikille, 
jotka ilmoittautuvat viikkoa ennen Pirkko Ihamolle. 



 
Marraskuu       
 
2. – 4.11. Kolbma kutsuu vierailulle Tampereelle. 
Majoituspaikka on Kortejärven tila Kintulammin retkeilyalueella (www.kintulammi.fi). Sisä-
majoitus mökissä sekä rantasauna ja vesivessat pihapiirissä, autolla pihaan. Alueella on 
eripituisia merkittyjä reittejä toistakymmentä kilometriä ja useita tulipaikkoja. Hyvät suppilo-
vahveromaastot :). Tästä vierailusta tarkemmin tiedotetaan s-postilla ja nettisivulla. Ilmoit-
tautumiset 21.10. mennessä kuljetuksien takia Paavolle. 
 
8.11. SYYSKOKOUS KUTSU:   
Tunturikerho Login sääntömääräinen syyskokous pidetään 8.11.2018 klo 18.30 Toivo 
II:ssa. Muut kuin säännöissä mainitut asiat, mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi, pitää 
toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen kokousta.  
 
 
15.11. Kerhoilta Scandinavian Outdoorin Kuninkojan myymälässä (Kuninkojankaari 
1, Turku) klo 18 alkaen. 
Tutustutaan ajankohtaisiin tuoteuutuuksiin, käytetään hyväksi Scandinavian Outdoorin lo-
gilaisille kerhoiltaan räätälöidyt tarjoukset, sekä illan päätteeksi katsotaan kuvaesitys, jonka 
esiintyjä ja aihe tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. Luvassa on myös perinteinen kahvitar-
joilu. 
 
Joulukuu 
 
2.12. Adventtikirkko Vahdon kirkossa klo 10. 
Seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. 
          
9.12. Joulujuhlat Koirasaaressa alkaen klo 10 
Perinteisesti tulla voi jo perjantaina ja valmistautua juhlaan pitkän kaavan mukaan. Tuo 
pikku paketti pukinkonttiin. Ruokailumaksu on 10 € (sis. arvan.) Ilmoittaudu Pirkko Iha-
molle 2 viikkoa ennen. 
 
Tammikuu 2019 
 
5. – 26.1.2019 Perinteiset  kaamoshiihdot Saariselällä. 
Matkustaminen tapahtuu junalla makuupaikoin ja Rovaniemeltä bussilla. Matka- ja majoi-
tuskustannukset ovat yhteensä: 1viikko n. 250 €/hlö, 2 viikkoa n.350 €/hlö ja 3 viikkoa n. 
450 €/hlö. Nyt on mahdollisuus osallistua jopa 3 viikkoa. 
 
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET elokuun 2018 loppuun mennessä Paavo Kramsulle, 
jolloin on maksettava ennakkomaksu 150 €, viite 1135. Tutustu peruutusehtoihin. Huom ! 
Tästä matkasta ei ennakkomaksua palauteta ilmoittautumisajan jälkeen. Matkustamiseen 
voivat osallistua myös vaeltajat ja muut kuljetuksen tarvitsijat. 
Tieloman maja on varattu viikoille 2, 3 ja 4. Majassa on 7 huonetta ja huoneissa 4 vuo-
detta (sohva + kerrossänky), huoneen hinta 210 €/viikko v. 2018, hintaan voi tulla korotus 
loppuvuodesta. 
 
Ensimmäinen lähtö 4.1.2019, ensimmäinen paluu 12.1.2019. 
Toinen lähtö on 11.1.2019, toinen paluu 19.1.2019. 
Kolmas lähtö on 18.1.2019, kolmas paluu 26.1.2019. 
 
Parhaan ja edullisemman Kaamoshiihdosta saa olemalla useamman viikon! 



 
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 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 jäsen 
Login susivastaava                                                                                  
0505766960                                                                                             
anjakylavalli@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(at)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! 


