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  SUSI-TALAS ON TAAS RUSKARETKEN KOHTEENAMME   
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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/
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Puheenjohtajan tervehdys logilaisille ja Aviisan lukijoille! 
 
  Kiitos vielä toimikautensa päättäneille pitkäaikaisille puheenjohtaja Paavo Kramsulle ja 
sihteeri Irma Rytkölälle vuosien upeasta työstä meidän kaikkien logilaisten hyödyksi ja 
iloksi! Luotan, että olette jatkossakin apuna ja tukena meille uusille.  
  Login toiminta alkoi tänäkin vuonna perinteisesti Kaamoshiihdoilla Saariselällä ja olen 
kuullut, että tilaisuus oli onnistunut. Oma vuoteni uutena puheenjohtajana käynnistyi varsi-
naisesti vasta helmikuun kerhoillalla. Vietimme myös Login 42. synttärit Maarian Mahdin 
majalla. Kaikki odottelimme talvea ja lunta, mutta eivät ehtineet tulla tähän tilaisuuteen ei-
vätkä helmikuun lopun korpihiihtoihinkaan mennessä. Lopulta tästä tuli talvi, jota ei oikeas-
taan saatu ollenkaan tänne meidän kulmille. Vielä ehdimme maaliskuussa pitämään ker-
hoillan. Minulla oli mahdollisuus osallistua muutaman logilaisen kanssa Tunturiladun kevät-
päiville ja kokoukseen Pieksämäellä. Siellä ei enää voinut kätellä, mutta muuten oli oikein 
onnistuneet päivät. Sitten jo jouduimmekin johtokunnan kanssa tekemään joukon ikäviä 
päätöksiä ja perumaan Login tapahtumat toinen toisensa perään pandemian takia. Kiitos 
sihteerille ja johtokunnalle joustavasta toiminnasta ja sähköisen kokousmenettelyn onnistu-
misesta. Toivottavasti olette kaikki kuitenkin nauttineet ulkoilusta ja retkistä omissa pie-
nissä ryhmissä. Ilokseni jo heti poikkeusolojen alkuvaiheessa oli hienoa huomata perhei-
den lähteneen retkeilemään tavanomaista runsaslukuisemmin. Toivottavasti tästä tulee 
heille ja meille jatkuva vapaa-ajan toimintatapa.  
  Johtokunnan kanssa olemme laatineet syksylle monenlaista ohjelmaa. Kiitos johtokun-
nalle ja myös muille, jotka ovat ideoineet ja luvanneet auttaa tilaisuuksien järjestämisessä. 
Toivon, että tilaisuudet voidaan järjestää ja osallistutte niihin innolla. Niiden suunnittelussa 
on huomioitu mahdollisuus toteuttaa ne turvallisesti nykyisten ohjeistusten mukaisesti. 
Seuratkaa myös Tunturiladun nettisivuilta Login sivuja, mihin päivitetään tietoja tapahtu-
mista. Koirasaaren kämppä on jäsenistön käytettävissä, kunhan avain on lunastettu. 
 
Hyvää kesää kaikille, nauttikaa ulkoilusta ja retkistä! 
 
       
 

Anja 
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TOIMINTAMUISTIO 2020 syyskausi 
 
ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN MIELUITEN SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTIVIES-
TINÄ. Yhteystiedot, mihin pyydetään ilmoittautumaan, löytyvät sivulta 2, (myös Lo-
gin omaa sähköpostia voi käyttää) ja Paavon yhteystiedot ovat edelleen puh 
0407062764 ja s-posti paavo.kramsu(at)pp.inet.fi 
 
Heinäkuu 
 
la 25.7. Savusauna lämpiää taas klo 15 alkaen Karunassa Anja ja Seppo Mäkelän 
mökillä. Ilmoittautumiset Sepolle puh. 0442124424  18.7. mennessä. 
 
Syyskuu  
 
5.-12.9. Kerhoviikko Susi-Talaksella 
Ruskaviikko oikeassa erämaassa mukavassa porukassa kalastellen, puolukoita poimien tai 
lähimaastoissa retkeillen on aina kokemisen arvoista. Rohkeasti mukaan. Ilmoittautumi-
set 15.8. mennessä Anjalle. Häneltä voi tiedustella myös kimppakyytejä.  
 
to 17.9. klo 17.00. Iltarastit Turun hiihtäjien majalta, Wibeliuksentie 21 Turku (Ilpoi-
nen). Otetaan käyttöön maaliskuussa saadut opetukset. Rastit ovat helppokulkuisessa 
maastossa ja ei ole vaaraa eksyä. Paavo jakaa kartat ja neuvoo jos on tarvis. Oma kom-
passi on hyvä olla mukana. 
 
la 26.9. Luontoretki Kultaranta Resortin ulkoilureitille Naantalin Luonnonmaalle 
Kokoontuminen klo 10 Porhonkallion parkkipaikalla Rymättyläntie 490 (ennen Särkänsal-
men siltaa, Virventien risteys). Muutaman kilometrin mittainen reitti kiertää hienossa kallio-
maastossa ja välillä voidaan istahtaa tulipaikalle evästelemään. Lisää tietoa saa vaikka ne-
tistä kultarantaresort.fi/vapaa-aika/ulkoilu/ . Reippaasti mukaan vaan. 
 
Lokakuu 
 
to 8.10. Kerhoilta Vähäheikkiläntie 56, klo 18 
Sukututkimusta puoliammattilaisena harrastava Olli Jokinen kertoo miten menneiden su-
kupolvien tietoja nykyisin voi selvittää. Jos vaikka oma historia kiinnostaa, niin kannattaa 
tulla kuuntelemaan. 
 
la 10.10. Päiväretki Kuhankuonon retkeilyreitistöllä 
Tehdään koko päivän kestävä, hieman vaativampi patikkaretki syksyisessä varsinais-suo-
malaisessa metsämaastossa. Mukaan tarvitaan päiväeväät, säänkestävä pukeutuminen ja 
reipas mieli. Reitti suunnitellaan siten, että Koirasaaren kämpälle voi jäädä retken päät-
teeksi saunomaan ja yöpymään jos niin haluaa. Kerhon nettisivuille tulee tästä tarkem-
paa tietoa, kun suunnitelmat edistyvät. 
 
16.- 18.10. Tunturiladun syyskokous ja Susiaiset Tampereen Aitolahdella. Katso tar-
kemmin Tunturilatulehdestä. Kimppakyytejä voi kysellä Anjalta. 
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24.-25.10. Perinteinen karpaloviikonloppu Koirasaaressa 
Tutkitaan Paavon johdolla lähisoiden karpalotilannetta, ja vietetään mukavaa yhteistä ai-
kaa. Lauantaina sauna lämpiää ja jos haluat yhteisruokailuun mukaan, niin ilmoittaudu 
Anjalle viikkoa ennen. 
 
Marraskuu 
 
to 12.11. KOKOUSKUTSU   
Tunturikerho Login yhdistetyt kevät- ja syyskokoukset klo 18 Vähäheikkiläntien ker-
hohuoneessa (kts. s. 2) 
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 näyttää kuvia PN:n 
Färsaarten matkasta. 
 
su 29.11. Adventtikirkko klo 10 Rymättylän kirkossa 
Jumalanpalveluksen jälkeen mennään kirkkokahveille. Ilmoittautuminen kahvituksen täh-
den viikkoa ennen: Anna Lyytikäinen (kts. s. 2) 
 
Joulukuu 
 
la 5.12. Pikkujoulut Koirasaaressa klo 10 alkaen. 
Nyt jo toisen kerran vietetään yhteistä pikkujoulua, siis ilman joulupukkia ja lahjoja. Tällä 
kertaa riemuitaan lauantaina, jotta ehditään kotiin itsenäisyyttä juhlimaan. Yhteisruokailu 
toteutetaan taas nyyttikestiperiaatteella. Viime kerralla se toimi loistavasti, ja sitä toivomme 
nytkin. Ilmoittaudutaan Anjalle vähintään viikkoa ennen.  
 
to 10.12. klo 18 Kerhoilta Vähäheikkiläntien kerhohuoneessa 
Login johtokunnan jäsen Mikko Laitinen kertoo Suomen jäänmurtamisen historiasta ja ny-
kypäivästä. Hän itse työskentelee jäänmurtajalla, ja näin ollen saamme hyvin kokemuspe-
räistä tietoa asiasta. 
 
 
Tammikuu 2021 
 
2.–23.1.2021 Perinteiset  kaamoshiihdot Saariselällä. 
Matkustaminen tapahtuu junalla makuupaikoin ja Rovaniemeltä bussilla. Matka- ja majoi-
tuskustannukset ovat yhteensä: 1 viikko n. 300 €/hlö, 2 viikkoa n.400 €/hlö ja 3 viikkoa n. 
500 €/hlö. Taas on mahdollisuus osallistua jopa 3 viikkoa. 
 
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET elokuun 2020 loppuun mennessä Paavo Kramsulle, 
jolloin on maksettava ennakkomaksu 150 €, viite 1193. Tutustu peruutusehtoihin. Huom ! 
Tästä matkasta ei ennakkomaksua palauteta ilmoittautumisajan jälkeen, koska junaliput 
pitää lunastaa hyvissä ajoin. Matkustamiseen voivat osallistua myös vaeltajat ja muut kul-
jetuksen tarvitsijat. 
     
Tieloman maja on varattu viikoille 1, 2 ja 3. Majassa on kahden ja kolmen hengen huo-
neita yhteensä 7 kpl, sekä 3 hengen parvi. Huoneen hinta on 220 € / viikko v. 2020, mutta 
hintaan voi tulla korotus loppuvuodesta. 
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Ensimmäinen lähtö on 1.1.2021, ensimmäinen paluu 9.1.2021.     
Toinen lähtö on 8.1.2021, toinen paluu 16.1.2021. 
Kolmas lähtö on 15.1.2021, kolmas paluu 23.1.2021. 
 
Parhaan ja edullisemman kaamoshiihdosta saa olemalla useamman viikon! 
 
             

 
 

 
 
 
 
 
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 jäse-
nyys  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 jäsenkor-
tilla 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 sil-
loin muutos Suomen Ladun jäsenpalveluun. 
 

Kaunispää 
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TUNTURILADUN/LOGIN jäsenenä saat TUNTURILATU-lehden neljästi, LOGI-AVIISAN (toiminta-
muistion) 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 hin-
nasta. 
- 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 yhtey-
dessä.                

 
 
 

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! 
 

 


