
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI 

Tunturilatu ry:n 10. kerho 
 

AVIISA 2/2021 
 

 

 

 

 

 

 
Usea tunturikerho on jo rekisteröitynyt omaksi yhdistykseksi siten, että jäse-
net kuuluvat edelleen myös Tunturilatu ry:hyn. Onko jo Login vuoro tehdä 
tämä sama ratkaisu? Asia käsitellään kokouksessa 2.9. 

 

 

 

 



              

  

 

LOGIN JOHTOKUNTA 2021: 
           

Anja KYLÄVALLI puheenjohta
ja 

0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

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

Hilja ISOTALO   0414636075 isotalohilja(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: 

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

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 kun/jos kerho rekisteröityy. Voimassa 
oleva tilinumero löytyy aina 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 pii-
rissä, niin ilmoita sihteerille sähköpostiosoitteesi. Jos sähköpostiosoitteesi on 
muuttunut niin muista ilmoittaa myös siitä. 
 

  

http://www.tunturilatu.fi/


               

Puheenjohtajan tervehdys logilaisille ja Aviisan lukijoille! 
 

ätä kirjoitettaessa kesä on alkamassa, monet meistä odottavat kesälomaa, toiset 
ovat jo ansaituilla eläkepäivillä ja kaikki ovat varmaankin odottaneet kesää ja rajoi-
tusten helpottumista. Tänään aamulla Koirasaaressa aurinko paistoi lämpimästi. Eili-

set talkoon sujuivat ripeästi ja kaikki suunnitellut tehtävät tuli hoidettua ja pihapiirin suuri 
haapa on nyt klapeina seinustalla. Kiitos kaikille talkoissa olleille ja kiitos myös muihin Lo-
gin tilaisuuksiin ja tehtäviin osallistuneille. Yhdessä on mukava viettää aikaa ja saamme 
paljon aikaiseksi. 
Kevät on ollut edelleen kovin poikkeuksellinen ja monet tilaisuudet on jouduttu perumaan 
Covid 19 viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Onneksi sentään perinteiset kaa-
moshiihdot onnistuttiin toteuttamaan ja muutamat pienimuotoiset ulkotapahtumatkin toteu-
tuivat. Toivottavasti tilanne helpottaa vähitellen. Nyt ainakin näyttää lupaavalta, koska tauti-
tapausten määrät ovat laskussa ja monet ovat saaneet rokotukset.  
Johtokunta on taas laatinut syksylle runsaan perinteisen ohjelmakalenterin. Juhannusta 
vietetään Susi-Kiisalla. Savusauna kutsuu heinäkuussa. Ruskaviikko on Susikyrössä. Ker-
hoiltoja ja viikonlopputapahtumia on listalla useampia ja kaikkiin toivotaan runsaasti osallis-
tujia. Edelleen on tärkeää pitää huolta itsestään ja kavereista, ulkoilla, liikkua ja nauttia 
luonnosta.  
Syksyllä on vuorossa myös keväältä siirtynyt kevätkokous ja sen yhteydessä pidetään yh-
distyksen rekisteröintiin vaadittava perustamiskokous. Kerhomme asioiden mm. pankkiasi-
oiden hoitaminen ei-rekisteröitynä yhdistyksenä on käynyt lähes mahdottomaksi. Syksyllä 
pidetään myös syyskokous tärkeine asioineen.  
Susijärjestelmästä kiinnostuneet tutustukaa Tunturiladun sivuilta susisääntöihin. Vuonna 
2021 susiaiset ovat syksyllä Susikyrössä. Uusia outa-, tunturi- ja johtajasusia kaivataan. 
Pidetään ainutlaatuinen susijärjestelmämme elinvoimaisena. 
Seuratkaa myös Tunturiladun nettisivuilta Login sivuja, mihin päivitetään tietoja tapahtu-
mista. Koirasaaren kämppä on jäsenistön käytettävissä, kunhan avain on lunastettu. 
Hyvää kesää ja vuoden 2021 jatkoa! Nautitaan ulkoilusta, retkeilystä ja nähdään joukolla 
eri tilaisuuksissamme! 

T. Anja 

  
 
           
    
 

 

 

 

 

 

TOIMINTAMUISTIO 2021, SYYSKAUSI 
 
ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN MIELUITEN SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTIVIES-
TINÄ SIHTEERILLE TAI PUHEENJOHTAJALLE, joiden yhteystiedot löytyvät sivulta 
2. Myös Login omaa sähköpostia voi käyttää. 
 

T 



 
Heinäkuu 
 
la 24.7. Savusauna lämpiää taas klo 15 alkaen Karunassa Anja ja Seppo Mäkelän 
mökillä. Ilmoittautumiset Sepolle puh. 0442124424  17.7. mennessä. 
 
Syyskuu  
 
 
KOKOUSKUTSU 
 
Torstaina 2.9.2021 klo 18 Vähäheikkiläntien kerhotilassa pidetään Tunturikerho 
Login siirretty kevätkokous ja Tunturikerho Logi ry:n perustamiskokous. 
 
Kevätkokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat. Muut asiat mitkä halutaan 
kokouksen käsiteltäviksi pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 
viikko ennen kokousta. 
 
Kevätkokouksen jälkeen pidetään Tunturikerho Logi ry:n perustamiskokous. 
Kokouksen asialista: 

- esitellään rekisteröitymisen vaikutukset Login toimintaan 
- päätetään rekisteröitymisestä 
- valitaan yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja 
- hyväksytään yhdistyksen säännöt (sääntöehdotus löytyy jo Login nettisivuilta) 

 
 
 
 
11.–18.9. Kerhoviikko Susikyrössä 
Nyt joukolla perinteiselle ruskaviikolle! Uudet jäsenet, joilla ei ole vielä TL-kämppien 
avainta, lähtekää tekin nyt tutustumaan Tunturiladun ”kruununjalokiveen”. Ilmoittautumiset 
1.8. mennessä. Kimppakyytejä kannattaa kysellä. 
 
 
 
  



la 25.9 Syyspatikka Torronsuon kansallispuistossa 
Tervetuloa retkeilemään Suomen syvimmän suon äärelle eräoppaaksi opiskelevan Hilja 
Isotalon johdolla (Login johtokunnan jäsen). Kierrämme 10 km rengasreitin pitkospuita ja 
metsäpolkuja pitkin. Puolessa välissä pidämme evästauon Idänpäänkallion laavulla, jossa 
on myös makkaranpaiston mahdollisuus. Hilja kertoo alueen historiasta sekä luonnosta. 
Kiikarit myös mukaan, jos on. Ilmoittautumiset viim. 25.8. yhteiskuljetuksen vuoksi. 
Retken kesto noin 5 tuntia. Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8. Hinta logilaisille 10 €, 
muille 20 € (käteisellä bussissa). Torronsuon patikan jälkeen, halukkaat voivat lähteä yhtei-
selle yönyliretkelle läheiseen Liesjärven kansallispuistoon. Huom, tällöin oma kyyti! Tapaa-
minen 9.30 Kiljamon parkkipaikalla, Somerontie 732, Tammela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe-su 1.-3.10. Susiaiset Susikyrössä. Katso Tunturilatulehti 
 
 
la 9. tai 16.10.  Päiväretki Mälikkälän luonnonsuojelualueelle. 
Ajankohta ja kokoontumispaikka tarkentuvat myöhemmin, ja siitä tiedotetaan nettisivuilla ja 
sähköpostilla. Oppaaksi on lupautunut TSTV:stä tuttu Ari Karhilahti Turun Yliopistolta. 
 
to 14.10. Kerhoilta Vähäheikkiläntien kerhotilassa klo 18. 
Saammeko naalin takaisin? Antti Karlin kertoo naalista ennen ja nyt, sekä siitä mitä työtä 
naalin hyväksi tehdään. Tämä tietoisku peruuntui viime talvena. 
 
la-su 23.-24.10. Perinteinen karpalosuoviikonloppu klo 10 alkaen 
Viime syksynä oli runsaasti karpaloita ja poimijoita. Nyt taas uudelleen Koirasaareen ja 
sieltä suolle vaikka molempina päivinä. Sauna lämpiää, ja viikkoa ennen ilmoittautuneille 
soppaakin luvassa. 
 

 



Marraskuu 
 
to 11.11. KOKOUSKUTSU:   
Tunturikerho Login sääntömääräinen syyskokous klo 18 Vähäheikkiläntien kerhoti-
lassa. 
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen käsiteltäviksi 
pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 1 viikko ennen kokousta. Kokouk-
sen jälkeen on kirjaesittely. Ilkka Vaura on Kari Autton kanssa julkaissut laajan tieto- ja ku-
vateoksen nimeltä ”Ounis - paikan henki. Ounastunturit ja Ketomellan kylä”. Ilkka tulee ker-
tomaan kirjastaan meille. Tämä peruuntui koronan takia viime kevättalvena. 
 
su 28.11. Adventtikirkko Rymättylän kirkossa klo 10 
Ilmoittauduttava viikkoa ennen kirkkokahveiden takia. 
 
 
Joulukuu 
 
to 9.12. klo 18 Kerhoilta Vähäheikkiläntien kerhotilassa 
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. Esitys peruuntui koronan tähden viime joulukuussa. 
 
su 12.12. Pikkujoulut Koirasaaressa klo 10 alkaen. 
Viime pikkujouluna oltiin vain pihalla nuotion ympärillä kun korona pakotti. Nyt päästäneen 
jo sisälle. Yhteisruokailu toteutetaan taas nyyttikestiperiaatteella. Ilmoittautukaa vähintään 
viikkoa ennen. Vanhaan tapaan koko viikonlopunkin voi viettää siellä pikkujoulun mer-
keissä 
 
 
Tammikuu 2022 
 
Perinteiset kaamoshiihdot Saariselällä viikoilla 2 – 4. 
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. Osallistua voi siis 1, 2 tai koko 3 viikkoa. 
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET elokuun 2021 loppuun mennessä, jolloin on makset-
tava ennakkomaksu 150 €, viite 1216. Huom ! Tästä matkasta ei ennakkomaksua palau-
teta ilmoittautumisajan jälkeen, koska junaliput pitää lunastaa hyvissä ajoin, sitä mukaa 
kun niitä tulee tarjouksina myyntiin. 
Tieloman majassa on kahden ja kolmen hengen huoneita yhteensä 7 kpl, sekä 3 hengen 
parvi. Huoneen hinta on n. 220 € / viikko, mutta hintaan voi tulla korotus loppuvuodesta. 
Lähtöpäivät Turusta ovat perjantait, ja paluupäivät Saariselältä lauantait. Tarkemmat tie-
dot tulevat ilmoittautuneille. 
Parhaan ja edullisemman kaamoshiihdosta saa olemalla useamman viikon! 
 
 
 

                      Tunturilatu, erätaitoja ja elämyksiä! 
 
 
              



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 vain ikä- ja kunniasusiarvojen yhteydessä. (kerhon jäsenyys  9 €) 
 
1.10. jälkeen liittyneitä ei enää laskuteta kuluvalla vuodella. Joulukuun alkuun mennessä liittyneille lähete-
tään 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(at)suomenlatu.fi tai puhelimitse 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 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 (katso nettisivuilta), 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 seura-
matkaehtojen 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                              ”                   
- 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. 
 

        


