
 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTURIKERHO LOGI ry 
Tunturilatu ry:n 10. kerho 

 

AVIISA 2/2022 

 

TÄMÄ ON LOGIN TIEDOTUSLEHDYKÄINEN NYT UUDESSA TIIVISTETYSSÄ 
MUODOSSAAN. Kaikki vakiotiedot kuten hallituksen, toimihenkilöiden ja kerhon 
yhteystiedot sekä jäsen- ym. maksutiedot löytyvät edelleen kerhon verkkosivuilta 
tunturilatu.fi/kerhot/. Aviisa keskittyy siis tapahtumista tiedottamiseen. Niistä 
tiedotetaan myös verkkosivuilla, ja sähköpostitse. Vuosittain 1. Aviisassa on kuiten-
kin päivitetyt yhteys- ja jäsenmaksutiedot. 

 

Puheenjohtajan tervehdys logilaisille ja Aviisan lukijoille! 

Vuosi 2022 on jo puolivälissä, kesä on alkanut. Talven ja kevään aikana vielä Covid 
19 viruksen aiheuttaman pandemia haittasi meitä ja toimintaamme. Nyt tilanne sen 
osalta näyttää paremmalta, mutta valitettavasti maailman tilanne on haasteellinen. 
Olemme voineet kuitenkin kokoontua ja toteuttaa suunniteltua toimintaa. 
Hiihtelimme korpihiihdossa ja ulkoiluviikonlopulla Koirasaaren lähistöllä. Ilma ja keli 
suosivat meitä. Talkoissa oli hyvä joukkue. Saatiin puut pilkottua ja pinottua sekä 
monia muita huolto- ja siivoustöitä tuli tehtyä. Isokarin saarella tutustuimme saaren 
luontoon, majakkaan ja palveluihin. Retki oli oikein antoisa ja ilma suosi meitä 
tälläkin kertaa.  

Syksylle hallitus on ottanut ohjelmaan perinteisiä tapahtumia. Ideoita tapahtumista ja 
vetäjiäkin kaivattaisiin vielä syksylle ja tuleville kausille. Jatkossa viestintää kerhon 
toiminnasta tullaan toteuttamaan Tunturiladun verkkosivuilla Logi ry:n kohdalla ja 
sähköposteilla. Koirasaaren kämppä on jäsenistön käytettävissä, kunhan on ensin 
lunastanut sinne avaimen. Olette tervetulleita tapahtumiin ja toivon runsasta osan-
ottoa. Kiitos kaikille retkien vetäjille, järjestelyihin osallistuneille ja myös kaikille 
osallistujille.  



Susijärjestelmästä kiinnostuneet tutustukaa Tunturiladun sivuilta susisääntöihin. 
Uusia outa-, tunturi- ja johtajasusia kaivataan. Pidetään ainutlaatuinen susi-
järjestelmämme elinvoimaisena. 

Hyvää kesää ja syksyä! Nautitaan ulkoilusta, retkeilystä, pysytään kunnossa ja 
nähdään joukolla eri tilaisuuksissamme! 

T. Anja 

 

TOIMINTAMUISTIO 2022 SYYSKAUSI: 

 

ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN MIELUITEN SÄHKÖPOSTILLA TAI 
TEKSTIVIESTINÄ SIHTEERILLE TAI PUHEENJOHTAJALLE. Myös Login omaa 
sähköpostia voi käyttää (tunturikerhologi(at)gmail.com) 

Anja KYLÄVALLI puheenjohtaja 0505766960 anjakylavalli(at)gmail.com 

Paul PAKARINEN sihteeri, jäsenasiat  0505688703 paul.pakarinen(at)gmail.com 

Heinäkuu 

la 30.7. Savusauna lämpiää taas klo 15 alkaen Karunassa Anja ja Seppo 
Mäkelän mökillä. Ilmoittautumiset Sepolle 0442124424  23.7. mennessä. 

 

Elokuu 

la 20.8. Bussiretki Euran Koskeljärvelle ja Säkylän Katismaan saarelle, missä 
lienee mahdollisuus ruokaillakin. Sitovat ilmoittautumiset 20.7. mennessä. 
Koskeljärvelle pyritään saamaan mukaan paikallinen luonto-opas. Tarkempaa tietoa 
tulee netin kautta. 

 

Syyskuu  
3.-10.9. Kerhoviikko Susi-Talaksella 
Ruskaviikko oikeassa erämaassa mukavassa porukassa kalastellen, puolukoita 
poimien tai lähimaastoissa retkeillen on aina kokemisen arvoista. Rohkeasti 
mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 15.8. mennessä. Myös kimppakyytejä voi 
tiedustella. 

 

la 17.9. tai 24.9. tehdään päiväretki lähialueella. Kohde on vielä valitsematta, 
mutta siitä tiedotetaan sitten aikanaan netin kautta. 

 

30.9. – 2.10. Tunturiladun syyskokous ja susiaiset Oulussa. Katso Tunturilatu-
lehti. 

 

 
 



Lokakuu 

to 13.10. Kerhoilta Vähäheikkiläntien kerhotilassa klo 18. Luonnon ja Lapin 
asiantuntija Sakari Ekko tulee kertomaan varmasti mielenkiintoista asiaa. 
Kannattaa tulla kuuntelemaan. 

 

la-su 15.-16.10. Perinteinen karpaloviikonloppu Koirasaaressa. Viikkoa ennen 
ilmoittautuneille on tiedossa soppaa omakustannushintaan. Viime syksynä 
karpaloita riitti jokaiselle - varmaan nytkin. Siis mukaan ulkoilemaan kivassa 
porukassa ja saunakin lämpiää. 

 

Lokakuun loppupuolella (mahdollisesti) vieraillaan pitkästä aikaa Scandinavian 
Outdoorista, ja ehkä silloin saadaan tehdä myös ostoksia erikoisalennuksella. 
Tämä vierailu tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan. 

       

Marraskuu 

KOKOUSKUTSU: 

to 10.11.2022 Tunturikerho Logi ry:n sääntömääräinen syyskokous 
Vähäheikkiläntie 56 A kerhotilassa klo 18. 

Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Muut asiat mitkä halutaan kokouksen 
käsiteltäviksi, pitää toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään 4 viikkoa 
ennen kokousta.  

 

su 27.11. Perinteinen adventtikirkko. 

Tämän vuotinen kirkkovierailu tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan. 

 

Joulukuu 

su 11.12. Pikkujoulut Koirasaaressa klo 10 alkaen. 

Nyt jo totuttuun tapaan järjestelyt hoidetaan nyyttikestiperiaatteella. Tuomisista 
kannattaa olla yhteydessä puheenjohtajaan, ja kaikkien on hyvä ilmoittautua 
viikkoa ennen. Olisi mukava saada sinne myös jotain ohjelmaa entiseen malliin, eli 
nyt mielikuvitus liikkeelle. Ja paikalle voi tulla jo vaikkapa perjantaina, ja viettää 
pikkujoulua piiitkän kaavan mukaan. 



 

Tammikuu 2023 

Perinteiset kaamoshiihdot Saariselällä viikoilla 2 – 4 

Matkustaminen tapahtuu junalla makuupaikoin ja Rovaniemeltä bussilla. Matka- ja 
majoituskustannukset 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 2022 loppuun mennessä, jolloin on 
maksettava ennakkomaksu 150 €, viite 1261. Huom ! Tästä matkasta ei 
ennakkomaksua palauteta ilmoittautumisajan jälkeen jos junaliput on jo hankittu. 
TieLoman majassa on kahden ja kolmen hengen huoneita yhteensä 7 kpl, sekä 3 
hengen parvi. Huoneen hinta on 230 € / viikko, mutta hintaan voi tulla korotus 
loppuvuodesta. Lähtöpäivät Turusta ovat perjantait, ja paluupäivät Saariselältä 
lauantait. Tarkemmat tiedot tulevat ilmoittautuneille. 

Jos käy niin, että kaikkina viikkoina ei saada huoneita täyteen, niin niitä 
huonevarauksia voimme myös perua, ja silloin sinne saattaa tulla vierastakin väkeä 
samaan aikaan, mikä tuskin haittaa. 

Parhaan ja edullisemman kaamoshiihdosta saa olemalla useamman viikon! 

 

 

 

 

           

                   Tunturilatu - erätaitoja ja elämyksiä! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 


