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Tunturikerho Oktan jäsenkirje vuodelle 2021

Hei oktalaiset!
Hyvää ja reipasta ulkoilullista vuoden jatkoa!

Koronapandemia vaikeuttaa monella tavalla elämäämme ja toimintaamme, mutta ei 
vaikuta kuitenkaan kovin pahasti ulkoiluharrastukseen. Yhteisiä retkiä on viime vuonna 
tosin jouduttu koronan vuoksi perumaan, mutta onneksi muutaman kerran pääsimme 
näkemään toisiamme retkillä ja nuotiolla. Ja yhdistetyn syyskokouksen ja pikkujoulun 
vietimme tunnelmallisesti turvallisuussuositukset huomioon ottaen Joutenlammella.

Ensi vuoden toiminta on suunniteltu pitkälti entiseen tapaan. Yhteisten pitempien retkien  
järjestämistä joudutaan kuitenkin vielä harkitsemaan hyvin tarkkaan, koska suuri osa 
jäsenistöstämme kuuluu jo ikänsä puolesta ns. riskiryhmään. Päiväretkiähän on korona-
aikanakin mahdollista järjestää.

Okta oli kaksi vuotta ilman puheenjohtajaa. Kerhotoimikunta sihteerin ja entisen 
puheenjohtajan kokemukseen nojaten selvisi tehtävästään erinomaisesti. Kiitos siitä! 
Vaikka kerholla on taas nimellisesti puheenjohtaja, kerhotoimikunta vastaa edelleen 
kerhon toiminnasta ja sen suunnittelusta. Myös jäsenistön vinkit toiminnan kehittämiseen 
ovat arvokkaita.

Retkeily on meille oktalaisille elintärkeä harrastus. Toivon, että jokainen omalta osaltamme 
pyrimme vaikuttamaan siihen, että toimintamme tavoittaisi niitä ihmisiä, jotka kaipaavat 
apua tai virikettä retkeilyn aloittamiseen tai tarvitsevat retkiseuraa. Myös osallistuminen 
paikallisten latuyhdistysten ja latualeen toimintaan vie ulkoilu- ja luontoharrastusta 
eteenpäin. Latualueen verkkosivuilta löytyy lukuisia oktalaisillekin tarkoitettuja 
retkivaihtoehtoja.

Uutena puheenjohtajana kerron hiukan itsestäni. Olen nuoresta asti ollut ns. lapinhullu. 
Aikuisiän kuljin pääosin sisareni kanssa Lapissa kesävaelluksilla. Talvivaelluksia olen 
tehnyt vasta liityttyäni v.2003  Oktaan ja Tunturilatuun. Tunturisudeksi minut ”vihittiin” 
Susikyrössä v.2016. Kuulun Tunturiladun susivaliokuntaan. Eläkepäivistä olen nauttinut jo 
kymmenkunta vuotta.

Ulkoilu- ja luontoharrastusta edistävää yhteistyötä oktalaisten ja muiden tunturilatulaisten 
kanssa toivoen

Sirkka-Liisa 



Kerhon puheenjohtaja on Sirkka-Liisa Markkanen puhelin 0409383110 ja sähköposti 
sirkkaliisa.markkanen@gmail.com. Kerhon sihteerinä jatkaa Esa Suominen, puhelin 0400-
130871 ja sähköposti ej  .suominen@gmail.com  . Kerhotoimikunnan muut jäsenet ovat Liisa 
Haapalainen, Aune Makkonen ja Päivi Ojanen.

Kerhon tapahtumista ilmoitetaan Koti-Kajaani -lehden rivi-ilmoituksissa ja kerhon internet-
sivuilla osoitteessa: https://tunturilatu.fi/kerhot/okta/ 

Tervetuloa mukaan Oktan toimintaan! 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Helmikuu 25.2. Tilikokous.

Maaliskuu. Hiihtopäivä.

Huhtikuu 10.–17.4. Hiihtoviikko Lapissa. Paikka sovitaan myöhemmin.
Huhtikuu 27.4 Kerhoilta. Kevään ja kesän toiminnan suunnittelua.

Toukokuu. 15.5. Retki Otanmäen lintutornille Vuolijoelle.
Toukokuu. 21.–23. Tunturiladun kevätpäivät Satakunnassa Silokalliolla.

Kesäkuu. Retki Kajaanin Akkovaaralle.

Heinäkuu 25.‒31.7. Vauvasta vaariin -leiri.

Elokuu 7.–8. Retki Hiidenporttiin yhdessä Savokarjalan latualueen kanssa.
Elokuu 28.8.Nuku yö ulkona -tapahtuma.

Syyskuu. Ruskaviikko mahdollisesti Susikyrössä järjestettävien Tunturiladun 
syyskokouksen ja susiaisten yhteydessä.

Lokakuu. Retkipäivä Suomussalmen suunnalla.

Marraskuu. Syyskokous.

Joulukuu. Pikkujoulu.
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