
 

 Susikyrön, Susi-Talaksen ja Susi-Kiisan järjestyssäännöt 
 
Tunturilatu ry:n kiinteistöjen, Susikyrö, Susi-Talas ja Susi-Kiisa, alueet ovat kaikkien tunturilatulais-
ten käytettävissä huolimatta siitä, onko hankkinut avaimen. 
 
Avaimen hankinta ja käyttö määritellään avainsäännöissä. 
 
1. Kirjoita kämpän (Susikyrössä Pekan Oskarissa olevaan (*)) kävijäkirjaan nimesi, 
kotipaikkasi, saapumispäiväsi ja avaimen numero majalle saavuttuasi. Lähtöpäivämäärä 
tulee lisätä ennen lähtöä. 
Jos haluat kirjoittaa jotakin muuta vieraskirjaan, voit tehdä sen erillisenä merkintänä. 
Korjaukset, puutelistat ym. kirjoitetaan kämppäkirjaan. 
 
2. Säilytä tavarasi rinkassa kämpän ulkopuolella olevalla telineellä. 
 
3. Tee tilaa muille majaan tulijoille. 
 
4. Noudata hiljaisuutta klo 23 -06 välillä ja käyttäydy muutenkin muita häiritsemättä. 
 
5. Koirien ym. lemmikkieläinten tulee olla kytkettyinä tai välittömästi kytkettävissä Tunturiladun 
tukikohtien alueilla. Koirien ym. lemmikkieläinten tuominen sisätiloihin on sallittu Susikyrön Koira-
Oskarissa ja Susi-Kiisan Pekan kammissa. 
Sovellutusohjeet: Eläimiä ei saa päästää makuulaverille. Eläimet eivät saa häiritä muita alueelle 
majoittuneita. Eläinten omistajien on huolehdittava jälkien siivoamisesta. 
 
6. Tupakoi vain ulkotiloissa ja muita häiritsemättä. 
 
7. Suksien voiteleminen on sallittu Susikyrössä Pekan-Oskarin varastotilassa em. tarkoitukseen 
varatuilla välineillä ohjeen mukaan. Suojaa lattia voitelun ajaksi ja siivoa jäljet välittömästi voitelun 
loputtua. 
 
8. Käytä polttopuita säästäen. 
 
9. Alueen käyttömaksu tulee suorittaa majalla olevaan lippaaseen tai pankkiin Tunturiladun tilille. 
Huomaa alueen viitenumero. 
 
10. Ole varovainen tulen käsittelyssä. Käytä kaasulaitteita ohjeen mukaan. Kaasupullon 
tyhjennyttyä vaihda se täysinäiseen. Varastossa on aina oltava täysi varapullo, joten ilmoita 
tyhjentyneestä pullosta välittömästi kämppäisännälle ja mikäli mahdollista käy vaihtamassa se 
täysinäiseen. Maksukuitin tilitietoinesi voit toimittaa Tunturiladun taloudenhoitajalle ja voit sillä 
myös kuitata alueen käyttömaksusi. 
 
11. Keittokatoksen käyttöä suositellaan varsinkin kesällä. 

 
 12. Noudata saunan lämmitys- ja nuohousohjeita. Saunan pata ja vesisäiliö on tyhjennettävä 
käytön jälkeen ja pata kuivattava. Puhdista myös sauna, puku- ja pesuhuone sekä astiat. 
Saunan käytössä on periaatteena, että se on varattu vuorotellen naisille ja miehille, esim. tunnin 
välein, ei siis perhe- tai yksityisvuoroja. 
Käytä saunoessasi laudeliinaa tai istuinalustaa, jotta lauteet pysyisivät puhtaampana. 
 
13. Huolehdi veneestä, välineistä ja työkaluista. Palauta ne käytön jälkeen niille varatuille 
paikoille. 
 
14. Avaimen haltijalla on vastuu tilojen lukitsemisesta.  
 
15. Noudata kalastuksesta annettuja yleisiä ohjeita ja hanki kullakin alueella tarvittavat 
kalastusluvat. 
 
 



 
16. Muista ennen lähtöäsi: 
▪ täyttää puulaatikot pilkotuilla puilla 
▪ huolehtia, että tulisijat ovat sammuneet 
▪ siivota jälkesi huolellisesti 
▪ tyhjentää vesiastiat ja ottaa omat elintarvikkeet mukaasi (älä jätä ruokaa kämpälle) 
▪ sulkea ikkunat 
▪ lisätä kävijäkirjaan poistumispäivämääräsi 
▪ viedä pois palamattomat roskat 
▪ lukita kaikki lukittavat tilat 
 
17. Mahdollisista epäkohdista ilmoita välittömästi Tunturiladun kämppäisännälle tai hallitukselle (*). 
Muista, että SOPU SIJAA ANTAA! 
 
18. Susikyröä koskevat säännökset 
Majoitu Susikyrössä kylmänä vuodenaikana ensisijaisesti Susi-Oskariin ja Koira-Oskariin ja 
vasta kun ne ovat täynnä päärakennukseen (vanhaan kämppään). Susikyrön Pekan-Oskarin 
(huoltorakennus) tiloissa saa yöpyä tilapäisesti, mutta se ei saa haitata huoltorakennuksen 
varsinaista käyttöä. 
Kesäaikana käytetään ensisijaisesti ulkohuussia ja rantasaunaa. 
Susikyrön vesijohdosta tuleva vesi on vain Susikyrön alueella oleskelevien käytössä. Veden 
vieminen alueen ulkopuolella asuvien käyttöön on ehdottomasti kielletty. 
Susikyrössä autonlämmitystolppien ohjauskytkimet sijaitsevat Pekan-Oskarin käytävässä. Aihkia 
lähinnä olevan tolpan ohjauskytkin sijaitsee Aihkin kuistilla olevassa komerossa. Vuosikokouksen 
määräämä autonlämmitystolppien käyttömaksu suoritetaan Tunturiladun pankkitilille Susikyrön 
viitteellä tai Pekan-Oskarin käytävässä olevaan lippaaseen ja maksusuoritus merkitään samassa 
paikassa olevaan vihkoon. 
Lämmitystolppia saa käyttää vain autojen moottorin lämmittämiseen. (**)  
Lämmitystolppia tulee käyttää vain ennen koti- tai muulle matkalle lähtöä.  
 
19. Susi-Talasta koskevat säännökset 
Saunan pukuhuoneessa saa yöpyä tilapäisesti, mutta se ei saa haitata saunan varsinaista käyttöä. 
 
20. Tunturiladun hallituksella (*) on tarvittaessa oikeus muuttaa sääntöjä. Muutoksista tiedotetaan 
Tunturilatu-lehdessä. 
 
21. Nämä säännöt tulevat voimaan 1.6.2014 
. 
Hyväksytty Tunturilatu ry:n kevätkokouksessa 15.3.2014 
 
(*) Tunturiladun hallituksen 12.5.2020 hyväksymät muutokset. 
 
(**) Tunturiladun hallituksen 6.3.2021 hyväksymä muutos. 


