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TUNTURILATU RY – ERÄTAITOJA JA ELÄMYKSIÄ 

Varausmökki Aihkin säännöt 
 
1. Varausmökki Aihki on Tunturiladun omistama kiinteistö ja kaikkien tunturilatulaisten varattavissa. 
 
2. Aihkin voi varata hallituksen(*) määräämästä paikasta tai henkilöltä. 
 
3. Varaus annetaan varausjärjestyksessä enintään kahdeksi peräkkäiseksi viikoksi ja sen voi tehdä 

enintään 12 kk ennen varattavaa ajankohtaa. Poikkeuksena ovat viikot 12–18 ja 36–39, jolloin 
Aihkin voi varata enintään viikoksi kerrallaan. Mikäli samalle viikolle on useampia varauksia, 
etusijalla ovat ne, jotka eivät viimeisen kolmen vuoden aikana ole olleet Aihkissa. 

 
4 Avaimesta vastaa varaaja, jonka tulee olla Tunturiladun jäsen. Varauksen päätyttyä avain on 

palautettava välittömästi avaimen säilytysrasiaan(*). Kadonneesta avaimesta peritään hallituksen(*) 
erillisellä päätöksellä 100 euron korvaus. 

 
5. Aihki saunoineen on varaajan yksityiskäytössä. 
 
6. Aihkiin voi tuoda yhden vieraan, joka ei ole Tunturiladun jäsen, kun tunturilatulainen on varaajana ja 

yhtä aikaa majoittuneena Aihkiin. 
 
7. Aihkin vuorokausimaksun suuruuden päättää Tunturiladun vuosikokous. 
 
8. Varausajalta perittävä maksu suoritetaan etukäteen Tunturiladun tilille, viitenumero 806. 
 
9. Varauksen mahdollisesta peruuntumisesta on ilmoitettava varausten hoitajalle välittömästi. 
 
10. Varauksen mahdollisesta peruuntumisesta on ilmoitettava varaustenhoitajalle välittömästi. 

Peruutuksen tapahtuessa aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen varatun ajan alkua, varauksesta 
ei peritä maksua.  

 Peruutuksen tapahtuessa 7-14 vuorokautta ennen varatun ajan alkua, maksu on 1/3 varatun ajan 
maksusta.  

 Peruutuksen tapahtuessa alle 7 vuorokautta ennen varatun ajan alkua, maksu tulee suorittaa 
kokonaisuudessaan.  

 Peruutusmaksuihin on puheenjohtajan tai varaustenhoitajan päätöksellä mahdollisuus saada 
lievennystä erityisistä syistä (esimerkiksi onnettomuus, vakava sairaus, läheisen kuolemantapaus 
ym. vastaavat). 

 
11. Aihkilla ja Susikyröllä on yhteinen kaivo ja puuliiteri, joiden käyttöoikeus on Aihkin vuokraajalla, 

samoin kuin oikeus käyttää Susikyrön rantasaunaa, Pekan-Oskaria ja venettä. 
 
12. Aihkia lähinnä olevan autonlämmitystolpan ohjauskytkin sijaitsee Aihkin kuistilla olevassa 

komerossa. Muiden tolppien ohjauskytkimet sijaitsevat Pekan-Oskarin käytävässä. Vuosikokouksen 
määräämä autonlämmitystolppien käyttömaksu suoritetaan Tunturiladun pankkitilille Aihkin viitteellä 
tai Pekan-Oskarin käytävässä olevaan lippaaseen ja maksusuoritus merkitään samassa paikassa 
olevaan vihkoon. Asuntovaunut ja -autot saavat käyttää lämmitystolppia vain moottorin 
lämmittämiseen. Lämmitystolppia tulee käyttää vain ennen koti tai muulle matkalle lähtöä. 

 
13. Aihkin irtaimistoa ei saa siirtää edes tilapäisesti pois mökistä. 
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14. Aihkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä. 
 
15. Mökin ja saunan lähtösiivouksen hoitaa varaaja. Mahdolliset irtaimistolle ja kiinteistölle tapahtuneet 

vahingot ilmoitetaan varaustenhoitajalle(*). 
 
16. Avaimen luovuttamisesta ulkopuolisille ja muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta hallitus(*) voi 

määrätä määräaikaisen käyttökiellon. 
 
17. Tunturiladun hallituksella(*) on tarvittaessa oikeus muuttaa sääntöjä. Muutoksista tiedotetaan 

Tunturilatu-lehdessä. 
 
18. Nämä säännöt astuvat voimaan 1.6.2019. 
 
 

Hyväksytty Tunturilatu ry:n kevätkokouksessa 27.4.2019. 
 
 

(*)Tunturiladun hallituksen 12.5.2020 hyväksymät muutokset. 


