
 
 
 

 

Kämppien avain- ja käyttösäännöt 

Avaimen lunastus ja palautus 

1. Tunturilatu ry:n jäsenillä on oikeus yhden vuoden jäsenyyden jälkeen päästä Tunturiladun 
kämppäavaimen haltijaksi maksamalla siitä voimassa olevan lunastusmaksun. 
Avainanomuslomake on huolellisesti täytettynä palautettava Tunturilatu ry:n hallituksen 
valtuuttamalle henkilölle, joka tarkistettuaan avaimen saannin edellytykset toimittaa avaimen 
anojalle. Sama avain käy Aihkia lukuun ottamatta kaikkiin Tunturiladun Lapissa oleviin kämppiin, 
joita ovat Susikyrö Enontekiöllä, Susi-Talas Inarissa ja Susi-Kiisa Utsjoella. Avaimen haltijan 
kanssa samassa osoitteessa asuvalla perheenjäsenellä on myös oikeus käyttää samaa 
avainta, jos hän on Tunturiladun jäsen. Kämppäavaimia lähetetään vain Suomen osoitteisiin. 
Henkilöllä, jolla ei ole vakituista osoitetta Suomessa, on vuoden jäsenyyden jälkeen ja 
maksettuaan voimassa olevan avainmaksun oikeus käyttää kämppiä 
tutustumisavainsysteemillä (§11) ilman tutustumisavainmaksua ja käyttöoikeusrajoitusta. 

2. Avaimen haltija sitoutuu palauttamaan avaimen Tunturilatu ry:lle, jos hänen jäsenyytensä 
Tunturilatu ry:ssä päättyy. Avaimen haltijan kuoltua avain on palautettava Tunturilatu ry:lle. 
Anomuksesta avaimen haltijan puoliso tai lapsi tai lapsenlapsi voi vuoden kuluessa 
avaimenhaltijan kuolemasta saada avaimen siirretyksi itselleen ilman uutta lunastusmaksua, 
mikäli hän täyttää avaimen saamisen ehdot. Avaimen lunastusmaksua ei palauteta. Avainta ei 
saa missään tapauksessa luovuttaa avaimen haltijan perheeseen kuulumattomalle. 

3. Tunturilatu ry pitää avaimista ja niiden haltijoista luetteloa. Avaimen kadotessa sen lunastanut 
on velvollinen ilmoittamaan siitä Tunturilatu ry:lle välittömästi. Mikäli avaimen haltija löytää 
kadonneen avaimen uuden avaimen lunastamisen jälkeen, hänen tulee välittömästi ilmoittaa 
siitä Tunturilatu ry:lle ja palauttaa toinen avain. Kun palauttaminen tapahtuu puolen vuoden 
kuluessa uuden avaimen lunastamisesta, lunastushinnasta maksetaan puolet takaisin. 

4. Avaimen haltija sitoutuu noudattamaan avain- ja käyttösääntöjen lisäksi kämppien 
järjestyssääntöjä. Tunturilatu ry:n hallitus valvoo avain- ja käyttösääntöjen sekä kämppien 
järjestyssääntöjen noudattamista. Tunturilatu ry:n hallituksella on oikeus peruuttaa avaimen 
hallintaoikeus henkilöltä, joka ei noudata sääntöjä. Tällöin avain on palautettava Tunturilatu 
ry:lle. Avaimen lunastusmaksua ei palauteta. 

Maksut 

5. Avaimen lunastusmaksun, tutustumisavainmaksun sekä kunkin kämpän käytöstä maksettavan 
aluemaksun suuruuden päättää Tunturilatu ry:n yleinen kokous. Aluemaksun maksuvelvoite 
muodostuu, kun aluetta tai sen palveluita käytetään. Avaimen lunastus ei vapauta 
aluemaksuista. 

6. Kämppien lukkoja mahdollisesti uusittaessa, käytöstä poistuvan avaimen haltija saa lunastaa 
käyttöoikeuden uuteen avaimeen määrätyn ajan kuluessa alennetulla hinnalla, jonka Tunturilatu 
ry:n hallitus määrää. 

Kämppien käyttöoikeus 

7. Kaikilla Tunturiladun jäsenillä on oikeus majoittua kämppien alueilla, joko rakennuksissa tai 
omissa majoitteissa, sekä käyttää kämppien palveluja ja varusteita. Tunturiladun tapahtumiin 
osallistuva, alueen ulkopuolella majoittuva jäsen voi käyttää alueen palveluja. Muilla kämppien 
ulkopuolella majoittuneilla em. oikeuksia ei ole. 

8. Avaimen haltijalla on oikeus majoittua kämppiin kaikkina muina aikoina, paitsi Tunturilatu ry:n 
hallituksen kurssi- ym. tilaisuuksiin erikseen varaamina aikoina. Näistä varauksista ilmoitetaan 
hyvissä ajoin Tunturilatu ry:n tiedotusvälineissä. 



 
 
 

 

9. Avaimen haltijan seurueessa saa olla myös henkilöitä, jotka eivät ole Tunturiladun jäseniä. 
Avaimen haltija on vastuussa seurueensa sääntöjen mukaisesta käyttäytymisestä. Tunturiladun 
hallituksella on oikeus rajoittaa em. oikeutta, jos sen käyttö katsotaan olevan jäsenistön 
kannalta kohtuutonta tai haitallista. 

Varaukset 

10. Avaimen haltijoilla ja Tunturiladun kerhoilla on oikeus tehdä Tunturiladun verkkosivuilla olevaan 
varausjärjestelmään petipaikkavarauksia joko itse tai varaustenhoitajan kautta. Varaus antaa 
etuoikeuden nukkua ko. kämpän petipaikalla. 

11. Avaimettomalla jäsenellä on mahdollisuus mennä tutustumaan yhden kerran kuhunkin 
alueeseen (Susikyrö, Susi-Kiisa ja Susi-Talas) ns. tutustumisavainsysteemillä tekemällä 
varaustenhoitajan kautta petipaikkavarauksen ja maksamalla voimassa olevan aluemaksun 
sekä tutustumisavainmaksun, minkä jälkeen hän saa koodin tutustumisavainrasiaan. 

12. Varauksia voi tehdä enintään olemassa olevien petipaikkojen verran. Ryhmän ennakkovarausta 
suositellaan. 

13. Petipaikkojen varausajalta perittävät aluemaksut suoritetaan etukäteen Tunturiladun tilille. 

14. 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. Peruutusmaksua ei peritä 
normaalien käyttömaksujen päälle, vaan kyseessä on vähimmäissumma, jonka varaaja on 
velvollinen maksamaan pienentäessään varauksen määrää tai peruuttaessaan varauksen alle 
14 vuorokautta ennen varatun ajan alkua. Peruutusmaksuihin on puheenjohtajan tai 
varaustenhoitajan päätöksellä mahdollisuus saada lievennystä erityisistä syistä (esimerkiksi 
onnettomuus, vakava sairaus, läheisen kuolemantapaus ym. vastaavat).  

15. Kämppiin voi majoittua vapaana oleville petipaikoille sekä alueelle omiin majoitteisiin 
varauksista huolimatta. Kämpän muihin palveluihin (liesi, pöytä ym.) on vapaa pääsy myös 
silloin, kun kaikki petipaikat ovat varatut ja käytössä.  

16. Susi-Talaksen saunarakennukseen, Susi-Kiisan kammiin sekä Pekan-Oskariin (huoltorakennus) 
petipaikkavarauksia ei voi tehdä ja myöskään tilapäinen yöpyminen niissä ei saa haitata 
niiden varsinaista käyttöä. 

17. Hallitus voi tarkoin harkittuaan antaa korvausta vastaan jonkin kämpän määräajaksi 
ulkopuolisen yhteisön käyttöön samoin kuin anomuksesta jonkun avaimen haltijan 
yksityiskäyttöön. 

Sääntöjen muuttaminen 

18. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Tunturiladun vuosikokous lukuun ottamatta pieniä ei-
periaatteellisia muutoksia ja tarkennuksia, jotka Tunturiladun hallitus on oikeutettu tekemään. 
Sääntöjen muutoksista tiedotetaan Tunturilatu-lehdessä. 

19. Nämä säännöt astuvat voimaan 22.5.2021. 

 

Hyväksytty Tunturilatu ry:n kevätkokouksessa 22.5.2021. 


