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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 
1 Yleistä 

 
Pandemian aina vaan jatkuessa yhä epävarmaa, miten toimintamme jatkuu. Olemme saaneet 
huomata, että sähköinen tiedottaminen ja etäkokoukset toimivat hyvin. Kerhoviikkoja on 
toteutunut pandemiasta huolimatta ja varovaisuutta on noudatettu. Toivomme, että toimintaa ja 
tapahtumia voisi toteuttaa normaalisti. Tapahtumia voi silti suunnitella ja katsoa miten ne 
toteutuvat. 

Pandemian vaikutus Tunturiladun talouteen on ollut melko vähäistä. Kämppiä on varattu 
kiitettävästi. Lappi houkuttaa kulkijoita ja retkeily on saavuttanut suuren suosion. 

2. Yhdistyksen hallinto 

Hallitus 

Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema määrä jäseniä, joista hallitus 
valitsee yhden varapuheenjohtajaksi. 
 
Toimihenkilöt 

Yhdistyksen toimihenkilöinä toimivat sihteeri, kämppäisäntä, tiedottaja, jäsensihteeri, kämppien 
varausjärjestelmän ylläpitäjä ja avainvastaava, taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä. 
 
Toiminnantarkastajat 

Yhdistykselle valitaan v 2021 syyskokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 
varatoiminnantarkastajaa vuoden 2022 toimintaa tarkastamaan. 
 
Yhdistyksen viralliset kokoukset 

Kevätkokous järjestetään 2.4.2022 Tunturikerho Kavtsi ry. 
Syyskokous järjestetään 1.10.2022, järjestäjänä Lapinkävijät Owla ry. 
 
Jäsenyydet ja osakkuudet 

Tunturilatu jatkaa jäsenenä Suomen Latu ry:ssä, Kyrönperän Ladut ry:ssä, Pidä Lappi Siistinä ry:ssä,  
sekä osakkaana Susikyrön yksityistien tiekunnassa ja Utsjoen kunnan yhteismetsässä. 
Kilpisjärven koulu on Tunturikerho Lapinkävijät Owlan kummikoulu. Owla haluaa tukea koulun 
retkitoimintaa ja saamelaisuuden merkitystä koulussa. 
 
3 Toiminta 

 
Yhdistyksen yhteiset tapahtumat 

Kevätpäivät 1-3.4.2022 järjestää Tunturikerho Kavtsi ry. 
Syyspäivät ja Susiaiset 30.9.-2.10.2022, järjestäjänä Lapinkävijät Owla ry. 
 

  



  2 
 
 
 

 

 

Koulutustoiminta 

• Opintokeskus Siviksen tukien koordinointi edellisvuosien tapaan. Koulutustoimikunnan 

puheenjohtaja vastaa. Tunturilatu on käyttänyt vuosittain n. 100 tuntia 

• Saamen kielikurssin lainaus Tunturiladun jäsenille 

• Järjestetään tarvittaessa ajankohtaisten asioiden koulutusta 

• Juttuja ja tekstejä Tunturilatu-lehteen 

• Koulutusmateriaaleista tiedottaminen Tunturikerhoille sekä tarvittaessa avustaminen 

kurssien järjestelyissä 

Kämppätoimikunta 

• Kämppien ylläpitävää huoltoa ja kunnostustoimintaa 

• Järjestetään kämppäkierros ja -talkoot; Susikyrö viikolla 23, Susi-Kiisa viikolla 24 ja Susi-
Talas viikolla 25 liitteenä olevan talkootyösuunnitelman mukaisesti 

• Kohennetaan kämppien varustetasoa tarvittaessa 

• Kuulutaan Susikyröntien tienhoitokuntaan  
• Huolehditaan Susikyröntien kunnostuksesta ja aurauksesta 

• Osallistutaan Kyrönperän ympäristön latujen kunnossapitokustannuksiin 

• Toimitaan kämppätoimikunnan toimenkuvan mukaisesti 
• Kiinteistöjen aluemaksut ja kerhoviikkomaksut Tunturiladun maksut ja taksat – liitteen 

mukaisesti. 
 

Susivaliokunta 

• Järjestää keskustelutilaisuuksia sudeksi aikoville Tunturiladun tilaisuuksissa ja tarvittaessa 
muulloinkin sekä neuvoo sudeksi aikovia 

• Kehittää yhdessä kerhojen susivastaavien ja muiden aktiivisten kanssa Susipolku-mallia ja 
siihen liittyviä tapahtumia ja käytänteitä susiksi aikovien tueksi 

• Käsittelee ja hyväksyy susianomukset 

• Järjestää kerhojen susivastaaville koulutustilaisuuden ja pitää heihin muutenkin yhteyttä 

• Neuvoo tarvittaessa susiaisten järjestämisessä 

• Tiedottaa susiaatteesta 

• Toimittaa Tunturilatu-lehteen aineistoa susivaliokunnan asioista 

• Valvoo nettisivustojen ylläpitoa susiasioiden osalta 

• Tekee tarvittaessa ehdotuksia susisääntöjen uudistamiseksi 

Tiedotustoiminta 

Tunturilatu-lehti ilmestyy vuonna 2022 seuraavasti: 
 

Nrot Aineistopäivä  Lehti jäsenillä 

1 ti 25.1.  ke 2.3. 

2 ti 26.4.  ke 1.6. 

3 ti 2.8.  ke 7.9. 

4 ti 25.10.  ke 30.11. 

Lehti jaetaan jäsenille Latu & Polku-lehden välissä. 
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Ensimmäinen Tunturilatu-lehti ilmestyi heinäkuussa 1962. 60-vuotistaipaleen ansiosta kesäkuun 

alussa ilmestyvä lehti on tavanomaista isompi, ja siinä paneudutaan lehden historiaan, 

nykypäivään ja tulevaisuuteen. 

Tunturilatu kertoo ajankohtaisista asioista verkkosivuilla ja Facebookissa. Tunturiladun lisäksi myös 

kerhoilla on omia Facebook-sivuja. Instagram otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa. 

Vava-leiri 
Leiri järjestetään viikolla 29 Susikyrössä. Järjestäjänä Tunturikerho Kolbma ry. 
 
Suomen Ladun tapahtumat 

Hallitus nimittää edustajat Suomen Ladun kevät- ja syyskokoukseen. 
 
4 Jäsenistö ja tunturikerhot 
 

Tunturiladun jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka 
hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja hengen. Tunturilatu on Suomen Ladun jäsenyhdistys ja 
Tunturiladun jäsenistä tulee automaattisesti Suomen Ladun jäseniä. Tunturiladun jäsenlajit 
seuraavat Suomen Ladun jäsenlajeja muutamin poikkeuksin. Yhdistyksen jäsenlajeja ovat 
henkilöjäsenyys, rinnakkaisjäsenyys, perhejäsenyys (kattaa kaikki samassa osoitteessa asuvat 
perheenjäsenet), ainaisjäsenyys sekä nuoriso - ja opiskelijajäsenyys. Tunturiladussa ei tunneta 
Suomen Ladun yhteisöhenkilöjäsenyyttä eikä kannatusjäsenyyttä. 
 
Jäsenhankinnassa panostetaan edelleen erityisesti nuoriso- ja perhejäsenyyksiin yhdistyksen 
ikäjakauman tasapainottamiseksi. Uusia jäseniä pyritään tavoittamaan lisäämällä yhdistyksen 
tunnettavuutta osallistumalla paikallisiin ja valtakunnallisiin ulkoilu- ja erätapahtumiin.  
Tunturiladun ja Tunturikerhojen tapahtumien näkyvyyttä lisätään Suomen Ladun Internet-sivuilla, 
paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Yhteisöjen tapahtumien järjestelyjen näkökulmana 
pidetään uusien jäsenten saamista mukaan toimintaan.  
 
5 Talous 
 

Tunturiladun käyttövarat koostuvat jäsenmaksuista, kämppien käyttötuloista sekä 
kämppäavainten ja jäsentuotteiden välityksestä. Mahdollinen tulonlisä saadaan lehden 
ilmoitustuotoista. 
 
Myynnissä olevat jäsentuotteet: 

• Kuudes vuosikymmen -julkaisu 

• Viiden vuosikymmenen vaellus, 50-vuotisjuhlakirja 

• Kämppäavaimet 

• Merkit, tarrat ja Tunturiladun pinssi 

• Balggis-kirja 
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Jäsenmaksut 2014 - 2022 Esitys 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Henkilöjäsen 30,00 30,00 30,00 30,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Perhejäsenyys 48,00 48,00 48,00 48,00 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

Nuoriso- ja 

opiskelijajäsen 

15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16.00 16,00 16,00 16,00 

Ainaisjäsen - - - - - - - -  

Rinnakkaisjäsen 23,50 23,50 23,50 23,50 24,50 26,00 26,00 26,00 26,00 

 


