
 
 
 
 

 

 

Tunturiladun maksut ja taksat 2022 
 

Kiinteistöjen aluemaksut (koskevat myös päiväkäyntejä, jos käyttää palveluja) ovat: 

• Susikyrön (viitenro 505) aluemaksu jäsenille 10 €/vrk/hlö, ei-jäsenille 15 €/vrk/hlö 

• Susi-Kiisan (viitenro 709) aluemaksu jäsenille 7 €/vrk/hlö, ei-jäsenille 10 €/vrk/hlö 

• Susi-Talaksen (viitenro 602) aluemaksu jäsenille 7 €/vrk/hlö, ei-jäsenille 10 €/vrk/hlö 

• Aluemaksua ei peritä alle 12-vuotiailta lapsilta. 
• Aluemaksut suoritetaan joko kämpän viitenumerolla Tunturiladun tilille tai kämpissä oleviin lippaisiin, 

maksutapa merkitään kämppäkirjaan Susi-Talaksella ja Susi-Kiisalla, Susikyrössä Pekan-Oskarin 

käyntitilastoon. 
 

Aihkin vuokra on 33 €/vrk/koko mökki. 
 

Viikkomaksut (koskee kämpän kaikkien petipaikkojen varaamista viikoksi): 

• Susikyrö, Vanha kämppä 600 €, Susi-Oskari 250 € ja Koira-Oskari 250 € 

• Susi-Kiisa 275 € 

• Susi-Talas 350 € 
 

Susikyrön autonlämmitystolppien käytöstä veloitetaan 2 €/lämmityskerta (4 tuntia). 

• Auton lämmitystolppien käyttömaksu maksetaan Pekan-Oskarin eteisessä olevaan lippaaseen ja 

merkitään sähkön käyttäjän nimi samassa paikassa olevaan vihkoon. 
 

Kämppäavainmaksut 

• Kämppäavaimen lunastusmaksu on 130 €. Avaimen palautuksen tapahduttua maksua ei palauteta. 

• Tutustumisavainmaksu 20 € (1 kerta/alue) 
 

Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset 

• Hallituksen, toimikuntien ja työryhmien jäsenille sekä toimihenkilöille ei makseta kokouspalkkiota. 

• Matkakorvaus maksetaan hallituksen, toimikuntien ja työryhmien jäsenille ja toimihenkilöille sekä 

hallituksen erillisellä päätöksellä muille, kokouksiin osallistumisesta sekä tehtävään tai toimeen 

liittyvästä matkasta. 

• Kämppäisännälle tai hänen määräämälleen korvataan kämppäkierroksen aiheuttamat matkakulut. 

• Matkakustannukset maksetaan pääsääntöisesti julkisen kulkuneuvon taksan mukaan. Mikäli julkisia 

kulkuyhteyksiä kohteeseen ei ole tai niiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, korvataan oman auton 

käyttö. 

• Julkisilla kulkuneuvoilla matkustavalle korvataan halvimman matkustusluokan matkalippu, 

paikkalippu ja tarvittaessa makuupaikkalippu. 

• Omalla autolla kulkevalle korvataan 0,24 €/km ja kyydissä olevasta henkilöstä 0,02 €/km 

• Kohtuulliset majoituskustannukset tehtävän hoitoon, kokoukseen tai tapahtumaan liittyen korvataan 

hallituksen harkinnan mukaan. 

• Toiminnantarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 
 

Talkoomaksut: 

• Kämppätoimikunnan järjestämiin talkoisiin osallistumisesta vähintään viiden vuorokauden ajan 

maksetaan omalla autolla kulkevalle 0,09 €/km ja kyydissä olevasta talkoolaisesta 0,02 €/km. 

• Mikäli talkootavaraa on kuljetettavana autossa yli 80 kg:n edestä, maksetaan siitä 0,03 €/km.  

• Mikäli talkootavaroiden kuljettamiseen tarvitaan peräkärryä, maksetaan siitä 0,05 €/km. 
• Yleisellä kulkuneuvolla matkustaneella maksetaan puolet (1/2) matkalipun hinnasta. 



 
 
 
 

 

 

 

Muuta 

• Tunturilatu vastaa osaltaan Susikyrön yksityistiehen ja Kyrönperän latupooliin liittyvistä velvoitteista 

asianomaisten tahojen päätösten mukaisesti. 

• Kerhojen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja laitteiden kuluista ja muista vastuista vastaa kyseinen 

kerho. 

 


