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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. 

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 sekä kunkin kämpän käytöstä maksettavan 

aluemaksun suuruuden päättää Tunturilatu ry:n yleinen kokous. Aluemaksun 

maksuvelvoite muodostuu, kun aluetta tai sen palveluita käytetään. 

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. 
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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. Varauksia voi tehdä enintään olemassa olevien petipaikkojen verran. Ryhmän 

ennakkovarausta suositellaan. 

12. Petipaikkojen varausajalta perittävät aluemaksut suoritetaan etukäteen 

Tunturiladun tilille. 

13. 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).  

14. Kämppiin voi majoittua vapaana oleville petipaikoille sekä alueelle omiin 

majoitteisiin varauksista huolimatta. Kämpän muihin palveluihin (liesi, pöytä 
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ym.) on vapaa pääsy myös silloin, kun kaikki petipaikat ovat varatut ja 

käytössä.  

15. 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. 

16. Hallitus(*) voi tarkoin harkittuaan antaa korvausta vastaan jonkin kämpän 

määräajaksi ulkopuolisen yhteisön käyttöön samoin kuin anomuksesta jonkun 

avaimen haltijan yksityiskäyttöön. 

Sääntöjen muuttaminen 

17. 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. 

18. Nämä säännöt astuvat voimaan 6.10.2018. 

Hyväksytty Tunturilatu ry:n syyskokouksessa 6.10.2018. 

 
(*)Tunturiladun hallituksen 12.5.2020 hyväksymät muutokset. 
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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 tuki-kohtien 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. 
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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 varsi-naista 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. 



  6 
 
 

 

 Asuntovaunut ja -autot saavat käyttää lämmitystolppia vain 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. 
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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. 



  8 
 
 

 

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. 

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. 

 

 


