KAUKASTEN JUHLATALON KÄYTTÖOHJEET
Tilan käyttö ja irtaimisto on varaajan vastuulla käytön ajan. Varaajan tulee olla 25 vuotta
täyttänyt ja hän vastaa siitä, ettei tiloihin käytön aikana tule, eikä käytön jälkeen jää
ylimääräisiä henkilöitä. Käyttäjä vastaa myös kiinteistölle tai kalustolle käytön aikana
aiheutuneista vahingoista. Mikäli varaaja on alle 25 vuotta, tulee hänen nimetä ns.
vastuuhenkilö yhteystietoineen.
Tilan käytöstä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan (käyttötarkoitus ja kävijämäärä).
Huoltopäiväkirjaan tulee merkitä mahdolliset puutteet ja havaitut tai tapahtuneet vauriot
kiinteistössä. Ympäristössä ja kiinteistössä välitöntä vaaraa aiheuttavat ongelmat tulee
ilmoittaa huoltohenkilöstölle, jonka puhelinnumerot löytyvät huoltopäiväkirjasta.
Tutustukaa pelastussuunnitelmaan ja tarkistakaa alkusammutusvälineistö.
Tilaa voi käyttää vain sopimuksessa myönnetyn käyttötarkoituksen ja -ajan mukaisesti.
Ulkotiloissa äänen käyttöä on rajoitettava siten, että hiljaisuus on klo 22. Toimintaa varten
tarvittava valmistelu-/siivousaika on sisällytettävä varausaikaan. Tiloissa ei ole sallittua
avotulen (esim. kynttilöiden) käyttö.
Vuokraushinnasto
20 €/tunti
150 €/vrk
Siivous lisämaksusta (maksua ei peritä, mikäli siivoaa itse, välineet löytyvät Juhlatalolta)
Laiminlyödystä siivouksesta veloitamme käyttäjältä 40€/h siivouspalkkion tai sopimuksen
mukaan tuntiveloituksen mukaan.
Juhlatalon vuokra laskutetaan jälkikäteen, lasku lähetetään ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.
Käyttövuorojen peruutus on tehtävä asukasyhdistykselle viimeistään 14 vrk ennen varattua
ajankohtaa.
Jokainen talon käyttäjä siivoaa omasta käytöstään syntyneet jäljet, ellei toisin sovita:
• lattiat lakaistaan ja roskat viedään roska-astiaan
• kaatuneet nesteet tms. pyyhitään tasoilta ja lattioilta
• WCt siistitty
• huonekalut palautetaan alkuperäisille paikoille
• käytetyt astiat pestään
• piha-alue siistitty (tupakantumpit ym.)
Tiloista poistuttaessa huolehditaan, että:
• täytetään käyttöpäiväkirja
• valot sammutetaan
• ikkunat ja ovet suljetaan ja varmistetaan, että ulko-ovi on lukossa
• palautetaan avaimet sovittuun paikkaan

Pyydä halutessasi meiltä apua. Jos haluat esimerkiksi,
- tuolit ja pöydät valmiiksi
- salin ikkunaverhot ylös tai alas
- koripallotelineen pois salista
- yläkerran ikkuna-aukkojen luukkujen tilalle ritilät
- vinkkejä pitopalvelusta
- siivouksen juhlien jälkeen

KAUKASTEN JUHLATALO yhteystiedot:
Jokipadontie 6, Hyvinkää
Vuokraus, sopimusneuvottelut ja tiedustelut
Kaukasten asukasyhdistys www.kaukas.org
kaukastenjuhlatalo@gmail.com
Tiina Lesonen 050 5260287, tiina.lesonen@pp.nic.fi tai
Minna Hotakainen 050 4838701, minna.hotakainen@gmail.com
Laskutus Teuvo Kalliomäki, teuvo.kalliomaki@luukku.com
Vastaava talonmies Pauli Karttunen, 040 5958023

