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Yleiset vuokrausehdot (päivitetty 13.1.2022) 

Tiloja varattaessa otamme ylös varaajan nimen, puhelinnumeron, laskutusosoitteen ja tilojen 
käyttötarkoituksen. Yhteystietoja säilytetään vuokrauksesta seuraavan vuoden loppuun, jonka 
jälkeen tiedot hävitetään.  
 
Viikonloppuisin vuokraamme tilat pääsääntöisesti yhteen tilaisuuteen per päivä. (Poikkeuksena  
saman vuokraajan/pitopalvelun järjestämät tilaisuudet). Lauantaisin ja sunnuntaisin hinta on  
sama. Vuokrattaessa tilat kokopäiväksi, tilaisuuden kesto on korkeintaan aamukahdeksasta 
iltakahdeksaan. Tilaisuuden järjestäjien tulee päättää siivoustoimet ja poistua tiloista viimeistään 
klo 22 mennessä, jolloin taloyhtiössä alkaa hiljaisuus. Erikseen sovittaessa ja varaustilanteen niin 
salliessa, salin voi käydä laittamassa juhlakuntoon edellisenä iltana ja siivota jälkensä seuraavana 
päivänä. 
 
Vuokraamme tiloja vain käyttöön, joka ei ole ristiriidassa arvojemme kanssa. Poliittisesti 
sitoutumattomina emme vuokraa tiloja puoluepoliittiseen toimintaan. Emme myöskään vuokraa 
tiloja tilaisuuksiin, joissa alkoholin käytöllä on huomattavan suuri rooli. Tämä ei kuitenkaan estä 
alkumaljojen ja ruokajuomien nauttimista juhlissa.  
 
Peruutukset tilavaraukseen tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Sen jälkeen peritään  
30 € peruutusmaksu. 
 
Tiloihin mahtuu korkeintaan 50 henkilöä. Covid-19–pandemian myötä on salissa oltava turvavälit,  
jolloin saliin mahtuu 30–35 henkilöä.  
 
 

Siivous 
 

Jokainen tilankäyttäjä siivoaa omat jälkensä ja käyttämänsä tilat 

 siivoa näkyvät roskat ja vie roskat roskakatokseen 

 pese pöydät 

 imuroi ja pese lattiat 

 pese keittiön tasot ja hella 

 pese keittimet ja pannut 

 huuhtele kaikki ruuantähteet huolellisesti astioista ennen astianpesukoneeseen laittoa 

 valuta astianpesukoneesta vesi pois käytön jälkeen 

 huuhtele kone ja puhdista suodatin 

 käytön jälkeen jätä asianpesukoneen luukku auki 
 
Roskakatos talon takapihalla on lukittu ja aukeaa NNKY:n ulko-oven avaimella. Siivouskomerosta 
löytyy imuri, rikkalapio ja harja sekä moppi. Mikäli joudumme siivoamaan vuokralaisen likaisia 
jälkiä, laskutamme 150€ siivoamisesta.  
 
Pöytäliinojen vuokra on 60€ / tilaisuus. Pöytäliinat (valkeat, luonnonvalkoiset tai lilat) löytyvät 
liinavaatekomerosta keittiön oven vierestä. Käytetyt liinat tulee taitella liinavaatekomeron lattialla 
olevaan pyykkikoriin.  
 
 



 
 

Keittiö  
 

Keittiössä on jääkaappi, pakastin, kotitaloussähköliesi, suurkeittiöastianpesukone, yleiskone, 
vedenkeitin, Moccamaster, suurkeittiökahvinkeitin, sähkövatkain, mikroaaltouuni.  
 
Suurkeittiökahvinkeittimessä on erilliset ohjeet kyseisen kahvinkeittimen käyttöön.  
 
Keittiössä on astiat (lasit, kahvikupit, syvät ja matalat ruokalautaset, leipälautaset) sekä aterimet  
60 hengelle. Tarjoiluastioita on myös kattava kokoelma.  
 
Kaikkia astioita ja koneita saa käyttää. Tavarat on käytön jälkeen pestävä ja palautettava 
paikoilleen. Rikkoutuneet astiat on korvattava.  
 
Keittiön jääkaappi ja pakastin on käytössänne. Älä jätä ruoka-aineita jääkaappiin tai pakastimeen.  
 
Mahdollinen sulakkeen palaminen: pikasulaketaulu löytyy siivouskomerosta.  
 
 

Sali  
 

Salissa on piano. Virsikirjat ja led-kynttilät, korkeat kynttilänjalat löytyvät salin piirongista. 
Palovaaran vuoksi ei mielellään käytetä oikeita kynttilöitä. 
 
Salissa on valkokangas. NNKY:llä on videotykki ja kannettava tietokone, joita voi tarvittaessa 
lainata ilman eri korvausta. Käytöstä sovitaan etukäteen. NNKY:n toimitiloissa on langaton 
internetyhteys.  
 
Salissa olevat kalusteet voi kukin tilanvuokraaja järjestää haluamallaan tavalla. Palauta kalusteet 
alkuperäisille paikoilleen tilaisuuden päätyttyä.  
 

 
Oven lukitus tilaisuuden aikana ja tiloista poistuttaessa  
 

Ulko-ovi pidetään lukittuna. Ovella on ovikello. Ovea voi väliaikaisesti pitää auki suurimman 
liikenteen aikana, jonka jälkeen suosittelemme oven lukitsemista. Tilojen vuokraajan tulee 
huolehtia, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tiloihin tilaisuuden aikana.  
 
Avoimet ikkunat pitää sulkea ja valot sammuttaa ennen poislähtöä (muista myös alakerran 
vessat). 
 
Jokainen tilankäyttäjä huolehtii ulko-oven lukituksesta poistuessaan tiloista. Ovessa on 
turvalukko, ja se tulee myös lukita (sama avain käy molempiin lukkoihin). Kun molemmat lukot 
ovesta on lukittu, pudota avain ulko-oven vieressä olevaan lukittuun postilaatikkoon. 



 

 
 

Paikoitus  
 

Jyväskylän NNKY:llä on yksi autopaikka taloyhtiön takapihalla (ensimmäinen paikka, heti 
roskakatoksen portaiden vieressä). Autopaikassa ei ole aikarajoitusta ja se on tilavuokraajien 
käytössä, silloin kun NNKY:n väellä ei ole omaa tarvetta paikalle. Autoon tulee laittaa 
pysäköintilupa, minkä saa keittiön kaapista. Kirjoita lupaan päivämäärä, lupa on voimassa vain 
kyseisen päivän. 
 
Puistotorilla ja Yrjönkadulla on kahden tunnin pysäköintiruutuja. Sunnuntaisin näillä 
kiekkopaikoilla ei ole aikarajoitusta. P–Kolmikulma, Ilmarisenkatu 1, on lähellä oleva maksullinen 
vaihtoehto pysäköintiin.  

 

 
 

Vuokrahinnat (pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, voimassa toistaiseksi)  
 

Viikonloppu (la ja su) 
180 € / pv  
 
Arkipäivä (ma-pe)  
150 € / pv 
alle 5 tunnin tilaisuudet  
klo 8–16 30 € / tunti 
klo 16–21 35 € / tunti 
 
Alakerran kerhohuone  
100 €/pv 
alle 4 tunnin tilaisuudet 
klo 8–16 25 € / tunti  
 
Pöytäliinavuokra  
60 € / tilaisuus  
 
 
Jyväskylän NNKY:n jäsenet saavat tilavuokrista 10 % alennuksen (ei koske pöytäliinoja). 
Tilavuokra laskutetaan vuokralaiselta käytön jälkeen.  


