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Yleiset vuokrausehdot
Viikonloppuisin vuokraamme tilat pääsääntöisesti yhteen tilaisuuteen per päivä. (Poikkeuksena
saman vuokraajan/pitopalvelun järjestämät tilaisuudet.) Lauantaisin ja sunnuntaisin hinta on siis
sama tilaisuuden kestosta ja laadusta riippumatta. Vuokrattaessa tilat kokopäiväksi, tilaisuuden
kesto on korkeintaan aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Tilaisuuden järjestäjien tulee päättää
siivoustoimet ja poistua tiloista viimeistään klo 22 mennessä, jolloin taloyhtiössä alkaaa
hiljaisuus. Erikseen sovittaessa ja varaustilanteen niin salliessa, salin voi käydä laittamassa
juhlakuntoon edellisenä iltana ja jälkensä siivota seuraavana päivänä ilman lisämaksua.
Tiloja varattaessa tarvitsemme tietoomme varajaan nimen, puhelinnumeron, laskutusosoitteen
ja tilojen käyttötarkoituksen. Yhteystietoja säilytetään vuokrauksesta seuraavan vuoden loppuun,
jonka jälkeen tiedot hävitetään.
Vuokraamme tiloja vain käyttöön, joka ei ole ristiriidassa arvojemme kanssa. Kristillisenä
järjestönä emme myöskään vuokraa tilaa tilaisuuksiin, joissa alkoholin käytöllä on huomattavan
suuri rooli. Tämä ei kuitenkaan estä alkumaljojen ja ruokajuomien nauttimista juhlissa.
Mahdollinen peruutus tilavaraukseen tulisi tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Alle 2
viikkoa ennen tilaisuutta tulevat alustavat varaukset tulee varmistaa viimeistään varausta
seuraavana päivänä. Emme peri varaus- tai peruutusmaksuja.
Tiloja emme suosittele yli 50 hengen tilaisuuksiin.

SIIVOUS
Jokainen tilankäyttäjä siivoaa omat jälkensä (näkyvät roskat ja tahrat pois lattioilta ja pöydiltä,
roskat viedään roskakatokseen). Roskakatos talon takapihalla on lukittu ja aukeaa NNKY:n ulkooven avaimella. Siivouskomerosta löytyy tarvittaessa imuri, rikkalapio ja harja sekä moppi. Mikäli
joudumme siivoamaan vuokralaisen jälkiä, laskutamme tilanvuokraajaa erikseen
siivoamisesta.
Erityistä huomiota on käytettävä keittiön siivoamiseen. Tasot ja käytetyt laitteet (keittimet,
jääkaappi, hella) pyyhitään ja lattia pestään.
Astiapesukoneeseen laitettavista astioista on poistettava kaikki ruoan tähteet. Muuten
koneen poistoputki tukkeutuu. Käytön jälkeen koneesta valutetaan vesi pois ja huuhdellaan
(tarvittaessa harjataan) kone puhtaaksi. Myös suodatin puhdistetaan. Koneen luukku jätetään
auki, kunnes kone on täysin kuiva. Astiapesukoneen käytöstä ohjeistetaan tarkemmin tiloihin
tutustuessa/avaimen luovutuksen yhteydessä.
Jos pöydillä ei ole käytetty liinoja, pöydät tulee pyyhkiä. Samoin jos liinoja käytettäessä liinoihin
on tullut isoja tahroja. Pöytäliinojen vuokra on 60,-/tilaisuus. Pöytäliinat (valkeat,
luonnonvalkoiset tai lilat) löytyvät liinavaatekomerosta keittiön oven vierestä. Käytetyt liinat
tulee taitella liinavaatekomeron lattialla olevaan pesulasäkkiin.
Salin lattian pesua ei edellytetä tilanvuokraajalta, mutta näkyvät roskat ja tahrat tulee poistaa.
Tarvittaessa salin lattia pyyhitään kostealla (ei märällä!) levymopilla.
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Keittiö
Keittiöstä löytyvät: jääkaappi, pakastin, kotitaloussähköliesi,
yleiskone, vedenkeitin, kahvinkeitin, sähkövatkain, mikroaaltouuni.

suurkeittiöastianpesukone,

Keittiössä on astiat (lasit, kahvikupit, syvät ja matalat ruokalautaset, leipälautaset) sekä aterimet
60lle hengelle. Tarjoiluastioita on myös kattava kokoelma.
Kaikkia astioita ja koneita saa käyttää.Tavarat on käytön jälkeen pestävä ja palautettava
paikoilleen. Rikkoutuneet astiat on korvattava. Pidäthän huolen, ettette sekoita omia
astioitanne NNKY:n astioihin.
Kahvinkeittimen suodatinkotelo on työnnettävä aivan pohjaan saakka, ettei kahvi valu keittimen
alta alakaappiin.
Keittiön jääkaappi on käytössänne. Alakerrassa on tarvittaessa lisää kylmätilaa. Jääkaappi
alakerrassa ei ole jatkuvasti päällä. Lisäkylmätilan tarpeesta voi kertoa etukäteen, jolloin
laitamme kaapin valmiiksi päälle viikonlopuksi. Voitte myös itse kytkeä jääkaapin päälle, mutta
sen kylmeneminen käyttölämpötilaan kestää useita tunteja.
Mahdollinen sulakkeen palaminen: pikasulaketaulu löytyy siivouskomerosta.

Sali
Salissa on piano. Virsikirjat ja korkeat kynttilänjalat löytyvät salin piirongista.
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, jonka salasanan voi kysyä etukäteen toimistosta.
Salissa olevat kalusteet voi kukin tilanvuokraaja järjestää haluammallaan tavalla. Toivomme, että
ellei muuta sovita, palautatte kalusteet alkuperäisille paikoilleen tilaisuuden päätyttyä. Salissa on
2 tarjoilupöytää (120 x 150 cm). 70 x 120 cm pöytiä on 13 kappaletta. Tuoleja on yhteensä 60 kpl,
joista osa on säilytyksessä kellarin kerhohuoneen kaapissa. Mahdolliset ylimääräiset tuolit voi
viedä alakertaan tai käytävällä olevaan pikkuhuoneeseen säilöön. Alakerrasta löytyy myös 2
lasten syöttötuolia.

Oven lukitus tilaisuuden aikana ja tiloista poistuttaessa
Pääsääntöisesti pidämme ulko-oven lukittuna. Ovella on ovikello. Ovea voidaan väliaikaisesti
pitää auki suurimman liikenteen ajan, jonka jälkeen suosittelemme oven lukitsemista. Tilojen
vuokraajan tulee huolehtia, ettei tilaisuuden ulkopuolisilla ole pääsyä tiloihin.
Ellei muuta ole sovittu, 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 suljettu, avain tulee sulkea kirjekuoreen ja pudottaa oven vieressä
olevaan lukittuun postilaatikkoon.
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Varmistathan ennen lähtöäsi, että sammutat valot (myös alakerran vessoista) ja suljet
avonaiset ikkunat.

Paikoitus
Puistotorilta sekä Opistokujan ja Yrjönkadun risteyksestä löytyy 2 tunnin pysäköintiruutuja.
Lauantaisin ja sunnuntaisin näillä kiekkopaikoilla ei ole aikarajoitusta. P-Kolmikulma osoitteessa
Ilmarisenkatu 1 on lähellä oleva maksullinen vaihtoehto pysäköintiin.
Jyväskylän NNKY:llä on yksi autopaikka taloyhtiön takapihalla (ensimmäinen paikka, heti
roskakatoksen portaiden vieressä), jossa ei ole aikarajoitusta ja joka on tilavuokraajien käytössä,
silloin kun NNKY:n väellä ei ole omaa tarvetta paikalle.
Taloyhtiö on palkannut yksityisen pysäköinninvalvonnan ja tämän vuoksi meidänkin paikalle
pysäköidessä tulee autoon laittaa näkyvälle paikalle pysäköintilupa. Kopion pysäköintiluvasta
voi ottaa keittiönkaapista (taskussa oven sisäpuolella). Pysäköintilupakopioon on itse merkittävä
päivämäärä. Lupa on voimassa vain kyseisen päivän, jonka jälkeen sen voi hävittää.

Vuokrahinnat (pidätämme oikeuden muutoksiin, voimassa toistaiseksi)
Viikonloppuhinta
150 euroa/pv la ja su
Juhlatilaisuus arkena
100 euroa/pv ma-pe
Kokous, koulutus tms. arkena
100 euroa/pv (8-16), tai alle 4 h 25 euroa/tunti
iltakäyttö (16-21) 25 euroa/tunti,
Kellarin kerhohuone 20 euroa/tunti
Pöytäliinavuokra
60 euroa/tilaisuus
Tilanvuokraajan jälkien siivous
50 euroa/alkava tunti

Jyväskylän NNKY:n jäsenet saavat tilavuokrista 10 % alennuksen (ei koske pöytäliinoja)
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