Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry
Yhteistilan käyttöehdot
1.1.2017 alkaen
Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry on vuokrannut kylän yhteistilan käyttöönsä Espoon kaupungilta.
Kiinteistön osoite on Orvokkipolku 1, 02210 Espoo.
Tila on käytössä yhdistyksen jäsenille ja ulkopuolisille käyttökorvausta vastaan. esim. perhejuhliin,
seuratoimintaan ja kokouksiin. Talviaikaan sisätiloissa on istumapaikka n. 30 hengelle, kesällä on
käytössä piha ja pergola. Tarvittaessa voi varata saunan kahdella pukuhuoneella ja kaasugrillin
erillistä korvausta vastaan. Tilaa ei luovuteta alle 25 vuotiaiden keskinäiseen käyttöön.
Tilan käyttäjä saa tilan avainkoodin, laskun ja yhteistilan käyttöehdot sähköpostilla viikkoa ennen
käyttöajankohtaa.
Ohjeet tilojen käyttäjälle
- Kyläalueella on hiljaisuus klo 23.00 alkaen, jolloin juhlatoiminta ja musiikki päättyy. Tilasta ja
alueelta on poistuttava klo 24.00 mennessä.
- Tilat sijaitsevat keskellä ryhmäpuutarha-aluetta, joten on hyvä ottaa huomioon ympäristön
asumisrauha ja hyvät tavat. Pyydetään kiinnittämään huomiota musiikin volyymiin.
Mökkipihoille ei ole lupa mennä.
- Sisätiloissa ei saa tupakoida
- Jos on tarvetta tuoda juhlia edeltävänä iltana ruokia jääkaappiin, siitä sovitaan erikseen.
- Tilaisuuden loputtua tarkistetaan, että kahvin- ja vedenkeitin on kytketty irti pistokkeesta ja
hellan levyt suljettu sekä ulko-ovet lukittu.
- Jos kalustusta muutetaan, sen järjestys palautetaan alkuperäiseksi.
- Tila luovutetaan takaisin siivottuna (itse siivoten tai käyttäen siivousfirmaa). Siivousvälineet
käytettävissä. Iltajuhlatilaisuuden siivous voidaan tehdä seuraavana aamupäivänä klo 12
mennessä. Myös piha-alueelta kerätään roskat. Jos siivous jää tekemättä, yhdistys veloittaa
siitä erikseen käyvän hinnan.
- Jätteet on toimitettava pois itse. Metallijätteet viedään yleisiin metallinkeräyspisteisiin.
- Tahallisesta tai huolimattomuudesta aiheutuneista irtaimistovaurioista peritään korvaus.
- Valvotaan lasten leikkejä ja estetään kiipeily rakenteille. Loukkaantumisvaara.
- Jauhesammutin on sisääntuloeteisen seinässä ja sammutuspeite keittiökaapiston seinässä.
Käytettävissä
- Iso jääkaappi, hella, astianpesukone, kahvi- ja vedenkeitin.
- Jonkin verran astioita ja keittiövälineitä, mm. kahvi- ja teekuppeja lautasineen. Huom. tarkista,
etteivät kylätuvan astiat epähuomiossa sekaannu omien astioiden kanssa. Isomman seurueen
ruokailu- ja kahviastiastot ja ruokailuvälineet tuodaan kotoa tai vuokrataan.
- Siivousvälineet (pölynimuri, lattiaharja ja moppi).
- Suomen lippu. Huom. muista laskea lippu tilaisuuden loputtua.
- Videotykki erillisestä sopimuksesta.
Parkkipaikat
- Kimalaisenpolun varren asukaspysäköintipaikoilla on vapaita paikkoja jonkin verran.
Liikuntarajoitteiset ovat etusijalla käyttämään niitä. Kimalaisenpolun alkupäässä on käytössä
yleinen pysäköintialue.
- Tavarakuljetukseen käytettävä auto voi olla kylätuvan päädyssä tarpeellisen ajan.
Peruutusehdot
Tilaisuuden voi peruuttaa viikkoa aiemmin korvauksetta.

