VIIKIN ASUKASTALOT TILAVARAUS- / KAYTTOSOPIMUS
Talla sopimuksella alla mainittu varaaja saa kayttoonsa tassa sopimuksessa yksiloityja tiloja erikseen
mainittuna aikana. Varaaja sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja ja asukastalojen yleisia saantoja seka
asukastalon talokohtaisia saantoja. Asukastalo vastaa tilan/laitteen kayttokunnosta ja talon yllapidosta.
Viikin Asukastalot (Kaari, Kiila, Kunto, Lava sekä Motti)
Varaaja:
Osoite:
Sähkoposti:
Puhelin:

Sopimusehdot (Asukastalojen yleiset säännot ovat tämän sopimuksen liitteenä)
1. Tilan varauksella on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilo, joka merkitään tähän sopimukseen. Vastuuhenkilo
vastaa sääntojen ja sopimusehtojen noudattamisesta. Asukastalon edustajana toimii talon emäntä/isäntä.
2. Varatusta tilasta/laitteesta peritään käyttokorvaus, joka perustuu Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen
päätokseen. Käyttokorvaus peritään sopimuksessa mainitulla tavalla.
3. Varaaja käyttää tilaa/laitteita omalla vastuullaan ja vastaa tuottamuksellisista tai vakavien laiminlyontiensä
aiheuttamista tai talon sääntojen vastaisesta käytostään aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti.
4. Varaaja on velvollinen huolehtimaan vuoronsa päätyttyä käyttämiensä varusteiden palauttamisesta paikalleen,
jälkiensä siivoamisesta sekä asukastalon ovien ja ikkunoiden lukitsemisesta vuoronsa jälkeen.
5. Varaaja on velvollinen heti havaittuaan ilmoittamaan asukastalon edustajalle rikkoutuneista laitteista tai
sellaisista muiden käyttäjien laiminlyonneistä, jotka vahingoittavat tiloja/laitteita tai estävät tai vaikeuttavat niiden
käyttoä. Muutoin varaaja voidaan asettaa vastuuseen kyseisistä rikkoutumisista ja laiminlyonneistä.
6. Varattuun tilaan saa mennä ja sieltä on poistuttava varatun ajan puitteissa. Asukastaloissa Kaari ja Lava
murtohälytykset ovat päällä klo 24-07, Kiilassa ja Motissa klo 23–07 sekä kunnossa klo 23-06.
7. Asukastalo ei vastaa tiloihin jätetyistä varaajan välineistä tai henkilokohtaisesta omaisuudesta. 8. Asukastalojen
koordinaattori on oikeutettu luovuttamaan käyttämättomän vuoron kohtuullisen ajan kuluttua vuoron alkamisesta
toisen varaajan käyttoon. Vuoron luovutuksesta ei suoriteta hyvitystä varaajalle.
8. Asukastalojen koordinaattori on oikeutettu luovuttamaan käyttämättomän vuoron kohtuullisen ajan kuluttua
vuoron alkamisesta toisen varaajan käyttoon. Vuoron luovutuksesta ei suoriteta hyvitystä varaajalle.
9. Asukastalojen muissa tiloissa voi samaan aikaan olla muita toimintoja, joista voi jossain maarin kuulua aania
muihin tiloihin.

Olen tutustunut taman sopimuksen ehtoihin ja Asukastalojen saantoihin ja sitoudun niita noudattamaan.
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✘ allekirjoitan taman sopimuksen lahettamalla sen henkilokohtaisesta sahkopostista
___________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

VIIKIN ASUKASTALOJEN SAANNOT
Naita saantoja on noudatettava liikuttaessa ja toimittaessa Asukastalojen tiloissa. Tarkempia ohjeita ja
talokohtaiset erityissaannot saa Asukastalojen koordinaattorilta tai emannilta/isannilta.
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Viikin Asukastalot ovat avoimia kaikille Viikin Latokartanon alueen asukkaille. Niihin voi anoa kayttovuoroja
Asukastalojen koordinaattorilta, koordinaattori@viikki.f. Kayttovuoroja voi varata kertavuoroina tai
kausivuoroina.
Asukastalojen kaytosta solmitaan varaajan kanssa kirjallinen kayttosopimus. Vuoroista peritaan kayttokorvaus,
joka perustuu Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen kokousten paatoksiin.
Sisaanpaasysta varatuille vuoroille voi sopia koordinaattorin tai asukastalon emannan/isannan kanssa. Hanelta
saa myos yksityiskohtaiset ohjeet tilojen kaytosta. Kausivuorolaiset saavat maksukuittia vastaan oman
avaimen.
Toimi talossa yhta siististi kuin kotonasi. Jata lahtiessasi tila samaan tai parempaan kuntoon, kuin se oli
tullessasi. Ilmoita vaarinkaytoksista ja rikkoutuneista varusteista yms. puutteista mahdollisimman pian
tilaisuutesi jalkeen.
Ala kayta tyokoneita tai kuntoilulaitteita ennen kuin olet saanut opastuksen niiden kayttoon.
Varaamasi tila on kaytossasi varaamasi ajan ja aina omalla vastuullasi. Yhteisissa tyo- ja kuntoilutiloissa on
kohtuullista, etta otat huomioon myos muut kayttajat ja annat laitteiden kayttovuoroja muillekin.
Tilan kayttaja saa kayttaa varaamassaan tilassa olevia Asukastalon harrastusvalineita yms. Niita ei saa vieda
pois Asu kastalosta ja ne on aina kayton jalkeen palautettava alkuperaiselle paikalleen. Varaajan on kaytettava
varusteita ja laittei ta asianmukaisesti ja varottava niiden rikkoutumista tai muuta vahingoittumista.
Alkoholin kaytto Asukastaloissa on kielletty lukuun ottamatta Asukastalo Kaaressa ja Lavassa jarjestettavia
juhlatilaisuuksia, joissa kohtuullinen kaytto voidaan erikseen sovittaessa sallia tilaisuuden jarjestajan vastuulla.
Huumaavien aineiden kaytto samoin kuin sisalla tupakointi on kielletty. Alkoholin myynti on myos kielletty.
Tilan varaaja vastaa aina ylimaaraisista halytys-, siivous-, yms. kuluista, joita tilaisuus mahdollisesti aiheuttaa.
Asiaton oleskelu tiloissa on kielletty. Tilan varaajan on huolehdittava siita, etta han varausajan paatyttya poistuu
tiloista ja huolehtii, etta myos muut tilaisuuteen osallistuneet ovat sielta poistuneet, ja etta ovet ja ikkunat on
suljettu ja lukittu.
Liikunta-, musiikki-, ym. harrasteryhmien ohjaajien on pidettava huoli siita, etta ryhman osallistujat poistuvat
pukuhuone ja muista tiloista 30 minuuttia ryhman toiminnan paattymisen jalkeen. Hanen vastuullaan on myos
se, ettei ryhman toiminnan aikana mahdollisesti lukitsemattomista ulko-ovista kulje tiloihin asiattomia
henkiloita.
Asukastaloissa jarjestettavat tilaisuudet ja toiminta eivat saa hairita lahiston asuinkiinteistoja. Tilan varaaja
vastaa tasta kuin myos varatussa tilassa tapahtuvan toiminnan laillisuudesta. 14. Taloihin tultaessa ja niissa
liikuttaessa on noudatettava hyvia tapoja ja pyrittava olemaan hairitsematta talon muissa tiloissa toimivia
varaajia.

ASUKASTALOT Viikin asukastalot ovat asukkaiden yhteisia kerho- ja harrastustiloja, jotka on rakennuttanut ja joita ylla pita a
Latokartanon Py sa ko inti Oy. Kaikki alueen asuinkiinteisto t ovat osakkaina Latokartanon Pysa ko inti Oy:ssa rakennettujen
asuntonelio iden suh teessa. Kaikkien alueen asukkaiden vuokriin ja vastikkeisiin sisa ltyy kiintea asuinnelio ihin sidottu
korvaus (ta lla hetkella 0,10 € / m2), jolla ylla pideta a n asukastalokiinteisto ja ja niiden varustusta.
Talojen toiminnasta vastaa Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen hallitus, joka valitaan vuosittain pidettavassa
yhdistyksen vuosikokouksessa.
Asukastaloja on yhteensa viisi:
KAARI, Tilanhoitajankaari 9. Suuri yhteiskerhotila ja perhejuhlien pitopaikka, arkipaivisin mm. muskari- ja
kuvataidekoulun toimintaa.
KIILA, Kevattori 1. Kadentaitojen talo. Tyokoneita niin puu- kuin tekstiilitoidenkin harrastajille. Lasten askartelua
yhteistyossa Helsky ry:n kanssa.
KUNTO, Leskirouva Freytagin kuja 10. Jumppa- ja kuntosali. Varattavissa yksityiskayttoon seka erilaisille ryhmille.
Ulkopuolisia kurssinjarjestajia seka jumppa- etta tanssiharrastajille.
MOTTI, Von Daehnin katu 5. Ajoneuvojen korjaus- ja huoltotila. Polkupyorille, mopoille, moottoripyorille ja autoille.
LAVA, Biologinkatu 5. Sali nayttamoineen teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkiharrastajille. Ajanmukaiset
musiikkiharjoitustilat on sijoitettu aanieristettyina talon toiseen paatyyn. Viikonloppuisin salia voi varata yksityiskayttoon.

