
 

YHTEISÖTILA KUUTINKULMAN KÄYTTÖEHDOT (01.08.2021 alkaen) 

 

1. Varaus tulee voimaan heti, kun Kuutinkulma vastaanottaa tilanvuokraajalta sähköpostin vuokraus-
ajankohtineen ja vuokraajan yhteystietoineen ja/tai kun vuokraaja allekirjoittaa käyttösopimuksen. 
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry edellyttää jokaiselta Kuutinkulman käyttäjältä, tilanvuokraajalta 
allekirjoitettua käyttösopimusta. 
 

2. Peräkkäisten varausten väliin suositellaan 15 - 30 minuutin vaihtoaikaa, jona vuokraaja tekee 
tarvittavat lopputoimet käyttöehtojen mukaisesti / seuraava käyttäjä voi tehdä mahdollisen 
vuoroonsa valmistautumisen. Tilan varaajan tulee ottaa tämä huomioon varausta tehdessään.  
Varauksen muutosta voidaan ehdottaa myös Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n edustajan toimesta 
varauksen voimaan tullessa. 
 

3. Mikäli tilaisuus on Kuutinkulman palveluajan ( 09.00 -17.00 ) ulkopuolella vuokraajalle voidaan 
luovuttaa avain kuittausta vastaan. Vuokraaja/vastuuhenkilö on henkilökohtaisessa vastuussa 
avaimen käytöstä ja sen palauttamisesta sovittuun paikkaan ja/tai Kuutinkulmaan. 
 

4. Tilavuokraan sisältyvät Kuutinkulman tilat, sali ja/tai toimisto, WC-tilat, kalusteet, astiat ja keittiön 
välineistö, piano, videoprojektori ja valkokangas. 
 

5. Vuokraajan vastuuhenkilö tai tehtävään nimetty henkilö vastaa ja valvoo Kuutinkulman kaluston, 
laitteiston käyttöä ja siirtoa. Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n edustajalla on oikeus huomatessaan 
vuokralaisella vaarallisia sähkölaitteita tai sähköturvallisuuden vastaisia laitteita kieltää niiden 
käyttö Kuutinkulmassa. 
 

6. Tilan vuokraajan vastuuhenkilö sitoutuu huolehtimaan seuraavista asioista: 
- Tilojen / keittiön yleissiisteydestä (astianpesukonetta ei tule käynnistää) 
- Huonekalut ovat paikoillaan. 
- Valot on sammutettu, myös WC tiloista. 
- Ikkunat ja ovet suljettu, lukittu. 
- Jokaisen tilaisuuden osallistujan tiedot on kirjattu yhteystietojen keräyslomakkeelle   
terveysturvallisuusohjeiden edellyttämällä tavalla. 
- Avain palautettu sovittuun paikkaan (jos avain tilapäisesti lainattu) 
 

7. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, joita kokoontumiseen osallistuneet henkilöt aiheuttavat 
Kuutinkulman kalusteille tai omaisuudelle. Etelä-Karjalan Yhdistykset ry ei korvaa vuokralaisen 
omasta toiminnasta aiheutuneita henkilö- tai laitevahinkoja. 
 

8. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan Kuutinkulman henkilökunnan ohjeita laitteiden ja kaluston 
käyttöä koskien. Mikäli vuokralainen käyttää Kuutinkulman laitteita, on ne palautettava 
välittömästi käytön jälkeen takaisin paikoilleen. Vuokralainen on korvausvelvollinen Kuutinkulman 
laitteistolle aiheutuneista vahingoista. Etelä-Karjalan Yhdistysten Kuutinkulmalla on voimassa oleva 
toiminnan vastuuvakuutus. 
 

9. Vuokralainen on velvollinen purkamaan ja siirtämään pois omaisuutensa omalla kustannuksellaan 
välittömästi vuokra- tai siirtoajan puitteissa, ellei asiasta ole toisin sovittu. 
 

10. Vuokraaja sitoutuu perumaan varauksen vähintään 7 arkipäivää ennen tilaisuutta. Mikäli vuokraaja 
peruu tilaisuuden myöhempänä ajankohtana, vuokraajalla on oikeus laskuttaa 100 % tilavuokrasta. 
 



 

11. Laskutus tapahtuu noin kolmen kuukauden jaksoissa sähköpostitse, ellei toisin ole sovittu. 
Etelä-Karjalan yhdistykset voi laskuttaa vuokralaista myös ennen tilaisuutta, jos näin on sovittu. 
Yksittäiset tilaisuudet voi laskuttaa myös heti tilaisuuden jälkeen. Mahdolliset lisäkulut laskutetaan 
tilaisuuden jälkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilavuokrissa noudatetaan aina voimassa 
olevaa hinnastoa. Vuokran ALV on 0%. 
 

12. Mahdolliset reklamaatiot on toimitettava kirjallisina Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:lle 1 kuukauden 
kuluessa tilaisuudesta. 
 

13. Etelä-Karjalan Yhdistykset ry voi muuttaa käyttöehtoja ja käyttösopimusta ilmoittamalla 
muutoksesta kolme kuukautta aikaisemmin. Tuorein tieto löytyy aina Etelä-Karjalan Yhdistykset 
ry:n kotisivuilta osoitteesta www.ekyhdistykset.fi / Kuutinkulma ja varauskalenteri 
 

14. Sopimuksen irtisanomisaika on tilan haltijalla kuusi (6) kuukautta ja vuokraajalla kaksi (2) 
kuukautta. 


