KÄÄNTÖPAIKAN VARAUSHINNASTO
(Hinnasto voimassa 23.3.2016 alkaen)
Kääntöpaikka on varattavissa ”tunti/tila”-perusteisella hinnalla, mutta ”Sali+klubi”-hinnasta saa
myös pakettihinnan.
Huomioithan, että ellet vuokraa klubia, ei salin käytössä ole keittiötä eikä astioita.
Mietitkö kuuluuko taloyhtiösi Arabian Palveluihin? Voit tarkistaa tiedon täältä:
http://www.arabianranta.fi/

AP:n taloyhtiöissä asuvat:
Sali/Klubi/Sotku 7€/h
Sali+Klubi 10€/h
Arabian asukastalot ry:n jäsenet:
Sali/Klubi/Sotku 14€/h
Sali+Klubi 20€/h
Muut tilavaraajat:
Sali/Klubi/Sotku 20€/h
Sali+Klubi 30€/h
kausivaraus (jatkuvat koko kauden jatkuvat viikottaiset varaukset)
Sali 15€/h
Sotku 10€/h
klubi 10€/h
Huom! Emme peri tilavuokraa kaikille avoimista pääsymaksuttomista
tapahtumista/ tilaisuuksista/ kursseista.
Tällöin tilaisuus ei voi olla luonteeltaan kaupallinen/ poliittinen/ uskonnollinen/ varainhankintaa
(poislukien hyväntekeväisyydeksi katsotut tilaisuudet).
Tapahtumasta tulee tiedottaa Asukastalojen sivuilla ja Bokvillanin ilmoitustaululla. Käsiohjelma voi
kuitenkin olla maksullinen ja myös
omakustanteisen kahvilan pitäminen on mahdollista.
Talotiistait
Arabian Palvelun kuuluvat taloyhtiöt voivat varata Bokvillanin salia tiistaisin klo 17 alkaen
maksutta yhtiökokouksiin, juhliin, tiedotustilaisuuksiin ja muihin taloyhtiön yhteisiin tapahtumiin.
Arabian palvelun taloyhtiöihin sovelletaan Arabian Palvelun asukkaiden hinnastoa lukuun
ottamatta hallituksen kokouksia, jotka ovat maksuttomia.

Muuta tietoa tiloista ja tilan käytöstä
Käytössä oleva irtaimisto ja astiat:
Kääntöpaikka tarjoaa vuokraajan käyttöön taittopöytiä (18 kpl) sekä tuoleja (40 kpl) salin
varauksen yhteydessä. Klubin varauksen yhteydessä saa käyttöön astiaston alle 40 hengelle. Näistä
on sovittava erikseen vuokrauksen yhteydessä.
Varausaika
Kääntöpaikan voi varata varhaisesta aamusta klo 22.00 saakka. Klo 22-23.00 tiloissa voi tehdä
hiljaista siivousta (ei imurointia, eikä tuolien siirtelyä). Yläkerrassa on asuinhuoneistoja.
Maksaminen
Tilavuokran maksaminen tapahtuu sähköpostitse lähetetyllä laskulla.
Siivous -ja avainpantti
Avaimesta veloitetaan sitä noudettaessa 40 € pantti. Summa tulee maksaa käteisellä. Pantti
koskee myös tilan siivousta. Kun avain vuokrauksen jälkeen luovutetaan Kääntöpaikalle ja tila on
siivottu, vuokraaja saa panttisumman 40 € takaisin.
Avaimen nouto
Kääntöpaikan avaimen pääsee hakemaan ennen omaa tilaisuutta torstaina klo 10-18
Kääntöpaikan toimistosta (Intiankatu 1). Avain myös palautetaan torstaina 10-18 välillä. Varaa
avaimen noutoon ja palautukseen tarvittavasti aikaa, että ehdimme käydä läpi tilan tiedot
Siivous
Tilan on oltava tilaisuuden jälkeen samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä. Irtaimiston
tulee olla siistit ja mahdollisesti käytettyjen astioiden tiskatut ja omille paikoilleen laitetut. Lattiat
tulee imuroida sekä tarvittaessa myös pestä. Roskat tulee viedä taloyhtiön pihalla sijaitseviin
roska-astioihin. Jos näitä ehtoja ei ole täytetty, on Kääntöpaikka oikeutettu pitämään
panttisumman 40 €.
Huomioitavat seikat
Siivousaika: Otathan tilaa varatessasi huomioon myös siivoukseen kuluvan ajan. Suosittelemme
1h siivousaikaa. Kääntöpaikka on oikeutettu varaamaan saman tilan toisaalle heti edellisen
vuokrauksen loputtua, joten tila täytyy siivota omalla vuokrausajalla.
Talon yhtäaikainen käyttö: Kääntöpaikka on suunniteltu toimimaan monitoimitilana. Mikäli
haluat varmistua siltä, että samanaikaisesti talossa ei ole ketään tilaisuutesi ulkopuolista, tulee
varata käyttöön kaikki Kääntöpaikan tilat.
Avoimet ovet -päivät: Kääntöpaikka pitää ovet avoinna maanantaisin klo 10-18. Otathan
huomioon, että tänä aikana Kääntöpaikka on avoinna kaikille, joten tiloja on tällöin mahdotonta
saada ainoastaan omaan käyttöön.

