
 

 

KÄMNERINKUJA 1 KERHOHUONEISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

 
Yleistä 
 
1§ Säännöt koskevat Kämnerinkuja 1:n kerhotiloja. Sääntöjen tarkoitus on varmistaa kerhotilojen kunnossa 
pysyminen ja tilojen asianmukainen käyttö. 
2§ Kerhotilaa voi käyttää Kämnerinkuja 1:n asukkaat maksutta ja ulkopuoliset lainata maksua sekä avaimen 
kuittausta vastaan. Lainauksen aikana kerhohuoneen järjestyssääntöjen noudattamisesta vastaa avaimen 
kuitannut täysi-ikäinen henkilö. Avaimen voi luovuttaa kuittausta vastaan vain hallituksen jäsen. Jäsenten 
yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta. 
3§ Tilojen käytöstä vastaa Kämnerinkuja 1:n hallitus. Hallituksen jäsenet ja henkilöt, joilla on kerhohuoneella 
säännöllistä toimintaa, ovat voineet kuitata avaimen haltuunsa. 
 
 
Järjestyssääntöjä 
 
4§ Taloyhtiön järjestyssäännöt ovat voimassa myös kerhotiloissa. Yläkerran asukkaat on otettava huomioon ja 
turhaa meteliä ja kolistelua on vältettävä kello 22 jälkeen. Kerhohuoneelta on poistuttava klo 23 mennessä. 
5§ Tiloissa tupakointi on kielletty. 
6§ Kerhotiloihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
7§  Tilojen siisteydestä vastaa jokainen tilojen käyttäjä ja siivoaa tilat siivouskaapissa olevien ohjeiden mukaisesti. 
Kerhohuoneella olevia astioita, tavaroita ja liinoja saa vapaasti käyttää tilaisuuden aikana. Kertakäyttöastiat ja 
kaapissa olevat ruokatuotteet ovat kuitenkin vain taloyhtiön omassa käytössä. Mikäli kalusteiden järjestystä 
muutetaan, tulee ne siirtää takaisin paikoilleen. Astiat tulee tiskata ja roskat viedä pois käytön jälkeen. Tilat on 
jätettävä siistiin kuntoon, tarvittaessa siivottava ja käytössä likaantuneet liinat pestävä. 
8§ Kerhohuoneen ulko-ovi ja sen ylälukko lukitaan aina poistuttaessa. 
 
 
Vastuuhenkilön oikeudet ja velvollisuudet 
 
9§ Tilassa oleskeltaessa vastuuhenkilö on täysi-ikäinen henkilö, joka on kuitannut avaimen. 
10§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tila säilyy moitteettomassa kunnossa. 
11§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että näitä sääntöjä noudatetaan. 
12§ Tilasta on poistuttava viipymättä vastuuhenkilön kehotuksesta. Vastuuhenkilön ei tarvitse antaa syytä 
poistumiskehotukselle. 
13§ Mikäli kerhohuoneen kunnossa tai varustuksessa on jotain huomautettavaa, tulee siitä ilmoittaa avaimen 
luovuttaneelle hallituksen jäsenelle. 
 
 
Vastuukysymykset 
 
14§ Tilan rakenteille tai sen varusteille tapahtuneista vaurioista on ensisijaisesti vastuussa vaurion aiheuttaja, joka 
on velvollinen ilmoittamaan siitä heti hallitukselle. Mikäli aiheuttaja ei ole tiedossa, on tapahtuman/lainauksen 
vastuuhenkilö vastuussa siitä. Vahingoittunut rakenne tai varuste tulee korjata tai uusia vahingosta vastuussa 
olevan avaimen kuitanneen henkilön kustannuksella. 
15§ Henkilölle, joka omalla toiminnallaan aiheuttaa merkittävää lisätyötä tai epämukavuutta tilan siivoamisessa 
(esim. oksentaminen sopimattomaan paikkaan tai muu vastaava toiminta), voidaan määrätä 200 euron maksu, 
mikäli hän ei siivoa jälkiä tai joku tee sitä välittömästi hänen puolestaan. 
16§ Normaalista kulumisesta johtuvien vaurioiden korjaamisesta vastaa Kämnerinkuja 1. 
 
 
Säännöistä poikkeamisesta ja sääntöjen muuttamisesta 
 
17§ Kämnerinkuja 1:n hallitus voi antaa anomuksesta erivapauksia kerhotilan sääntöjen suhteen painavista syistä. 
18§ Haluttaessa muuttaa näitä sääntöjä, on sääntömuutosehdotuksesta ilmoitettava Kämnerinkuja 1:n hallituksen 
kokouksen esityslistalla. Myös ehdotuksen sisällöstä on tiedotettava kokouskutsun yhteydessä.  
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