TILAVARAUSLOMAKE
Kuopion rauhanyhdistyksen toimitalon varaaminen yksityistilaisuutta varten
Kuopion Rauhanyhdistyksellä on hyvät tilat suurimman osan viikosta tyhjillään. Sen vuoksi tilat ovat vuokrattavissa
esim. muistotilaisuutta, hääjuhlaa, ristiäisiä ja syntymä päiviä varten. Yhdistyksemme arvoperustaan nojaten emme
salli, että tiloissamme tarjoillaan alkoholia, järjestetään tanssiaisia tai kevyen musiikin konsertteja.
Tilavarauksen tekeminen
1. Ota ensin yhteys kalenterinlaatijaan, hän tuntee vuokrausehdot ja yhdistyksen muun toiminnan ko. ajankohtana.
Kalenterinlaatija tekee esityksen varauksesta. Vuorossa olevan kalenterinlaatijan yhteystieto löytyy
puolivuositiedotteesta.
2. Jos tilavaraus on mahdollista muun toiminnan puolesta tehdä, täytä oheinen lomake ja toimita se seuratoimikunnan
puheenjohtajalle, joka tekee varauspäätöksen.
Kun tilavaraus on hyväksytty
3. Tilat ovat varaajan käytettävissä tilavarauksessa sovittuna ajankohtana. Tilat eivät lähtökohtaisesti ole käytettävissä
ennen tilavarausta. Muuna kuin sovitun varauksen aikana toimitalo on varattu rauhanyhdistyksen omaan
toimintaan. Jos tilaisuuden järjestelyä (salin kalustamista, liinoittamista, koristelua) halutaan tehdä varausta
edeltävänä päivänä, se on mahdollista mikäli:
a. varauksen tekijä on varmistanut, ettei toimitalolla ole muuta toimintaa varausta edeltävänä päivänä, tai
b. varauksen tekijä on sopinut muun toiminnan järjestäjän/järjestäjien kanssa, milloin ja missä tiloissa
valmistelua voi tehdä muun toiminnan häiriintymättä. Tämä tulee sopia viimeistään kaksi viikkoa ennen
tilaisuutta.
4. Jos tarkoitus on käyttää keittiötä, ota yhteys kuukausiemäntään ja neuvottele hänen kanssaan keittiön käytöstä. Sovi
hänen kanssaan tarvittaessa myös keittiön käyttöopastuksesta. Tee tämä hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa
ennen tilaisuutta.
5. Viikkoa ennen tilaisuutta ota yhteys talonmieheen, joka antaa opastuksen valaistukseen, äänentoistoon ja
turvallisuusnäkökohtiin.
Muuta huomioitavaa
6. Tilat jätetään samaan kuntoon kuin ne olivat ennen tilaisuutta.
7. Huolehdi tilavarauksen maksamisesta ry:n rahastonhoitajan kanssa.
Tilojen vuokra Rauhanyhdistyksen jäsenille (hinta muille suluissa):
Salin ja kahvion vuokra 50 € / tilaisuus
(200 € / tilaisuus)
Keittiön vuokra
Sisältyy vuokraan
(50 € / tilaisuus)
Liinat
Pesulalaskun mukaan
(Pesulalaskun mukaan)
Emme peri tilavuokraa jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten tilaisuuksien pidosta toimitiloissa.

TILAVARAUKSEN TIEDOT (varaaja täyttää)
Varauksen ajankohta (päiväys ja aikaväli):
Varauksen tekijän nimi ja puhelinnumero:
Oletko rauhanyhdistyksen jäsen (kyllä/ei):
Onko kalenterinlaatija vahvistanut, että toimitalo on esitettynä ajankohtana vapaana (kyllä/ei):
Mahdolliset lisätiedot:
TILAVARAUKSEN HYVÄKSYNTÄ
Päiväys ja hyväksyjän allekirjoitus:
___/___/_____

_____________________________________
seuratoimikunnan puheenjohtajan allekirjoitus

