
Seurantalo, Maaveden Maa- ja Kotitalousseura, Peiposjärventie 1671 

Yhteyshenkilö, varaukset ym. Jussi Hentunen 040 721 6000, jussi.hentunen@surffi.fi, www.siikamaki.net 

TILAT 
Peiposjärven Seurantalo on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Talossa ei ole portaita ja kynnykset 
ovat eritäin matalat, joten myös kulku pyörätuolilla on mahdollinen.  
Ympärivuotisesti lämmintä tilaa ovat eteinen (n. 25m2), johon mahtuu 2 pöytää ja penkkiä eli n. 20 
henkeä. Huone (n. 30m2), johon mahtuu vastaavasti n. 30 henkeä. Naisten ja miesten / inva WC 
sekä keittiö (n. 30m2). Tontilla lisäksi ulko WC miehille ja naisille. 
Käytössä on myös sali (n. 80m2) jossa lisäksi näyttämö (n. 30m2). Tämä tila on talvisin kylmä mutta 
se on mahdollista lämmittää erikseen sovittavalla kustannuksella. 
Keittiössä on erillistä korvaus vastaan käytössä n. 100 hengen astiasto ja muut tarvittavat välineet. 

 
VUOKRAUSEHDOT 
 
TILAAJAN HUOMIOITAVA SEURAAVAA 

o Tilaaja sopii suoraan talonmiehen kanssa tilojen avaamisesta ennakkovalmisteluja, itse 
tilaisuutta ja jälkisiivousta varten. Jussi Hentunen puh 040 721 6000 

o Tilaaja vastaa sisätilojen ja ulkoalueiden siisteydestä ja järjestyksenpidosta.  
o Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuteen liittyvistä luvista vuokrausaikana. 
o Pelastusviranomaisen määräämä maksimihenkilöluku sisätiloissa on 125 henkilöä. 
o Tilaaja voi tulla somistamaan tilaa sopimuksen mukaan. Naulojen, niittien ja muiden 

kiinnikkeiden käyttö on kielletty.  
o Tupakointi on sallittu vain pihalla siihen tarkoitukseen osoitetussa paikassa. 
o Ulkotulia käytettäessä tulee niiden olla vähintään kolmen metrin etäisyydellä seinästä.  
o Ilotulitteiden käyttö tontilla on kielletty. 
o Tontin takaosassa oleva lahtivaja ja kota ovat yksityiskäytössä, ei tilaajien.  
o Tilaaja tekee tilaisuuden jälkeen siivouksen. Tämä tarkoittaa, että keittiötilat on täysin 

siivottu (myös tasot ja lattia pesty). Muista tiloista roskat on kerätty roskapusseihin ja tilat 
ovat perussiistit. Mikäli tila on poikkeuksellisen epäsiisti tilaisuuden jälkeen, on vuokraajalla 
oikeus laskuttaa 175 euroa lisämaksua siivouksesta. Iltamyöhään kestävän tilaisuuden 
jälkeen siivous tulee olla tehty seuraavaan päivään klo 12 mennessä.    

o Roskia voi jättää korkeintaan yhden jätesäkillisen vuokrauskertaa kohden. Loput roskat 
tilaajan tulee viedä mukanaan. Pullot ja tölkit voi jättää keittiöön niille varattuun paikkaan. 

 
ASTIASTOA VUOKRATTAESSA 

o Seurantalolla on 100 hengen kahvi- ja ruoka-astiasto sekä valkoisia pöytäliinoja. 
o Astioiden ja liinojen käytöstä sovitaan aina erikseen vuokrasopimuksen yhteydessä. 
o Astioita tai muutakaan kalustoa ei saa viedä pois Seurantalolta - edes lainaksi. 
o Hinnat astiasto 80,-, pöytäliinat xx €/ kpl. Vuokraaja pesee käyttämänsä pöytäliinat. 

 
VAHINGONKORVAUKSET 

o Tilaaja tai vastuuhenkilö sitoutuu korvaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneet 
vahingot. 

o Ilmoitus rikkoutuneista esineistä / asioista tulee tehdä välittömästi tilaisuuden jälkeen.  

VUOKRAHINNAT 1.1. - 31.12.2014 

Tilaisuus € 

Yksityistilaisuus, kokous ym. tuntiveloitus 1. tunti 30 

                            seuraavat peräkkäiset tunnit 10 

Yksityistilaisuus 2 vrk 285 

Astiasto 80 

Siivous vuokranantajan toimesta 175 

 


