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Tilaohjesääntö 1 

Tilaohjesäännössä määrätään Parkin ja Montun käyttöoikeuksista ja -säännöistä. 2 

01. YHDISTYKSEN TILAT 3 

02. Parkki 4 

Yhdistyksen kerhotila Parkki sijaitsee osoitteessa Parkinkatu 6. Parkin huollosta ja käytännöistä vastaa 5 
yhdistyksen hallituksen alainen ja Kuntamestarin johtama Parkkiryhmä. Parkin maksuttomia varauksia 6 
hoitaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja maksullisia vuokrauksia Profea Oy, ent. KY-Dealing. 7 
Maksuttomuuden ehdot löytyvät tästä ohjesäännöstä. 8 

03. Monttu 9 

Kauppakorkeakoulun ruokalassa Montussa järjestetään yhdistyksen isoimmat tapahtumat. Montun 10 
baarin toiminnasta vastaa KY-Klubi kuntamestarin johdolla. Bar Montun päivittäisestä toiminnasta 11 
vastaa baaritiimi baarimestarin johdolla. 12 

04. PARKIN KÄYTÄNNÖT 13 

05. Parkin jatkuva maksuton käyttöoikeus 14 

Parkin jatkuva maksuton käyttöoikeus on Turun KY:llä, sen alaisilla jaostoilla ja projekteilla sekä 15 
toimijaryhmärekisteriin kuuluvilla tahoilla. Tässä dokumentissa määriteltäviä maksuttoman 16 
käyttöoikeuden edellytyksiä tulee noudattaa. Niiden rikkomisesta voidaan rajoittaa tai evätä Parkin 17 
käyttöä. 18 

06. Parkin varaaminen 19 

Maanantaista klo 08.00 perjantaihin klo 16.00 varausoikeudelle ei ole rajoituksia. Erityisvaraukset 20 
hyväksytään erikseen TuKYn hallituksen toimesta toiminnanjohtajan välityksellä. Eritysvarauksia ovat 21 
useamman kuin yhden tilan samanaikainen varaus sekä viikonloppuvaraukset. 22 

Parkki varataan yhdistyksen verkkosivuilla olevan varauslomakkeen kautta. Toiminnanjohtaja 23 
vahvistaa varauksen sähköpostitse. 24 
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Varauksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot: Tapahtuman nimi tai tarkoitus, varattava tila, varattava 25 
aika, varaava ryhmä, vastuuhenkilö ja vastuuhenkilkön puhelinnumero. 26 

Maksuttoman käyttöoikeuden edellytykset 27 

• Jokaisen Parkkia käyttävän tahon tulee suorittaa Parkin viikkosiivousvuoro kuntamestarin 28 
laatiman siivousvuorolistan mukaisesti. 29 

• Jokaisen Parkkia käyttävän tahon tulee osallistua parkkiryhmän järjestämiin parkkikoulutuksiin 30 
ja -talkoisiin. 31 

• Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Parkin sääntöjä (08.) allekirjoittaessaan hallitussitoumuksen 32 
tai liittyessään toimijaryhmärekisteriin. Hallitussopimus koskee myös Turun KY:n hallituksen 33 
alaisia jaostoja ja projekteja.  34 

• Käyttäjien tulee noudattaa Turun KY:n viestintäohjesääntöä ja tiedottaa järjestämistään 35 
tapahtumista sen mukaisesti. 36 

07. Parkin avaimet 37 

• Parkin avaimet saavat haltuunsa tahot, joilla on Parkin maksuton käyttöoikeus. Avaimilla pääsee 38 
ylä- ja alakertaan sekä kokoushuoneeseen. 39 

• Avaimen katoamisesta tulee välittömästi ilmoittaa toiminnanjohtajalle. Avaimen lunastanut taho 40 
vastaa katoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 41 

• Kaikki Parkin avaimet palautetaan toiminnanjohtajalle vastuutehtävän päättyessä tai 42 
luovutetaan seuraajalle, jolloin uuden avaimenhaltijan yhteystiedot on ilmoitettava 43 
toiminnanjohtajalle välittömästi. 44 

• Mikäli on tarvetta käyttää alakerran keittiön juomakaappia tai ulkona sijaitsevaa sähkökaappia, 45 
pitää niiden avaamista pyytää viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä Parkkiryhmältä 46 
sähköpostitse. 47 

08. Parkin säännöt 48 

• Parkin ylä- ja alakerta eivät voi olla saman tahon käytössä samanaikaisesti.  49 
• Yläkerrassa saunatila sekä kokoushuone eivät voi olla saman tahon käytössä samanaikaisesti. 50 
• Erityisluvan tilojen yhtäaikaiseen käyttöön voi myöntää hallitus toiminnanjohtajan välityksellä. 51 
• Parkin alakerran käytön yhteydessä tila ja piha-alue on siivottava moitteettomaan kuntoon 52 

tapahtuman jälkeisenä päivänä kello 14 mennessä Parkilta löytyvän siivousohjeen mukaisesti. 53 
Parkin yläkerran käytön yhteydessä tila ja piha-alue on siivottava moitteettomaan kuntoon 54 
välittömästi käytön jälkeen Parkilta löytyvän siivousohjeen mukaisesti. 55 

• Mikäli Parkkiryhmä havaitsee tilojen siivouksessa puutteita, on sillä oikeus velvoittaa tilojen 56 
käyttäjä siivoamaan tilat uudelleen. Mikäli käyttäjä on estynyt siivoamaan tiloja uudelleen, 57 
siivouspalvelun suorittaman siivouksen kustannus veloitetaan käyttäjältä. 58 

• Parkin yläkerran saunatiloissa/oleskelutilassa saa kerrallaan oleskella maksimissaan 25 henkilöä 59 
(paloturvallisuusraja), mikä on otettava huomioon tapahtumia suunnitellessa. Alakerran 60 
paloturvallisuusraja on 70 henkilöä. 61 

• Parkin piha-alueella ei saa oleskella kello 22.00 jälkeen. 62 
• Parkin yläkerrassa ei saa oleskella kello 03.00 jälkeen. 63 
• Parkin alakerrassa ei saa oleskella kello 06.00 jälkeen. 64 
• Parkilla ei saa yöpyä. 65 
• Rahaliikenne Parkilla on kielletty. 66 
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• Mikäli sääntöjä ei noudateta, voidaan Parkin maksuton käyttöoikeus evätä joko määräaikaisesti 67 
tai toistaiseksi. 68 

09. Parkin häkkikomerot 69 

Häkkikomeroa voivat hakea tahot, joilla on Parkin maksuton käyttöoikeus. Turun KY ei vastaa 70 
komeroissa säilytettävistä tavaroista. Häkkikomeroita hallinnoi Kuntamestari. Häkkikomeroissa ei saa 71 
säilyttää herkästi syttyviä aineita. 72 

10. MONTUN KÄYTÄNNÖT 73 

11. Montun käyttöoikeus 74 

Oikeus käyttää Bar Monttua ja Monttua (koko tila) on Turun KY:llä ja sen alaisilla jaostoilla, projekteilla 75 
ja toimijaryhmärekisteriin kuuluvilla yhdistyksillä. Bar Montun käyttöoikeutta tulee pyytää 76 
Baarimestarilta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtumaa. Montun (koko tila) käyttöoikeutta 77 
tulee anoa toiminnanjohtajalta toimittamalla hakemus keväälle viimeistään tammikuun viimeiseen 78 
päivään mennessä sekä syksylle viimeistään 15. syyskuuta mennessä. Montun (koko tila) käytöstä 79 
päättää Turun KY:n hallitus sekä Turun kauppakorkeakoulun tilapalvelut. 80 

12. KY-Klubi 81 

KY-Klubi (kuntamestari ja baarimestari) vastaa Bar Montusta, AV-laitteista sekä Bar Montun 82 
välineistöstä. Bar Montussa sekä Montussa (koko tila) noudatetaan anniskelulakia sekä 83 
paloturvallisuusmääräyksiä. 84 

13. MUUT MÄÄRÄYKSET 85 

Huumeiden käyttö ja alaikäisten alkoholinkäyttö Montussa ja Parkilla ovat ankarasti kiellettyjä Suomen 86 
lain mukaisesti. Parkin käyttäjät ovat velvoitettuja tutustumaan vuonna 2015 laadittuun 87 
pelastussuunnitelmaan ja noudattamaan sitä. Pelastussuunnitelmaa säilytetään Turun KY:n toimistolla 88 
tulosteena sekä Turun KY:n digitaalisessa arkistossa. 89 

14. VÄÄRINKÄYTÖKSET 90 

Sääntöjen rikkomisesta voidaan Parkin käyttöoikeus evätä määräajaksi tai toistaiseksi. Pääsääntöisesti 91 
tilan varaaja tai tapauskohtaisesti tahalliset vahingot tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneet 92 
vahingot todistettavasti aiheuttanut taho on lisäksi velvollinen korvaamaan Turun KY:n tiloille ja 93 
irtaimistolle aiheutuneet vahingot. 94 
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15. POIKKEUKSET KÄYTÄNTÖIHIN 95 

Näistä säännöistä voidaan poiketa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. 96 

16. MUUTOKSET 97 

Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tämä 98 
ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 15.7.2020. 99 


