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Kyläsaaren Kylätalon vuokraushinnasto 2023

Koko päivä

Kylätalon päivävuokra alkaa varauspäivänä klo 8.00. Varaus päättyy varausta
seuraavaan päivään klo 12. Viikonloppuisin ja arkipyhinä kylätaloa vuokrataan
ainoastaan koko talo koko päiväksi.

jäsenhinta
Juhlatila + keittiö + pelisali 200€ 180€

Seuraava päivä 100€ 80€

Muistotilaisuus 100€

Muistotilaisuus + siivous 200€

Alle 5 tunnin vuokraukset (vain arkisin)

Juhlatila + keittiö + pelisali 100€ 80€

Juhlatila + keittiö 50€ 40€

Pelisali 50€ 40€

Esim.

La  8.00 - su 12.00 200€ 180€

Ke  8.00 - pe 12.00 300€ 260€

Poikkeukset:
Pe  18.00 - su 12.00 300€ 260€

Su  14.00 - 22.00 100€ 80€

Talo on käytettävissä varatun ajan, johon sisältyy mahdollinen juhlan valmistelu ja
loppusiivous. Kylätalon varaus vahvistetaan maksamalla vuokrasumma
kokonaisuudessaan Kyläsaaren kiinteistönomistajien tilille: FI42 5701 3944 9717
09. Avaimet palautetaan vuokrauksen päättyessä, jolloin talo on oltava siivottuna ja
huonekalut on oltava paikoillaan.  Siivoamattomasta tai huonosti siivotusta talosta
veloitamme 400€ maksun. Varauksen voi siirtää / peruuttaa veloituksetta 2
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kuukautta ennen tapahtumaa. Tätä myöhemmin peruutetusta varauksesta
palautamme puolet vuokrahinnasta.

Muuta

Loppusiivous etukäteen sovittuna 150€

Tiskaus 50 €

Pöytäliinat / kpl 8€ / 6€ (jäsenhinta)

Autopaikka pihassa (sähkö) 30 €

Puutarhakalustesetti, pyöreä pöytä ja 4 tuolia 10 €

Loppusiivous tilataan varauksen yhteydessä. Asiakkaan hoitaessa siivouksen, tilan
pitää olla siivottuna ja avaimet palautettuna vuokrasopimuksessa mainittuna
ajankohtana.

Loppusiivoukseen kuuluu:
● Astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen.
● Sekaroskat viedään Kylätalon pihalla olevaan jätepisteeseen. Tyhjät

juomapullot ja –tölkit viedään pois (kierrätyspisteeseen, ei Kylätalon
roskikseen).

● Ruokatarvikkeet viedään pois.
● Huonekalut laitetaan paikoilleen.
● Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja

tasot pyyhitään kostealla liinalla. Myös WC: t pestään.
● Jääkaappia EI sammuteta.
● Piha-alue jätetään siistiin kuntoon.

Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä!

Kiinteistönomistajat tarkastavat tilojen kunnon vuokrauksen jälkeen. Mikäli
loppusiivousta ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti, Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry pidättää oikeuden laskuttaa tällöin puutteellisesti tai
kokonaan laiminlyödystä loppusiivouksesta 400€ korvauksen.

Kiinteistönomistajilla ei ole vakuutusta asiakkaan irtaimiston varalta ja ei vastaa
asiakkaan Kylätaloon jättämistä tavaroista.

Toivomme teille nautinnollisia hetkiä vuokraamassanne Kyläsaaren Kylätalossa!


