
   

Kymenlaakson Martat ry 

Marttakulman vuokrausehdot 

 

1. Vuokraamme Kymenlaakson Martat ry:n Torikatu 6:ssa sijaitsevaa Marttakulmaa kokouksiin ja 

rauhallisiin juhliin. Kokoustilan maksimikapasiteetti on 45 henkilöä. Kokoustilan lisäksi on 

mahdollisuus vuokrata myös keittiö. Kokoustiloihin käynti tapahtuu tilojen omista ulko-ovista. 

Tiloja varattaessa ilmoitetaan varaajan yhteystiedot, vastuuhenkilö ja laskutusosoite. 

 

2. Tilojen vuokra maksetaan Kymenlaakson Martat ry:n tilille KSOP FI55 5750 0120 0406 30. 

Lasku annetaan vuokraajalle avaimen haun yhteydessä tai lähetetään heti tilaisuuden oltua. 

Maksuaikaa on kaksi viikkoa. Jos vuokra-aika on illalla tai viikonloppuna, haetaan avain 

Kymenlaakson Martat ry:n toimistosta Torikatu 6:sta toimiston aukioloaikana tai muuna 

sovittuna ajankohtana. Tilaisuuden päätyttyä avain on palautettava toimistoon, tai toimiston 

postiluukkuun kirjekuoressa. Jos avain katoaa, vuokraaja maksaa lukkojen uudelleensarjoituksen. 

 

3. Vuokraaja vastaa siitä, että tilat ovat käytön jälkeen moitteettoman siistit. Huonekalujen on 

oltava paikoillaan ja astiat pestyinä omilla paikoillaan. Roskat viedään sisäpihalla sijaitsevaan 

roskakatokseen, jonka avain löytyy opetuskeittiön seinältä. Laiminlyönneistä johtuvat siivous-, 

astianpesu- ja muut mahdolliset kulut laskutetaan erikseen vuokraajalta Kymenlaakson Martat 

ry:n Kotiavun käyttämän hinnaston mukaisesti. 

 

4. Opetuskeittiössä olevan ulko-oven ylälukko tulee avata ennen tilaisuuden alkua mahdollisten 

vaaratilanteiden varalta. Opetuskeittiössä on ensiaputarvikkeita, sekä seinällä sammutuspeitto ja 

ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen. Vastuuhenkilön tehtävänä on kertoa turvatoimista ja 

hätäpoistumisteistä tilaisuuden alussa mahdollisten hätätilanteiden varalta. Sekä keittiön että 

kokoustilan ulko-ovien ylälukot on ehdottomasti lukittava pois lähtiessä. 

 

5. Vuokraaja on ilmoitusvelvollinen kaikista tiloissa tapahtuneista vahingoista. Vuokraaja vastaa 

myös aiheutettujen vahinkojen korjauskuluista. Kaikista vahingoista, kuten rikkoutuneista 

astioista, esineistä sekä huoneistoon kohdistuneista vahingoista tulee ilmoittaa erikseen 

vuokranantajalle viimeistään tilaisuutta seuraavana arkipäivänä.  

 

6. Kokoustilan vuokraajan käytössä on valkokangas ja videotykki. Vuokralainen käyttää 

videotykkiä omalla tietokoneellaan. Tiloissamme on langaton nettiyhteys, jonka salasana on 

Martta!kulma 

 

7. Opetuskeittiön vuokraan sisältyy astioiden ja koneiden käyttö. Vuokraan ei kuulu opetuskeittiön 

kaapeissa olevat ruokatarvikkeet, mausteet eikä essujen käyttö. Astianpesukoneen 

käyttöohjeeseen tulee tutustua ennen sen käynnistämistä. Jos kone vioittuu epäasiallisen käytön 

seurauksena, vuokraaja korvaa vahingon. Vuokraajan tuomat astiat, tyhjät korit, pullot ja muut 

esineet on vietävä tilaisuuden päätyttyä pois. Opetuskeittiössä tulee käyttää sisäkenkiä. 
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8. Marttakulman vuokraushinnat: 

 

Kokoustila 

arkipäivisin klo 8-16       22 euroa/tunti 

arki-iltaisin klo 16–22      38 euroa/tunti 

 

Kokoustila + opetuskeittiö 

arkipäivisin klo 8-16   33 euroa/tunti 

arki-iltaisin klo 16–22   50 euroa/tunti 

la-su klo 8-22   55 euroa/tunti tai 350 euroa/päivä 

 

9. Tiloihin ei saa tulla ennen sovittua ajankohtaa ja tilasta on poistuttava viimeistään kello 22.00. 

Vuokraaja korvaa aiheuttamansa turhat vartiointiliikkeen hälytyskäynnit. 

 

10. Tilavarauksen peruutus tulee tehdä ajoissa. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin viikkoa 

ennen tilaisuuden sovittua ajankohtaa, peritään puolet vuokrasta. 

  

11. Tupakointi tiloissamme on kielletty. Jos vieraat tupakoivat ulkona, on vuokraajan huolehdittava  

asianmukaisista tuhka-astioista.  

  

 

 

 

 

Toivomme teille onnistunutta tilaisuutta!  

 

Kymenlaakson Martat ry 

 


