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Ulkoilumajan tekniset tiedot, perusvarustelu ja toimitusehdot 

Tupa, 60 henkilöä 

• pirttipöytä, 10 / 12 hlöä 

• 16 pöytää, 4 hlöä 

• 3 wc:tä, joista yksi inva-wc 

Keittiö 

• 2 kpl kiertoilmauunia 

• 2 levyn hella 

• 1 kahvinkeitin 

• 1 vedenkeitin 

• 1 mikroaaltouuni 

• 1 kylmäkaappi 

Sauna, 15 henkilöä 

• pukuhuone 

• pesuhuone 

• löylyhuone 

• patio 

• kesällä oma laituri käytössä 

Veranta 

• 3 pirttipöytää, noin 20 henkilöä 

Toimitusehdot: 

• Tilavuokra laskutetaan jälkikäteen. Avaimet tulee noutaa Lasten Liikunnan Tuki ry:n toimistolta 

arkisin kello 9:00 – 15:00 osoitteesta Matti Alangon katu 24. Avaimet palautetaan toimistolle 

tilauksen jälkeen ellei toisin sovita.  

• Täydelliset laskutustiedot annettava viimeitään avaimia noudettaessa. 

• Tilavarauksessa tulee huomioida tilaisuuden järjestämiseen tarvittava aika. Tila on käytettävissä 

tilavaurauksen ajan (tilassa kulunvalvonta). 

• Tilavuokraaja vastaa irtoroskien, somisteiden ja tyhjien pullojen korjaamisesta. Perussiivous 

sisältyy hintaan. 

• Tilavuokraan tulee olla yli 18 -vuotias. Tilavuokraaja vastaa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta 

tilavuokrauksen ajan.  

• Irtotulen teko on kielletty. 

• Catering-tilaus laskutetaan viimeistään kaksi arkivuorokautta ennen tilaisuutta vahvistetun 

henkilömäärän mukaan, ellei määrä ylity. Tilaisuudesta poisjäävien annokset on mahdollista 

pyytää pakattavaksi mukaan. Ruokatarjoilun hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä tuonnin että 

esille laiton arkipäivänä. Ulkoilumajan päivällisillä emäntä on paikalla ruokailun ajan. 

• Kokousemännän työstä arkipäivinä veloitamme 28,00 €/h. Pyhäpäivien työstä veloitamme 28,00 

€/h /työntekijä. 

• Tilaisuuksiin tarvittavat pöytäliinat ( 4-7 €/kpl) ja somisteet laskutamme sopimuksen mukaan. 

• Alle 4-vuotiaat lapset ilmaiseksi, 4-12 -vuotiaat puoleen hintaan. 
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Peruutusehdot: 

Tilavarauksen (ei sisällä catering-tilausta) voidaan peruuttaa 7 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta, tämän 

jälkeen laskutamme tilaajalta 100 % tilavuokrauksen arvosta.  

Tilaajan peruuttaessa tila- tai kokousvarauksen sisältäen catering -tilauksen pidätämme oikeuden 

veloittaa tilaajaa seuraavasti: 

Ryhmät alle 50 henkilöä: 

• Varaus voidaan peruuttaa 30 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta 

• Mikäli varaus peruutetaan 29 – 15 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 50 % koko 

tilaisuuden arvosta 

• Mikäli varaus peruutetaan 14 – 0 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 100 % koko 

tilaisuuden arvosta 

• Ryhmät yli 50 henkilöä: 

• Varaus voidaan peruuttaa 60 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta 

• Mikäli varaus peruutetaan 59 – 30 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 50 % koko 

tilaisuuden arvosta 

• Mikäli varaus peruutetaan 29-14 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 100 % koko 

tilaisuuden arvosta 

Ryhmät yli 50 henkilöä: 

• Varaus voidaan peruuttaa 60 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta 

• Mikäli varaus peruutetaan 59 – 30 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 50 % koko 

tilaisuuden arvosta 

• Mikäli varaus peruutetaan 29-14 vrk ennen tilaisuutta, laskutamme tilaajalta 100 % koko 

tilaisuuden arvosta 
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