
Vu0krasopimus

Allekis'joittanut Tampereen §eudun kwalldlt r"y"
iiimlnen yhd-lstys, vuokranantajana, wiokraa ja luorruttaa
täten vuokz"anottajalle, fampereen kaupunglIle, tää11-ä

Tampereell-a talosea Ku"ainkaankahr 35 3-portaassa sijait*
sevan noin 13215 *2zn suuruisen kerlrohuonelston aåvovau-
riolasten opet;stofunintaan käytettäväkei " Yuokraehdot
ovat seuraavat:

1. Yuokrattuun huoneistoon kni.lluvat seriraaiat tilatr
a) kerhohuone n - 86 m2,

b ) kerhol:"uoneen väl*ittöm.ässä läheisyydessä oleva
r)

4 m'tn zuuruinen kelttiökorcero, jonka kaiustoi-
na ovat mm. astianpesupöyiä, astiankuivauskaappl,
sähköhe1Ia ja 80 l:n vetoinen 'jääkaappi,

c) kerhohuoneeseen johtavan käytävän sivussa oleva
I

11. 4 m-:n suunrinen \{C.

2. Yuok='a-.alka alkaa sSqrskuun 1 päivänä 1957 ja päät-
tyy elokr.run 31 pälviinä 1968, mutta jatkuu senkin jä1keen
alna vuod.en kerrallaan, ellei sitä jon::naltakumlalta puolea
irtisanota vähintäåin kahia (2) krukautta e::ne!l asianomalsen
vuokravuoden päättymj stä.

,, 3. 'Iämåin sopimuksen tarkolttanran huonelston rruokra on
J ..

säitsemänsataaneljä (fO+) markkaa lnlukaudessa ja on rn"lolcra

suoritetteva kuukausittain etukäteen alna viimeistäiån asian-
omalsen kr-rukauden. 3" päivänä ja siis ensiilxoälsen kerran
vllmeistääå syyskuun. J. päivänä 1957. Yuokravuoden kokonais-

\
vuokna on näin ollen''kahdeksantuhattaneI jäsataane1jäk;rmnen-
täkahd.e]<san ( B 448) markkaa.



4. Yuokraan slsältyy korvaus 1äumöstä ia ved.estä sekä

kalustosta, j ohon vlimeksi.aaainittuun sisältyy uyös planon
ja harnaoonin käytt6oikeus.

. 5" Yuokranantaja palkkaa henkilön, jonka tehtäviln
lnruluu aa"uru.lla kerhoi:uoneluokan iäriestely ja lasten va§-
taanotto eekä auttamiaen koulutyöhön, koirlutuntlen alkana
ruoar:haku, ruoan kattaminen, astianpesu ja lasten autta-
mj-npn taz'peen mukaan sekä koulutyön päätyttyä lasten aut-
taminen kotiinlähtöön, sj.ivous ja opetustilan iäriestämi-
nen lltakäyttöä varten siten, että asianomai.sen työaika
on keskinäärin 6 tuntla päivässä. Tämåin henkilön palkkauk-
sesta ja sssiaall- Jnn. menoj.sta vastaa vuokranantaja eikä
peri niistä efi korvausta vuokranottajalta.

6* Yuokranottaja on velvollinen hyvin hoitamaan huo-
neistoa sekä korvaamaan alheuttamansa vahiagon.1uonnollis-
ta }«rlumista lukuunottamatta.

Näitä vuokrasopiuuksia o31 laadittu kaksi yhtäpitävää
kappaletta, joista yksi vuokrananta;aIle ja toinen vuok*
ranottaj aIIe.
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