
ToVoLin salien SOPIMUS JA VUOKRAUSEHDOT 

 

ToVoLin salit ovat osoitteessa Kurkelantie 9, 37800 Akaa. Salin vuokrauksen hinta on 20 euroa/tunti, joka pitää 

sisällään avaran tilan lisäksi salilla olevien musiikinsoittolaitteiden sekä jumppavälineiden käytön.  

1. Tilan somistus sekä juhlien tarjoilu ovat vuokraajan vastuulla. Kahvin- ja vedenkeitin ovat vuokraajien 

käytössä (tiloissa ei ole keittiötä). Tarjoilu on suoritettava joko ison salin neuvottelutilassa tai käytävällä. 

2. Varatun ajan tulee pitää sisällään myös ennakkojärjestelyihin ja loppusiivoukseen käytettävä aika. Salia voi 

vuokrata maksimissaan klo 22:00 asti. 

3. Tilojen siivoaminen kuuluu vuokraajalle (salilla valmiina siivousvälineet). Mikäli vuokraaja ei ole siivonnut 

tilaa tämän sopimuksen mukaisesti, peritään siivouksesta 100 euroa. Erillinen ohjeistus siivoukseen liitteenä. 

4. Vuokraaja vastaa, että tilaisuuden päätyttyä valot sammutetaan pukuhuoneista ja käytetyistä sähkölaitteista 

katkaistaan virta sekä tilojen ovet lukitaan.  

5. Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta. Vuokraaja vastaa, että tilat ja irtaimisto 

jäävät samaan kuntoon kuin ne olivat ennen tilaisuutta. Rikkoontuneen tai kadonneen kiinteän tai irtaimen 

omaisuuden korvauksesta vastaa vuokralainen. 

6. Ensiapulaukku ja ensisammutin löytyvät salien käytävältä. 

7. Peruutusehdot. Vuokrauksen voi peruuttaa/siirtää kuluitta kahta viikkoa (2vk) ennen vuokrauksen 

toteutumista. Sen jälkeen veloitamme 50% hinnasta.  Jos peruutus tapahtuu vuokrausta edeltävänä päivänä 

tai sen jälkeen, perimme koko hinnan. 

8. Maksuehto 14 pvä netto, viivästyskorko 8% 

 

Erikseen sovittavat lisämaksulliset palvelut: 

Ohjattu ryhmäliikuntatunti 50 € / tunti (sis. tilavuokran) 

 

Vuokraajan yhteystiedot (nimi ja kotiosoite):  

__________________________________________________________________________________________ 

Laskutusosoite (email): 

__________________________________________________________________________________________ 

Varauspäivämäärä: __________________________________________________________________________ 

Varaus tehty ajalle: __________________________________________________________________________ 

Lisätiedot: _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________                      ____________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys (vuokraaja)               Allekirjoitus ja nimenselvennys (vuokranantaja) 

 

Vuokranantajan yhteystiedot: 

Toijalan Voimistelu ja Liikunta ToVoLi ry 

Kurkelantie 9, 37800 Akaa 

tovoli@gmail.com 



OHJEISTUS SIIVOUKSEEN 

 

Vennerillä on siivousnurkkaus josta löytyy tarvittavaa välineistöä siivouksen suorittamiseen. 

Tarkoituksena jättää tilat yhtä siistiin kuntoon kuin ne olivat vuokrauksen alkaessa.  

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten tarjoilujen jälkien siivoamiseen. 

 tavaroiden / kalusteiden palauttaminen omille paikoilleen 

 imurointi (tarvittaessa) 

 salin lattian pyyhintä / tahrojen poisto (nihkeä pyyhintä) 

 peilien pyyhintä (tarvittaessa esim. sormenjälkien poispyyhintä) 

 roskien tyhjennys/kerääminen isompaan roska-astiaan (ei tarvitse viedä ulos) 

 

 


