
   
 

 
 

 
 

 

 

Ruoveden 4H-yhdistys 

Honkalantie 10, 34600 Ruovesi  

Y-tunnus: 0280768-4 

4h.fi/ruovesi 

Tervetuloa Kohtaamispaikkaan!  
 

YLEISTÄ  
 
Kohtaamispaikka Aleksiina on kuntalaisten ja erilaisten toimijoiden tila tilaisuuksien, kokousten ja 
tapaamisten järjestämiseen. Tilassa varsinaisia vuokralaisia ovat Keiturin Sote/Lähitori-toiminta, 
Ruoveden 4H-yhdistys ja MLL Ruovesi. Toiminnan mahdollistaa Ruoveden kunta.  
 
Tilan avain on noudettavissa K-Kaupasta numerolukollisesta säilytyslaatikosta. Koodi numero-
lukkoon luovutetaan varausvahvistuksen yhteydessä. Avain palautetaan välittömästi käytön 
jälkeen samaan laatikkoon. Jos tilaisuus loppuu niin myöhään, että K-Kauppa on jo suljettu, so-
vitaan avaimen palauttamisesta erikseen.  
 
Avaimenhaltija vastaa tilalle ja siellä olevalle omaisuudelle aiheutetuista vahingoista ja ka-
toamisista. Särkyneistä astioista, huonekaluista, laitteista yms. on ilmoitettava vastuuvuokralai-
sille. Korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti. Avaimenhaltija vastaa myös siitä, että tilassa 
oleskelee vain henkilöitä, joita varaus koskee.  
 
Tilassa järjestettävästä toiminnasta ei saa aiheutua melu- tai hajuhaittoja kiinteistössä.  
 
Tilaan ei saa jättää varaajien tarvikkeita, ruokatarvikkeita tai muuta materiaalia johtuen säilytysti-
lojen vähyydestä. Tilaan on mahdollista jättää oman yhdistyksen toimintaa esitteleviä mainoksia. 
Mainokset jätetään Kohtaamispaikan ylläpitäjien kautta.  
 
Kohtaamispaikan toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.  
 
Kohtaamispaikan varsinaisilla vuokralaisilla/toimitilan ylläpitäjillä on oikeus kulkea omiin toimis-
tohuoneisiinsa tai säilytyskalusteille, ja kokoustaa tilassa, jos toinen huone on vapaana.  
 
Jätäthän lastenvaunut ja -rattaat ulos katoksen alle, jos mahdollista. 
 
Otathan ulkokengät pois sisätiloissa, jos mahdollista. Nastakengät tulee riisua aina ulko-ovella.  
 
Poistuessasi sammuta valot ja sähkölaitteet, sulje vesihanat ja lukitse ulko-ovi. Astianpesuko-
netta ei saa jättää päälle! Muista palauttaa avain.  
 
 

TURVALLISUUS 
 
Ensiapukaappi löytyy keittiöstä. Jos käytät kaapista jotain, jätä lappu, niin osaamme hankkia 
uutta tilalle. Jauhesammutin on ison salin seinällä, ja sammutuspeite on keittiön seinällä.  
 
Yleinen hätänumero 112  
Kohtaamispaikan osoite Urheilutie 1 tai Honkalantie 16, 34600 Ruovesi (K-Market Ruoveden 
viereinen liiketila).  
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TILOJEN SIIVOUS 
 
Tilojen käyttäjä huolehtii tilat siihen kuntoon, missä ne olivat tullessa.  

□Lattiat imuroidaan tai lakaistaan ja pyyhitään tarvittaessa kostealla.  

□Pöydät, tasot, syöttötuoli, jumppamatot ja mikro pyyhitään. 

□WC-pönttö pestään tarvittaessa wc-harjalla. Lavuaarien ja potan pesuun käytettävät harjat 

löytyvät siivouskomerosta.  

□Roskikset tyhjennetään ja uudet pussit laitetaan tilalle. Jäteastiat löytyvät talon takaa. 

□Astiat pestään käsin tai tiskikoneella, ja laitetaan takaisin kaappeihin.  

Muista sulkea vesihana! 

□Tavarat ja huonekalut palautetaan omille paikoilleen.  

 
Imuri, rikkalapio ja harja sekä moppausvälineet löytyvät siivouskomerosta, samoin roska-ja 
biojätepussit, pesuaineet ja muut siivousvälineet. Siivouskomerosta löytyy lisää käsi-ja wc-
paperia. Jos jumppamatto likaantuu käytössä, tahrat kannattaa pyyhkiä heti kostealla liinalla.  
 
Ulko-oven edustalla oleva matto vaihdetaan kerran kuukaudessa torstaisin noin klo 9-12 välise-
nä aikana. Se pidetään vaihtojen välissä siistinä imuroimalla.  
 

 

PYSÄKÖINTI  
 
Kohtaamispaikan edessä on autopaikkoja. Ne ovat myös K-kaupan asiakkaiden käytössä ja jos 
mahdollista, on autot pidemmäksi aikaa hyvä jättää esimerkiksi tien toiselle puolelle linja-
autoaseman paikoitusruutuihin.  

 
 

YHTEYSTIEDOT  
 
Kiinteistön ylläpitoon liittyvät asiat ilmoitetaan tilan ylläpitäjille, jotka hoitavat asiat eteenpäin.  
Ruoveden 4H-yhdistys p. 050 526 5465, teija.perttula(a)4h.fi  
MLL Ruovesi p. 044 314 7766, rita(a)nippala.in 
 
 

Viihtyisiä hetkiä tiloissamme! 


