
 

Olohuoneen ja Siskontuvan käyttösäännöt (Perusturvaltk 4.11.2015 § 111) 

Tarkoitus 

Laihian kunnan perusturvatoimen käytössä olevat Olohuone (Laihiantie 50 alakerta) ja Siskontupa (Siskontie 

3) ovat kunnan toimijoiden ohella kunnassa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja avoimen 

kansalaistoiminnan käytössä, soveltuvasti myös seurakuntien eri ikäryhmille suunnatuissa, avoimiksi 

tarkoitetuissa kerhotoiminnoissa. Tilojen käyttö määräytyy tämän käyttösäännön mukaisesti. 

Käyttövaraukset ja tilan valvonta 

Tilan käytön valvonnasta vastaa perusturvajohtajan määräämä toimija. Tilan vakituisesta käytöstä tulee 

tehdä hakemus perusturvajohtajalle. Tilan käyttöä valvova viranhaltija voi peruuttaa käyttövuoron, mikäli 

käyttäjä rikkoo tilan järjestyssääntöjä. Tilan tilapäinen käyttö edellyttää ennakkovarausta, varaukset tulee 

tehdä hyvissä ajoin. Tiloissa pidetään varauspäiväkirjaa ja käyttäjä on velvoitettu täyttämään tilan 

käyttöpäiväkirjan. 

Käyttösäännöt 

1 §  

Toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ei saa loukata tai syrjiä ketään. 

 

2 §  

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito tilassa ja sen välittömässä läheisyydessä 

on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty. 

 

3 §  

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty tilassa, piha-alueella ja 

välittömässä läheisyydessä (Tupakkalaki 693/ 1976). 

 

4 §  

Tilan käyttäjä ja/tai vuokraaja huolehtii, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen. Tilan käyttäjä 

ja/tai vuokraaja vastaa kaikista irtaimistolle ja kiinteistölle aiheutetuista vahingoista. Käyttäjä vastaa niistä 

vahingoista, joita käyttäjä/ käyttäjät aiheuttavat kiinteistölle tai sen irtaimistolle. Käyttäjä sitoutuu myös 

siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Suomen lainsäädännössä 

tai on hyvien tapojen vastaista. 

 

5 §  

Perusturvatoimi ei vastaa tiloissa olevista käyttäjän omista esineistä. 

 

6 §  

Mikäli tila tai sen irtaimisto kärsii vahinkoja, on niistä sekä muista tarpeellisista korjauksista ja puutteista 

välittömästi tehtävä ilmoitus perusturvatoimelle. 

 

7 §  

Perusturvatoimi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai peruuttaa käyttövuoroja tai periä tiloista vuokraa. 

Peruuntumisesta tai muista muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle ennen muutosta. 

8 §  

Tilan käyttäjä saa tilan maksutta käyttöönsä, mikäli tilaisuus on avoin ja voittoa tavoittelematon yleisö- tai 

järjestöjen, yhdistysten ja avoimen kansalaistoiminnan, soveltuvasti myös seurakuntien eri ikäryhmille 

suunnattu, avoimeksi tarkoitettu kerhotoiminta- tai vastaava tilaisuus. 


