HYYN JÄRJESTÖTILOJEN KÄYTTÖOHJESÄÄNTÖ
1. Järjestötilojen käyttöohjesäännön tavoitteena on ylläpitää tilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Ohjesääntö koskee kaikkia järjestötilasopimuksen tehneitä järjestöjä sekä niiden
jäseniä ja vieraita.
2. Tiloja on hoidettava huolellisesti. Järjestö on itse vastuussa sen käytössä olevassa tilassa
ja HYYn omistamassa irtaimistossa ilmenevästä ilkivallasta ja vahingoista. Havaituista vioista
on ilmoitettava ylioppilaskuntaan viipymättä. Kaikista tiloihin kohdistuvista muutos- ja
maalaustöistä on sovittava etukäteen ylioppilaskunnan kanssa.
3. Tilojen siisteydestä ja kunnosta on huolehdittava hyvin. Tilat on siivottava itse, ja jätteet
on toimitettava jäteastioihin ohjeistuksen mukaan lajiteltuina. Järjestöt ovat yhteisvastuussa
käytössään olevien käytävä-, keittiö- ja wc-tilojen siisteydestä sekä valaistuksen kunnosta.
4. Järjestön vastuulla on, että järjestötilan lukot, myös turvalukko, ovat lukittuina kun
tilasta poistutaan.
5. Tupakan ja kynttilöiden polttaminen sekä kaikenlainen avotulen teko järjestötiloissa on
kielletty.
6. Tiloissa ei saa yöpyä. Tiloissa oleskelevien tulee pystyä pelastautumaan mahdollisessa
hätätilanteessa. Yleisesti ottaen ylioppilaskunnan järjestötilat on merkitty toimistotiloiksi,
jolloin esimerkiksi tulipalotilanteessa pelastettavia ei välttämättä osata etsiä.
7. Tiloissa ei saa häiritä naapureita eivätkä tiloissa järjestetyt tilaisuudet saa levitä käytäväja aulatilojen puolelle. Järjestötiloissa saa järjestää juhlatilaisuuksia vain, jos niistä on
sovittu etukäteen ylioppilaskunnan kanssa. Juhlatilaisuuksissa on noudatettava soveltuvin
osin myös HYYn juhlatilojen käyttösopimuksen ehtoja.
8. Erityisesti on huomioitava, että esineiden tai asioiden tahallinen tai tahaton heittäminen,
pudottaminen tai tuuleen lennättäminen parvekkeelta tai ikkunasta on ehdottomasti kielletty.
9. Mahdollisista ulosvuokrauksista tai tilojen luovuttamisesta kolmannen tahon käyttöön on
aina ilmoitettava etukäteen. Vuokralaisten ottaminen ilman ylioppilaskunnan lupaa on
kielletty.
10. Muutoin on noudatettava järjestyslakia (612/2003), joka on saatavilla ylioppilaskunnan
palvelutoimistosta ja valtion säädöstietopankista www.finlex.fi.
11. Näiden ohjeiden rikkomisen seurauksena voi olla tilankäyttösopimuksen irtisanominen.
Järjestö, järjestön puheenjohtaja (vast.) ja järjestön hallitus ovat yhteisvastuussa niistä järjestönsä
käytössä olevassa tilassa ja ylioppilaskunnan omistamassa irtaimistossa ilmenevistä vahingoista,
jotka eivät ole aiheutuneet normaalista kulumisesta. Seuraamuksista päättää ylioppilaskunnan
pääsihteeri. Pääsihteerin päätöksestä voi valittaa ylioppilaskunnan hallituksen talousjohtokunnalle
14 vuorokauden sisällä päätöksen antamisesta.
12. Tämä ohjesääntö on asetettava näkyvälle paikalle järjestötilaan. Tämä ohjesääntö kumoaa
aikaisemmin annetun järjestötilojen käyttöohjesäännön ja astuu voimaan välittömästi

