HYYn piirissä toimivat järjestöt voivat vuokrata saunaa käyttöönsä seuraavasti:
su–to 120 € / 8 h (8-16 tai 18-02)
pe–la 170 € / 8 h (8-16 tai 18-02)
Sivistyksen suurin sallittu henkilömäärä on 40.
Vuokratakseen

saunaa

tulee

avaimia

lunastettaessa

toimittaa

järjestön

nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi
järjestön sitoutuminen saunan vuokraamiseen.
Sivistyksen varauksen voi peruuttaa maksutta viimeistään 14 vuorokautta ennen
varausta. Mikäli varaus perutaan 7-13 vuorokautta ennen varausta, peritään 35 €
sakko, ja mikäli peruminen tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen varausta, tai avain
jätetään noutamatta, peritään 70 € sakko. Varatun tilan avaimen noutamisesta
toimiston aukioloaikojen ulkopuolella peritään 35 € sakko.
Tila on tarkoitettu vain järjestöjen omaan käyttöön. Saunaa ei saa varata
yksityishenkilöiden käyttöön järjestön nimissä. Mikäli käy ilmi, että saunatilaa on
vuokrattu muuhun kuin järjestön omaan käyttöön tai sitä on käytetty
käyttösopimuksen vastaisesti, voidaan järjestöltä kirjallisen selvityksen jälkeen
kieltää kaikkien HYYn tilojen käyttö enintään kahdeksi vuodeksi, jolloin myös
mahdolliset aiemmin tehdyt tilavaraukset peruuntuvat. Väärinkäytöstapauksissa
järjestöltä voidaan laskuttaa tilan varsinaiset kokonaiskäyttökustannukset.
Tilassa tapahtuneista vahingoista ja puutteellisesta siivouksesta veloitetaan
järjestäjältä niistä aiheutuneet kustannukset, kuten palkattujen siivoojien
ylimääräiset korvaukset (noin 110–850 € lisätyön määrästä riippuen) tai rikotun

tilalle hankitun uuden laitteen hinta. Näistä väärinkäytöksistä voidaan myös määrätä
sakkoja sekä muunlaisia sanktioita. Seuraamuksen määrää HYYn talouspäällikkö
järjestöistä vastaavan asiantuntijan esityksestä. Päätöksestä voi valittaa HYYn
hallituksen talousjohtokunnalle 14 vuorokauden sisällä päätöksen antamisesta.
Saunatiloja koskee HYYn järjestötilojen käyttöohjesääntö soveltuvilta osin, eli
myöskään saunatiloissa ei saa yöpyä eikä niissä saa tehdä avotulta. Saunatiloissa
tapahtuva toiminta ei saa häiritä muita kiinteistössä olevia.
Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa mahdollisista rikkoutuneista rakenteista,
kalusteista, laitteista jne. sekä siivouksesta ja löytötavaroiden talteenotosta
tilaisuuden jälkeen. Aineellisista vahingoista tulee ilmoittaa ja löytötavarat toimittaa
HYYn palvelutoimistoon heti seuraavana arkiaamuna.
Tilaisuuden päätyttyä tulee tarkistaa, että kaikki tilat (myös wc:t) ovat tyhjät ja
kunnossa. Kaikki ovet tulee sulkea ja lukita ja valot sammuttaa. Järjestäjien tulee
viedä roskat roskakatoksen jäteastioihin. Roskakatoksen sijainti ja ovikoodi löytyvät
tilasta sekä annetaan avaintenhaun yhteydessä käyttäjille mukaan. Mikäli
tapahtumassa käytetään HYYn Sivistykselle viemää astiastoa, tulee käytetyt astiat
tiskata, kuivata ja järjestellä siististi takaisin kaappeihin. Järjestäjät eivät saa
tilaisuuden päätyttyä paikalta lähtiessään jättää mitään omia tai HYYn
laitevuokrauksen tavaroita vuokraamaansa tilaan. Tilassa olevaan keittiöön ei saa
jättää mitään järjestöjen sinne tuomaa tavaraa. Tämä koskee niin astioita kuin
elintarvikkeita.
Järjestön tulee huomioida, että tilaa ei siivota sunnuntaisin, joten sunnuntain
vuorojen alkaessa tila on siinä kunnossa, mihin edellinen käyttäjä on sen jättänyt.
HYY pidättää näiden käyttöehtojen muutosoikeuden itsellään.

