KOTKAN KAUPUNKI
Nuorisotyön yksikkö
Yhteisötalo Messi
Kirkkokatu 22 A-B
48100 Kotka

KÄYTTÖVUOROHAKEMUS
(päivitetty 05/2018)
messi@kotka.fi
+358 40 545 8810
www.nuortenkotka.net

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen, yrityksen tai ryhmän nimi

Yhteyshenkilön nimi ja puhelin

Postiosoite

Sähköposti

Laskutustiedot

Y-tunnus, kustannuspaikka, yms.

HAETTAVA TILA (pohjapiirros seuraavalla sivulla)

Koko A-talo

Täkki

Samski

Trombi

Vinka

Käytävä

Seili

Trumba

Koija

Kyökki

Sisäpiha
Koko B-talo
HAETTAVA VUORO
Viikonpäivä(t)

Ruuma
kertavaraus

Kabinetti

Kapyysi

Myrsky

Rauha

vakiovuoro

Päivämäärä / Ajanjakso (kevät- ja syyskauden todelliset aloitus- ja lopetuspäivät)

Kellonaika

LISÄTIETOJA VUOROSTA
Päivät, jolloin ei käyttöä
(esim. koulujen lomat)
Toiminnan laatu
Osanottajien
Alle 20v.
Yli 20v.
(esim. tanssi)
lukumäärä
Muita toivomuksia (esim. videotykki, fläppitaulu, äänentoisto) / (vakiovuorolaisille lisäksi esim. kaappi, varasto)

Hakupäivämäärä

Hakijan nimi
Messi täyttää

Myönnetyt vuorot
Vuokra €/tunti tai kerta

Vuokra yhteensä / käyttövuoro

Laskutus
Ryhmälle luovutetaan avain

Kaappi/varasto

Muuta
Päätöspäivämäärä

Allekirjoitus

Käyttövuoron yhteyshenkilön on ymmärrettävä Yhteisötalo Messin pelastussuunnitelma ja tiedotettava ryhmäänsä,
miten hätä- ja poistumistilanteissa on toimittava. Pelastussuunnitelmakansio on A- ja B-taloissa eteisen
ilmoitustaulun luona.

KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN:
Vakiokäyttövuorot on haettava yleensä kesäkuun puoliväliin mennessä. Käyttövuorot myönnetään yhdistysten ja
ryhmien hakemuksen pohjalta. Etusija on toiminnalla, joka on suunnattu alle 20-vuotiaille. Vapaaksi jääneet ajat sekä
tilapäiskäyttövuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

TILOISTA PERITTÄVÄT VUOKRAT 1.1.2014 alkaen
Kotkalaisilta nuorisoyhdistyksiltä, urheiluseuroilta tai vapailta ryhmiltä ja muilta yhdistyksiltä ei peritä vuokraa
toiminnasta, joka on suunnattu alle 20-vuotiaille. Kaupallinen ja yksityiskäyttö erityispäätöksellä.

Yhteisötalo Messi
* Koko talo (A tai B)
* Täkki
* Ruuma (sis. kapyysin ja kahvion)
* muut huoneet
1. maksuluokka 0 %
2. maksuluokka 50 %
3. maksuluokka 100 %
4. maksuluokka 150 %
5. maksuluokka 200 %

140 euroa / päivä
12 euroa / tunti
50 euroa / kerta
10 euroa / kerta
kotkalaisille nuorille järjestetty toiminta
(nuorisotyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt)
kotkalaiset koulut (opetustoimi)
kotkalaiset aikuisryhmät
yksityiset henkilöt
ulkopaikkakuntalaiset, yritykset

- Maksut ja vuokrat sisältävät arvonlisäveron 24%
- Nuorisotyönyksikkö tarkistaa maksuja ja vuokria vuosittain enintään vuosi-indeksin
korotuksen verran.

OHJEITA KÄYTTÄJILLE
Ohjaaja:

Jokaisella ryhmällä on oltava ohjaaja, joka huolehtii ryhmästä ja järjestyksestä.
Ohjaajan tulee lukea pelastussuunnitelma, joka on A ja B-taloissa eteisen ilmoitustaulun
luona ja tiedotettava ryhmäänsä, miten hätä- ja poistumistilanteissa on toimittava.

Vahingonteko:

Jokainen ryhmä on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingonteosta.
Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi Yhteisötalo Messin työntekijälle
tai kiinteistöpäivystykseen tilanteesta riippuen.

Vuorojen peruuttaminen:

Nuorisotyön yksikön oma toiminta on ensisijalla Yhteisötalo Messin tilojen käytössä. Jos
ryhmä ei käytä varaamaansa tilaa, on siitä ilmoitettava Messiin välittömästi.
Peruuttamattomat vuorot laskutetaan.

Käyttöpäiväkirja:

Jokainen käyttökerta merkitään tilan käyttöpäiväkirjaan.

Tupakointi ja päihteet:

Kaikkien päihteiden tuominen ja käyttäminen taloissa ja piha-alueilla on kielletty.
Päihtyneenä esiintyminen on kielletty.

Siisteys:

Jokainen ryhmä tiskaa käyttämänsä astiat ja palauttaa siirtämänsä huonekalut oikeille
paikoilleen (mm. tuolit ja pöydät).

Kierrättäminen:

Molemmissa taloissa ja jätekatoksessa on kierrätysastiat, joihin jokainen käyttäjä
lajittelee omassa toiminnassa syntyneet jätteet.

Sääntöjen rikkominen:

Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, käyttövuoro voidaan peruuttaa loppukaudeksi.

