Tervotuloa Kyläkammariin!
Kyläkammari on meidän kaikkien tervolaisten yhteinen kokoontumis- ja kohtaamispaikka.
Meidän ikioma osallisuuden maamerkkimme. <3
Kyläkammaria voi käyttää esimerkiksi yhdistysten ja järjestöjen kokoustilana, ystävysten
tapaamispaikkana sekä erilaisten tapahtumien ja vaikkapa lastenkutsujen pitopaikkana!
Kyläkammarin tupaan mahtuu noin 10 henkeä. Kyläkammarin pienemmässä kammarissa on kaksi
kiikkustuolia, joissa voi istuskella ihaillen kaunista maisemaa. Huoneiden väliin jäävä eteistila on
avattavissa ulos molemmin puolin. Kyläkammaria ei ole eristetty talven pakkasia vastaan, mutta
Kyläkammarin tuvasta löytyy sähköpatteri, jonka varaaja voi halutessaan laittaa päälle. Patteri on
muistettava sulkea lähtiessä eikä sitä saa käyttää yli -10 asteen pakkasilla. Pienemmän kammarin
puolella ja eteistilassa patteria ei ole. Kyläkammarissa ei ole viemäröintiä. Kunnanviraston wc-tilat
ovat käytettävissä kunnanviraston aukioloaikoina. Virastolta saa tarvittaessa hakea myös vettä.
Viraston ajankohtaiset aukioloajat löytyvät kunnan sivuilta osoitteesta www.tervo.fi/yhteystiedot
Kyläkammarin varaaminen ja käyttö on maksutonta. Kyläkammari varataan
www.tervo.fi/kylakammari sivulta löytyvällä lomakkeella. Varaaja sitoutuu noudattamaan
Kyläkammarin käyttösääntöjä. Ohessa muutamia ohjeita ja huomioita sekä Kyläkammarin
käyttösäännöt, että sinun vierailusi Kyläkammarissa sujuisi mahdollisimman viihtyisästi ja
jouhevasti. Mikäli sinulla on kysyttävää tiloista ja niiden käytöstä, ota yhteyttä Henna Ruuskaseen
henna.ruuskanen@tervo.fi 044 749 9224.

Ihanaa, että valitsit Kyläkammarin. Toivomme sinun viihtyvän <3

#IhanTervoo #Kyläkammari

Kyläkammari sijaitsee osoitteessa Tervontie 4, 72210 Tervo
Varauskalenterin löydät osoitteesta www.tervo.fi/kylakammari
Varauslomakkeen löydät osoitteesta www.tervo.fi/kylakammari
Kyläkammarin yhteyshenkilö Henna Ruuskanen henna.ruuskanen@tervo.fi 044 749 9224
Ongelmatilanne kiinteistössä
• Palveluyhtiö Viisarit kiinteistöpäivystys 044 749 9353
• Yleinen hätänumero 112
• Virka-aikana Kyläkammarin yhteyshenkilö Henna Ruuskanen henna.ruuskanen@tervo.fi
044 749 9224
Vastuu vahingon tapahtuessa
• Kyläkammarissa oleskelu ja toiminta omalla vastuulla
• Tilan varaaja on vastuussa irtaimistolle tai rakennukselle aiheutuneista vahingoista
• Sääntöjen rikkominen voi velvoittaa vahingonkorvauksiin
• Sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa määräaikaiseen tai pysyvään
käyttökieltoon
Yleiset ohjeet varauksesta
• Kyläkammarin varauslomake löytyy osoitteesta www.tervo.fi/kylakammari. Mikäli haluat
tehdä useamman varauksen, täytä lomake erikseen jokaista varausta kohti.
• Lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä varaaja sitoutuu noudattamaan Kyläkammarin
käyttösääntöjä sekä vastaamaan oman vuoronsa aikana Kyläkammarin siisteydestä,
turvallisesta käytöstä ja tilan kunnossa pysymisestä.
• Mahdollisissa vahinkotapauksissa sääntöjä rikkonut käyttäjä vastaa kaikista vahingosta
aiheutuneista kuluista. Vanhemmat vastaavat lastensa puolesta. Tilan varaajan on
huolehdittava siitä, että myös heidän varausaikanaan tiloja käyttävät noudattavat
järjestyssääntöjä ja tilan käyttösääntöjä.
• Varaus on voimassa vasta, kun varaaja saa ilmoituksen vahvistetusta varauksesta.
• Vasta vahvistettu varaus tulee näkyviin varauskalenteriin, joka löytyy osoitteesta
www.tervo.fi/kylakammari
• Mikäli varauksenteko ei onnistu lomakkeella, ota yhteyttä Kirjastoon Henna Ruuskaseen
henna.ruuskanen@tervo.fi 044 749 9224
Kyläkammarin käyttösäännöt
• Kyläkammarin käyttö on maksutonta
• Kyläkammarin tiloissa ja ympäristössä on noudatettava kiinteistöä ja yleisiä tiloja koskevia
järjestyslain määräyksiä
• Kyläkammaria ei ole tarkoitettu yöpymiskäyttöön
• Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen sisätiloissa tai terassilla on kielletty
• Alkoholin ja päihteiden nauttiminen tai päihtyneenä oleskelu tiloissa on kielletty
• Kyläkammarin omaisuutta tai mitään irtainta tavaraa ei saa viedä Kyläkammarin ulkopuolelle
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Lapset saavat oleskella tiloissa vain aikuisen valvonnassa
Kyläkammarin tuvasta löytyvään kamiinaan ei saa tehdä tulta
Jokaisen käyttäjän on osaltaan huolehdittava Kyläkammarin siistiydestä ja kunnossa
pysymisestä. Mahdollisista rikkoutumisista yms. on ilmoitettava välittömästi
henna.ruuskanen@tervo.fi
Kyläkammari tulee siivota varauksen päätyttyä. Roskat yms. jätteet on kuljetettava pois
kiinteistöltä. Mikäli siivouksesta ei ole huolehdittu, siivouksesta aiheutuvat kulut voidaan
laskuttaa varaajalta.
Virastotalon piha-alueella on tallentava kameravalvonta
Kyläkammarin tuvassa on sähköpatteri, jonka varaaja voi halutessaan laittaa päälle. Patteria ei
saa käyttää yli -10 asteen pakkasilla. Patteri on muistettava sulkea lähtiessä. Pienemmän
kammarin puolella ja eteistilassa patteria ei ole.
Kyläkammarin avain löytyy Kyläkammarin seinässä olevasta avainkaapista. Avainkaapin koodin
saa varauksen vahvistuksen yhteydessä. Koodia ei saa luovuttaa eteenpäin.
Mikäli Kyläkammarin tiloissa kohdataan ilkivaltaa tai väärinkäytöksiä, tilojen käyttöä voidaan
tarpeen vaatiessa rajoittaa
Tarkistathan varauksesi päätyttyä, että
o Tilat on siivottu
o Valot on sammutettu
o Patteri ja muut mahdolliset sähkölaitteet ovat pois päältä
o Ikkunat ja ovet on lukittu
o Avain on palautettu takaisin avainkaappiin

Ihanaa, että valitsit Kyläkammarin. Toivomme sinun viihtyvän <3
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