Riihen vuokraus 2020
Riihi on vanha ja arvokas suojeltu rakennus.
Käytetään yhteistä juhlatilaamme sen arvon mukaisesti.
Huolehdi vieraittesi viihtymisestä ja turvallisuudesta.
Sovi, kuka vastaa avaimista, turvallisuudesta, vessoista, pysäköinnistä.

Varaaminen:
Varauksia hoitaa Mirva Alavuotunki, alavuotunki.mirva@gmail.com
Riihen vuokra on ma-to 60 euroa /vrk ja pe-su 150 euroa /vrk.
Vapaita vuokrausajankohtia voi tutkia Riihen varauskalenterista kotisivuilla.
Laskun eräpäivä on noin viikkoa ennen tilaisuuden päivää. Jos varaus
perutaan eräpäivän jälkeen, maksua ei palauteta.
Käyttöehdot:
Tilaa vuokrataan yhdistyksen jäsenille, eikä sitä saa luovuttaa edelleen.
Tilassa saa olla korkeintaan sata henkilöä.
Riihen vuorokausi alkaa kello 10 ja päättyy seuraavana päivänä kello 10.
Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen sekä kovaääninen musiikki on kielletty
kello 23 - 07. Riihellä ei voi yöpyä.
Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön sekä vessojen
siivouksesta. Jos siivous jätetään kokonaan tai osittain tekemättä,
vuokraaja maksaa siivousyrityksen laskun.
Vuokraaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, joita tilan käytöstä
mahdollisesti aiheutuu.
Vuokraaja valvoo grillin käyttöä. Sitä ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen
tai tiukennetun avotulikiellon aikana. Muutenkin on noudatettava erityistä
varovaisuutta, etteivät kipinät sinkoile kohti rakennusta tai metsään.
Grilli on sammutettava huolellisesti.
Kynttilöiden polttaminen Riihellä on kielletty.
Tupakointi Riihen sisällä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Yhdistys ei vastaa Riihelle jätettyjen tavaroiden säilymisestä.
Ilmoita huoltotarpeista tekstiviestinä huoltonumeroon 044 240 6197.
Tila, laitteet ja tarvikkeet:
144 m2 jyhkeää puulattiaa, pöydät ja tuolit 60 henkilölle, lisäksi tuoleja ja
penkkejä niin, että sata henkilöä mahtuu istumaan.
Keittiössä kahvin- ja vedenkeittimet sekä hella ja uuni. Kylmäsäilytystilana
on jääkaappi-pakastin sekä kaksi suurta kylmiötä. Viileä vitriini helpottaa
tarjoilujen esillepanoa. Keittiöön tulee lämmin vesi ja tiskit pestään käsin.
Vesivessat ovat läheisessä huoltorakennuksessa. Tuo itse riittävästi
vessapaperia sekä halutessasi käsipyyhkeet.

Perusastiasto on 60 hengelle, kuohuviinilasit sadalle. Tuo itse kaikki muu,
esim. kahvit, teet, sokerit, maidot, suodatinpaperit, pöytäliinat, lautasliinat,
kertakäyttöastiat, kakkupaperit, leivinpaperit, foliot, tuorekelmut sekä rasiat
ylimääräisille ruuille.
Siivousvälineet ovat riihen kaapissa.
Äänentoistolaitteiden käytöstä sovitaan erikseen.
Liputuksesta sovitaan erikseen.
Tavarat ja tarvikkeet saat tuotua Kivinokan puoleista huoltotietä, jota myös
taksit voivat käyttää. Pysäköinti siinä on kuitenkin kielletty.
Vieraspysäköintipaikkoja ei ole, huomioithan muut mökkiläiset.
Ennen tilaisuuden alkua:
Laita vitriini ja kylmiöt tarvittaessa päälle.
Siisti lattiat, siirrä tavarat pois kulkuväyliltä ja hätäpoistumisteiden edestä.
Avaa hätäpoistumistiet: kahdet pariovet, auettava kevyesti työntämällä.
Kiinnitä paloletku ja varmista, että osaatte avata vedentulon.
Tutustu hätätilanneohjeeseen.
Opasta pysäköinti.
Avaa vessat, varmista siisteys ja paperit.
Tilaisuuden aikana:
Neuvo vessat, tupakointipaikat, tuhkakupit ja alkoholiasiat.
Huolehdi grillauksen turvallisuudesta.
Tarkista vessojen siisteys ja paperin riittävyys.
Valvo järjestystä ja turvallisuutta, älä salli häiriköitä.
Hätätilanteessa soita 112, lähetä avainvastaava avaamaan pääportti ja
opastamaan, noudata hätäkeskuksen /viranomaisten ohjeita.
Tilaisuuden jälkeen:
Tiskaa ja kuivaa astiat, laita ne takaisin paikoilleen, huuhtele termoskannut.
Irrota keittimien töpselit seinästä, huuhtele kahvipannut ja suodattimet.
Tyhjennä jääkaapista omat ruokasi. Sammuta vitriini sekä vasen iso kylmiö,
jos se on tyhjä. Jätä kylmiön ovi tällöin kunnolla auki.
Pyyhi kaikki pöydät, laita kukat pois.
Puistele matot, lakaise lattiat, pese keittiön lattia. Jätä pyyhkeet kuivamaan.
Tyhjennä roskikset lajitellen muovipakkaukset, paperi, pahvi, lasi, metalli ja
sekajäte.
Sulje ja lukitse ikkunat, myyntiluukku ja keittiön ovi.
Sulje hätäpoistumistiet ja kiinnitä isot lukot paikoilleen.
Varmista, että grilli on sammunut, vie ylimääräiset polttopuut varastoon,
irrota paloletku, nosta letkukela takaisin sisälle.
Tarkista ympäristön siisteys.
Lukitse ulko-ovi, myös alempi lukko.
Siivoa vessat, katso että paperia jää, lukitse ovet.

