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KAUSI 
 Kesäkausi 1.6.–31.8. 

202 

 Syyskausi 1.9.–31.12. 

202 

 Kevätkausi 1.1.–31.5. 

202 

HAETTAVA 
TILA 

Tila Ryhmän koko 

Käyttötarkoitus 

KOKOON-
TUMIS-
TIEDOT 

Toimintakausi (alkaa–päättyy) 

Viikonpäivä Kellonaika 

Ryhmän ohjaajan nimi Puhelinnumero 

Ryhmä kokoontuu 

 Joka viikko  2 kertaa kuukaudessa  Kerran kuukaudessa  Harvemmin 

LISÄ-
TIETOJA 

HAKIJAN 
TIEDOT 

Yhdistyksen/Ryhmän nimi 

Vastuuhenkilön nimi Vastuuhenkilön puhelinnumero 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

LASKUTUS-
TIEDOT

Ryhmän/maksajan nimi Maksajan Y-tunnus 

Verkkolaskuosoite Operaattori-/välittäjätunnus Välittäjä 

Sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään 

Osoitetiedot 

Viitetiedot laskuun 

ALLE-

KIRJOITUS 

Pvm. Allekirjoitus Puhelinnumero (jos eri kuin yllä) 

mailto:etunimi.sukunimi@kyt.fi
mailto:sepankeskus@kyt.fi
http://www.kyt.fi/
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OHJEET 

Tilavuoroja myönnetään kaikille viikonpäiville klo 8.00–22.00 väliselle ajalle. Järjestöltä tai muulta yhteisöltä, 

jolle on myönnetty vakituinen käyttövuoro/kokoontumisaika, peritään korvauksena tilan käytöstä hinnaston 

mukaista käyttömaksua. 

 

Käyttömaksuun sisältyy yksi enintään kolme (3) tuntia kestävä kokoontumisaika viikossa. Varaajan 

on vuoroa haettaessaan sisällytettävä mahdolliset varauksen alku- ja loppujärjestelyt varattavaan aikaan. 

Lisätunnit on varattava vakiovuoroja haettaessa. Lisätunteja voi varata korkeintaan 2,5 tuntia. Tämän yli 

menevästä määrästä peritään normaali kausimaksu. Mikäli vuoro sisältää poikkeuksellisen kerran muussa 

tilassa, määräytyy hinta kalleimman käytetyn tilan mukaan. 

 

Käyttömaksut laskutetaan kauden alkaessa ja ne tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jos käyttömaksu on 

maksamatta, kyseisen kauden vuorot perutaan. Asiakkaan itsensä perumia vuoroja ei korvata, eikä ylijäänei-

tä vuoroja voi siirtää toiselle kaudelle. Henkilökunta ei peru vuoroja ilman asiakkaan ilmoitusta. 

 

TILAT 

Tilan nimi Henkilömäärä 

Happi, kokous- ja ryhmätyötila, 2. krs  10 

Koeputki, kokoustila (sis. keittiö), 2. krs  20 

Elektroni, kokous- ja ryhmätyötila, 2. krs  20–25 

Protoni, kokous- ja ryhmätyötila, 2. krs  30–35 

Isotooppi, harjoitussali, 2. krs  50 

Reaktori, yhteiskäyttösali (sis. keittiö), 1. krs  200 

Molekyyli, kokoustila, 1. krs  30 

Aula, aulatila (sis. keittiö), 1. krs  50 

 

HINNASTO 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. 
 

Tila 
Kesäkausi 

1.6.–31.8. 

Syyskausi 

1.9.–31.12. 

Kevätkausi 

2.1.–31.5. 

Lisätunti 

/kausi 

Aula, Happi, Koeputki, Elektroni ja Protoni, kokous- ja ryhmätyötilat 

Kokoontuminen joka viikko tai 3 krt/kk 62 € 153 € 153 € 31 € 

Kokoontuminen 2 krt/kk tai harvemmin 31 € 82 € 82 € 18 € 

Isotooppi, harjoitussali 

Kokoontuminen joka viikko tai 3 krt/kk 94 € 184 € 184 € 49 € 

Kokoontuminen 2 krt/kk tai harvemmin 49 € 94 € 94 € 25 € 

Reaktori, yhteiskäyttösali 

Kokoontuminen joka viikko tai 3 krt/kk 128 € 245 € 245 € 64 € 

Kokoontuminen 2 krt/kk tai harvemmin 70 € 128 € 128 € 33 € 

Molekyyli, kokoustila 

Kokoontuminen joka viikko tai 3 krt/kk 87 € 169 € 169 € 45 € 

Kokoontuminen 2 krt/kk tai harvemmin 43 € 84 € 84 € 23 € 
 

Järjestämättä ja siivoamatta jätetyistä tiloista peritään järjestely- ja siivousmaksu 50 €/h. Aulapalveluiden 

aukioloaikojen ulkopuolella henkilökunnan suorittamasta oven avaamisesta peritään 30 € ovenavausmaksu, 

mikäli asiakkaalle on luovutettu avain. Kirjeenä lähetettävään laskuun lisätään laskutuslisä. 

 
LISÄVARUS
-TEET 

Kaikkiin tiloihin on saatavissa kannettava tietokone, piirtoheitin, valkokangas, fläppitaulu ja tarvittaessa video-

tykki (Huom! Videotykin varaus viikko ennen käyttöä). Reaktori-, Molekyyli-, Koeputki-, ja Elektroni-tiloissa 

videotykki on vakiovarusteena. Reaktori-salissa on myös äänentoistolaitteisto ja induktiosilmukka. 

 
HAKU 

Säännöllisiä kokous- ja toimitilojen vuoroja haetaan kirjallisesti Sepänkeskuksesta (Kyllikinkatu 1) tai netistä 

https://www.kyt.fi/sepaenkeskuksen-toiminta/ saatavilla lomakkeilla. Henkilökunta ei varaa tiloja valmiiksi 

aiempien vuosien käytön perusteella vaan ainoastaan uutta hakemusta vastaan. Hakemukset palau-

tetaan Sepänkeskukseen allekirjoitettuna joko paperisesti tai sähköpostitse. Sepänkeskuksen aulapal-

velutoimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00–18.00 sekä perjantaisin klo 8.00–14.00. Kesäajan 

ja pyhien aukioloajoista ilmoitamme erikseen. 
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