LAVAN VUOKRAAJAN MUISTILISTA:
Arvoisa lavan vuokraaja, olemme koonneet tähän sinulle muistilistan
muodossa muutamia lavan vuokraukseen liittyviä asioita.
Vuokrahinta
Tanssilavan vuokrahinta vuorokaudelta vuonna 2019 on 550 €. Vuokrahinta muodostuu
200 €:n varausmaksusta ja 350 €:n loppulaskusta. Varausmaksu laskutetaan noin kahden
viikon kuluessa varaustietojen kirjaamisesta. Loppuosa vuokrasummasta laskutetaan
vuokraajalta noin kuukautta ennen lavalla olevaa tilaisuutta. Lavan avain luovutetaan
vuokraajalle maksutositetta vastaan, mikä tulee olla esittää noudettaessa lavan avainta.
Mikäli sovittu tilaisuus peruuntuu, maksettuja suorituksia ei palauteta.
Lavan saat käyttöösi siivottuna ja lavan siivous tilaisuuden jälkeen hoidetaan
vuokranantajan toimesta. Siivous sisältyy vuokrahintaan.

Yhteistyökumppanimme
Teemme yhteistyötä paikallisten partiolaisten – Mellilän Menninkäiset – kanssa.
Partiolaisten kesän 2019 yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:
https://sites.google.com/site/mellilanmenninkaiset/yhteyshenkilt
Olemme sopineet partiolaisten kanssa, että he toimivat ns. lavan ”vuokra-avaimen”
haltijoina. Lavan vuokraaja voi siis sopia heidän kanssaan, miten, mistä ja milloin lavan
avain on noudettavissa ennen juhlatilaisuutta. Partiolaisten kanssa on myös sovittavissa
mahdollisista lavan näytöistä, lavan koristelusta, pöytien ja tuolien asettelusta ja lavan
siivouksesta. Samalla vuokraaja voi myös sopia avaimen palautuksesta juhlatilaisuuden
jälkeen. Partiolaiset laskuttavat palveluistaan erikseen.

Tanssilavasta
Lavalla on kesällä perjantai-iltaisin tanssit, jotka päättyvät klo 02.00 ja heinäkuussa tanssit
järjestetään myös tiistaisin. Mikäli vuokraajan tilaisuus on seuraavana päivänä – pääsee
vuokraaja lavalle noin klo 09.00 aamulla. Lavalla on 200 hengelle pöydät ja tuolit.
Partiolaisilta on vuokrattavissa pöytiin sopivat pöytäliinat, joiden vuokrasta partiolaiset
laskuttavat erikseen. Jotta lava säilyisi pitkään upeana juhlapaikkana, lavan seiniin,
esiintymiskorokkeeseen, ym. muihin rakenteisiin ei saa kiinnittää nauloja, ruuveja eikä
muita kiinnikkeitä.

Toimintaohjeet lavan sisätiloissa TOIMITTAESSA ovat tiivistetysti seuraavat:
1. Lavan ikkunoissa olevat verhot tulee pitää paikoillaan sellaisina kuin ne
ovat, koristeiden kiinnitys verhoihin ei sallittua
2. Katossa olevat akustolevyt tulee säilyttää koskemattomina
3. Ilmastointiteipin käyttö kiinnitysvälineenä ei ole sallittua
4. Boolitarjoilupiste tulee sijoittaa lavan katoksen alle tai
anniskelukatokseen
5. Helposti väriä päästävien koristeiden käyttö lavan sisätiloissa (esim.
ruusun terälehdet) ei ole sallittua
6. Kosteiden liinojen käyttö lavan lattian puhdistukseen ei ole sallittua

Koivuinen, vahattu tanssilattia on herkkä kosteudelle. Vaha lähtee herkästi
mukaan, jos lattiaa pyyhitään kostealla. Tällöin syntyy tanssi-iltojen harmiksi
vahattomia, tahmeampia kohtia. Mikäli lattialle juhlan aikana esim. kaatuu
jotain kosteaa, imeytä se paperilla pois, älä pyyhi sivuttaisliikkein.
Kaikenlainen perusteellisempi puhdistus ja lattianhoito jätetään partiolaisten
hoidettavaksi.
Lavan vuokraaja on myös ilmoitusvelvollinen, jos käytön yhteydessä jokin
kiinteistöön liittyvä laite, tuoli, pöytä, kylmälaite tms. kärsii vaurioita.
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kiinteistön rakenteisiin ja lava-alueen
muihin rakenteisiin (aidat, portit, pihavalaisimet mm.) kohdistuneita
vahinkoja.
Lavan kanttiini- ja anniskelutilat ovat lavan vuokraajan käytössä. Lavan kanttiinissa oleva
normaali sähköliesi, jääkaappi ja kylmäkaappi sekä lavan takahuoneen pieni jääkaappi
ovat vuokraajan käytettävissä. Lavan erillisessä anniskelutilassa on myös kylmäkaappi,
joka on lavan vuokraajan käytettävissä. Kylmäkaapit ja jääkaappi jätetään tanssien jälkeen
– perjantain ja lauantain välisenä yönä – päälle, jolloin ne ovat heti lauantaiaamusta
kylminä ja valmiina vuokraajan käyttöön. Suositeltavaa on, että haluttaessa järjestää
juhlijoille ns. boolitarjoilua, kyseinen tarjoilupiste sijoitetaan anniskelutilaan tai lavan
käyntioven vieressä olevaan katokseen. Näin suojataan tanssilattian kosteudelle herkkää
koivuparkettia.

Kyläyhdistyksen rantasauna – Ylätupa ja uimaranta
Kyläyhdistyksen rantasauna – Ylätupa – sijaitsee tanssilavan välittömässä läheisyydessä.
Rantasauna on vuokrattavissa 150 €:n vuorokausihintaan. Kun tanssilavalla on
juhlatilaisuus, rantasaunaa ei tarjota vuokralle muille kuin lavan vuokraajalle. Muina
aikoina rantasauna on vapaasti vuokrattavissa. Rantasaunassa on erilliset pesu- ja
suihkutilat miehille ja naisille, yhteinen 15 hengen saunatila ja wc-tilat. Saunarakennuksen
saunatuvassa on tilat noin 10 hengelle ja keittiönurkkaus. Tilassa voi yöpyä 2 – 3 henkeä.
Uimarantaan on saunan terassilta matkaa noin 50 metriä. Ylätuvan laskutus tapahtuu
samalla periaatteella kuin tanssilavan laskutus. Ylätuvan avaimen saa käyttöönsä
maksutositetta vastaan ja laskutus tapahtuu noin kuukautta ennen vuokrausajankohtaa.
Ylätuvan avaimenhaltijana toimivat edellä mainitut partiolaiset. Lavan vuokraajan
vuokratessa myös Ylätupaa, ko. vuokrasumma lisätään samaan laskuun lavan vuokran
kanssa, ellei vuokraajan kanssa ole toisin sovittu.

Tärkeitä yhteystietoja
Mikäli Teille tulee jotakin kysyttävää juhlienne aikana, tanssilavan takahuoneen
ilmoitustaululla on lista, jossa on tärkeimmät yhteysnumerot, päivystäjä, talonmies ym.
Hauskoja juhlahetkiä,
toivottaa Niinijoen Seudun Kyläyhdistys ry

