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      Muistilista Kytäjän Juhlatilan Vuokraajan tärkeimmistä vastuista

1. PYSÄKÖINTI JA YMPÄRISTÖ. Ajoneuvoja ei saa pysäköidä tien varteen, vaan pysäköinti 
ainoastaan pysäköintialueille tai Kytäjän Juhlatilan pihalle. Ympäristön pelloilla 
liikkuminen/viljojen tallominen on ehdottomasti kielletty. Vain maanomistajan luvalla sallittua. 

      2. TULENTEKO. Juhlatilan missään rakennuksissa ei saa sisällä polttaa kynttilöitä, soihtuja ym

3. HUONEKALUT JA MUUT KALUSTEET. Vuokraaja voi siirtää toiveidensa mukaan Juhlatilan
navettarakennuksessa tuoleja ja pöytiä sekä ruoan tarjoiluun tarkoitettuja tarjoilupöytiä. Kaikki 
kalusteet on kuitenkin juhlan jälkeen palautettava niiden alkuperäisille paikoilleen, jos ei 
Juhlatilan omistajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

4. MUSIIKKI. Haluamme, että naapurimmekin voivat nauttia maalaisidyllistä. Juhlatilan 
navettarakennuksen yläkerran sillalle vievät ovet on ehdottomasti suljettava viimeistään klo. 
22.00 ja akustiikkaverhot on vedettävä ovien eteen. Jos paikalla on live soitinyhtye tai muu 
esiintyjä jolla on omat kaiuttimet mukana, tulee kello 22.00 esiintyminen lopettaa. Juhlatilalla on
oma äänentoisto jota on mahdollista käyttää tämän jälkeen. Käytetyn äänenvoimakkuuden 
maltillisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota koko vuokrausajan juhlatilalla olevan 
desibelimittarin avulla. 

5. PÖYTÄLIINAT. Jos vuokraajalla on käytössä Juhlatilalta vuokratut perinnepöytäliinat, tulee 
pöytäliinat juhlan jälkeen ottaa pois pöydiltä ja viikata ne yhden pöydän päälle. Laske ja 
tarkasta, että kaikki pöytäliinat tulevat palautetuksi (korvaus kadonneesta tai tuhoutuneesta 
liinasta on 150 €/kpl). Pöytäliinoja ei saa laittaa jätesäkkiin!

6. LOPPUSIIVOUS. Vuokraaja vastaa kaikkien vuokraamiensa rakennusten (myös wc:t ja 
keittiö) sekä piha-alueen huolellisesta siivouksesta järjestämänsä tilaisuuden jälkeen. Kaikkien 
tilojen siivousohjeet löytyvät Kytäjän Juhlatilan käyttäjän kansiosta ja siivouskomeroista. 
Siivouksen lopputulos pitää olla sellainen, että uudet juhlat ja asiakas voidaan vastaanottaa 
tiloihin heti siivouksen päätyttyä. 

Loppusiivouksesta voi pyytää tarjouksen Hyvinkään siivouspalvelulta (Puh. 040 7535 221 tai 
hyvin.siivous@gmail.com) 

7. PULLOT JA TÖLKIT. Tyhjät pullot ja tölkit tulee tilaisuuden jälkeen viedä pois Juhlatilalta ja 
piha-alueelta vuokraajan toimesta.

8. ROSKAT. Vuokraaja siivoaa jätteet/roskat Juhlatilan navetasta, piha-alueelta ja kaikista 
vuokraajalla käytössä olleista rakennuksista. Rakennusten kaikki roskikset kootaan 
jätesäkkeihin, jotka viedään Juhlatilan roskalaatikoihin tai niiden välittömään läheisyyteen.

9. KEITTIÖN SIIVOUS. Jos Vuokraaja on vuokra-aikana järjestänyt ruokailun tilaisuudessaan, 
niin että joko hän itse, hänen järjestämänsä henkilökunta tai pitopalvelu käyttää Juhlatilan 
keittiötä ruoan säilytykseen, valmistamiseen tai esillepanoon, Vuokraajan sopii 
keittiöhenkilökunnan kanssa keittiön siivouksesta esim. hella, uuni, jääkaapit keittiössä ja 
viinituvassa jne. Mikäli Vuokraajan järjestämä keittiöhenkilökunta ei ole siivonnut keittiötä, 
vastaa Vuokraaja itse keittiön siivouksesta. 
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