Toimintatilan käyttöhakemus syyskausi 2021 ─ kevätkausi 2022
Kansalaistoiminnan keskus Leinikki, Leinikkitie 22 A, 01350 Vantaa
(HUOM! Posti osoitteeseen Leinikkitie 22 C)

Haettava tila

Sali

Molemmat salit

Keittiö

Neuvotteluhuone

Koulutustila (ei vakiovuoroja

D-portaan kokoustila
(alakerta)

HAKIJA
Yhdistyksen virallinen nimi

Yhdistyksen rekisterinumero

Y-tunnus

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksen kotipaikka

YHTEYSHENKILÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä
kaikki jäsenet
aktiivit

(joka vastaa esim. mahdollisten muutosten nopeasta tiedottamisesta koko ryhmälle)

Nimi

Asema yhdistyksessä

Puhelin

Sähköposti

KOHDERYHMÄ
Tilan käytön/toiminnan kuvaus (esim. askartelu, tanssi, luento, kokous, perhejuhlat jne.)

Arvioitu henkilömäärä enintään/tilaisuus
Arvioitu henkilömäärä vähintään/tilaisuus
Lisätietoja (tarvittaessa)

TOIVOTTU KÄYTTÖAIKA
Kauden aloituspäivämäärä

Kauden lopetuspäivämäärä

Viikonpäivä

Ryhmällä on mahdollisuus kokoontua myös päivisin (arkipäivinä)
*) toistuvuus: esim. joka viikko/joka toinen viikko/kerran kuussa/kaksi kertaa kuussa

Toistuvuus

kyllä

Klo
( esim. 9.00 – 10.30)

ei

LEINIKIN YHTEINEN TOIMINTA
kyllä

ei

Olemme valmiit järjestämään toimintaa yhdessä muiden Leinikin toimijoiden kanssa

kyllä

ei

Olemme valmiit osallistumaan yhteisen toiminnan järjestämiseen

kyllä

ei

Yhdistyksellämme on myös muille kuin jäsenille tarkoitettua avointa toimintaa
Millaista?

Lisätietoja (tarvittaessa liitteenä)

KAAPIN, VARASTO- TAI TYÖTILAN MAHDOLLINEN TARVE
Meillä on jo maksullinen kaappi Leinikissä ja haluaisimme jatkaa sen käyttöä

kyllä

ei

Meillä ei ole kaappia Leinikissä, mutta haluaisimme kaappijonoon (maksullinen)

kyllä

ei

Haluaisimme vuokrata varastotilaa samasta rakennuksesta alakerrasta

kyllä

ei

Haluaisimme vuokrata työpisteen samasta rakennuksesta alakerrasta

kyllä

ei

Sähköposti, johon laskun voi lähettää

kyllä

ei

HAKIJAN SITOUTUMINEN LEINIKIN SÄÄNTÖIHIN JA VASTUISIIN
Hakija on perehtynyt Leinikin sääntöihin ja tiloja koskeviin mahdollisiin rajoituksiin ja erityispiirteisiin
(esim. hissin palauttaminen alakertaan heti hissin käytön jälkeen, kun paikalla ei ole vahtimestareita).
Hakija vastaa toiminnassa aiheutuneista vahingoista ja huolehtii tarvittaessa vakuutuksen ottamisesta.
Hakija vastaa myös järjestyksenpidosta käytön aikana sekä käyttämänsä tilan siivouksesta ja astioiden
pesusta sekä niiden ja kalusteiden palauttamisesta paikoilleen käytön jälkeen.
Hakija sitoutuu pitämään STEA:n (ent. RAY), Vantaan kaupungin ja Vantaan Järjestöringin
vaatimia tilastoja kävijämääristä. Tilastointilomake on aina vahtimestarin tiskillä.
Hakija ymmärtää, että Vantaan Järjestörinki voi tarvittaessa peruuttaa tai siirtää varatun vuoron
joko toiseen ajankohtaan tai toiseen tilaan.
Hakija ymmärtää, että tiloissa on kameravalvonta, ja vastaa siitä, että koko ryhmä on tästä tietoinen.
Hakija ymmärtää, että sääntöjen noudattamatta jättäminen voi merkitä käyttövuoron välitöntä
menettämistä.

Päiväys

Allekirjoittajalla on yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeus

Lisätietoja:www.leinikki.net

Allekirjoitus ja nimenselvennys

kyllä

ei

p. 045 238 6367 (Pirjo Korhonen)pirjo.korhonen@vantaalla.info

