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Tyyssijan yhteistilan järjestyssäännöt 
 
Saadessaan oikeuden Tyyssijan yhteistilan käyttöön käyttäjä sitoutuu seuraaviin 
ehtoihin: 
 
Tilan käyttäjät 
 

● Tila on tarkoitettu Ylioppilaskylä idän ja lännen, Nummenrannan, Aitiopaikan, 
Ikituurin ja Tyyssijan. 

● Tilaa voivat myös käyttää asukastoimikunnat, jotka voivat järjestää tilassa 
tapahtumia samaan aikaan kun tila on kaikkien asukkaiden yhteiskäytössä. 

 
Tilan kulunvalvonta 
 

● Tilaan kulkeminen yhteiskäyttöaikoina tapahtuu henkilökohtaista ovikoodia 
käyttämällä. 

○ Käyttäjä ei saa päästää tilaan muita henkilöitä omalla koodillaan  
○ Ovikoodi on rinnastettavissa avaimeen ja sitä tulee säilyttää erityisellä 

huolellisuudella 
○ Koodi on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle 

osapuolelle (esim. ruokaläheteille) missään tilanteessa. 
○ Koodi lakkaa toimimasta viimeistään vuokrasuhteen päättyessä.  
○ Tilankäyttäjä huolehtii osaltaan, että tilan ovet ovat lukittuina, eikä 

lukitusta tai ovia muutoin saateta sellaiseksi, että tilaan pääsisi ilman 
koodia tai avainta. 

● Mikäli tilaa käytetään asukastoimikuntien tapahtuman järjestämiseen, 
järjestäjät ottavat vastuun vieraista ja vieraslistan ylläpitämisestä ja 
kulunvalvonnasta. 
 

Tilan käyttö 
 

● Tila on avoinna klo 9.00–23.00. 
○ Tila tulee olla siivottu ja tilasta tulee poistua klo 23.00 mennessä. 

● Tilankäyttäjä sitoutuu noudattamaan tilassa kulloinkin voimassa olevia ohjeita 
ja järjestyssääntöjä 

○ Jokainen tilankäyttäjä sitoutuu noudattamaan tilassa siisteyttä ja 
huolehtii omat roskansa pois tilasta 

○ Tilassa tulee ottaa ulkokengät pois käytön ajaksi 
○ Roskat on lajiteltava tilassa oleviin lajitteluastioihin. Mikäli lajitteluastiat 

ovat täynnä, roskat tulee viedä mukanaan pois tilasta. 
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● Tilankäyttäjä ei häiritse muita käyttäjiä tai asukkaita toiminnallaan 
○ Tupakointi yhteistilassa sekä yhteistilan sisäänkäyntien ja 

ilmanottoaukkojen välittömässä läheisyydessä on kielletty 
○ Tilaan ei saa tuoda eläimiä lukuun ottamatta opaskoiria 
○ Musiikin kuuntelussa, elokuvien katselussa ym. on pidettävä huolta, että 

äänen voimakkuus ei häiritse muita tilassa olijoita eikä asukkaita 
● Mikäli tilankäyttäjä toistuvasti tai räikeällä tavalla rikkoo näitä sääntöjä, häneltä 

voidaan poistaa tilankäyttöoikeus.  
● Tilankäyttäjä sitoutuu korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa aineelliset 

vahingot. 
 
Tilan sääntöjen muutokset 
 

● Asukkaat voivat ehdottaa muutoksia tilan käyttösääntöihin oman 
asukastoimikuntansa kautta. Mikäli kohteessasi ei ole aktiivista 
asukastoimikuntaa, voit tehdä ehdotuksen asukastoimikuntien 
neuvottelukunnalle. 

● Asukastoimikuntien neuvottelukunta muuttaa näitä sääntöjä tarpeen mukaan. 
 


