
KIRKKONUMMEN KUNTA    

Tilahallinto      26.3.2013  

 

OHJE KESÄSIIRTOLAN VARAAMISESTA 

 

 

Kesäsiirtola sijaitsee Porkkalassa, osoitteessa Porkkalantie 1613 B, Kirkkonummi.  Kesäsiirtola on 

tarkoitettu vuokrattavaksi eri ryhmille joko päiväksi tai useammaksi vuorokaudeksi. 

 

 

Tilojen varaaminen,  kuntalaiset ja muut ulkoiset asiakkaat 

 

Kesäsiirtolan varaamista varten on laadittu varauslomake, josta ilmenevät myös tilavuokrat. Hakija 

varaa kesäsiirtolan kyseisellä lomakkeella.  Ennakkovarauksen voi tehdä myös puhelimitse kunnan 

palvelupisteeseen, mutta varaus tulee aina vahvistaa myös allekirjoitetulla varauslomakkeella. 

Varauslomaketta on saatavissa kunnan palvelupisteestä sekä kunnan internet-sivuilta osoitteesta: 

www.kirkkonummi.fi / matkailu ja vapaa-aika / kokous- ja juhlapalvelut sekä majoitus 

/Kirkkonummen kunnan kesäsiirtola.  Varaukset vahvistetaan niiden saapumisjärjestyksessä.   

 

Heti varauksen jälkeen kunnan puolesta vahvistetaan varaus ja lähetetään lasku, joka tulee olla 

maksettu ennen käyttövuoron alkua.  Kuitti maksusta on esitettävä avaimia noudettaessa kunnan 

palvelupisteelle.  Tilavuokran voi myös maksaa kunnan palvelupisteen kassaan avaimia 

noudettaessa. 

 

Myönnetty käyttövuoro on peruttava kirjallisesti 14 vuorokautta ennen käyttöpäivää.  Myöhemmin 

peruttu käyttämätön käyttövuoro laskutetaan tilaajalta kokonaisuudessaan. 

 

Tilojen näytöstä tulee sopia palvelupisteen kanssa. 

 

Yhteystiedot: 

Kirkkonummen kunnan palvelupiste (avoinna ma klo 8.30-17.00, ti-pe klo 8.30-16.00) 

Käyntiosoite:  Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 

Postiosoite:  Kirkkonummen kunta / palvelupiste, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI 

Puhelin:  09-2967 2220 

Faxi: 09-2765161 

Sähköposti: palvelupiste@kirkkonummi.fi  

Laskutus: tilahallinto, puh. 040-1269263 

 

Tilojen varaaminen kunnan omaan toimintaan  

 

Kesäsiirtola on resurssikalenterissa, johon voit tehdä varauksen suoraan.   

Varausta tehdessäsi avaa tiedoksianto-kenttä ja ilmoita siinä: 

- hakija, yhteyshenkilö, yhteyshenkilön puhelinnumero 

- tarkempi varausajankohta ja tietoja käytöstä: henkilömäärä sekä mitä rakennuksia tarvitsette 

käyttöönne  

- ilmoita myös tilikohta, jolta tilavuokra veloitetaan 

 

Laskutamme tilavuokran sisäisellä laskulla Rondon kautta.  Johanna Helskä vahvistaa varauksesi 

resurssikalenterissa ja tekee sisäisen laskun Rondoon.  

 

http://www.kirkkonummi.fi/


 

Mikäli Sinulla ei ole sähköpostia käytössäsi, voit myös tehdä varauksen palvelupisteestä ja 

internetistä saatavalla varauslomakkeella lähettämällä lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna 

palvelupisteeseen. 

 

Myönnetty käyttövuoro on peruttava kirjallisesti 14 vuorokautta ennen käyttöpäivää.  Myöhemmin 

peruttu käyttämätön käyttövuoro laskutetaan tilaajalta kokonaisuudessaan. 

 

 

Avaimet 

 

Kesäsiirtolan avaimet luovutetaan tilojen vuokraajalle kuittausta vastaan kunnan palvelupisteestä. 

Käyttövuoron päätyttyä avaimet palautetaan samaan paikkaan.  

Avainten palautuksen yhteydessä tulee raportoida mahdollisista tiloissa huomatuista puutteista tai 

sattuneista vahingoista. 

Mikäli avaimet jäävät sisälle oleskelusi aikana, apua saat vahtimestari-talonmies Salme Timoselta 

(puhelin 040-7414928) tai päivystävältä huoltomieheltä (puhelin 040-5140091). 

Ylimääräisestä ovien avaamisesta veloitetaan käyttäjältä erilliskorvaus, joka on 100-150 € (sis.alv). 

 

 

Koululaiset, lukiolaiset ym. nuoret 

Nuoriso ei voi oleskella Kesäsiirtolassa keskenään, vaan heillä tulee olla 4 aikuista, yli 24-vuotiasta, 

valvojaa koko ajan paikalla.  Valvojat antavat kirjallisen sitoumuksen siitä, että he vastaavat 

järjestyksen ylläpidosta ja sitoutuvat korvaamaan kunnalle laskun mukaan kiinteistölle ja sen 

irtaimistolle tapahtuman aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot. 

 

 


