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Tilasääntö
1§ Tilasääntö
Tässä tilasäännössä määrätään Domus Gaudiumissa sijaitsevan klusteritila Gustavus Rexin
hallinnoinnista. Tämän tilasäännön lisäksi klusteritilan käytöstä määräävät HYYn
käyttösäännöt, Gustavus Rexin käyttösäännöt ja Gustavus Rexin turvallisen tilan periaatteet.
2§ Tilankäyttäjät
Tilaa käyttävät järjestöt, joilla on voimassa oleva tilankäyttösopimus Helsingin Yliopiston
Ylioppilaskunnan kanssa.
3§ Tilan hallinnoija
Tiloja hallinnoi Condus ry. Tilojen hallinnoijana Condus on viime kädessä vastuussa tiloista.
4 § Tilan käyttötarkoitus
Klusteritila on tarkoitettu tilaa käyttävien järjestöjen tapahtumien, kokousten ja muun
toiminnan järjestämistä varten.
5 § Tilajaosto
Conduksen hallitus myöntää oikeuden tilojen hallinnointiin Conduksen tilajaostolle. Tiloista
vastaavana järjestönä Conduksen hallituksella on perustelluista syistä oikeus kumota
tilajaoston päätöksiä, jotka liittyvät suoraan yhdistyksen talouteen, tai joista voidaan olettaa
koituvan oikeudellisia seuraamuksia.
6 § Tilajaoston jäsenet
Tilajaoston puheenjohtajana toimii Conduksen hallituksen nimeämä edustaja. Jokainen tiloja
käyttävä järjestö nimittää tilajaostoon yhden vakituisen edustajan. Järjestö voi vaihtaa
edustajansa ilmoittamalla siitä tilajaoston puheenjohtajalle.
7 § Tilajaoston kokoukset
Tilajaoston kokoukset kutsuu koolle tilajaoston puheenjohtaja. Tilajaosto täytyy kutsua
koolle, kun vähintään kolme tilajaoston jäsentä niin vaatii. Tilajaoston kokoukset ovat
avoimia kaikille tilankäyttäjien jäsenille, mutta vain tilajaoston varsinaisilla jäsenillä on
äänioikeus. Tilajaosto kokoustaa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Tilajaoston
kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja sekä vähintään neljä tilajaoston jäsentä
ovat paikalla. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta,
henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Tilajaoston kokouksista
pidetään päätöspöytäkirjaa.
8§ Tilajaoston tehtävät
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TIlajaoston tehtäviin kuuluu päättää tiloihin tehtävistä hankinnoista, tilankäyttömaksujen
jakamisesta, laiminlyönneistä aiheutuvista rangaistuksista, siivousvuorojen jakamisesta ja
tilakoulutusten järjestämisestä.
9§ Hankinnat ja tilankäyttömaksut
Tilajaostolla on käytössään hankintoja varten Conduksen talousarviossa määritelty summa
rahaa. Lisärahoituksesta on sovittava erikseen Conduksen hallituksen kanssa. Tilajaosto
päättää tiloihin tehtävistä hankinnoista aiheutuvien kulujen jakamisesta tilankäyttäjien
kesken. Tilajaoston rahaliikenne kulkee Conduksen kautta.
10§ Tilojen siivoaminen
Tilaa käyttävillä järjestöillä on velvollisuus huolehtia tilan siisteydestä. Tilajaosto voi
velvoittaa tiloja käyttäviä järjestöjä siivoamaan tilaa säännöllisesti. Tilajaosto päättää
siivousvuoroista.
11§ Väärinkäytökset ja laiminlyönnit
Tilajaostolla on oikeus määrätä rangaistuksia tilojen väärinkäytön johdosta ja tilojen käyttöä
koskevien käyttösääntöjen laiminlyönnistä. Rangaistuksia voidaan määrätä niin yksittäisille
henkilöille kuin kokonaisille järjestöille. Taholla jolle rangaistus ollaan määräämässä on
oikeus tulla kuulluksi tilajaoston kokouksessa. Rangaistukset jaetaan tasapuolisesti ja
suosimatta mitään yksittäistä tahoa.
12§ Kulkuluvat ja avaimet
Tilankäyttäjillä on käytettävissä kahdenlaisia avaimia. Sähköisillä kulkuluvilla pääsee
kulkemaan ulko-ovista, ja ne haetaan HYYltä. Kulkuluvista on pidettävä kirjaa HYYn
määräämällä tavalla. Varsinaisilla avaimilla pääsee tilan lukittuina pidettäviin huoneisiin.
Järjestö päättää itse käytössään olevien avainten haltijoista. Avainten haltijoista on pidettävä
kirjaa.
13§ Vahinkojen hyvittäminen
Aineelliset irtaimistovahingot korvataan rahalla, korvausvastuussa on tilan varannut järjestö
tai vahingosta vastuussa oleva henkilö. Erikseen päätetään suurista vahingoista, kuten jos
tilassa on vesivahinko tai muu vastaava, joka on syntynyt Conduksesta tai sen alaisista
järjestöistä riippumattomista syistä. Tilajaosto päättää korvauksista.
14§ Tilajaoston päätöksistä valittaminen
Tilajaoston päätöksistä voi valittaa Conduksen hallitukselle.
15§ Tilasäännön muuttaminen
Conduksen hallitus voi päätöksellään muuttaa tilasääntöä. Muutokset astuvat voimaan
välittömästi päätöksestä.

