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Kesäpirtin säännöt 
 
 

 

1 § Kaikki Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:n hallituksen 

 hyväksymät jäsenet ovat oikeutettuja oleskelemaan perheineen 

 Kesäpirtillä. 

 

2 § Kesäpirtin hallintoa, järjestystä ja käytännön tehtäviä hoitamaan 

 muodostetaan hallituksen alaisuudessa toimiva kesätoimikunta. 

 Kesätoimikunnan puheenjohtajana toimii Kesäpirtin pääisäntä, jonka 

 valitsee hallitus. Hän kutsuu kokoon kesätoimikunnan, ensimmäisessä 

 kokouksessaan valitsee kesätoimikunnalle muut tarpeelliset 

 toimihenkilöt. Näin muodostetun kesätoimikunnan kokoonpano 

 viedään hallituksen hyväksyttäväksi. 

 

3 § Valitulle kesätoimikunnalle kuuluu edistää ja kehittää opiskelijat ry:n ja 

 opiston tuntemusta Kesäpirtillä. 

 

4 § Kesätoimikunta ottakoon huomioon majoitustiloja vuokratessa 

 seuraavaa: 

 

 1) että majoitustilat tulevat mahdollisimman tehokkaasti asutuiksi, 

 

 2) että pyritään ensisijaisesti huomioimaan aktiivisesti toimivat 

 työväenopistolaiset, 

 

 3) että asuntojen käyttäjät velvoitetaan noudattamaan 6§:ssä 

 annettuja määräyksiä, 

 

 4) että kesätoimikunnalla on oikeus vuokrata tiloja ulkopuolisille, jos 

 tyhjää tilaa jää 1§:ssä mainituilta 

 

5 §  Kesätoimikunnan osoittamiin talkootöihin on jokaisen osallistuttava 

 voimiensa ja kykyjensä mukaan. 

 

6 § Joka turmelee Kesäpirtin irtainta tai kiinteää omaisuutta, on velvollinen 

 korvaamaan vahingon kesätoimikunnan arvion mukaan. Majoitustilat 

 ja niiden ympäristö on pidettävä siistinä ja puhtaana asukkaiden 

 toimesta. Toivomukset ja huomautukset pyydetään tekemään 

 Kesäpirtin isännälle. 
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7 § Hiljaisuutta on noudatettava klo 24.00–07.00 välisenä aikana, ellei 

 kesätoimikunta toisin päätä. 

 

8 § Päihtyneenä häiriötä tuottava esiintyminen ja ilkivallan teko Kesäpirtin 

 alueella on kielletty. Tupakointi kaikissa sisätiloissa on kielletty. 

 Tulenkäsittelyssä on kaikkialla noudatettava erityistä varovaisuutta. 

 

9 § Kesäpirtin alueella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä tai valvonnan 

 alaisena. Vapaana kotieläimiä ei saa pitää. Jätökset on kotieläimen 

 omistaja velvollinen siivoamaan. Vuokraajan on huolehdittava 

 majoitustilan / mökin siivouksesta vuokrausajan jälkeen, mahdollisten 

 allergia oireiden johdosta. 

 

10 § Kesätoimikunnan on oikeutettu toimenpiteisiin henkilön suhteen, joka ei 

 noudata edellä olevia sääntöjä. 

 

11 § Kesäpirtin säännöt hyväksyy Tampereen seudun työväenopiston 

 opiskelijat ry:n hallitus, jolla on myös oikeus tehdä muutoksia näihin 

 sääntöihin. 

 

 

20.4.2012 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 


