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Tallisäännöt
2019

1. Yleinen
1. Talli on tarkoitettu ensisijaisesti TTMK:n jäsenistön ajoneuvoihin kohdistuvaa
harrastustoimintaa varten.
2. Hallitus pitää tallin kaikista avaimista kirjanpitoa.
3. Tallin käyttö edellyttää tallisääntöjen hyväksymistä.
4. Vuokralaisten tyypit:
a. Tallilainen - henkilö, jolla on pää- tai alivuokrasopimus vakituiselle tallipaikalle.
b. Projektivuokralainen - henkilö, joka on vuokrannut pihasta projektipaikan.
c. Swap-vuokraaja - henkilö, joka on vuokrannut ja oikeutettu swap-ruudun käyttöön.
5. Tallia käyttävä henkilö siivoaa omat jälkensä.
6. Tallia käyttävä henkilö vastaa omasta omaisuudestaan ja säilyttää omaisuuttaan
asianmukaisesti.
7. Sääntöjen rikkomuksista seuraa sääntöjen mukainen sanktio.
8. Tyhjät juomapullot kerätään säkkiin ja pullonpalautuksista saatavat tulot käytetään kaikkien
tallilaisten hyödyksi esim. wc-paperiin, kahviin, käsienpesuaineeseen jne.
9. Tallin avaimia on vain seuraavilla tahoilla: tallilaiset, projektipaikkalaiset ja hallitus. Hallitus
hallinnoi Swap-avaimia ja voi luovuttaa niitä luotettaviksi katsotuille Swap-käyttäjille.
10. Hallituksen edustajalla on koska tahansa oikeus käydä tarkastamassa tallin tilanne ja käyttö.
11. Näiden sääntöjen muutoksista pitää keskustella etukäteen hallituksen ja tallilaisten sekä
projektivuokralaisten kesken. Sääntömuutosten toimeenpanoon on vähintään kolmen
kalenterikuukauden siirtymäaika. Sääntömuutoksista päättää hallitus.
12. Toisten omaisuuteen ei saa koskea luvatta.
13. Ruisku- ja spraymaalaaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Se voidaan kuitenkin sallia
kaikkien tallilaisten ja mahdollisen swap-vuokraajan hyväksynnällä.
14. Tallilla on etäluettava ja -tallentava videovalvonta, joka kattaa ulkoa TTMK:lle kuuluvan osan
pihasta ja sisältä hallin kokonaan, pois lukien saniteettitilat. Tallenteisiin pääsee käsiksi vain
tallivastaava ja TTMK:n hallituksen puheenjohtaja. Henkilötietoja sisältäviä tallenteita
säilytetään lukituissa tiloissa ja kerhosta erillisessä salatussa pilvipalvelussa ja tallenteiden
säilytysaika on enintään kaksi kalenterivuotta. Tallenteita säilytetään vuokralaisten ja
TTMK:n omaisuudelle kohdistuvan ilkivallan, väärinkäytösten ja varkauksien varalta sekä
swap-ruudun siisteyden ja työkalujen tarkastamiseen, eikä niitä saa käyttää mihinkään
muuhun.

2. Swap-ruutu
1. Swapin ensisijainen käyttötarkoitus on tarjota kerhon jäsenistölle huoltopaikka.
2. Swap on tarkoitettu pienten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen, kuten renkaiden,
polttimoiden, öljyjen, suodattimien jne. vaihtamiseen, jotka lähtökohtaisesti maksimissaan vie
päivän. Pidemmistä varauksista neuvoteltava tallivastaavan kanssa.
3. Swap-ruutu on ovea lähin ruutu, joka on selkeästi merkitty. Swap-vuokraajalla ei ole oikeutta
toimia swap-ruudun ulkopuolella.
4. Swap-ruudulle tullessa, on tarkistettava ruudun siisteys ja että merkityt työkalut ovat tallella.
Mahdollisista puutteista ja sotkuista ilmoitetaan viipymättä tallivastaavalle.
5. Swap-ruudun käyttäjällä on oikeus käyttää TTMK:n työkaluseinällä ja -syvennyksessä olevia
työkaluja.
6. Suurtyökalujen käyttö edellyttää tallilaisen tai hallituslaisen antaman perehdytyksen.
Suurtyökaluja ovat rengaskone, tasapainotuskone ja MIG-hitsauslaite.
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7. Swapin varaus ja vuokraus tapahtuu varauskalenterin kautta ottamalla yhteys
tallivastaavaan.
8. Swapin käyttäjä voidaan todeta luotettavaksi hallituslaisen tai tallilaisen toimesta.
9. Luotettavaksi todetun jäsenen on mahdollista käyttää swap-palvelua ilman valvontaa.
10. Jokaisen swap-vuokraajan tiedot kirjataan kerholle.
11. Swap-vuokraajalle kuitataan tallin avaimet ja vuokraaja hyväksyy säännöt ennen tallille
menoa.
12. Swap-vuokraaja palauttaa avaimet sovitusti.
13. Swappia ei saa käyttää merkitsemättä sitä varauskalenteriin.
14. Ruisku- ja spraymaalaaminen sekä hiekkapuhaltaminen swap-ruudussa on kielletty.
15. Swap-ruutu siivotaan käytön jälkeen. Siivoaminen tarkoittaa työkalujen puhdistamista ja
paikoilleen laittamista sekä swap-ruudun puhdistamista roskista ja öljystä.
16. Swapin käyttäjä ei saa jättää pientä sekajätettä lukuun ottamatta mitään jätteitä tai
kierrätettävää tallille
17. Swap-vuokraaja korvaa rikkomansa tai hukkaamansa työkalut.
18. Swapin hinnasto on esitetty ttmk.fi-sivustolla.
19. Swap-ruudun käyttö edellyttää tuoreille tallilla kävijöille hallituslaisen tai tallilaisen antaman
riittävän ohjeistuksen.
20. Swap-avainta ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle osapuolelle.
21. Swap-ruudussa olevan auton avaimia on säilytettävä autossa näkyvillä.
22. Autoa saa pestä sulaan aikaan tallin oven edustalla. Sisällä autonpesua ei sallita, koska
hallissa ei ole viemäriä.

3. Hinnasto
1. Tallin hinnasto on esitettynä ttmk.fi-sivustolla.
2. Muutoksista vakituisten tallilaisten kustannuksiin pitää keskustella etukäteen hallituksen ja
tallilaisten kesken. Hintojen muuttamisen toimeenpanoon on vähintään kolmen
kalenterikuukauden siirtymäaika.
3. Swap-hinnaston muutoksista päättää hallitus.
Sääntöjen laatimisen hetkellä voimassa ovat seuraavat vuokrat:
1. Vakituiset 18 m2 tallipaikat 100 €/kk opiskelijoille ja 130 €/kk muille. Pienempi 9 m2 paikka
oven seinustalla 50 €/kk opiskelijoille ja 65 €/kk muille
2. Pihapaikka 5 €/kk.
3. Projektipaikka 60 €/kk.
4. Swap-ruutu 6 €/<8h, 10 €/vuorokausi.
5. Rengastyöt: Rengaskone 1€/vanne ja tasapainotuskone 1,5€ rengas.
Esimerkkejä sanktioista sääntöjen laatimisen hetkellä:
1. Swap-ruudun jättäminen siivoamatta 20 €.
2. Swap-ruudun käyttö muuten sopimuksen vastaisesti 20 € + swap-maksu.
3. Vuokran myöhästymismaksu 10% tai vähintään 5 €/kk.
4. Muiden sääntöjen rikkomisesta hallitus pidättää oikeuden määrätä erillisen rikkomusmaksun
tai esimerkiksi swap-ruudun käyttökieltoa määrätyksi ajaksi.

