LEPPÄVIRRAN KUNTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN JA KÄYTÄNTÖJEN MUUTOS
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.5.2018 § 36
Leppävirran kunnan hallintosäännön 23 § 20 mukaan kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja päättää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käytöstä. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi on syytä linjata
periaatteet, joilla kunnan omistamia tiloja annetaan tai vuokrataan oman
toiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Maksuttomasta käytöstä ja hinnastoista
tehdään erillinen päätös teknisessä lautakunnassa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnoimia tiloja ovat kirjasto, kotiseutumuseo ja nuorisotalo. Näissä on seuraavia vuokrattavia tiloja:
Kirjasto
1) kokoustila/kerhohuone: Kokoustila/kerhohuone on kirjaston alakerrassa
näyttelytilan takana sijaitseva 34 m2 pienten ryhmien kokoontumistila. Tila
on käytettävissä tunnistinavaimella myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilaan mahtuu noin 30 henkilöä (24 pöytäpaikkaa). Huoneessa on pieni keittiönurkkaus, jossa on jonkin verran astiastoa sekä kahvin- ja vedenkeitin. Varustuksena on myös datatykki, valkokangas, valkotaulu, pimennysverhot sekä mahdollisuus käyttää kirjaston kannettavaa tietokonetta.
Pieni lukittava varastohuone on myös kokoustilan varaajien käytettävissä.
Tunnistinavaimen, varastohuoneen avaimen ja wlan-tunnukset nettiyhteyden käyttöä varten saa yläkerran lainaustiskistä kirjaston aukioloaikoina
2) tutkijahuoneet: Alakerrassa, lehtisalin yhteydessä on kaksi tutkijanhuonetta. Molemmissa on tietokone ja tulostin. Huoneessa 2 lisäksi Digitointilaite, jolla voi muuntaa VHS materiaalia DVD-levylle. Huonessa 3 on mikrofilmien ja -korttien lukulaite ja siihen liitetty tulostin sekä jonkin verran
sukututkimusaineistoa. Varaukset eBooking-ajanvarausjärjestelmästä varaamalla kyseinen tietokone. Mikäli tarve on pidempi kuin 2 tuntia päivässä, varaus pitää tehdä virkailijoiden toimesta.
3) näyttelytila: tilan voi varata täyttämällä ja toimittamalla kirjastoon hakemuksen, jonka voit tulostaa pdf-tiedostona tai hakea kirjastosta. Näyttelyn
järjestäjällä voi olla vain yksi näyttely kalenterivuonna. Näyttelytila on alaeteisen ja kerhohuoneen väliin jäävä suorakaiteen muotoinen tila (17,5 m2)
Kesäteatteri, kotiseutumuseo, nuorisotalo: Tilojen käyttöoikeutta haetaan
vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella osoitteeseen
kunta@leppavirta.fi.
Tilojen vuokralainen / käyttäjä sitoutuu seuraaviin käyttösääntöihin:
Käyttäjä on järjestämänsä tilaisuuden vastuullinen järjestäjä. Kunnalle ei
muodostu käyttäjän toiminnasta vahingonkorvausvastuuta. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan järjestämänsä toiminnan turvallisuudesta ja luvista voimassa olevien säädösten mukaisesti.
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Tiloille on tehty turvallisuussuunnitelmat, joihin käyttäjä sitoutuu tutustumaan ja niitä noudattamaan. Tilassa ei ole päivystävää siivousta eikä kiinteistöhuoltoa. Tilojen käyttäjillä on velvollisuus siistiä tilat, keittimet ja astiat käytön jälkeen kohtuullisesti ja huolehtia siitä, että tiloihin kuuluvat kalusteet ja laitteet ovat paikoillaan. Pysäköinnissä on noudatettava alueella
olevia opasteita ja muita annettuja ohjeita. Läpikulkuliikenteen ja palo- ja
pelastustoimen edellyttämät väylät on pidettävä avoimina.
Vastuuhenkilö
Käyttäjä nimeää täysi-ikäisen vastuuhenkilön ja ilmoittaa hänen yhteystietonsa varausta tehdessä. Vastuuhenkilö
· on velvollinen olemaan tilaisuuden ajan paikalla
· tarkistaa tilat ja kalusteet käyttövuoron lopussa sekä ilmoittaa mahdollisista vaurioista tai puutteista henkilökunnalle viimeistään seuraavana työpäivänä
· huolehtii tilaisuuden aikana järjestyksen säilymisestä
· huolehtii, ettei tiloissa ole käyttövuoron aikana asiattomia henkilöitä
· huolehtii tilojen siistimisestä
· lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii ovien lukitsemisesta sekä tarkistaa että valot on sammutettu, vesihanat ovat kiinni ja keittimistä on virrat
pois ja ettei tiloihin jää asiattomia
· palauttaa noutamansa avaimet ilmoitettuun palautuspisteeseen
Ohjeiden laiminlyönti
Leppävirran kunta antaa tarvittaessa näitä ohjeita täydentäviä määräyksiä ja
suosituksia. Kunta voi näiden tai kiinteistökohtaisten ohjeiden laiminlyönnin seurauksena harkintansa mukaan perua tilojen käyttömahdollisuuden.
Kunta laskuttaa käyttäjältä tämän aiheuttamat vahingot, ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kustannukset sekä ohjeiden laiminlyömisestä tai huolimattomuudesta aiheutuneet muut seuraamukset. Avaimen kadottamisesta
peritään lukkojen uudelleensarjoituksen tai uusimisen kustannukset.
Asian valmistelija: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
044 797 5676.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan päätösesitys:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toimialansa tilojen
käyttösäännöt ja ne käytännöt, joilla tiloja luovutetaan ulkopuolisten käyttöön.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

