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HANKKEEN TAVOITTEET JA HANKEKUMPPANIT 

Hankkeen tavoitteet 

Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli -hankkeen tavoitteena on kulttuurikorttelin toimijoiden 

yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen sekä yhteisten vahvuuksien tunnistaminen.  

Lisäksi tavoitteena on yhä laajempi tietoisuuden levittäminen kulttuurikorttelitilojen käyttömahdollisuuksien 

hyödyntämisestä asukkaille, yhdistyksille ja järjestöille niiden omissa toimissa. Näin voidaan myös aktivoida 

erilaisia yhteisöjä tuomaan omia tapahtumia ja tilaisuuksia osaksi kulttuurikorttelitoimintaa.   

Kulttuurikorttelikumppaneiden yhteistyö ja asiakaslähtöinen toiminta luovat paremmat edellytykset kaupungin 

asukkaille käyttää ja osallistua korttelitoimintaan.   

Hankkeessa haluttiin huomioida kulttuuripalveluiden lisäksi kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen näkökulma. Tästä syystä uimahallin mukaantulo Kulttuurikorttelin toimijoihin nähtiin 

mahdollisuudeksi laajentaa hankkeen ajatusta tarjota kaupunkilaisille kokemus monipuolisesta, palvelevasta  

kulttuurikorttelista.  

Kangasalan keskustan aluetta kehitetään ja rakennetaan parhaillaan. Uudistettava torialue 

tapahtumapaikkoineen liittyy olennaisesti jo olemassa olevaan kulttuurikortteliin. Laajennetun 

kulttuurikorttelin toiminnallinen arvo kaupunkilaisille tulee kasvamaan entisestään. Nykyiset 

kulttuurikorttelitoimijat ovat myös uudistuvan keskusta-alueen tärkeitä ja vakiintuneita kulttuuripalvelujen 

tuottajia.  

 

 

Hankekumppanit 
Kulttuurikorttelin toimijat: 

Kangasalan pääkirjasto, Kangasala-talo Oy ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo,  

Valkeakoski-opisto/Kangasalan palvelupiste, nuorisotila Sentteri ja KUOHU-Kangasalan Uimahalli Oy.  

 

Kirjaston tiloissa toimii Valkeakoski-opisto/Kangasalan toimipisteen toimisto.  

Kirjaston ja Kangasala-talon välillä on kulkuyhteys.  

Nuorisotila toimii samassa rakennuskompleksissa omalla sisäänkäynnillä.  

Uimahalli Kuohu on 500 metrin päässä, kulttuurikorttelin toisella laidalla.   

 

Hankkeen rahoittaa Aluehallintovirasto AVI. Rahoituksen hakijana toimi Kangasalan kaupunki/kirjastopalvelut. 

 

Ohjausryhmä 

Asko Koskinen,  vapaa-aikakoordinaattori/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

Noorit Tiitola, kulttuurikoordinaattori/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

Sonja Hakkarainen, ma. kirjastopalvelujohtaja/kirjastopalvelut 

Elina Rauhala-Kari, osastonjohtaja/kirjastopalvelut 

Riina Dahlman, kirjastovirkailija/kirjastopalvelut 

Timo Kotilainen, toimitusjohtaja/Kangasala-talo Oy 

Soila Kaipiainen, intendentti/Kimmo Pyykkö -taidemuseo 
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MONIPUOLINEN KESÄPÄIVÄN KULTTUURIKAUPUNKI 
 
KULTTUURI, KOULUTUS JA HYVINVOINTI - KAUPUNKISTRATEGIA 2025 
 
Kangasalan kaupunki on luonut vuoteen 2025 asti ulottuvan kaupunkistrategian, jota päivitetään vuosittain 
talousarvion yhteydessä. 
Strategiassa kuvataan tavoitteiden lisäksi myös kaupungin päivitetyt arvot ja visio. Kangasalan viisi arvoa ovat: 
avoin, edelläkävijä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen. Visionsa mukaan Kangasala on hyvinvoiva ja 
kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. 

Strategia rakentuu 12 tavoitteesta, joilla jokaisella on oma teemansa. Kulttuurikorttelitoimijoiden tehtävät ja 
tavoitteet liittyvät erityisesti kahteen strategian tavoitteeseen ja joihinkin niissä mainittuihin teemoihin. 
 

1) Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä 

• Haemme uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä 

• Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille 
 

2) Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia 

• Hyödynnämme historiaamme ja tunnettuuttamme 

• Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, 
tapahtumia ja museoita 

Uudet, omalla profiilillaan rakentuvat elinkeinoalueet tuovat tuhansia työpaikkoja ja asukkaita Kangasalle. 
Samalla uudistetaan keskustaa viihtyisämmäksi. Sivistys ja kulttuuri, vapaa-aika ja matkailu nostetaan kaikki 
entistä paremmin esille, koska elämän laatu ja viihtyminen korostuvat ihmisten elämässä. 
Oleellinen osa strategiaa on näkemys siitä, että sen toteuttamisessa ovat mukana ja osallisia kaikki 
kangasalalaiset. 

 
 
PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 
 
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoite on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien 

toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Monimuotoiset 

kulttuurihyvinvointipalvelut tukevat kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista toimijuutta ja osallisuutta. 

Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen 

yhteistyö muiden toimialojen kanssa.  

 

Kulttuurihyvinvointisuositus 

Pirkanmaan alueellisessa kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa otetaan käyttöön suositus, jossa jokaiselle 

ihmiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Suositus 

koskee kaikenikäisiä ihmisiä.  

Jokaisella ihmisellä on vapaus itse määritellä, millaisesta sisällöstä hänen oma osallistumisensa taiteeseen ja 

kulttuuriin koostuu. Se voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta taide- ja 

kulttuuritoimintaan tekijänä. Suositeltavaa on, että viikon aikana on molempia osallistumistapoja, sekä 

kokemista että tekemistä. 
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Taidetta ja kulttuuria on mahdotonta määritellä tarkasti. Näissä suosituksissa niillä tarkoitetaan toimintaa, 

jossa ihminen käyttää omaa luovuuttaan tai osallistuu taiteeseen ja luovaan toimintaan. Toiminnaksi 

lasketaan niin museossa, konsertissa tai teatterissa käyminen kuin vaikkapa kirjan lukeminen, kuorossa 

laulaminen tai ohjattuun taidetoimintaan osallistuminen. 

 

Kunnan tehtävä on hyvinvointia ja terveyttä edistävien ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäminen. 

Kunnalla on vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunta-, 

kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista. Kulttuurihyvinvointi tulee kunnissa nähdä kaikkien toimialojen 

yhteisenä asiana. Kunta voi monipuolistaa kulttuurihyvinvoinnin palvelusisältöjä yhdessä kolmannen 

sektorin ja taiteen ammattilaisten kanssa. Palveluiden tulee huomioida eri väestöryhmät. 

 
 
KANGASALAN HYVINVOINTIKERTOMUS 
 
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman paikallinen toteuttaminen on kirjattu 
kaupungin hyvinvointikertomukseen, valtuustokaudelle 2017–2020, terveyserojen kaventamisen päätavoitteen 
alle. 
 
Osallisuuden vahvistamisen päätavoitteen yhteydessä on nostettu esille Kulttuuri- ja 
hyvinvointitoritapahtuman järjestäminen ja yhteistyö järjestöjen kanssa. Tapahtuma järjestetään vuosittain. 
Vuonna 2019 tapahtuma keskittyy kulttuurikortteliin, kirjaston ja Kangasala-talon tiloihin. Uuutena toimijana 
mukana on seurakunta tiloineen. Seuraavina vuosina on mahdollista ja toivottavaa, että Kulttuuri- ja 
hyvinvointitoritapahtuma laajenee myös muihin kulttuurikorttelitiloihin, esim uimahalliin. 
 

 

KULTTUURIKORTTELIKUMPPANIT; TILAT JA TOIMINNOT 

 

KANGASALAN PÄÄKIRJASTO 

Keskusaukio 2, 36200 Kangasala 

Pääkirjasto sijaitsee Kangasalan keskustassa, linja-autoaseman ja torin lähellä. Kirjaston laajennusosa otettiin 
käyttöön vuonna 2010. Samaan aikaan myös kirjaston vanha osa peruskorjattiin. Pääkirjasto toimii kahdessa 
tasossa. Katutasossa ovat lehtisali, näyttelytila Taidetila Terra, Harjula-sali ja kahvila Novellia. Toisessa 
kerroksessa sijaitsevat kirjaston kokoelmat ja asiakaspalvelupisteet, varattavat ryhmätyötilat, tietotori, 
Kangasala-huone ja soittohuone. Kolmannessa kerroksessa on vielä henkilökunnan tiloja. 

Kirjastosta löytyvät klassikot, uutuudet ja yllätykset. Kirjojen, lehtien, musiikin, elokuvien ja pelien lisäksi 
tarjolla on verkkolehtiä ja e-kirjoja. Kaikissa toimipisteissä kirjastoautoa lukuun ottamatta voi käyttää 
tietokoneita, tulostaa ja kopioida. Pääkirjaston digitointihuoneessa vanhat tallenteet voi muuntaa digitaaliseen 
muotoon. Kirjastossa voi virkistyä, rentoutua, opiskella ja sivistyä. Kirjasto tekee yhteistyötä koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten kanssa. 
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Kangasalan kirjastoon kuuluvat pääkirjaston lisäksi Kuhmalahden, Sahalahden ja Vatialan lähikirjastot sekä 
kirjastoauto Kotikujan Konsta. Konstalla on yhteensä 70 pysäkkiä eri puolilla kaupunkia. Kirjasto tarjoaa myös 
kotipalvelua. 

 

VARATTAVAT TILAT  

Harjula-sali 

• 1. kerros 
• 80,5 m² 
• 20 pöytää ja tuolit, istumapaikkoja tarvittaessa 70 hengelle 

Tekninen varustus 

• dataprojektori 
• kannettava tietokone, jonka käyttäjätunnuksen saa henkilökunnalta 
• verkkoyhteys ja langaton verkko, jonka käyttäjätunnuksen saa henkilökunnalta (tunnus voimassa 9 tuntia) 
• luennoitsijalla mahdollisuus liittää oma kannettava dataprojektoriin ja verkkoon 
• tussitaulu 
• lehtiötaulu 
• tilaan on saatavissa mikrofoni 
• pimennysverhot 
• tila on mahdollista jakaa kahteen osaan siirtoseinällä 

Maksut 1.9.2018 lähtien (sis. alv 24 %)  

• Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (alle 18 -vuotiaiden toiminta), eläkeläisyhdistykset ja yli 
65-vuotiaiden toiminta sekä kaupungin oma toiminta: maksuton 
• Muut paikalliset yhdistykset: 40,10 €/h 
• Yritykset, yksityishenkilöt sekä ulkopaikkakuntalaiset järjestöt: 53,60 €/h 
• Mikäli ryhmä on ns. sekaryhmä, jossa on sekä eläkeläisiä ja aikuisia tai lapsia ja aikuisia, käytetään hinnaston 
aikuisille suunnatusta hinnasta -50 %. Ryhmän koostumus tulee ilmoittaa varausta tehdessä. 
• Varauksista, joita ei ole peruttu vähintään kahta vuorokautta aikaisemmin, peritään täysimääräinen vuokra. 
• Vuokran maksamisen lisäksi varaaja sitoutuu huolehtimaan tilaisuuden järjestelyistä ja korvaamaan 
kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot. 

Kangasalan kaupunki käyttää TIMMI-tilavarausjärjestelmää. Asiakkaillemme on käytössä selailuversio, joten 
tarkistathan sieltä varaustilanteen ennen yhteydenottoa. 

Harjula-salin varaajan muistilista 

• Tila on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina; tilaisuuden on alettava kirjaston aukioloaikana ja tilaisuuden on 
päätyttävä viimeistään klo 21 (lauantaina klo 15 mennessä). Varaajan on nimettävä tilaisuuden vastuuhenkilö, 
joka huolehtii, että jokainen paikalla olija poistuu kirjaston tiloista ja että ulko-ovi on kiinni. 
• Tila ei ole käytettävissä sunnuntaisin. 
• Vahtimestaripalveluita ei ole tarjolla kaikkina aikoina. 
• Peruskalustukseen kuuluvat pöydät ja tuolit. Jos varaaja järjestelee kalusteita, tila on palautettava 
alkuperäiseen järjestykseen. 
• Tilan varaaja on vastuussa tilan siisteydestä ja mahdollisesta ilkivallasta. 

https://timmi.tampere.fi/WebTimmi/;jsessionid=D279EC5FD29C585AC2E09C8BAA14696B#/82
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• Av-laitteiden käytöstä ym. erikoisjärjestelyistä on sovittava tilojen varauksen yhteydessä. 
• Tilan käyttäjän on hankittava itse ja omilla kustannuksillaan toiminnalleen tarvittavat viranomaisten luvat. 
• Tilaan on mahdollista tilata tarjoilua (myös lämmin ruoka) kahvila Novelliasta, p. 0400 944 928 (ei omia 
tarjoiluja). 
• Ongelmatilanteissa ota yhteys pääkirjaston vahtimestariin, p. 050 406 1174 tai kunnan teknisten palvelujen 
päivystäjään, p. 050 550 9060. 
• Tilan varaajalle ei luovuteta avainta eikä kulkukorttia. 
• Lukittava säilytystila käytettävissä (ns. narikkatila) sopimuksen mukaan. 

  

Ryhmätila Suppa 

• 2. kerros, aikuisten tieto ja taito -osasto 
• 21 m² 
• noin 12 hengelle 

 

Ryhmätila Lukko 

• 2. kerros, nuortenosasto 
• 13 m² 
• max 6 hengelle 

Ryhmätilojen maksut 1.9.2018 lähtien 

•kangasalalaiset yhdistykset ja yksityiset henkilöt, maksuton 
•yritykset sekä ulkopaikkakuntalaiset käyttäjät 6,70 €/h (sis. alv 24 %), minimivuokra-aika 2 tuntia 

Ryhmätilojen varaajan muistilista 

•tarkoitettu kokous- ja koulutuskäyttöön 
•varustelu: neuvottelupöytä/-pöydät ja 6/12 tuolia 
•verkkoyhteys ja langaton verkko, jonka käyttäjätunnuksen saa henkilökunnalta (tunnus voimassa 9 tuntia) 
•varaukset pääkirjaston 2. kerroksen infosta tai p. 050 407 3903 
•käytettävissä kirjaston aukioloaikoina ma-pe klo 10–19, la klo 10–15 (suljettu lauantaisin 1.6.–31.8.) 

Soittohuone 

Varattavissa äänieristetty soittohuone, jossa on piano ja musiikinkuuntelulaitteet. 

 

OHEISPALVELUITA 

Digitointi 

Digitointimahdollisuus sekä kuvalle että äänelle. Pääkirjastossa on mahdollista digitoida VHS- ja VHS-C-

kasetteja, Hi8-kasetteja, LP-levyjä, C-kasetteja, valokuvia, dioja ja negatiiveja sekä avokelanauhoja. 

Digitointilaitteiden varaus: kangasalan.kirjasto@kangasala.fi tai 050 407 3903 

mailto:kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
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Tietokoneet, kopiointi ja skannaus 

Käytettävissä on asiakastietokoneita, skannaus- ja tulostusmahdollisuus (maksullinen) ja iPadeja lasten 

käyttöön. 

 

PALVELUT JA KOKOELMAT 

E-Aineisto 

Kirjastokortin numerolla kirjautumalla voi lainata Ellibs-palvelun e-kirjoja ja e-äänikirjoja ja kuunnella musiikkia 
Naxos-suoratoistopalvelusta. E-lehdet ovat käytettävissä kirjaston tietokoneilla tai omalla mobiililaitteella 
kirjaston langattomassa verkossa. Rockway-palvelussa on soittamisen ja laulamisen verkkokursseja. Palveluun 
kirjaudutaan kirjastokortin numerolla. 

 

Kangasala-kokoelma 

Kangasala-kokoelma sisältää kangasalalaisten kirjailijoiden kaunokirjallisuutta ja Kangasalaa koskevaa 

tietokirjallisuutta. Kirjojen lisäksi kokoelmaan kuuluu nuotteja, äänitteitä, VHS-kasetteja, mikrofilmejä, -

kortteja, lehtiä ja lehtileikkeitä. 

Lehdet 

Lehtilukusalissa on luettavissa noin 90 aikakausi- ja 30 sanomalehtivuosikertaa. Kotimaisia ja ulkomaisia 
verkkolehtiä voi lukea kirjaston tietokoneilla tai omalla mobiililaitteella kirjaston langattomassa verkossa. 

 
KIRJASTON VUOTUISIA TAPAHTUMIA 
 
Pääkirjastossa järjestetään vuosittain omatuotantoisia tapahtumia sekä yhteistyössä esim Valkeakoski-opiston 
kanssa.  
Yhdistysten ja järjestöjen on mahdollista järjestää kirjastossa yleisötapahtumia ja -luentoja. Käytettävissä on 
myös musiikkiosaston tiloja pienimuotoisia konsertteja varten. 
 
Esimerkkejä kirjaston tapahtumavuosikellosta: 
 
Kirjastotunnit    n. 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä 
eri aiheita esim. kirjallisuus, historia (yhteistyössä VLK-opiston kanssa) 
päiväaikaan, isoin kohderyhmä seniorit 
 
Rivien välistä - kirjailijatapaamisia n. 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä  

(yhteistyössä VLK-opiston kanssa) 
 

Lukukoiraillat   Kerran kuussa syys-toukokuussa 
    
Nettiklinikka   Kerran viikossa syys-maaliskuussa 
Senioreille suunnattu 
 
Pirkanmaan musiikkiopiston   1-2 kertaa syksyllä ja keväällä oppilaskonsertti 
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Lasten Pirkkaset -tapahtumakuukauden Helmikuussa 
tapahtuma 
Kulttuuri- ja hyvinvointitori   Huhtikuussa 
 
Poistokirjamarkkinat   Toukokuussa 
 
Lasten Löytöretkipäivän ohjelmaa Heinäkuussa 
 
Gallerioiden ilta  10.7. 
Suomen kuvataiteen päivä/ 
Helene Schjerfbeckin syntymäpäiväpäivä 
V. 2019 K-talon kanssa yhteinen maalaustapahtuma  
 
 
PIKI-päivä    Syyskuussa 
Pirkanmaan kirjastojen yhteinen  
tapahtumapäivä 
 
Runoraati    Aleksis Kiven päivä 10.10. 
 
Nallepäivä   Lokakuussa 
lastentapahtuma 
 
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon Marraskuussa 
tapahtuma  
 
Lastenmusiikkipäivä  Marraskuussa 
 

TAIDETILA TERRA 

Taidetila Terra on harrastajataiteilijoille, taidekouluille, opiston ryhmille ja yhdistyksille tarkoitettu kaupungin 
kulttuuripalvelujen ylläpitämä näyttelytila. Taidetila Terra sijaitsee pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa 
keskeisellä paikalla. Matalan kynnyksen avara taidetila sopii monenlaisille näyttelyille. Tilasta ei peritä vuokraa. 

Terran näyttelyaikoja voi hakea elo- ja syyskuussa. Seuraavan vuoden näyttelyohjelma vahvistetaan 
marraskuussa. 

Näyttelyajan hakemiseen liittyvät tiedustelut: elina.rauhala-kari(at)kangasala.fi, p. 050 469 9725 

 

YHTEYSTIEDOT 

Tilavaraukset ja tiedustelut, digitointilaitteiden varaus, tapahtuma- ja toimintaehdotukset:  

Kirjaston tietopalvelu /  kangasalan.kirjasto(at)kangasala.fi tai 050 407 3903 

 

 

mailto:kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
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KAHVILA 

Kirjaston katutasossa palvelee kahvila Novellia 

 

KANGASALA-TALO OY JA KIMMO PYYKKÖ -TAIDEMUSEUO 

Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala 

Kangasala-talo on valmistunut alkuvuodesta 2015. Kangasala-talossa on konserttisali, Kimmo Pyykkö -
taidemuseo, Galleria, Kangasalan valtuustosali sekä pienempi kokoustila. Rakennuksen on suunnitellut 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen. 

Kangasala-talon toimintaa ja tapahtumia järjestää Kangasala-talo Oy, joka vastaa myös Kimmo Pyykkö -

taidemuseosta. 

 

KANGASALA-TALO  

Kangasala-talossa järjestetään vuosittain satoja tapahtumia. Konserttisalissa on klassisen- ja 
kevyenmusiikinkonsertteja, tanssiesityksiä, lastenesityksiä ja elokuvia.  
Kangasala-talo tekee yhteistyötä erilaisissa produktioissa oppilaitosten kanssa, mm. Kangasalan lukio, koulut ja 
päiväkodit ja Pirkanmaan musiikkiopisto. 
 
Tapahtumia järjestetään sekä omina tuotantoina että yhteistuotantoina esiintyjäryhmien kanssa. Salia 
vuokrataan myös tapahtumajärjestäjille. 
 
Kangasala-talo soveltuu erinomaisesti yritystilaisuuksien kokous-, ja koulutus-, ja juhlapaikaksi. Tilat muuntuvat 
helposti myös messu- ja yleisötapahtumien käyttöön.  
  
VARATTAVAT TILAT 

Konserttisali 

Kangasala-sali on 285-paikkainen monipuoliseen käyttöön suunniteltu konserttisali. Salin esitystekniikka ja 
säädettävä akustiikka mahdollistavat erilaiset musiikki-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja elokuvaesitykset sekä 
seminaarit ja kokoukset. 

243 paikkaa on kiinteässä nousevassa katsomossa ja loput paikat permannolla irtotuoleilla. Pyörätuolipaikkoja 
on kaksi. Sali ja talon muut yleisötilat ovat esteettömät. Salin näyttämö ja taustatilat ovat kooltaan yhteensä 
noin 140 m2. 

Galleria  

Galleria sopii erilaisiin tilaisuuksiin; ruokailuihin, juhliin ja tapaamisiin 10−50 hengelle. Galleriassa ei ole 
käytössä kiinteää kokoustekniikkaa. Tila on kooltaan noin 100 neliömetriä. 
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Lämpiöt 

Talon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on valoisat ja avarat lämpiötilat. Lämpiötiloissa voidaan järjestää 
cocktailtyylinen ruokailu noin 300 hengelle. Lämpiöt soveltuvat hyvin myös juhlien ja messujen järjestämiseen. 

Kokoustilat 

Konserttisali sopii myös seminaarien ja kokousten järjestämiseen. 
Valtuustosali on 65-paikkainen kokoustila ja lisätuoliriveillä paikkaluku on nostettavissa 100 osallistujaan. 
Valtuustosali sijaitsee talon toisessa kerroksessa.  
 
YHTEYSTIEDOT 
  
Ryhmä- ja yritysmyynti: myyntipalvelu(at)kangasala-talo.fi, 0400 304 530 
Tapahtuma- ja ohjelmaehdotukset: info(at)kangasala-talo.fi 
 
 
 

KIMMO PYYKKÖ -TAIDEMUSEO 

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on näyttelytiloja kolmessa kerroksessa. Taidemuseo on talon korkein osa – 
muilta osiltaan talo on kaksikerroksinen. Yhteensä museossa on 450 m2 näyttelytiloja.  

Taidemuseon yleisötyöhön kuuluvat yleisö- ja teemaopastukset sekä luennot. Lisäksi järjestetään 
taiteilijavierailuita ja työpajoja eri kohderyhmille, mm senioreille sekä koulu- ja päiväkotiryhmille. 
 
 
VARATTAVA TILA 

Taidemuseossa on myös mahdollista järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia. 
 
Taidemuseon toinen kerros on sopiva tila esim pienille akustisille konserteille ja muille pienimuotoisille 
tapahtumille. Se tarjoaa ainutlaatuisen tapahtumamiljöön taiteen keskellä. Tilaan on järjestettävissä noin 50-
paikkainen katsomo.  
 
YHTEYSTIETO 
 
Kimmo Pyykkö -museon asiakaspalvelu: info(at)kangasala-talo.fi, tai puh. 040 773 0148 

 
 
YLEISINFOA KANGASALA-TALOSTA 
 
SAAVUTETTAVUUS JA ASIAKKAIDEN ERITYISTARPEIDEN JÄRJESTELYT 
 
Kaikissa Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö -taidemuseon tiloissa voi liikkua esteettömästi. 
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Kuulokojeen käyttäjiä varten on Kangasala-saliin asennettu kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä. Parhaimmat 
paikat löytyvät salin keskirivien reunoilta. 
 
Avustajalle varataan irtotuoli pyörätuolipaikan viereen ja avustajalippu on aina maksuton Kangasala-talon 
oman tuotannon tapahtumissa. Talossa järjestettävien vuokratapahtumien lippukäytännöt ovat aina 
järjestäjien vastuulla. Pyydämme asiakkaita varmistamaan lipunoston yhteydessä, onko avustajan lippu 
kyseisessä tapahtumassa ilmainen. 
 
Samoin Kimmo Pyykkö -taidemuseoon avustajat pääsevät aina maksutta avustettavan kanssa. 
 
Opaskoirat ovat tervetulleita Kangasala-taloon ja Kimmo Pyykkö -taidemuseoon. Kangasala-salin tapahtumiin 
opaskoiran kanssa tulevien asiakkaiden tulee varata paikat etukäteen. 
 
Tarkennuksia ja lisätietoja: info(at)kangasala-talo.fi, tai puh. 040 773 0148 
 
 
TILAUSRAVINTOLA 
 
Armas Galleria&Keittiö toimii tilausravintolana, Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö taidemuseon tapahtumien 
kahvi- ja ruokatilausten tuottajana kaikkien tilaisuuksien osalta.  
 
Yhteydenotto:  
myyntipalvelu: armas(at)galleriakeittio.fi, 050 344 4814 
 
 
 

VALKEAKOSKI-OPISTO/KANGASALAN PALVELUPISTE 
 
Valkeakoski-opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää kansalaisopistotoimintaa, tilauskoulutusta 
ja lasten ja nuorten taiteen perusopetusta Akaassa, Kangasalla, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella.  
Kansalaisopiston Kangasalan palvelupiste toimii pääkirjaston tiloissa. 

Kangasalla Valkeakoski-opiston kursseja on lukuvuonna 2018- 2019 yhteensä 218 kappaletta ja kurssilaisia yli 
3000, näistä naisia reilu 2400 ja miehiä noin 660. Opetustunteja kertyy lähes 10 000 tuntia.  

Asiakkaiden toiveiden, kunnan ominaispiirteiden ja kunnan tuntimääräresurssien perusteella 
suunnittelijaopettajat suunnittelevat kurssitarjonnan lukuvuosittain. Opetus toteutetaan pääasiassa 
tuntiopettajavoimin. Palautteiden saaminen on tärkeää, joten niitä kerätään jokaisen kurssin jälkeen toiminnan 
laadun varmistamiseksi ja kurssitarjonnan kehittämiseksi. Asiakkaiden toiveita kerätään myös nettisivujen 
kautta.  

Kaupungin kulttuuritoimijoiden, mm. kirjaston ja Kimmo Pyykkö –taidemuseon asiantuntijoiden kanssa 
järjestetään vuosittain yhteinen suunnittelukokous, jotta opiston tarjontaa voidaan suunnata täydentämään 
mahdollisimman hyvin kaupungin muita palveluja. Kurssitarjonnan säilyttäminen on tärkeää myös 
maaseututaajamissa. Kangasalan kaupungin alueella kursseja järjestetään keskustaajamien lisäksi mm. 
Kuhmalahdella, Vehkajärvellä, Sahalahdella, Kautialassa ja Ruutanassa. 
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Kangasalla kurssit täyttyvät hyvin. Kangasalla ylivoimaisesti eniten osallistujia on ollut liikunnan kursseilla, 
suosiossa seuraavina tulevat tanssi ja käden taidot. 

Kurssiohjelmia toteutetaan olemassa olevien tuntiresurssien puitteissa ja kunnan tarjoamissa tiloissa. 

 

 
NUORISOTILA SENTTERI 
 
Kulttuurikorttelissa toimii nuorisotila Sentteri, Keskusaukio 2, 36200 Kangasala. 
Sentteri on keskusta-alueen nuorisotila, joka keskittyy 13–17 -vuotiaisiin nuoriin. 

 
VARATTAVAT TILAT 

Nuorisotila 

Nuorisotilaan voi hakea vakituisia päiväkäyttövuoroja vuosittain ajalle 1.9.–31.5., mutta satunnaiskäyttöön tila 
on rajoitetusti vuokrattavissa ympäri vuoden. Vakituisten käyttövuorojen hakuaika vuosittain 16.4.–15.5. Haku 
tapahtuu sähköisesti ja lomake löytyy hakuaikana kohdasta Vuokrattavat tilat ja alueet. 

Tila soveltuu kokous- ja tapahtumakäyttöön, kuitenkin nuorisotilatyön ehdoilla enintään n. 70 hengen 
tilaisuuksiin. Käyttömahdollisuutta voi tiedustella vapaa-aikapalveluiden toimistosta. 

• Tilan koko n. 150 m2 

• Dataprojektori, kannettava tietokone ja musiikintoistolaitteet sekä erillinen äänentoistolaitteisto 
saatavissa 

• Koneistettu erillinen keittiötila, josta on tarjoiluluukku n. 20 hengen kahviotilaan. 

• Kevyet lisätuolit ja pöydät 50 kpl, ovat erillisessä kuljetusvaunussa. 

 

Liikuntatila 

Nuorisotilan yhteydessä on erillinen liikuntatila n. 100 m2, joka soveltuu mm. tanssitaidekäyttöön. Vakituiset 
käyttövuorot tilaan ovat haettavissa liikuntasalien käyttövuorojen hakuaikojen yhteydessä. Varaustilanne näkyy 
Timmi-tilavarausohjelmasta. Varaukset tehdään vapaa-aikapalveluiden toimistossa. 

Kokous- ja ryhmätilat 
 
Yhteensä 7 kpl erikokoisia kokoustiloja, joita vuokrataan satunnaiseen ja vakiokäyttöön. 
Tilojen koko 10 m2 - 30 m2 ja niiden varustus on vaihtelevaa. Käyttövuorotilanne löytyy Timmi-
tilavarausohjelmasta, mihin varaukset tehdään vapaa-aikapalveluiden toimistosta. 
 

 
 
 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat-ja-paikat/
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KUOHU - KANGASALAN UIMAHALLI OY 
 
Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala 
 
Kuohu on virkistyskeskus, joka tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja eri asiakasryhmille. Kuohu on myös 
Kangasalan kaupungin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, esim  järjestämällä 20 vesiliikuntaryhmää viikossa. 
Tavoitteena on lisätä ohjattua toimintaa, mikä on mahdollista joulukuussa 2018 avatun uuden lämminaltaan 
myötä. 
 
 
 
VARATTAVAT KOKOUS-, JUHLA- JA SAUNATILAT 
 
Kokoukset, juhlatilaisuudet ja saunaillat monipuolisissa Kuohun tiloissa - uimahallin toisessa kerroksessa. 
Ilmaiset parkkipaikat. 
 

Kuohunsali 80–100 hengelle 

• kokoustila, luentotila 
• asiakastilaisuudet ja juhlat: saliin voidaan tehdä pöytäkattaus 100 hengelle tai tila voidaan kalustaa 

cocktail-tilaisuustyyppiseksi näyttelytilaksi 
• Kuohunsali sopii mainiosti myös perhejuhliin 
• Varattavissa kaikkina viikonpäivinä 
• Salin vuokra: 55,80 €/tunti (sis.alv 24%) 
• Hintaan sisältyvät kokousvarusteluna dataprojektori, fläppitaulu sekä langaton internetyhteys 

 

Kuohun kabinetti max 14 hengelle 

• Tiloissa on langaton verkkoyhteys, videotykki ja fläppitaulu 
• Tiloihin on myös oma sisäänkäynti 
• Varattavissa kokous- ja juhlakäyttöön kaikkina viikonpäivinä 
• Kabinetin vuokra: 24,80 €/tunti (sis. alv 24 %) 
• Hintaan sisältyy kokousvarusteluna taulu-tv, fläppitaulu sekä langaton internetyhteys 

 

2 kpl tilaussaunaa yhteensä 20-30 hengelle, 9-15henkilöä/sauna 

• Kuohun tilaussaunat ja monitoimiallas ovat varattavissa yksityisesti tai yrityksellesi 

• Hinnat sisältävät saunatilojen lisäksi monitoimi- ja kylmäallasosaston käytön sekä arvonlisäveron 24 % 

• Maanantaista perjantaihin: 
klo 6–18:  13,00 € /h/sauna + uimahallin kertamaksu/hlö 
klo 18–21:  22,00 € /h/sauna + uimahallin kertamaksu/hlö 
klo 21–02:  Tarjouksen mukaan 

• Lauantai ja sunnuntai: 
klo  10–18:  13,00 € /h/ sauna + uimahallin kertamaksu/hlö  tai tarjouksen mukaan 
klo 18–02:  Tarjouksen mukaan 
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Tarjoilut kokous- ja juhlatiloihin 

Kaikki tarjoilut voi tilata Kuohun Kahvio Pisarasta. Päivätilaisuuksien kahvit ja lounaat voidaan kattaa 
kokoustiloihin tai Kahvio Pisaraan. Tiloihin voi myös tuoda omat tarjottavat. 

Lisätietoja: Reija Kolehmainen, puh. 0400 515 611, reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi 
 
Tila- ja tarjoiluvaraukset: Kuohun Kahvila, 03-364 0501, kahvila@kangasalanuimahalli.fi 
 
 
MUITA PALVELUITA 
 
Lasten uimahallisynttärit 
 
Lapsille ohjattuja uimahallisynttäreitä usealla eri teemalla. 
Mahdollisuus tilata tarjottavat tai tuoda omat. 
 

Lisätietoja: Virve Manninen, 050 5363 740, virve.manninen@netti.fi 
 
 
Yksityinen ryhmäliikunta 
 
Liikunnanohjausta tai lajikokeilua yrityksille, seuroille, yhdistyksille, TYKY-/polttari-/ tai synttäriporukalle. 
Ohjaus voi sisältää vesiliikuntaa (esim. hydrospinning, vesijumppa, vesijuoksutreeni, tehotreeni, 
hydrobic), uinninopetusta, uintitekniikkaa tai ryhmäliikuntaa Kuohun salissa. 
 
Lisätietoja: Reija Kolehmainen, 0400 515 611, reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi 
 
 

 
IDEASTA TAPAHTUMAAN – TOTEUTUS KULTTUURIKORTTELISSA 
 
Järjestöiltä, yhdistyksiltä, seuroilta ja yksittäisiltä kaupunkilaisilta toivotaan ideoita ja toiveita kulttuurikorttelin 
toimintaan. Kulttuurikorttelin tiloihin mahtuu tekemistä ja tapahtumia. Miltä siellä pitäisi näyttää? Mitä siellä 
olisi mukava tehdä? Keitä siellä halutaan kohdata ja mistä keskustella? 
Ennakkoluulottomia ja uusia ideoita lisätoiminnoista odotetaan kaikkien kaupunkilaisten iloksi. 
 
Ajatuksia ja ehdotuksia ottavat vastaan kaikki kulttuurikorttelitoimijat.  
Kaupungin sivulta löytyy myös linkki osallistumiseen ja vaikuttamiseen: 
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/ 
 
Tapahtumamarkkinoinnista sovitaan aina erikseen tapahtuman järjestäjän (esim yhdistys) ja 
yhteistyökumppanin kanssa (esim kirjasto, Kangasala-talo) kanssa.  
 
Kaupunkistrategiassa 2025 on myös otettu huomioon kolmannen sektorin toimijoiden tärkeys osana 
osallistavaa kaupunkia. Aktiivista toimintaa edistetään mm. lisäämällä kolmannen sektorin avustuksia. 
Tapahtumia lisäämällä toivotaan kaupunkiympäristön elävöittämistä käyttämällä hyväksi erilaisia julkisia tiloja. 

 

tel:+358400515611
mailto:reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi
tel:+35833640501
mailto:kahvila@kangasalanuimahalli.fi
tel:+358505363740
mailto:virve.manninen@netti.fi
tel:+358400515611
mailto:reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/
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YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN VALKEAKOSKI-OPISTON KANSSA 
 
Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä 
yhteistyötä ja lisätä tilojen käyttöä erityisesti päiväaikaan. Kulttuurikortteli halutaan nähdä entistä 
vilkkaampana ja kaikille kaupunkilaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Kaivataan mielenkiintoista, 
helposti saavutettavaa, erilaisille ryhmille kohdennettua päivätoimintaa.  
 
Valkeakoski-opisto järjestää jo nyt merkittävän määrän koulutuksia ja kursseja Kangasalla, mutta hankkeen 
aikana on tutkittu ja haettu mahdollisuuksia vielä lisätä yhteistyötä opiston kanssa. Kirjastopalvelut tekee jo nyt 
yhteistyötä opiston kanssa järjestämällä mm kirjastotunti- ja kirjailijavierailutapahtumia kirjaston tiloissa. 
Samoin yhteistyötä tehdään Kimmo Pyykkö -taidemuseon kanssa.  
 
Olisi toivottavaa, että  Valkeakoski-opiston suunnittelusta vastaava työntekijä siirtyisi Kangasalle 
koordinoimaan Kangasalla järjestettävää opetusta, jotta kurssitarjontaa voitaisiin linjata vielä paremmin 
asiakaslähtöiseksi ja Kangasalan muun kulttuuri- ja sivistystyön linjoja tukevaksi toiminnaksi. Paikallistuntemus 
myös vahvistaa paikallisten yhdistysten ja Valkeakoski-opiston yhteistyötä kurssien toteuttamisessa.  
 

 
IDEOITA KULTTUURIKORTTELIN TAPAHTUMIKSI 
 
Alla olevista ideoista on keskusteltu pienemmissä työryhmissä ja ohjausryhmässä. Samoin ideoita on palloteltu 
Valkeakoski-opiston koulutussuunnittelijan kanssa.  
Osa ideoista on mahdollista toteuttaa päiväaikaan, johon ajankohtaan on halu lisätä erilaisia tapahtumia. Alla 
on joitain esimerkkejä esiin tulleista ajatuksista. 
 
1 Ikäihmisiltä on kuultu toiveita, että tarjolla olisi enemmän päivätapahtumia. 
 

• Luentoja eri aiheista: terveys, liikunta, matkailu, eri juhlapyhät 

• Elävää kuvaa: YLEN Elävän arkiston materiaalia; henkilö, teema, vuosikymmen, maailman tapahtumia 

• Elokuvia: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVI) julkaissee vapaasti verkossa katsottavaksi 450 
elokuvaa syksyn 2019 aikana. Iltapäiväelokuvia esitettäväksi Kangasala-talossa. Elokuvien esittely, esim 
Raimo Silius. Elokuva-asiantuntemusta löytyy myös Pirkanmaan elokuvakeskuksesta (PEK). 

 
2 Lauantaipäivänä luento/esittely/haastattelu/keskustelu: 
 
Kirjailijavierailu päiväaikaan, jolloin kuulijakunta laajempi. Kirjailija, joka houkuttaa paikalle niitäkin, jotka eivät 
ole vakiovierailijoita ko tapahtumissa. 

• 4.-10.11.2019 Miesten viikon tapahtuma, la 9.11. : esim Seppo Jokinen  

• Naistenpäivänä 2020, su 8.3.: esim Enni Mustonen 

• Paikka Kangasala-talo konserttisali 
 
3 Lasten musiikkipäivä: 

• Marraskuu 2019 
• Pääesiintyjänä tunnettu lastenmusiikkiyhtye  
• Konsertin yhteydessä mukana Valkeakoski-opiston musiikkiryhmiä  
• Tapahtumia kirjaston puolella myös (musiikkiryhmiä) 
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4 Luento, esim 

• Luento Anni Erkko: Uraäidin selviytymisopas. Tarinoita ruuhkavuosien kuningattarilta -kirjan pohjalta 

• Lisäksi muitakin perheen ja työelämän yhdistäminen -teemaan liittyviä luentoja/tapahtumia 
 
 5 Puolen kuun kahvikonsertti (tai syksyisin ja keväisin) 

• Pe tai la iltapäivä 

• Esiintyjiksi musiikkiopistolaisia, yhdistysten soittoryhmiä 

• Kahvittelua, seurustelua, kohtaamisia 
 
6 Pirkanmaan musiikkiopisto 

• pienten soittajien konsertti galleriassa 

• muskariryhmä konserttisalissa lavalla, 1 ryhmä 
 
 

7 Päivällä/ennen esitystä luento illan konserttiteemasta  

• Kirjaston musiikkiosastolle/Kangasala-taloon luentoja, esityksiä, haastatteluja, jotka kytkeytyvät 
Kangasala-talon konserttiohjelmaan (vrt. Metso Live Tampereella)  

• Näyttelyitä ja listoja artistien mielimusiikista ja -kirjoista (jonkin verran jo ollut) 
 
 
8 Yhteislaulutilaisuus 

• Seurakunnan järjestämä tilaisuus jonkun keräyksen yhteydessä (esim Yhteisvastuu keräys) ja 
vapaaehtoinen kahvimaksu menee keräykseen 

 
 
Tällä hetkellä Kangasala-talossa kahviotoimintaa voi harjoittaa vain yksi yritys. Jos tiloihin saadaan 
päivätoimintaa esim yhdistysten järjestämänä, on selvitettävä, onko ko yhdistyksellä halutessaan mahdollista 
pitää kahviota tapahtuman ajan.  
 

 
 
KULTTUURIKORTTELIN YHTEISMARKKINOINTI 
 
Tällä hetkellä kulttuurikorttelitoimijoista Kangasala-talolla, Taidemuseolla ja kirjastolla on jo olemassa olevaa 
yhteismarkkinointia sekä -toimintaa tapahtumien osalta. Jokainen kulttuurikorttelitoimija on itsensä näköinen, 
kokoinen ja oloinen, mutta se ei poissulje yhteismarkkinoinnin positiivista tehoa. Yhteismarkkinointi on myös 
yksi asiakaspalvelun muoto.  
 
Kulttuurikorttelin systemaattista yhteismarkkinointia ei vielä ole, joten on olennaista kartoittaa markkinoinnin 
yhteiset tavoitteet ja toteuttamistavat.  
 
Autokaupat ja huonekaluliikkeet eivät vahingossa ole keskittyneet lähelle toisiaan. Vierekkäin toimiessaan 
jokainen liike saa paremmin ja kattavammin asiakkaat liikkumaan, joten miksipä eivät kulttuurikorttelinkin 
asiakkaat tekisi aivan samoin. Tarvitaan kirkas viesti palvelevasta kulttuurikorttelista. 
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CASE: MAUNULA-TALO 
 
Maunula-talon toimintaperiaate 
 
Maunula-talo avattiin joulukuussa 2016. Talossa kaupunkilaisia palvelee kolme Helsingin kaupungin toimijaa: 

kirjasto, työväenopisto sekä nuorisopalvelut. Lähtökohtana on ollut yksi yhteinen asiakas - kaupunkilainen. 

Yhdessä toimiminen näkyy myös talon arkkitehtuurissa. Talo on rakennettu hyvin avoimeksi, jotta siirtyminen 

palvelusta toiseen sujuisi luontevasti. Myös yhteisiä tiloja on runsaasti.  

Maunula-talo on Helsingin kaupungin alueellisen osallistamisen pilottihanke. Asukkaat ovat olleet varhaisesta 

vaiheesta mukana suunnittelemassa taloa. He myös osallistuvat aktiivisesti talon toimintaan. Talossa toimii 

osallistuvan yhteissuunnittelun malli, jossa asukkaat voivat monivaiheisesti osallistua ja vaikuttaa siihen, mitä 

talossa tapahtuu seuraavana vuonna. Maunula-taloa käytetään usein malliesimerkkinä asukasosallisuudesta 

sekä lähidemokratiasta ja se herättää kiinnostusta valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kaupunkilaiset ovat 

ottaneet Maunula talon omakseen ja talon alkutaipaletta voi pitää menestystarinana. 

Helsingin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut (YKP) on tukena Maunula-talon osallistuvan yhteissuunnittelun 

toteuttamisessa. Kulttuuritapahtumat ovat asukkaiden suosituimpia toiveita Maunula-talolle tulevissa 

asukastoiveissa. YKP on rahoittanut vuoden 2018 aikana korkealaatuisten kulttuuritapahtumien tuottamista 

asukkaiden toiveiden pohjalta. YKP:n rahoituksella on tuotettu asukastoiveiden mukaisesti neljä useamman 

päivän kestävää festivaalitapahtumaa, jotka keräsivät yhteensä 5419 osallistujaa. Nämä festivaalitapahtumat 

vuonna 2018 ovat olleet maaliskuussa toteutettu kolmipäiväinen Maunula Koe, kesäkuussa kaksipäiväinen 

Maunula Retro, syyskuussa pidetty kaksipäiväinen Maunula Etno ja marraskuussa kaksipäiväinen Maunula 

Kekri.  

Maunula-talo on kehittänyt kaupungin strategian mukaista asukasosallisuutta. Talossa on enemmän 

asukkaiden kuin kaupungin toimijoiden järjestämiä tapahtumia. Maunula-talon nettisivuilla on alusta 

(tapahtumaehdotuslomake), jolla asukkaat voivat tarjota itse järjestämiään tapahtumia taloon. 

Tuottaja/tuotantoassistentti vastaanottaa tarjoukset ja koordinoi yhteydenottoja, sovittaa aikataulut, toimittaa 

omatoimikäyttösopimukset asianomaisille talon aukioloaikojen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien osalta 

sekä tarvittaessa opistoisännät perehdyttävät talon turvallisuuteen. Asukkaat voivat myös omatoimisesti varata 

käyttöönsä Maunula-talon kokous- ym. tiloja Helsingin kaupungin sähköisen Varaamo-palvelun kautta. 

Osallistuvan yhteissuunnittelun malli vaatii tapahtumatuottamista sekä vahvaa koordinaatiota.  

Talon sisäisten toimijoiden kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen lisäksi tapahtumien ehdottajina ja 

omatoimisina järjestäjinä on laaja kirjo eri tahoja kuten maunulalaiset ja muut kaupunkilaiset, päiväkodit, 

koulut, seurakunta, neuvolat, taloyhtiöt, tanssitaitelijat, orkesterit ja kuorot, kuva- ja käsityötaitelijat, Helsingin 

kaupungin eri toimijat, erinäiset kansalaisjärjestöt jne. 

 

Varattavat tilat 

Maunula-talon varattavat tilat ovat käyttäjilleen ilmaisia, kun järjestettävä tilaisuus on kaikille avoin ja 

maksuton. Asukkaat voivat varata tiloja maksutta käyttöönsä, järjestää avoimia tapahtumia muille, tarjota 

esityksiä ja ohjelmaa talon järjestämiin tapahtumiin. Valtaosa tilaisuuksista on tällaisia. 
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Suljetut yksityistilaisuudet ja esim. taloyhtiökokoukset ovat maksullisia. Samoin yleisötilaisuudet, kuten 

tunnettujen artistien konsertit, joista järjestäjä perii osallistujilta pääsymaksun ja jotka siten eivät ole kaikille 

avoimia ja maksuttomia.  

 
Kahviotoiminta 
 
Maunula-talossa toimiva Månsas Deli on seinätön työpaja alle 29-vuotiaille nuorille. Työkokeilun pituus on 
maksimissaan kuusi kuukautta. Månsas Deli toimii Helsingin nuorisopalveluiden alla, työpajassa työskentelee 
ohjaajana kaksi nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajaa. 
Työpaja järjestetään yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa, joka mahdollistaa työpajan nuorille avointen 
opintojen suorittamisen työkokeilun aikana.  
Kahvion kahvintoimittaja Kaffa Roastery tarjoaa myös työkokeilijoille barista-koulutuksen, jossa opetellaan 
valmistamaan espressoa, cappuccinoa ja lattea oikeaoppisesti. 
Työpajaan hakevalta nuorelta ei odoteta aiempaa kokemusta alalta. 
 
Månsas Delissä työpajalaiset työskentelevät kahdessa vuorossa, aamuvuoro alkaa kello 8.30 ja loppuu kello 14 
ja iltavuoro alkaa kello 14 ja loppuu kello 19.30. Työpajalaisten työtehtäviin kuuluu kaikki kahvilassa tehtävät 
työt; mm lounaan valmistaminen, asiakaspalvelu, myytävien kahvilatuotteiden valmistus, työ- ja asiakastilojen 
siivous. 
 
 

TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA 
 
Ke 3.4. Lehtijuttu Kangasalan Sanomissa 
La 13.4. Hanke-esittely Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla 
Hankeraportista tiedottaminen Kangasalan järjestöille ja seuroille  
Tiedote ”Kangasalan yhdistykset” facebook-ryhmään 
Linkki hankeraporttiin: www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumien-jarjestaminen 
 
 
Hankeraportin laatija: Minna Aurivuo, hanketyöntekijä 

http://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumien-jarjestaminen

