LASTENKULTTUURITALO PUUKKIS /KÄYTTÖ
PUUKKIKSEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Toivakan puukoulun eli lastenkulttuuritalo Puukkiksen käytön periaatteet ja säännöt
Toivakan vanha puukoulu kunnostettiin EU-tuen ja Toivakan kunnan omin varoin sekä vihittiin
lastenkulttuurikäyttöön nimellä Puukkis syyskuussa 2007. Puukkiksen toiminta tukee toivakkalaisten lasten
ja nuorten hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Toiminnan tarkoituksena on omalta osaltaan täydentää
kunnan muuta opetus- ja kasvatustyötä, sekä olla luonteeltaan ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Puukkis
sijaitsee koulun alueella ja koulun alueen säännöt täydentävät Puukkisen käyttösääntöjä.
Puukkiksen vakituisia käyttäjiä ovat Toivakan taidekoulu (taiteen perusopetus), Toivakan MLL ja Toivakan
aamu- ja iltapäiväkerho. Lisäksi Puukkiksella on lapsille ja nuorille mm. Kulttuuriaitan ja 4H;n järjestämää
toimintaa. Vakituisilla käyttäjillä on pysyvät varausajat, jolloin tiloissa ei ole muuta toimintaa.
Iltapäiväkerhon puoli ei ole varattavissa. Vakituisten käyttäjien tavarat sekä taiteen perusopetuksen
oppilaiden työt säilytetään Puukkiksen tiloissa, eikä niitä tarvitse siirtää tiloista muun satunnaisen käytön
vuoksi. Puukkiksen ilmoitustaululla on lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan esittelyä. Toivakan
lastenkulttuurityöryhmä ideoi toimintaa aktiivisesti.
Edellä mainitun lisäksi Puukkista voivat varata erilaiset järjestöt,seurat ja yhdistykset sekä Toivakan kunnan
hallintokunnat ja kansalaisopisto kulttuuritapahtumien, kokousten, koulutustilaisuuksien yms.
järjestämiseen. Toivakkalaisilta järjestöiltä ja toimijoilta ei peritä Puukkiksesta maksuja ja vuokria. Muilta
käyttäjiltä luokkatilan vuokra on 100 €/vrk ja 30 €/tunti ja keittiön vuokra 30 €/tunti. Siivous- ja
talonmiespalvelut 40 €/tunti (Sivltk 42 §, 21.5.2013)
PUUKOULUN KÄYTTÖ JA VARAUKSET
Puukkiksen käytöstä ja toiminnasta vastaa kirjaston johtaja. Kirjaston henkilökunnalta voi varata Puukkiksen
vapaita aikoja ja käydä hakemassa avaimen satunnaista käyttöä varten. Varattaessa ilmoitetaan järjestäjän
nimeämä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, käyttöön tarvittava aika sekä tilaisuuden luonne. Vastuuhenkilö
vastaa järjestyksen säilymisestä tilaisuuden aikana ja huolehtii ovien lukitsemisesta ja avaimien
palautuksesta kirjastolle sekä valojen sammuttamisesta ja käytön aiheuttamien jälkien siivoamisesta. Mikäli
tilaisuuden aikana on aiheutettu vahinkoa kunnan omaisuudelle, vastuuhenkilö ilmoittaa asiasta kirjastolle.
Puukkiksen pönttöuunit ovat käyttökiellossa. Puukoulun perussiivouksesta huolehtivat Toivakan kunnan
siivoojat.
Puukkiksen tiloja voi käyttää 7.00-22.00 välisenä aikana. Puukkiksen tiloissa tai piha-alueella ei saa polttaa
tupakkaa eikä käyttää alkoholia. Puukkiksen käyttö voidaan evätä, mikäli tilaisuus ei sovi yhteen Puukkiksen
yleisten toimintaperiaatteiden ja sääntöjen kanssa.
Puukkiksen varustukseen kuuluu piirtoheitin, televisio /video- ja dvd –laitteet. Lisäksi Puukkiksen keittiössä
on käytettävissä mikro, veden- ja kahvinkeitin sekä kahviastiasto (44 kpl kahvikuppeja ja –lautasia). Käytön
jälkeen vastuuhenkilö huolehtii, että tavarat ovat paikallaan ja käytetyt astiat tiskattu. Jos pöytiä on siirretty
luokasta toiseen, vastuuhenkilö huolehtii pöydät omille paikoilleen. Puukkiksen omaisuutta ei lainata
Puukoulun ulkopuolelle, tämä koskee koko irtaimistoa ja kalustoa.
Lisätietoja:
Toivakan kunnan kirjastonjohtaja, kulttuuritoimen vastaava
kirjasto@toivakka.fi
040 – 632 9225

