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Nuoristoimi
3.6.2020
KULTTUURIKESKUKSEN NUORISOTILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN
HAKEMINEN KAUDELLE 2020 - 2021
Käyttövuorot ovat haettavana nuorten toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille,
kulttuuri- ja sivistysjärjestöille sekä muille käyttäjille.
Käyttökorvauksia ei peritä pääsymaksuttomista tilaisuuksista eikä
harjoituksista
- nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien kulttuuri- ja
nuorisotilaisuudet
- kulttuuri- ja sivistysjärjestöt (kulttuuritoimen vuosiavustusta
saaneet)
- vammaisjärjestöjen, Kirsikodin, sotaveteraanien ja
eläkeläisjärjestöjen kulttuuritilaisuudet
- Lieksan kaupungin tulosalueet
Nuorisotilojen ensisijaisia käyttäjiä ovat nuoret. Säännöllinen
käyttövuoro perutaan aina, kun tiloihin on tulossa nuorten tapahtuma.
Varauksia voi tehdä ma - pe klo 8.00 - 20.30. Lauantaille ja sunnuntaille ei
myönnetä säännöllisiä käyttövuoroja kaupungin ulkopuolisille ryhmille.
Aikavaraukseen pitää sisältyä myös valmistautuminen ja siirtyminen
pois tiloista. Vuorot tulevat voimaan aikaisintaan 10.8.2020 alkaen.
Kulttuurikeskuksen kahvi- ym. tarjoilut hoitaa kaupungin
ruokahuolto, tilaukset, p. 040 1044 015. Omatoiminen kahvinkeitto on
luvallista kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan päätöksen mukaan vain
eläkeläisryhmille alakerran keittiössä omilla keittimillä.
Monitoimisali (161,5 m²)
Tila soveltuu tanssi-, jumppa- ym. muille liikuntaryhmille sekä erilaisten
tapahtumien järjestämiseen. Varusteena peilit seinällä, saatavilla myös tuolit ja
pöydät.
Tila on varattu kaupungin omaan toimintaan tämänhetkisen tiedon mukaan:
ma
klo 08.45 – 09.45
klo 11.45 – 15.30
klo 16.45 – 19.30
ti
klo 16.15 – 19.15
ke
klo 17.00 – 19.30
to
klo 16.45 – 19.15
pe
klo 16.15 – 17.45
la
klo 08.45 – 10.45
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Toimintavälineet ovat (varattava): äänentoisto, cd-soitin, dvd, diaheitin,
videotykki ja fläppitaulu.
Alakerran keittiö
Kaappitilaa alakerran keittiöstä on saatavana rajallisesti. Kahvikuppeja on
jonkin verran.
Bänditila (74 m²)
Tilassa on soitinten säilytyshäkit, vahvistinlaitteet, rummut, kitara ja
basso harjoituskäyttöön.
Nuokkari on ensisijaisesti nuorisotoimen omassa käytössä.
Kokoushuone Simpauttaja
Tilaa varataan tilapäiseen, lyhytaikaiseen kokouskäyttöön (ei viikoittainen)
kaupungin asiakaspalvelupisteestä, p. 040 1044 710.
Hakemukset
Käyttövuoroa haetaan nuorisotoimen lomakkeella
18.6.2020 klo 15.00 mennessä.
Lomake löytyy
• nuorisotoimen www-sivulta
tai
• sen saa asiakaspalvelupisteestä.
Hakemus toimitetaan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen osoitteeseen:
Lieksan kaupunki/asiakaspalvelupiste
• Pielisentie 3, 81700 Lieksa
tai
• sähköpostin liitteenä: asikaspalvelu@lieksa.fi
Käyttövuorojen myöntäminen
Vuorojen myöntämisestä tiedotetaan hakijoille kesäkuun viimeisellä viikolla.
Vuorojen myöntämisen jälkeen vapaita vuoroja voi tiedustella kaupungin
asiakaspalvelupisteestä, p. 040 1044 710, arkisin klo 9.00 – 15.00.

Terveisin

Paula Timonen
nuorisosihteeri
p. 04010 44115

