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Kaupungin tilojen luovuttaminen järjestöjen käyttöön

Tähän tiedotteeseen on koottuna kaikki kaupungin omistamat tilat, joita
voidaan luovuttaa eri järjestöjen käyttöön. Lisäksi ohessa on kerrottu myös
vuokrahinnat, varauksen tekeminen, vastuukysymykset yms. käytännön
seikat.

Järjestöille ilmaiset kokous- ja neuvottelutilat:
Kaupungintalon kokoushuoneet, os. Pohjolankatu 14, varaukset
puh. 040 350 4217 tai kirjaamo@iisalmi.fi. Kokoustiloissa vierailijat voivat käyttää
langatonta verkkoa kirjautumalla Vierailija-verkkoon salasanalla Vierailija1. Jos
kokouksia pidetään klo 15.30 jälkeen, niistä on ilmoitettava tilapalvelulle
(sähköpostitse erkki.kauppinen@iisalmi.fi), jotta ulko-oven sähkölukko voidaan
aikatauluttaa sulkeutumaan myöhempään ajankohtaan. Kokouskahvit varataan
kahviosta, puh. 040 661 9120. Kokouskahveja ei toimiteta kokoustiloihin vaan ne
tulee käydä nauttimassa kahviossa. Tilausta tehdessä on ilmoitettava
kustannuspaikka. Kahvit laskutetaan yksiköiltä puolivuosittain. Kahvileivät ja –pullat
jokainen huolehtii kokouksiin itse.

Tila Istumapaikkoja Varustelu Sijainti
Kokoushuone Laine 18 henkilölle Tilassa neuvottelupöytä, 13

tuolia + lisätuoleja 5,
Vaatenaulakko. Skype-
neuvottelumahdollisuus. 85”
näyttö ja valkokangas sekä
videotykki. Äänentoisto
näytön kautta.
Kokoustilassa oma
kannettava.

1 kerros

Asiakasneuvottelutila
i-pointti

5 henkilölle Tilassa neuvottelupöytä ja
tuolit, erillinen hiljaisen
työskentelyn työpöytä ja
tuoli. Skype
neuvottelumahdollisuus,
27”näyttö, videokamera ja
kaiutin/mikki etäyhteyttä
varten.

1 kerros

Henkilökunnan
kahvio

31 henkilölle Kahviota voi varata sen
käyttöaikojen ulkopuolella.
Tilassa pöytiä ja istuma-
paikkoja. 3 kpl pystypöytiä.
Valkokangas.

1 kerros
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Kokoushuone Aho 25 henkilölle Tilassa neuvottelupöytä, 19
+ 6 lisätuolia, 1 satulatuoli.
Naulakot ja wc käytävän
puolella. Videotykki ja 2 kpl
valkokankaita sekä 2 kpl
pöytäkaiuttimia/mikkejä.
Äänentoisto toimii
yläkaiuttimiin videotykin
kautta. Tussitaulu.
Kokoustilassa oma
kannettava.

2 kerros

Kokoushuone
Akvaario

8 henkilölle Tilassa neuvottelupöytä,
istumapaikat.  Video- ja
skype –neuvottelu-
mahdollisuus.
Videoneuvottelunäytöt 2 kpl
+ normaalinäyttö 40” sekä
kaiutin/mikki. Naulakko.

2 kerros

Uimahallin tilat, os. Joukolankatu 15, varaukset puh. 040 3502534
Uimahallin
kerhohuone

n. 20-30 henkilöä Valkokangas ja videotykki

Ilmainen arkistotila
Eri yhteyksissä on tullut ilmi, että järjestöillä on puutetta arkistotiloista.
Järjestöjen tiedossa ei ilmeisesti ole, että kaupunki on perustanut kotiseutu- /
yksityisarkiston, jonne voidaan vastaanottaa järjestöjen arkistomateriaalia
korvauksetta. Iisalmen kaupungin arkistotilaan otetaan vastaan sellaiset
yksityisarkistot, joiden muodostaja on toiminut Iisalmessa tai jotka muuten voidaan
katsoa iisalmelaisiksi. Yksityisarkistojen luovutuksista ja vastaanotosta neuvotellaan
aina tapauskohtaisesti etukäteen kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjojen
vastaanotosta vastaavan henkilön kanssa, puh. 040 643 1837 tai 040 489 4975.
Lisätietoja: www.iisalmi.fi/yksityisarkisto

Maksulliset tilat järjestöhinnoin
Uusien koulujen, kuten Kauppis-Heikin ja Kangaslammin koulujen luokat ovat
käytettävissä koulutyön ulkopuolisina aikoina. Tavallisen luokkahuoneen vuokra on
yhdistyksille ja järjestöille 3,30 €/tunti.

Iisalmen kulttuurikeskuksen luokkatilat ovat käytettävissä vuokra on 11 €/h (sis.
alv). Tilavaraukset Kulttuurikeskuksen i-pointista, puh. 040 830 2757 tai
sähköpostitse: kulttuurikeskus@iisalmi.fi

Luokkatilojen varaustilanteen ja tiedot löytyvät TIMMI-tilavarauskalenterista.
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