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Yhteisötila KUULU on yhteisöille sekä kaupunkilaisille tarkoitettu vapaa tila, jossa jokainen voi maksutta
viettää vapaa-aikaa. KUULUssa toimintaa voivat järjestää voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten
yhdistykset, säätiöt, kaveriporukat ja yksittäiset aktiivit. Tila on käytettävissä ma-to klo 9-19, pe klo 9-17 ja
la klo 10-15 välisenä aikana ja erikseen sovittuna myös ilta-aikaan tai viikonloppuisin.
Tutustuthan tilan käyttöehtoihin. Tilan varaajana toivomme sinun ottavan huomioon yhteiset pelisäännöt,
jotta tilan käyttö sujuu mutkitta ja turvallisesti.

Tietoa KUULUsta
Tila sijaitsee Arttelin kellarikerroksessa, portaikosta vasemmalle. Tilassa on käytössä iso keittiö ja erilaisia
keittiötarvikkeita. Kahvinkeitin on yhteisessä käytössä.
Tilassa on istumapaikat noin 30 hengelle. Istumapaikkoja pöytien äärellä on 24 hengelle ja lisäksi tilassa on
sohva ja muita istumapaikkoja. Tilan vieressä on kaksi WC:tä.
Arttelin kellarikerroksessa on myös biljardihuone, joka on kävijöiden vapaassa käytössä. Lisäksi talon kävijät
voivat käyttää kellarikerroksen kuntosalia kahden euron maksua vastaan. Kuntosaliin voi myös varata
ryhmäajan kahdeksan euron tuntihinnalla. Kuntosalia ja biljardihuonetta ei voi käyttää enää Arttelin
sulkemisajan jälkeen.

KUULUN varausehdot ja -ohjeet
Tilan voi varata maksutta käyttöönsä ottamalla yhteyttä Arttelin talo- ja markkinointivastaava Laura
Annalaan. Hänen yhteystietonsa löytyvät Yhteystiedot-kohdasta.
Varaukset kirjataan Arttelin varausjärjestelmään ja niistä tiedotetaan KUULUn lukujärjestyksessä, joka on
nähtävillä tilan seinällä, Facebook-sivuilla www.facebook.com/yhteisotilakuulu ja Arttelin verkkosivuilla
osoitteessa www.artteli-ry.fi/kuulu.
Tilan varaajiksi hyväksytään toimijat, jotka täyttävät toiminnassaan seuraavat ehdot:
1) Järjestävä taho on voittoa tavoittelematon, esimerkiksi yhdistys, järjestö, säätiö, verkosto,
kaveriporukka, yksittäinen ihminen
2) KUULUssa järjestettävän toiminnan on oltava uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta, kaikille
maksutonta ja avointa sukupuolesta, iästä, kielitaidosta, kansallisuudesta yms riippumatta.
3) Ketään kävijää ei saa käännyttää tilasta pois, paitsi jos kävijä aiheuttaa häiriötä tai käyttää tilassa
päihteitä.
4) Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tilan täytyttyä järjestäjä voi ohjata täyttymisen
jälkeen tulevat pois tilasta.
5) Toiminta ei voi olla esimerkiksi yhdistyksen uusien jäsenten hankintailta. Toimintaa järjestävät
yhdistykset voivat kuitenkin esitellä omaa toimintaansa kävijöille tilaisuuden aikana.
6) KUULUssa ei voi järjestää kokouksia. Kokouksia varten Arttelissa on useita vuokrattavia
kokoustiloja, joita voi tiedustella ja varata verkkosivuilta www.artteli-ry.fi/tilavaraukset-hinnasto tai
infopisteeltä.

KUULUn käyttö ja sulkeminen
Tilan varaaja vastaa tilan siisteydestä ja asiallisesta käytöstä. Tilan on oltava siinä kunnossa missä se oli
tilaan tultaessa. Kahvinkeitin ja tiskikone suljetaan ja valot sammutetaan. Varaaja varmistaa, että tilaan
johtava palo-ovi lukitaan. Lisäksi ulko-ovien lukitus on varmistettava, mikäli toiminta tilassa jatkuu Arttelin
aukioloajan jälkeen. Varauloskäyntiä ei tule käyttää tavalliseen kulkuun, vaan sitä voi käyttää vain
mahdollisessa hätätilanteessa. Kulku KUULUun tapahtuu ainoastaan pääportaikon kautta.
Varaaja on vastuullinen korvaamaan tilassa tapahtuneet vahingot, jotka johtuvat mahdollisesta
asiattomasta käytöstä tai käyttäytymisestä.

Esteettömyys
KUULU on pohjakerroksessa ja helpoiten sinne pääsee portaikon kautta. Hissi kulkee pohjakerrokseen, ja
hissiin pääsee pyörätuolilla sisäpihan kautta. Hissiin pääsee myös sisäkautta ensimmäisessä kerroksessa
sijaitsevan kahvila Paulikin takahuoneesta mutta välissä on muutama porras. Hissiin mahtuu
sähköpyörätuoli. Hissi on käytössä talon aukioloaikoina ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Infopisteen
väki auttaa hissin käytössä kumppanuustalon aukioloaikoina. Infon tavoittaa 050 452 1169 / info@artteliry.fi.
Kumppanuustalo Arttelin 2., 3. ja 4. kerroksesta löytyy isot vessat, joihin pääsee pyörätuolilla mutta
varsinaista invavessaa talosta ei valitettavasti löydy.

Varauksen peruutus
Varauksen peruuntumisesta ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin Arttelin infopisteelle tai talo- ja
markkinointivastaava Laura Annalalle.
Artteli-kumppanuusyhdistyksellä on mahdollisuus perua varaus seuraavista syistä:
1) Toiminta ei vastaa kohdassa ”KUULUn varausehdot ja -ohjeet” mainittuja ehtoja
2) Varaaja toistuvasti laiminlyö tilan käyttöön liittyviä ohjeita
3) Artteli-kumppanuusyhdistyksestä riippumattomista ja/tai yhdistyksen tai kumppanuustalon
toimintaa rajoittavista syistä johtuen
Tiedottaminen
Varaaja tiedottaa omasta tilaisuudestaan käytössä olevien kanaviensa kautta. Varaaja käyttää
mahdollisessa tiedotusmateriaalissaan KUULUn logoa, joka on ladattavissa osoitteesta www.artteliry.fi/kuulu.
Artteli sitoutuu tiedottamaan KUULUn toiminnasta viikkokalenterissa, kotisivuillaan sekä Facebookissa.

Yhteystiedot
KUULUn ensisijainen yhteyshenkilö:
Laura Annala
Talo- ja markkinointivastaava

p. 050 447 1030
laura.annala@artteli.fi
Mikäli Laura ei ole tavoitettavissa, yhteyshenkilönä toimii:
Nina Lindberg
Toiminnanjohtaja
p. 050 308 5639
nina.lindberg@artteli-ry.fi

