Elimäki-Koria aluetoimikunnan muistio
Elimäen tilat selvitys
Aika: 02.09.2020, klo 17
Paikka: Elimäen vanha kunnantalo ”Pulju”
aloitus klo 17:00 Osallistuja lista liitteenä, paikalla oli

Kokouksen avaus
Ilkka Tirkkonen avasi tapaamisen

Pulju -yhteisötila
Hannele Nupponen kertoi Puljun historiaa ja hänen johdollaan tutustuttiin Puljun tiloihin ja siellä
toimivat/toimineet kertoivat toiminnastaan. Puljun alakerran tiloista on nyt puolet kansalaisopiston
käytössä ja toinen puoli voisi toimia järjestötilana. Yläkerrassa on nuorisoseuran puku- ja tarvikevarasto.
Yläkerrassa on 2h+wc asunto, joka sopii hyvin kokouskäyttöön.

Yhteenveto tilatarpeista
Ilkka Tirkkosen jakoi osallistujille tekemänsä yhteenvedon niistä tilantarpeista, joista tähän mennessä on
saatu tieto.

Tilatarpeet
Keskusteltiin, miten esille tulleet tilantarpeet voitaisiin ratkaista ja miten syntyvät tilakulut voidaan kattaa.
Todettiin, että Elimäellä järjestöjen välillä on perinne erinomaisesta käytännönyhteistoiminnasta eri
toimintojen ja tilaisuuksien järjestämisessä. Esitettiin, että voitaisiin jatkaa toimintaa nykymallilla ja pitää
Pulju auki järjestötoiminnalle. Siten, että kaupunki vasta kuluista, jotta toiminta ei lopu. Toiminnan
uudelleen käynnistäminen, jos se pääsee loppumaan, on todella vaikeaa. Tänä aikana valmistellaan
toimintamalli ja kehitetään edelleen yhteistoimintaa. Väliaikana toiminnasta vastaisi nuorisoseura.
Aluetoimikunnan johdolla valmistellaan yhdistysten kanssa toimintamalliesitys, millä pelisäännöillä
yhteistila toimisi, mitä palvelua se tarjoaisi järjestöille, ja miten sen tilakustannukset katettaisiin. Tätä
varten tarvitaan kaupungilta tieto Puljun tilakustannuksista. Heli Veripää kysyy tilakulutiedon tilapalveluista. Yhteisesti todettiin, ettei yhdistyksillä käytännössä ole varaa maksaa tilasta, vaan kiinteät kulut
(lämmitys, sähkö ja vesi) pitää kattaa muiden toimesta. Tilojen käytön kuluista (siivous yms.) huolehtisivat
käyttäjät talkootyönä. Tilojen kalustamiseen ja muuhun varustamiseen yhdistykset voisivat yrittää hakea
tukea esimerkiksi JEV-säätiöltä. Todettiin, että yhdistysten talkootyönä tekemä moninainen toiminta on
erittäin merkittävää palvelua alueen asukkaiden elämän rikastuttajana. Ylläpitokulujen osamaksajia voisivat
olla kansalaisopisto ja Kymsote, jos ja kun he järjestävät Pululla omaa toimintaansa. Näiden toimijoitten ja
kaupungin tarjoamaa toimintaa toivottiin. Jotta Puljulla olisi paljon aktiviteetteja. Tilan talonmiestoimintaa
yms, palvelua varten voitaisiin selvittää työllistämistukien käyttöä. Heli Veripää selvittää ehdotuksen
kaupungin kannan ja ilmoittaa voidaanko edetä esityksen mukaisesti.

Seuraava kokous
Seuraavan tapaamisen toimintamallin suunnittelemiseksi kutsuu kokoon Ilkka Tirkkonen

6. Selvitetään, voisiko nuorisotoimi palata Puljuun ja millä konseptilla sekä mitä kansalaisopiston tai
Kymsoten toimintaa voisi tapahtua Puljulla.
7. Kokous päättyi klo 19:00
Muistion laati Ilkka Tirkkonen

