
 LIITE 3  
Kiltatalon toimintasuunnitelma 2021 

10.11.2020 & 17.11.2020 

 
    

1(2) 
 

KILTATALON TOIMINTASUUNNITELMA 2021 1 

 2 

TALOTOIMIKUNTA  3 

Kiltataloon liittyviä asioita käsitellään jatkossakin kiinteistöpäällikön johdolla talotoimikunnan kokouksissa. Voudit ja 4 

emännät ovat kokousvelvollisia. Talotoimikunta on kaikille kiltalaisille avoin ja kiltalaisia kannustetaan aktiivisesti mukaan 5 

sen toimintaan. Kokousten kulusta ja sisällöstä tiedotetaan vähintään hallituksen kokouksissa.  6 

 7 

TALKOOT  8 

Keväällä pidetään talotalkoot kaikille kiltalaisille, talkoiden tarkoitus on huoltaa ja ehostaa taloa. Syksyllä talkoillaan 9 

perinteisten syystalkoiden merkeissä. Tarpeen mukaan järjestetään myös muita talkoita (Wapputalkoot). 10 

 11 

KILTAVIIKONLOPUT & LOUNGE  12 

Kiltaviikonloppuja pidetään jatkossakin kuukausittain, näin madalletaan kynnystä käyttää taloa kiltalaisten yhteisiin 13 

tapahtumiin ja vahvistetaan talon asemaa kaikkien kiltalaisten yhteisenä tilana.  14 

Loungea ehostetaan hulppeaksi oleskelutilaksi ja sen toimintaa killan tapahtumissa kehitetään. Etenkin Loungen 15 

kalustusta parannetaan tulevaisuudessa. 16 

 17 

KULTTUURITOIMINTA  18 

Osallistutaan erilaisiin teemapäiviin (Ravintolapäivät, Valofestivaalit, Taiteiden yö jne.). Järjestetään mahdollisuuksien 19 

mukaan kiltalaisten töitä sisältävä näyttely. Talotoimikunta pohtii mahdollisia yhteisprojekteja paikallisten taiteilijoiden 20 

(Limingan taidekoulu, Matilan talo), pikisaarelaisten ja muiden kulttuurin tekijöiden kanssa.  21 

 22 

REMONTIT JA YLLÄPITO 23 

Ylläpidetään Kiltataloa huolto-ohjelman mukaisesti. Tuleviin remontteihin valmistaudutaan laaditun taloussuunnitelman 24 

mukaisesti. 25 

 26 

YHTEISTYÖKUMPPANIT  27 

Talotoimikunta hakee yhdessä suhdevastaavan kanssa aktiivisesti yhteistyökumppaneita talon toiminnan tukemiseksi.  28 

 29 

VUOKRASOPIMUS  30 

Vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2051. Uuden vuokrasopimuksen neuvotteluihin valmistaudutaan henkisesti. 31 

 32 

VARAUSKALENTERI  33 

Kiltatalon varauksissa otetaan käyttöön 2018 tilattu sähköinen varauskalenteri.  34 

 35 

SIIVOUS  36 

Kiltatalon siivouksen tasoon kiinnitetään erityistä huomiota. Saunan ja kylpyhuoneen siisteyttä ja kuntoa ylläpidetään 37 

viikoittaisilla siivouksilla. Uuden siivousohjeistuksen (kevät 2020) myötä niin vanhojen kuin uusien siivoojien täytyy käydä 38 

siivouskoulutus uudestaan. Kevät- ja syyslukukauden alussa pidetään kaikille halukkaille siivouskoulutukset esim. 39 

saunailtojen yhteydessä. Hallituskauden alussa pidetään hallitukselle ja toimihenkilöille siivouskoulutus. Koulutuksia 40 

voidaan pitää tarpeen mukaan pitkin vuotta.  41 
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YHTEISTYÖ YKSIKÖN KANSSA  42 

Tehdään yhteistyötä korjausrakentamisen, rakennusopin ja muotoilun laboratorioiden kanssa esimerkiksi valaistus- tai 43 

pihasuunnitelman muodossa. Yksikön kanssa tehdään yhteistyötä kuntoarvioinnissa ja pitkän tähtäimen suunnittelussa.  44 

 45 

TIEDOTUS  46 

Hyvällä, näkyvällä tiedotuksella madalletaan kiltalaisten kynnystä talotoimikunnassa toimimiseen. Tiedotusta liittyen 47 

kiltaviikonloppuihin ja sen mahdollisuuksiin kasvatetaan. 48 


