
 LIITE MEDIATIEDOTTEESEEN | 12.12.2019

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

Liite 1: Taksat ja varausperiaatteet

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta: (sis. alv 24 %)
- Sali 1. kerros 35 € / tunti
- Paja-/kokoustilat 1. kerros 20 € / tunti
- Paja-/kokoustilat yhdistettynä 25 € / tunti
- Sali ja pajatila yhdistettynä 45 € / tunti
- Sali ja molemmat paja-/kokoustilat yhdistettynä 50 € / tunti
- Peli- ja elokuvahuone 20 € / tunti
- Monitoimihuone 2. kerros 15 € / tunti
- Keittiö 2. kerros 15 € / tunti
- Neuvotteluhuone 3. kerros 15 € / tunti
Nokialla toimivat yhdistykset maksavat normaalihinnasta 50 %

Tilojen päiväkäyttö (klo 8-16) paikallisille yhdistyksille:
- Sali 6,75 € / tunti
- muut tilat 4,50 € / tunti

Avoimet esittävän taiteen tapahtumat:
- Maksuttomia varauksia myönnetään kaikille järjestäjille yleisölle avoimien ja
pääsymaksuttomien tapahtumien järjestämiseen. Näitä ovat: konsertit ja harjoituskonsertit,
teatteriesitykset, tanssiesitykset, elokuvanäytökset, sirkusesitykset, runonlausunta,
kirjallisuustilaisuudet, kuvataide ja mediataide.
- sisäänpääsymaksua ei saa olla, mutta järjestäjä voi myydä esim. vapaaehtoisia käsiohjelmia,
kirjoja, äänitteitä tai muita tapahtumaan liittyviä tuotteita.
- maksuttomuus ei koske vakiovarauksia tai säännöllisiä varauksia, jotka ovat esimerkiksi
kokouksia tai harjoituksia.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran maksullisia tiloja voi varata 15.2.2020 alkaen verkkolomakkeella.

Kolmannen kerroksen lukusali, ryhmätyöhuone, musiikkihuone ja Urban Officet ovat asiakkaille
maksuttomia tiloja. Lukusalia voi käyttää vapaasti, eikä sitä voi varata. Ryhmätyöhuonetta,
musiikkihuonetta ja Urban Officeja voi käyttää vapaasti, mikäli niissä on tilaa, tai varata yhden
varauksen kerrallaan esimerkiksi opiskelua ja työskentelyä varten. Varauksia voi tehdä sen
jälkeen, kun Virta aukeaa.

Vaihtuvien näyttelyiden tila (kirjasto- ja kulttuuritalon Virran ensimmäisessä kerroksessa)
soveltuu erilaisten näyttelykokonaisuuksien esittämiseen. Näyttelyiden tavoitteena on
kuvataiteen ilmiöiden tunnetuksi tekeminen sekä monipuolisen ja korkeatasoisen
näyttelyohjelmiston tarjoaminen Nokialla. Näyttelyt valitaan keväisin järjestettävän haun
perusteella, tilassa järjestetään myös kutsunäyttelyitä. Näyttelytilasta ei peritä vuokraa.
Kolmannen kerroksen Pop up-näyttelyseinää voi varata maksuttomasti pienimuotoisiin,
nopeallakin aikataululla vaihtuviin näyttelyihin.


