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Pirtin toiminta kokoontumistilana ja toiminnan kehittäminen

Keskustelutilaisuus
Paikka

Matinkylän Pirtti

Aika 2.2.2023 klo 16.00-17.00

Tilaisuuden tarkoitus
Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella Pirtin toiminnan kehittämisestä. 
Keskustelussa esille tulleet kehitysehdotukset kirjataan Pirtin johtokunnalle, joka valmistelee 
esitykset toteutettavaksi.

RAPORTTI KESKUSTELUTILAISUUDESTA

1. PIRTTI 
1. Talkoovoimin rakennettu työväentalo

Matinkylän Pirtti on Espoon Olarissa sijaitseva talkoovoimin v. 1957 rakennettu työväentalo. Sen 
tiloja vuokrataan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

2. Pirtti on hyvä kokoontumistila
Pirtti on hyvä kokoontumistila lähialueen asukkaille ja yhteisöille. Tilojen vuokratuotoilla katetaan 
normaalit ylläpito- ja korjauskulut.

3. Pirtin juhlasali
Salissa on näyttämö, hyvä tanssilattia ja äänentoistolaitteet. Juhlatilaisuuksiin mahtuu 
normaalisti 100 henkeä.

4. Pirtin kahvio
Kahviossa kokoustila, keittiö ja iso eteistila. Kahvio soveltuu pienempien kokousten ja juhlien 
tilaksi enintään 30 henkilölle.

5. WC-tilat

Pirtillä ovat WC-tilat yläkerran eteisesä ja alakerran kahviossa.

6. Juhlat viikonloppuisin
Pirtin voi vuokrata yksityistilaisuuksia tai maksullisia tilaisuuksia varten lauantaipäiviksi. Tällöin 
sekä kahvio että juhlasali ja molemmat WC:t ovat käytettävissä. 
  - Vuokratilanne näkyy salin ja kahvion yhteisestä kalenterista. 
  - Pirtin voi vuokrata 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
  - Yleiseen tilaisuuteen talonmies voi velvoittaa vuokraajaa nimeämään järjestysmiehet. 
  - Pirtin tiloissa juhlat voivat jatkua viikonloppuisin kello 01 saakka (hiljaisuus klo 00). 
  - Juhlien järjestämiseen voi varata ajan perjantai-illaksi 
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2. KOTISIVUT
7. Kotisivujen valikko

  - Etusivu 
  - Vuokratilat ja palvelut 
  - Hinnasto 
  - Kuva-albumi 
  - Pirtin klubi 
  - Yhteydenotto 

8. Keskustelu kotisivuista 
Keskusteltiin Pirtin kotisivuista.  
  - Ulkoasua voisi parantaa mm. lisätä värien käyttöä 

9. Keskustelu yhteistyökumppanit sivusta 

Todettiin, että on hyödyllistä lisätä Pirtin tiloja käyttäville oma sivu - Yhteistyökumppanit. Siinä 
voisi olla esim. linkki käyttäjän kotisivuille. Samalla tavoin Pirtin tiloja käyttävät voisivat panna 
omille kotisivuilleen linkin Pirtin kotisivuille. Se voisi olla käyttäjille hyödyllinen, koska sivuilta 
näkee mm. liikenneyhtyeydet Pirtille. Mm. Omnian Pirtillä järjestämien kurssien yhteyteen 
voitaisiin panna linkki Pirtin kotisivulle, jolloin kursseille osallistuvat saisivat liikenneyhteystiedot 
ja tiedon paikoitusmahdollisuuksista Pirtin pihassa. 
  - Vakioasiakkaat olisivat luonnollisia yhteistyökumppaneita. 
  - Pirtin juhlien järjestäjien käyttämät pitopalvelut ovat yhteistyökumppaneita

3. JUHLAT
10. Juhlat kahviossa

Kahviota ja siihen liittyvää aulatilaa voi vuokrata pienempiin juhliin (enintään 30 henkilöä. 
  - Lasten synttärit. 
  - Samanaikaisesti liikuntatilaisuus salissa voivat aiheuttaa häiriöitä  
  - Rippijuhlat 
  - Järjestöjen järjestämät pienimuotoiset juhlat

4. SUURET TAPAHTUMAT
11. Suuret tapahtumat

Keskusteltiin tapahtumien järjestämisestä juhlasalissa. 
  - Erilaiset järjestöjen tilaisuudet. 
  - Näyttämön hyödyntäminen. 
  - Äänentoistolaitteet. 
  - Video ym. esitykset 
  - Mikrofonit äänentoistoon liittyen
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5. AIKUISTEN LIIKUNTA
12. Tanssiryhmät

Pirtin salin etuna tanssinharrastajille ovat: 
  - Hyvä lattia 
  - Terveellinen Ilmastointi 
  - Peiliseinä 
  - 100 m2 tilaa 
  - Näyttämö säilytystilana ja esittämispaikkana 
  - Hyvät äänentoistolaitteet, kaiutin ja äänensäätölaite, johon vo liittää oman puhelin tai läppärin 
  - Radio ja CD-soitin

13. Päivätanssit

Pirtin salin etuna päivätanssien järjestämiselle ovat: 
  - Hyvä tanssilattia ja ilmastointi 
  - Tila 200 tanssijalle 
  - Näyttämö esiintyjille ja tilaisuuksien juontajille 
  - Hyvät äänentoistolaitteet, kaiutin ja äänensäätölaite, johon vo liittää oman puhelin tai läppärin 
  - CD-soitin 
  - Paikalliset järjestöt voivat järjestää omille jäsenilleen, jolloin tanssit ovat yksityisiä tilaisuuksia

14. Voimisteluryhmät
Pirtin salin etuna voimisteluryhmille ovat: 
  - Hyvä 100 m2 lattia 
  - Ilmastointi 
  - Peiliseinä 
  - Näyttämö säilytystilana ja esittämispaikkana 
  - Näyttämön alla säilytystilaa ryhmien tavaroille 
  - Äänentoistolaitteet 

6. LASTEN LIIKUNTA
15. Lasten ja nuorten ryhmät

Pirtin salin etuna ovat: 
  - Hyvä 100 m2 lattia 
  - Ilmastointi 
  - Näyttämö säilytystilana ja esittämispaikkana 
  - Näyttämön alla säilytystilaa tavaroille 
  - Äänentoistolaitteet
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7. KEITTIÖPALVELUT
16. Kahvitarjoilut

Kahvion keittiössä on: 
  - Liesi, tiskipöytä ja normaali kaapisto 
  - Kahvinkeitin ja astioita 
  - Jääkaappi ja pakastimet 

17. Ruokatarjoilut
Kahvion keittiössä on: 
  - Liesi, tiskipöytä ja normaali kaapisto 
  - Kahvinkeitin ja astioita 
  - Jääkaappi ja pakastimet 
  - Yksinkertainen ruuanvalmistus mahdollista 
  - Pitopalveluyritysten ja juhlien järjestäjien kanssa yhteistyö

8. KOKOUKSET

18. Kokoukset ja pienet tapahtumat
Kahvion kokoustilassa on: 
  - Pöydät ja tuolit 30 henkilölle 
  - Valkokangas esityksiä varten 
  - Eteisessä vaatenaulakko ja pieni oleskelutila 
  - WC:t naisille ja miehille 
  - Keittiö kokoustilan vieressä 
  - Koneellinen ilmanvaihto 
  - 

9. KURSSIT PIENILLE RYHMILLE
19. Koulutustilaisuudet ja kurssit pienille ryhmille

Kahvion kokoustilassa on: 
  - Pöydät ja tuolit 30 henkilölle 
  - Valkokangas esityksiä varten 
  - Eteisessä vaatenaulakko ja pieni oleskelutila 
  - WC:t naisille ja miehille 
  - Keittiö kokoustilan vieressä 
  - Koneellinen ilmanvaihto 
  - 

10. SUURET KOULUTUSTILAISUUDET
20. Suuret koulutustilaisuudet

Keskusteltiin erilaisten tapahtumien järjestämisestä juhlasalissa. 
  - Erilaiset järjestöjen tilaisuudet. 
  - Näyttämön hyödyntäminen mm. tilaisuuksien juontamiseen  
  - Äänentoistolaitteet, mikrofoni. 
  - Video ym. esitykset
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11. SOPIMUKSET
21. Vakiovuorot

Tällä hetkellä suulliset sopimukset perustuvat Pirtin kotisivuihin. 
  - Suurin osa on toiminut vuosikausia. 
  - Kauden lopussa kysytään Pirtin tilojen vuokraajilta, varataanko tilat seuraavalle kaudelle  
  - Kauden alussa tilojen varauksessa ovat etusijalla vanhat asiakkaat

22. Juhlatilaisuudet
Tällä hetkellä jokaisesta tilaisuudesta tehdään sopimus. 
  - Pohjana sopimusmalli 
  - Vuokra ja ennakkomaksu 
  - Tilat siivottava juhlien jälkeen, sitä varten pantti, joka palutetaan siivouksen jälkeen  
  - Vuokra maksettava ennen juhlatilaisuutta

12. LASKUTUS
23. Yksittäistuntien laskutus

Tällä hetkellä pääsääntöisesti kuukausilaskutus seuraavan kuukauden alussa. 
  - Pohjana laskumalli 
  - Eräpäivä 14 vrk laskun päiväyksestä 
  - Laskussa seloste tapahtumasta, viikonpäivä ja kellonaika  
  - Tuntierittely perusteena 
  - Lasku lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, myös muut laskutustavat ovat mahdollisia 

24. Mainostaminen

Tällä hetkellä fonectan haku ja kuntahakemisto ovat käytössä.

13. SEURAAVA KLUBI
25. Aihe ja ajankohta

Pirtin klubin kokoontumisajankohdaksi sovittiin kuukauden 1. tiistai klo 18-19 
Aiheena 7.3  
  - Ilmaispalvelut ja niiden kehittämisehdotukset Espoossa
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