GRAFIIKAN PAJAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttäjän nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Pajan käyttöaika

Aiempi kokemus grafiikan
tekniikoista
Tekniikka, jolla tulen
työskentelemään
grafiikan pajalla

 Syväpaino

 Kivilitografia

 Kohopaino

 Serigrafia

Taidegrafiikan koulutus
Taidegrafiikan kurssi

Opettajan suositus
Henkilötunnusta tarvitaan laskutusta varten, kulttuuripalvelut ei ylläpidä henkilötunnuksia sisältävää
rekisteriä

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Pajan käyttäjältä laskutetaan aina käyttömaksu,
joka sisältää alv 24%.

vuosimaksu
6 kk
3 kk
1 kk
viikko
vuorokausi

alv 0%
366,94 €
201,61 €
149,19 €
107,26 €
66,13 €
32,26 €

alv 24%
455,00 €
250,00 €
185,00 €
133,00 €
82,00 €
40,00 €

Viimeisen vuoden taidealan opiskelijalle
myönnetään alennusta 50% vuosilippuhinnasta

Kurssien
tuntiveloitukset/
45 min opetustunti
Kaupungin omat
laitokset
Muut järjestäjätahot

alv 0%

alv 24%

24,00 €
30,00 €

29,76 €
37,20 €

Kulttuuripalvelut vuokraa tilat ja laitteet
seuraavasti:
− Maksu koskee ulkopuolisten järjestämiä
kursseja pajan tiloissa.
− Kurssin järjestäjiltä puolestaan vastaa
ammattitaitoisen opettajan ja tarvikkeiden
hankinnasta sekä
työskentelyturvallisuudesta.

Kulttuuripalvelut, Länsikatu 15, Rak 4A, 3.krs Joensuu, kulttuurisihteeri Sari Suvanto puh. 050 543 1906
Lomake päivitetty 7.1.2021
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Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi asianomaiselle,
kulttuuripalveluille ja Joensuun Taiteilijaseura ry:lle. Liitteenä on pajan käyttö- ja järjestyssäännöt,
joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan allekirjoittaessaan käyttöoikeussopimuksen.

Päiväys

Käyttäjän allekirjoitus

Joensuun kaupungin edustaja

Tulotilit: Tili 3460 Kust 6611 Toim 6602 Kohde 6100
________________________________
Laskutusmääräyksen asiatarkastus
________________________________
Laskutusmääräyksen hyväksyjä

__________________________€
Laskutettava summa (alv 0 %)

Alv-kanta
Alv 24 %

Alv 0 %

Selite: Grafiikan paja käyttö ajalla ____________________________________
Huom.__________________________________________________________
_______________________________________________________________
Laskutuksen hyväksyjä vs. kulttuurijohtaja Leena Hoppania
Lisätietoja laskusta antaa kulttuurisihteeri Sari Suvanto 050 543 1906

Lähetetty laskutustiimiin: ___________________________________
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JOENSUUN GRAFIIKAN PAJA
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen Grafiikan paja toimii osoitteessa: Jokikatu 8, 4. krs.
Pajan käytännön toimintaa hoitaa Joensuun Taiteilijaseura ry.
Pajassa on tilat ja välineistö syväpainoa, kohopainoa, laakapainoa ja silkkipainoa varten sekä pimiö.
Pajaa voivat vuokrata käyttöönsä sekä ammattigraafikot että pitkälle edistyneet harrastajat joko
vuodeksi tai lyhyemmäksi periodiksi kerrallaan.
Kaikista työskentelyjaksoista tehdään kirjallinen sopimus, joka sisältää pajan säännöt sekä
kulkuohjeistuksen. Pajalla työskentelyn edellytyksenä on aina käytettävän tekniikan hyvä hallinta sekä
kyky itsenäiseen työskentelyyn ja muut käyttäjät huomioon ottavaan vuorovaikutukseen.
Käyttömaksua vastaan saa kulkutunnisteen pajalle ja tilat ovat käytettävissä ympäri vuorokauden.
Tiloja on myös mahdollista vuokrata kurssien järjestämistä varten.

Joensuun Grafiikan pajan käyttö- ja järjestyssäännöt (voimassa 1.10.2015 lähtien):
1. Grafiikan pajaa vuokrataan ammattigraafikoille, itsenäiseen työskentelyyn pystyville
harrastajille ja ohjattuun kurssitoimintaan.
Pajan käyttäjältä vaaditaan riittävä ammattitaito itsenäiseen työskentelyyn pajan välineillä ja laitteilla.
2. Työskentelyaika, varaukset ja kulkutunniste pajalle.
Työskentely Grafiikan pajalla on mahdollista läpi vuorokauden. Tiloissa on sähköinen kulkutunnistusja hälytysjärjestelmä, johon ohjeet saa sopimuksen teon yhteydessä.
Etukäteen tulee tarkistaa mahdolliset kursseille sovitut ajat ja tilat. Kurssiaikoina voi
työskennellä kurssille varatussa tilassa vain jos asian on sopinut kurssin ohjaajan kanssa.
Työskentelyaika varataan noin viikkoa ennen ja sopimus käydään allekirjoittamassa Grafiikan pajalla
p. 050 460 2001 grafiikanpaja@joensuu.fi. Tilavaraus merkitään pajan ilmoitustaulun kalenteriin että
mahdolliset muut käyttäjät sen näkevät. Oma tilavaraus on muistettava perua jos ei pääse tulemaan
varattuun aikaan.
Kulkutunnisteen Grafiikan pajalle saa sopimuksen tekemisen jälkeen. Kulkutunniste on
henkilökohtainen ja sitä ei saa antaa muiden käyttöön. Turhat hälytykset korvaa jokainen pajan
käyttäjä itse.
3. Käyttömaksu kattaa tilojen, laitteiden ja työkalujen käytön sekä perusmateriaaleista:
makulatuuripaperit, puhelinluettelopaperia, rautakloridi, carborundum-hiekat, käsipyyhkeet
laattatyöskentelyyn, kasvisliimapaperit (hapollinen) ja liitujauhot. Laattamateriaali, painopaperi ja -värit
eivät sisälly käyttömaksuun.
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut laskuttaa käyttömaksut. Vuorokauden mittaiset käyttöajat
maksetaan käteisellä Carelicumin palveluihin (Koskikatu 5).
4. Toimintatapa. Grafiikan pajalla käytetään vain taidegrafiikan menetelmiä.
Toisten kanssatyöskentelijöiden, yhdistyksen ja Joensuun kaupungin omaisuutta on kunnioitettava.
Grafiikan paja on yhteistyöhuone eli on huomioitava aina muut käyttäjät. Työajan ensin varannut on
etuasemassa esimerkiksi prässin käytössä.
Jokainen pajan käyttäjä vastaa osaltaan tilan kunnosta eli siivoaa jälkensä ja tyhjentää pöytäpinnat.
Tavarat tulee laittaa paikoilleen, pestä työvälineet ja pinnat, huolehtia laitteet seuraavalle käyttäjälle
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käyttökuntoon ja viedä roskat.
Laitteiden, liuottimien ja happojen käytössä on noudatettava huolellisuutta. Samoin prässin,
painohuopien, valotuslaitteiden, imuraamin ja metallileikkurin käytössä tulee olla huolellinen.
Painohuovat on pidettävä siisteinä ja prässin puristus on vapautettava työskentelyn jälkeen. Käyttäjä
on korvausvelvollinen esimerkiksi jos on tärvellyt huovat.
5. Säilytys.
Henkilökohtaisten työvälineiden ja materiaalien varastointi on mahdollista työperiodin aikana.
Varastointi harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja varastoidut tavarat on noudettava välittömästi
niin pyydettäessä.
6. Korvausvelvollisuus.
Pajan käyttäjä on velvollinen korvaamaan omasta huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä
aiheutuneet hälytykset sekä vahingot, jotka kohdistuvat tilaan, koneisiin ja laitteisiin tai materiaaleihin,
sekä muiden töihin ja omaisuuteen.
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut ei korvaa käyttäjän omaisuus tai –henkilövahinkoja. Pajan
käyttäjä ottaa itselleen tarpeelliseksi katsomansa tapaturma- ja vastuuvakuutukset.
Mikäli käyttäjä on epävarma missä vain tekniikkaan tai käyttöön liittyvässä asiassa, hänen on
kysyttävä ajoissa etukäteen neuvoa tietävämmältä. Mikäli ongelma ilmenee työskentelyn aikana, työ
on keskeytettävä ja soitettava asiasta tietävälle. Näin vältytään turhilta huolilta, harmeilta ja tietysti
korvausvaateilta.
7. Tupakointi, alkoholin käyttö, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena
työskentely on työtiloissa kielletty.
Mikäli tällaista ilmenee, pajan käyttäjä menettää työskentelyoikeuden.
8. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Grafiikan pajalla.
Tilan tulee olla käytettävissä myös eläinpölylle allergisille.
9. Viimeinen käyttäjä.
Viimeinen käyttäjä huolehtii siitä, että kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä, valot sammutettu, ovet
suljettu ja tarvittaessa hälytysjärjestelmä kytketty päälle.
10. Palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
Grafiikan paja on jokaisen käyttäjän työtila, joten toiveet, käyttökokemukset tai mieltä vaivaavat asiat
voi välittää pajaa ylläpitävälle yhdistykselle tai kulttuuripalveluille.
11. Häiriöt pajalla.
Mikäli pajan käyttäjä rikkoo sääntöjä tai muuten aiheuttaa häiriötä pajalla tai jättää käyttömaksun
maksamatta, on Joensuun kaupungin kulttuuripalveluilla oikeus määrätä hänet pajan käyttökieltoon.
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut
(Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja 3.9.2015 § 23)

