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Valtuustoaloite 17.4.2019 / Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa
Khall 03.02.2020 § 29
Valmistelija palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt, puh. 040-538 0452
ja sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400-542 062
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 28.3.2019 aloitteen, jossa esitetään paikallisista kulttuurin ja taiteen asiantuntijoista koostuvan työryhmän perustamista etsimään Vinnin tilalle toimintaedellytyksiä ja
ideoimaan tulevaa käyttöä niin, että testamenttilahjoittajan, kulttuuripersoona Helana Ojan tahto toteutuu.
Täsmennyksenä aloitteessa todetaan vielä, että työryhmän roolina
olisi paneutua etsimään oman asiantuntemuksensa ja verkostojensa
avulla ratkaisumalleja ja kehittämisideoita yhteistyössä kaupungin
kanssa Vinnin kulttuuritilalle. Tavoitteena olisi, että tilasta muodostuisi Jämsän kulttuurielämää virkistävä, kaupungin imagoa nostava,
uudenlainen kulttuurikohde, joka kunnioittaa myös lahjoittajan tahtoa.
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.11.2019 § 139, että
osa Vinnin esineistöstä lahjoitetaan Keski-Suomen museolle Helena
Ojan nimeä kantavaksi kokoelmaksi.
Kaupungin rakennusvalvonta on antanut rakennusluvan Vinnin pihapiirin piha-aitan käyttötarkoituksen muuttamiseksi vapaa-ajan asunnosta pysyvään asumiseen tarkoitetuksi rakennukseksi (johtava rakennustarkastaja 26.6.2019 § 217). Loppukatselmusta ei ole tehty,
vaan odotetaan jätevesijärjestelmän uudistamista. Loppukatselmuksen jälkeen käyttötarkoitus voidaan muuttaa. Rakennuksen jätevesijärjestelmä tulee uudistaa säädösten mukaiseksi. Paikalla on pidetty
katselmus ja suunnittelutyö on käynnissä. Arvioitu valmistumisaika
on vuoden 2020 alkupuolella.
Aittarakennuksen vuokraamista residenssiperiaatteella on myös valmisteltu. Aitta on Honka-rakenteen toimittama ja pystytetty paikalle
vuona 1996. Piirustuksien mukaan aitassa on noin 96 neliötä. Alakerrassa on tupakeittiö, sauna, WC- ja pesutilat. Yläkerrassa on aula
ja kaksi makuuhuonetta. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Tilat
ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.
Residenssillä tarkoitetaan taiteilijalle tarjottua määräaikaista asuin- ja
työtilaa. Residenssi voi olla vuokrattava tai tila voidaan tarjota taiteilijalle myös niin, että hän tekee työtä, jolla korvaa vuokran osin tai ko-

konaan. Ratkaisematta on, annettaisiinko asumis- ja työskentelymahdollisuus taiteilijalle, tutkijalle tai esimerkiksi media-alan toimijalle. Ratkaisematta on, annettaisiinko asumis- ja työskentelymahdollisuus taiteilijalle, tutkijalle tai esimerkiksi media-alan toimijalle.
Sivistyslautakunta hyväksyi edellä mainitussa kokouksessaan myös,
että seuraavassa vaiheessa Vinnin käytön suunnittelusta tullaan järjestämään vuoden 2020 alkupuolella avoin yleisötilaisuus, jonne toivotaan laajaa joukkoa yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä ideoimaan toimintoja. Tämän jälkeen tulee arvioitavaksi erillisen kehittämishankkeen käynnistäminen. Samankaltaisten kohteiden kehittämisestä monipuoliseksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimintakeskukseksi
löytyy hyviä esimerkkejä muualta Suomesta. Omaan kokoonsa ja toimintamahdollisuuksiinsa suhteutettuna Vinnistä voidaan saada kiinnostava, monien toimintojen keskus, jota mahdollinen residenssiasunto täydentää.
Sivistyslautakunnassa hyväksytty avoin yleisötilaisuus tähtää osittain
samaan kuin valtuustoaloite. Avoimen tilaisuuden kautta voi kuitenkin syntyä vielä monipuolisempia ideoita alueen kehittämiseksi, kuin
ainoastaan aloitteentekijöiden ehdottaman asiantuntijaryhmän kautta. On arvioitavissa, että Vinni kiinnostaa järjestötoimijoita, yrittäjiä ja
yksityisiä siinä määrin, että alueesta voidaan hyvällä yhteistyöllä kehittää sekä aloitteentekijöitä että testamentin henkeä parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttävä kohde. Samalla voitanee luoda myös työllistymistä tukevaa toimintaa.
Se että aloitteen tekijät ovat nostaneet kulttuuritoiminnan yhdeksi vetovoimatekijäksi ja kaupungin imagoa kehittäväksi, on tervetullutta ja
kannatettavaa. Aloitteentekijät ansaitsevat kiitoksen aktiivisuudestaan ja kiinnostuksesta otsikon mukaisessa asiassa.
Toimivalta, johon päätös perustuu
- Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
- Kuntalaki § 39: Kunnanhallituksen tehtävät (vastaa valtuuston
päätösten valmistelusta)
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa asiaselostuksen mukaisen
vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa
valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.
Aloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kvalt
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

