
PUKKILAN KUNTA  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 Päivämäärä Päätösnumero 
 10.12.2021 11/2021 
  

 

 
Asia  

SOPIMUS KOIVULINNAN TOIMINNASTA 2022  

 
 Koivulinna on yksi kesäisen Pukkilan sydämistä kuntalaisten, mutta myös matkailijoiden 

näkökulmasta. Koivulinnan galleristi-toiminnalla on tavoiteltu hallittua toimintatapaa, 
joka vähentää monikerroksisuutta ja hajanaisuutta, sekä mahdollistaa osaltaan kunnan 
monipuolisen kulttuuritarjonnan. Koivulinnan Ystävien lopetettua toimintansa 2020 näyt-
telytoiminnan ja kahvion hoitamisesta on vastannut kokonaisuudessaan galleristi Juha-
Pekka Ikäheimo. Hänen kanssaan Pukkilalla on ollut 1+2 sopimus vuodesta 2018-2020. 
Kunnan roolina on sopimuskaudella ollut toiminnan avustaminen määrärahojen puit-
teissa ja kiinteistön ylläpidosta huolehtiminen. Lisäksi hänen kanssaan on tehty sopi-
mus vuoden 2021 toiminnan järjestämisestä. Nyt solmittavan sopimuksen mukaan gal-
leristi voi halutessaan palkata kunnan kesätyöntekijänuoren työparikseen, mutta tällöin 
nuoren palkkakustannukset sivukuluineen vähennetään galleristille maksettavasta kor-
vauksesta. 
 
Vastuullisen ja asiantuntevan toimijan valinta mahdollistaa Galleria Koivulinnan kesä-
toiminnan sekä tukee Pukkilan Kotiseutumuseon toimintaa. Kunta maksaa palkkiota 
näyttelykaudesta yhteensä 5000 euroa. Toiminta ja siihen varatut rahat Pukkilan kun-
nanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021. 
 
Koivulinnan tulevaisuutta tulee tarkastella jatkossa mm. talon huollon ja perusparanta-
misen osalta, sekä pihan ja puutarhan kohentamisen mahdollisuudet tulee arvioida.  

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Päätän tehdä sopimuksen 15.12.2021 kuvataiteilija Juha-Pekka Ikäheimon kanssa. 
Sopimuksella sovitaan, että Ikäheimo vastaa Koivulinnassa ja sen pihapiirissä harjoitet-
tavasta näyttelytoiminnasta näyttelykaudella 1.6.-31.8.2022. Galleriatoiminnan tulee olla 
pääsääntöisesti avointa kaikille kävijöille ja sen on oltava miljööseen sopivaa. Painotus 
on näyttelytoiminnassa ja vastuullinen toimija on galleristi. Toimijan tulee tehdä yhteis-
työtä kunnan ja museonhoitajan kanssa. Toimija voi tehdä yhteistyötä myös muiden 
toimijoiden kanssa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla siten, että viime kädessä galleristi 
vastaa toiminnallisesta kokonaisuudesta. 
 

  
 
Sanna Saarenkoski 
hyvinvointipäällikkö 

Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

Juha-Pekka Ikäheimo ja laskentasihteeri 
Päivämäärä 

 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  

 [  ] Luovutettu asianosaiselle [x] Lähetetty sähköpostitse   
  

 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


