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Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Kausansaarentie 3 
47400 KAUSALA 
 
 
OHJEITA NÄYTTELYASETTAJILLE KESÄLLÄ 2018 
 
Arvoisa taiteilija/taiteilijat, tervetuloa Iitin Kirkonkylän Kylätaloon!  
 
Kylätalo sijaitsee kauniissa ja palkitussa Iitin Kirkonkylän miljöössä osoitteessa Kymentaantie 1, 47520 Iitti. 
Kylätalossa on toimintaa koko kesän ajan aina huhtikuun lopusta elokuun loppuun. Iittiläiset järjestöt 
pitävät avoinna kesäkahvilaa ja talossa on Iitin Käsityöläiset ry:n Suvipuoti. Iitin Musiikkijuhlat järjestetään 
tänä vuonna ajalla 13.-16.6.2018.  
 
Kylätalo on avoinna sunnuntaista perjantaihin klo 10.00–20.00 ja lauantaisin klo 10.00–17.00. 
Juhannusaattona Kylätalo on avoinna klo 10.00–17.00. 
 
Kylätalon näyttelytilan näyttelyihin sovelletaan seuraavia ohjeita: 
 
1. Näyttelyt ovat pääsääntöisesti kahden viikon mittaisia, tiistaista maanantaihin. Iitin kunta lähettää tilasta 

vuokralaskun taiteilijalle. Vuokrahinta on 297,60 €/2 vkoa (sis. alv). 
 
2. Näyttelyn ripustus tapahtuu ensimmäisenä tiistaina, mielellään aamupäivästä, valmistuen viimeistään klo 18.00. 

Näyttelyä pääsee pystyttämään tiistaina klo 9.00, jolloin paikalla on Kylätalon kesäemäntä, joka pyydettäessä 
pystyy auttamaan ja neuvomaan pulmatilanteissa.  Ripustuksesta huolehtii ja sen tekee kokonaan taiteilija itse.  

 
Kylätalon näyttelytiloissa käytössä oleva ripustustekniikka on katon rajassa kulkeva kisko, josta ripustus lähtee 
muovilangoilla. Langoissa on säädettävä, liukuva koukkusysteemi. Sopiva korkeus taululle on helpoiten 
sovitettavissa, jos taulussa on molemmissa reunoissa ripustuslenkit melko ylhäällä. Painavimmat teokset 
kannattaa ripustaa rautalangoilla. Muoviset ripustuslangat koukkuineen sekä tikapuut löytyvät paikan päältä.  

 
HUOM! SEINÄMATERIAALEIHIN EI SAA LYÖDÄ NAULOJA EIKÄ NIITTEJÄ eikä seinille ei saa kiinnittää 
materiaalia (tarroja, ilmastointiteippiä tms.), joka saattaisi irrottaa seinämaalia. Kylätalon seinäpinnat on 
restauroitu vanhaa kunnioittaen. Suojelethan sinäkin ainutlaatuista näyttelymiljöötä. 
 

 Taidenäyttelyiden järjestäjiä on useita ja heillä on erilaisia tarpeita ripustuslangankojen pituuksille. Ethän katko 
muovisia ripustuslankoja. (Katkotuista langoista lähetetään lasku taiteilijalle.) 

 
3. Saatavilla on valkoisia veistosalustoja, jotka on tehty lastulevystä ja jotka ovat korkeudeltaan 110 – 130 cm. 
 
4. Teosten merkintään seinälle ja jalustoihin suosittelemme paperilappuja, jotka kiinnitetään sinitarralla (ei 

liimapaperia eikä liimallisia osoitelappuja tai tahraavia teippejä). 
 
5. Näyttelyn purkaminen tapahtuu maanantaina klo 20 jälkeen. Suosittelemme tätä aikaa, koska heti seuraavana 

aamuna on tulossa seuraavan näyttelyn ripustus. 
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6. Taiteilijat hoitavat itse avajaisensa, jos haluavat sellaiset pitää sekä tiedottamisen lehdistölle. Lehdet ottavat 
mielellään tehtäväkseen juttuja ja pyytävät haastattelua:    

Paikallislehti Iitinseutu toimittaja Ritva Launeskoski 0400 723727 ritva.launeskoski@iitinseutulehti.fi 
päätoimittaja Voitto Ruohonen 0400 727234 voitto.ruohonen@iitinseutulehti.fi 
Kouvolan Sanomat  (05) 2800 4212,  
toimitus@kouvolansanomat.fi kulttuuri@kouvolansanomat.fi 
Etelä-Suomen Sanomat uutispöytä 044 7360 540 
toimitus@ess.fi, kulttuuri@ess.fi 
YLE aluetoimitukset kotka@yle.fi , lahti@yle.fi 

 
7. Iitin kunnan puolesta näyttelyn esineitä ei vakuuteta. Taiteilijat voivat halutessaan vakuuttaa teoksensa itse. 

Näyttelytila ei ole vartioitu Kylätalon aukioloaikoina. 
 
8. Taiteilija voi merkitä teoksiin myyntihinnan ja ostaja voi varata teoksen itselleen antamalla yhteystietonsa 

näyttelynasettajalle. Myyntiprovisiota ei peritä. Ostaja ja taiteilija hoitavat teoksen luovutuksen ja maksun 
keskenään. Myytyä teosta ei saa viedä pois näyttelyaikana. 

 
9. Taiteilijat voivat tuoda oman vieraskirjan, julisteet ja esitteet sekä koristeet näyttelytilaan. Myös kortteja tms. 

pientä voi olla myynnissä taiteilijan ”piikkiin”. Yhteystietojen kannattaa olla esillä mahdollisia ostokontakteja 
varten. 

 
10. Kirkonkylän Kylätalossa käy näyttelykauden aikana noin 20000 kävijää. Suurin osa asiakkaista kulkee 

kesäkahvilan kautta. Joskus saattaa käydä niin, etteivät istuinpaikat kahviossa riitä ja joudumme käyttämään 
tilapäisesti näyttelysalia kahvia tarjoillessa. Näin käy varsinkin suurempien vierailijaryhmien, kuten bussiryhmien 
kanssa. Tällaiset tilanteet kestävät yleensä korkeintaan tunnin ajan. Pyydämme, että näytteilleasettajat 
hyväksyvät tällaiset satunnaiset tilapäisjärjestelyt.  

 
11. Kirkonkylän kylätalon kahvila- ja näyttelytoiminnasta voi kysyä lisätietoja Iitin kunnankirjastosta tai tarvittaessa 

vt. sivistystoimenjohtaja Niina Hongolta. Kylätalossa on arkisin paikalla kesäemäntä, jolta saa päivisin apua 
akuutteihin ongelmiin. 

 
 

Yhteystiedot:  
 

Puh: 040 4833781 KIRKONKYLÄN KYLÄTALO 24.4.–31.8.2018 
 

Puh: 040 4833732 / vt.sivistystoimenjohtaja Niina Honko niina.honko@iitti.fi 
 
Puh: 040 4833800 / Iitin kunnankirjasto kirjasto@iitti.fi 
 
 
 

 Menestyksekästä näyttelykautta!  
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