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Tule elävöittämään Riihimäen kaupunginmuseon pihaa kesäkahvilalla ja 

tapahtumilla 

Riihimäen kaupunginmuseon pihapiirissä on tarjolla idyllinen, mutta vaatimaton 

kesäkahvilapaikka toimijalle, jolla on intoa tuottaa ja koordinoida alueelle myös erilaisia 

tapahtumia. Tavoitteena on rakentaa kahvilan ympärille aktiivinen ja viihtyisä kesäkeidas 

kaupunkilaisten iloksi. 

Kahvilatilat sijaitsevat Rautatienpuistossa kaupunginmuseon ulkorakennuksessa. 

Kahvilatoimintaa toivotaan järjestettäväksi kesäkaudella museon aukioloaikojen 

mukaisesti. Tapahtumia voidaan ideoida ja tuottaa yhdessä muiden yhdistysten, yritysten, 

kaupunginmuseon sekä kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa. Tapahtumia 

varten pihassa on esiintymislava, tanssilattia ja nurmialueita. Tapahtumat voivat olla 

esimerkiksi erilaisia esiintymisiä, musiikkia, myyjäisiä, työpajoja, tansseja, liikuntahetkiä, 

keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, kädentaitojen esittelyä, piknikkejä tai mitä vaan mukavaa 

yhdessäoloa, joka soveltuu ulkotilaan. 

Kaupunginmuseon pihalla on järjestetty kaupungin ja eri yhdistysten kesätapahtumia sekä 

monenlaisia yksityistilaisuuksia. Perhejuhliin voi tilata museolta myös teemasisältöjä. 

Kesäkahvila on ollut avoinna sunnuntai-iltapäivisin ja siitä on vastannut viime vuosina 

paikallinen Marttayhdistys. Jatkossa tarkoituksena on laajentaa kahvilan aukioloaikoja ja 

tapahtumakirjoa. 

Kahvila- ja tapahtumatoiminnan mahdollisuuksista kaupunginmuseon pihalla on saatu 

ajoittain kyselyitä eri toimijoilta. Toimijahaku on avoin, jolla kaupunki haluaa varmistaa 

tasapuoliset osallistumismahdollisuudet kaikille. Toimintasopimus tehdään määräajaksi 

kesäkaudelle 2022. Kaupungin työllisyyspalvelut voi auttaa kahvilan aputyövoiman 

hankkimisessa ja esimerkiksi palkkatukihenkilön työllistämismahdollisuuksien 

selvittämisessä. 
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Avoimia tarjouksia otetaan vastaan sähköpostilla (kirjaamo@riihimaki.fi) 29.4.2022 asti. 

Toimijan valintaan vaikuttaa toimintasuunnitelma ja kahvilan aukioloajat. Valinnan tekevät 

Riihimäen kaupunginmuseon ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden edustajat.  

Kesäkahvila 

Kahvila sijaitsee Riihimäen kaupunginmuseon pihapiirissä. Kahvilatoimintaa toivotaan 

järjestettäväksi kesäkaudella museon aukioloaikojen mukaisesti. Museo on auki ti–pe ja su 

klo 12–17 (la ja ma suljettu). 

Kesäkäyttöön soveltuvat kahvilatilat sijaitsevat museon piharakennuksessa. Toisessa tilassa 

voi olla kahvilan myyntipiste ja toisessa tilassa asiakastiloja. Tiloissa on sähköt, mutta ei 

juoksevaa vettä. Keittiö- ja WC-tilat ovat museon sisällä. Kahvilakalusteita voi tuoda itse ja 

niitä on museolla myös osittain valmiina. Tilassa ei ole kylmälaitteita, kahvinkeitintä tai 

mikrouunia. Istuinryhmiä voi sijoittaa ulkorakennuksen edustalle. 

Tapahtumat 

Tapahtumia varten pihassa on esiintymislava ja tanssilattia. Kahvilatoimijan toivotaan 

organisoivan monipuolista tapahtumatarjontaa kesäkauden ajaksi museon piha-alueelle. 

Tapahtumat voivat olla esimerkiksi erilaisia esiintymisiä, musiikkia, myyjäisiä, työpajoja, 

tansseja, liikuntahetkiä, keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, kädentaitojen esittelyä, 

piknikkejä tai mitä vaan mukavaa yhdessäoloa, joka soveltuu ulkotilaan. Tapahtumia voi 

tietyin rajoituksin järjestää myös museon aukioloaikojen ulkopuolella ja ne voivat olla 

yleisölle maksuttomia tai osa niistä voi olla myös maksullisia. Tapahtumia ja teemapäiviä 

voidaan ideoida lisää yhdessä muiden yhdistysten, yritysten, kaupunginmuseon ja 

kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa. Kaupunki varaa tapahtumien 

esiintyjäpalkkioihin 1000 euroa (alv 0 %), toimija voi tehdä ehdotuksen rahan käytöstä 

osana tapahtumasuunnitelmaa. Kaupunki varaa oikeuden myös itse järjestää ohjelmaa 

museon sisällä tai piha-alueella. 
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Kahvilatoiminnan sopimus ja toteutus 

Toiminnasta tehdään määräaikainen sopimus kaupungin kanssa kesäkaudelle 2022. 

Toimija tekee tarjouksen kausivuokrasta, vuokrana peritään kuitenkin vähintään 500 euroa 

(alv 0 %). Toimija vastaa kahvilan toiminnasta sekä tapahtumien koordinoinnista ja 

markkinoinnista itsenäisesti. Kaupungin työllisyyspalvelut voi tarvittaessa auttaa osa-

aikaisen palkkatukihenkilön työllistämismahdollisuuksien selvittämisessä. Ota yhteyttä: 

Mika Ågren, puh. 050 464 4837. 

Tarjouksen tekeminen ja lisätiedot 

Toivomme avoimia tarjouksia kesäkahvilan vuokraamisesta 29.4.2022 mennessä 

sähköpostilla kirjaamo@riihimaki.fi. Liitä mukaan aukioloaikaehdotus, 

tapahtumasuunnitelma ja vuokratarjous. Valinnan tekevät kaupunginmuseon ja kulttuuri- 

ja tapahtumapalveluiden edustajat. Ensisijaisesti valintaan vaikuttavat 

tapahtumasuunnitelma ja mahdollisimman hyvin museon aukioloaikoja vastaava 

palveluaika. Valinta tehdään 6.5.2022 ja kaikille hakijoille ilmoitetaan tuloksesta. 

Kysy rohkeasti lisätietoja! 

Helena Lindstén 

Johtava intendentti, Kaupunginmuseo 

040 330 4115 

helena.lindsten@riihimaki.fi 

Anna Vesén 

Vastaava kulttuurituottaja 

Riihimäen kaupunki 

040 330 4701 

anna.vesen@riihimaki.fi 


