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Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vaiku-
tusta elämänlaatuun ja hyvinvointiin sekä 
yksilön, yhteisön että yhteiskunnan tasol-
la. Kulttuuri ja taide ovat myös osa perus-
oikeuksia: YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja 
Suomen perustuslain mukaan jokaisella 
tulee olla oikeus päästä osalliseksi kult-
tuurista ja nauttia taiteista. 

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kult-
tuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää 
terveyttä ja hyvinvointia. Jokaisella meis-
tä on tietysti tästä oma ajatus.

– Kulttuurista hyvinvointia voi toiselle 
tuoda se, että pääsee nauttimaan tai-
teesta katsojana, toiselle se, että pääsee 
itse osallistumaan vaikkapa perhesirkuk-
seen tai kuoroharrastukseen. Parhaassa 
tapauksessa molemmat tavat olisivat 
mahdollisia esimerkiksi vanhusten pal-
velukeskuksen asukkaille, sanoo Taiteen 

edistämiskeskuksen taiteen ja hyvinvoin-
nin läänintaiteilija Arttu Haapalainen.

Haapalainen koordinoi Pirkanmaan alu-
eellisen kulttuurihyvinvointisuunnitel-
man laatimista yhdessä monialaisen asi-
antuntijaryhmän kanssa. Suunnitelma 
toteutuu osana alueellista terveyden 
edistämisen koordinaatiota, jota johtaa 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, ja jossa 
ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. 
Näin kulttuuri pääsee samaan sarjaan 
aikaisemmin tehtyjen alueellisen ravitse-
mussuunnitelman ja terveysliikuntasuun-
nitelman kanssa. 

– Kulttuurihyvinvointi on Suomessa to-
teutunut oikeastaan tuhansina hankkei-
na, joista on lähes aina saatu positiiviset 
tulokset. Nyt yritämme yhdessä etsiä ta-
paa, jolla näiden hankkeiden hedelmistä 
saataisiin pysyviä toimintatapoja, Haapa-
lainen kertoo.

Tarkoituksena on tehdä helposti hyödyn-
nettävä työkalu, jonka avulla kuntiin voi-
daan luoda hyvälaatuista kulttuurihyvin-
vointia edistävää toimintaa.

Maaliskuun lopussa suunnitelma tulee 
lausuntokierrokselle kuntiin, ja näillä nä-
kymin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hal-
litus hyväksyy suunnitelman kesäkuussa. 
Syksyllä voidaankin jo ryhtyä toteutta-
maan hyvää suunnitelmaa.

– Tärkeää on, että suunnitelma ei jää kir-
jahyllyyn vaan, että se synnyttää konk-
reettista toimintaa arkeen. Kuinka paljon 
kiinnostavampaa ja hauskempaa elämä 
olisikaan, jos sairaaloissa, palvelukeskuk-
sissa, kouluissa, työpaikoilla ja kaupunki-
kuvassa olisi enemmän taidetta, Haapa-
lainen pohtii.
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Kaupungin liikuntapalvelut on ottanut 
käyttöön Sportywe mobiilisovelluksen. 
Sportywe on ilmainen mobiilisovellus, 
joka yhdistää liikuntapaikat ja samoista la-
jeista kiinnostuneet ihmiset. 

Sportywen avulla voit etsiä sinua lähinnä 
olevia liikuntapaikkoja, ihmisiä tai tapah-
tumia. Voit myös luoda omia tapahtumia 
ja kutsua Sportywen avulla muut käyttä-
jät mukaan.  Liikuntapaikkoja, ihmisiä ja 
tapahtumia voi etsiä käyttämällä seuraa-
via tunnisteita: #Sportywe #Besportywe 
#Beactive 

Kaikki Nokian kaupungin liikuntapaikat 
tietoineen löytyvät sovelluksesta. 

Ilmainen sovellus on ladattavissa puheli-
meen sovelluskaupoista. 

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuo-
si. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 
9.4.2017, huhtikuun toisena sunnuntaina. 

Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.–
4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4. Kuntavaaleissa 
valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. 
Nokian kaupunginvaltuustoon valitaan 
yhteensä  51 valtuutettua.

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 
koko Suomen äänestysprosentti oli 58,3 ja 
Nokialla 60,7.
Kuntavaalit.fi -sivusto kertoo, mistä kunta-
vaaleissa ja kuntien toiminnassa on kyse. 

Miksi äänestäminen kannattaa? 
Miten äänestäminen tapahtuu? 
Miksi kunnista kannattaa kiinnostua? 

  Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat:

  Uimahalli, Välikatu 24
  29.–31.3. klo 10–18
  1.4. klo 10–15
  2.4. klo 11–15
  3. – 4.4. klo 10–18

  K-Supermarket Löytis, Kyyninkatu 22 
  ja K-Citymarket, Nuijamiestentie 5
  29.–31.3. klo 9–19
  1.4. klo 10–16
  2.4. klo 11–16
  3.–4.4. klo 9–20

 Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain 
sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka 

on merkitty äänioikeusrekisteriin ja 
postitse kotiin saapuneeseen 

ilmoituskorttiin.

Lisätietoja Nokian kaupungin äänestyspai-
koista ja muista vaaleihin liittyvistä asioista 
löydät kotisivuiltamme: www.nokiankaupun-
ki.fi > kuntainfo > vaalit > kuntavaalit2017 

Vaalipäivän äänestyspaikat 
9.4. klo 9–20:

Keskusta; Uimahalli, Välikatu 24
Kankaantaka; 
        Kankaantaan koulu, Ilkantie 6
Myllyhaka; 
        Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30
Asemantaka; 
       Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30
Haavisto; 
        Harjuniityn koulu, Lautamiehenkatu 1
Koskenmäki; 
       Nokian koulu, Puutteenkuja 5
Ketolanmäki; 
       Koskenmäen koulu, Ketolanmäenkatu 2
Siuro; Siuron liiketalo, Pentintie 4
Tottijärvi;  
       Tottijärven koulu, Pajulahdentie 17
Vihola; Viholan koulu, Toukokatu 1

Sinulla on ääni - käytä sitä
Kuntavaalit huhtikuussa

Lataa Sportywe puhelimeesi ja laita itsesi liikkeelle!

Kysy mitä vain - kirjastonhoitaja vastaa

Tiesitkö, että kirjastonhoitajien tiedonha-
kutaitoja voi hyödyntää ilmaiseksi myös 
internetissä? 

”Kysy kirjastonhoitajalta” on kaikkien kan-
salaisten käytettävissä oleva tietopalvelu. 
Kirjastot.fi-sivustolta löytyvään valtakun-
nalliseen verkkopalveluun tulee päivittäin 
kysymyksiä, joiden aihepiiriä ei ole ennalta 
rajattu. Uusimpia vastauksia voi kätevästi 

selailla, ja vuosien varrella kertyneet kysy-
mykset ja vastaukset muodostavat mitta-
van arkiston asiasanoineen.

Vuoden 2016 aikana palvelun kautta 
saatiin vastaus yli kahteen ja puoleen tu-
hanteen kysymykseen parinsadan kirjas-
toammattilaisen toimesta. Kysymys oh-
jautuu ensisijaisesti kysyjän kotikunnan 
kirjastoon, mutta halutessaan vastaajata-

hon voi valita esimerkiksi kahdenkymme-
nen erikoiskirjaston joukosta. Kysymyksiin 
pyritään vastaamaan muutaman päivän 
sisällä. 

Vastaus lähetetään myös kysyjän sähkö-
postiin, ja kaikki julkaistut vastaukset ovat 
avoinna kommentoinnille.
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Suun terveydenhuollon 
sähköinen ajanvaraus
Suuhygienistille voi nyt varata ajan myös 
sähköisesti. Lisäksi suun terveydenhuol-
lon jo varattuja aikoja voi tarkistaa ja pe-
rua sähköisessä palvelussa. Ajanvaraus ja 
muu palvelussa asioiminen  vaatii tunnis-
tautumisen verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. Alaikäisen lapsen 
huoltaja pääsee myös pääsee myös tar-
kistamaan ja perumaan lapsensa aikoja.
Puhelinajanvaraus toimii normaalisti.

Ikäihmisten palveluiden odotusajat 
Ikäihmisten palveluiden keskimääräiset 
odotusajat sosiaalihuoltolain mukaisiin 
sosiaalipalveluihin ovat olleet joulukuus-
sa 2016 seuraavat: 
- kotihoito 1–3 vuorokautta   
- ympärivuorokautinen hoiva (tehostettu 
palveluasuminen ja pitkäaikainen laitos-
hoito) 61 vuorokautta  
- omaishoidon tuki 45 vuorokautta

Varhaiskasvatukseen hakeminen
Elokuussa 2017 uusina varhaiskasvatuk-
sen aloittavien lasten varhaiskasvatusha-
ku on 6.–17.3.2017. 

Varhaiskasvatushakemus täytetään säh-
köisesti osoitteesta: 

 www.nokiankaupunki.fi > Kasvatus- ja 
  opetus > varhaiskasvatus > päivähoi- 
 toon hakeminen

Varhaiskasvatushakemuksia saa myös 
varhaiskasvatusyksiköistä tai kaupungin 
sivuilta tulostettuna. Hakemuksia otetaan 
vastaan myös muuna aikana. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat No-
kia, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirk-
kala, Tampere Vesilahti ja Ylöjärvi, ovat 
sopineet, että päivähoitoon voi hakea 
seudullisesti. Hakuaika muiden kuntien 
hoitopaikkoihin on sama eli 6.–17.3.2017.  
Hakemuksia otetaan vastaan myös muu-
na aikana. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 
sama kuin varhaiskasvatukseen 6.–
17.3.2017. Esiopetukseen ilmoittaudu-
taan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 
osoitteesta:

 www.nokiankaupunki.fi > Kasvatus- ja  
 opetus > varhaiskasvatus > Lomakkeet 

Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä jo 
olevat lapset ilmoitetaan esiopetukseen 
varhaiskasvatusyksiköstä jaettavalla il-
moittautumislomakkeella.

Maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia/ 
päivä), ovat oikeutettuja kaikki vuonna 
2011 syntyneet lapset. Mikäli lapsi osallis-
tuu ainoastaan maksuttomaan esiopetuk-
seen, oikeus kotihoidontukeen säilyy. 

Toimintavuonna 2017–2018 Nokian kau-
punki ostaa esiopetuspalveluja myös yksi-
tyisiltä palvelusetelipäiväkodeilta. Kilpai-
lutustuloksen mukaisesti suomenkielistä 
esiopetusta ostetaan Pitkäniemen päi-
väkodilta ensisijaisesti 26 esiopetuspaik-
kaa, jonka jälkeen haettavissa ovat myös  
Peppi&Bobby -päiväkodin suomenkieli-
set esiopetuspaikat.  Nokialaisten lasten 
englanninkielinen esiopetus ostetaan 
Peppi&Bobby -päiväkodilta.  
Näiden palvelusetelipäiväkotien esiope-
tukseen haetaan palvelusetelihakemuk-
sella:

 www.nokiankaupunki.fi > Kasvatus ja 
  opetus > Varhaiskasvatus > Yksityinen 
  päivähoito > Palveluseteli

Lisätietoja sekä varhaiskasvatukseen että 
esiopetukseen hakemisesta löytyy koti-
sivuiltamme ja niitä voi tiedustella myös 
varhaiskasvatusyksiköiden johtajilta tai 
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Pirjo 
Sepolta: puh. 040 906 1242 / pirjo.seppo@
nokiankaupunki.fi.

Kesätyöpaikat
Koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettuja 
kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikilla palve-
lualueilla. Kesätyöpaikkojen hakuaika on 
27.2.–15.3.2016 klo 15 saakka. Toivomme, 
että täytät hakemuksen sähköisesti www.
kuntarekry.fi, mutta hakemuksen voi toi-
mittaa myös postitse.

Jos saat kaupungilta kesätyöpaikan, si-
nulle ilmoitetaan siitä huhtikuun loppuun 
mennessä. 

Pääsiäisen aukiolot
 Uimahalli on avoinna pääsiäi- 
 senä lauantaina 15.4. klo 8–16 ja 
 sunnuntaina pääsiäispäivänä
  16.4. klo 11–17. 
 Pääkirjasto on avoinna 
 lauantaina 15.4. klo 9–15.

Avustusten haku 
Vapaa-aikalautakunnan alaiset toi-
minta-avustukset ovat haettavissa 
maaliskuun aikana. Hakuaika on 6.–
31.3.2017. Haku päättyy 31.3.2017 klo 
15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei 
käsitellä. Hakuohjeet 6.3.2017 alkaen  
osoitteessa: 

 www.nokiankaupunki.fi > Vapaa-aika 
  > Avustukset

Vakituisten käyttövuorojen haku
Vakituiset käyttövuorot ovat haettavissa 
kaudelle 2017–2018 vapaa-aika- ja liikun-
tatiloihin 24.4.–12.5.2017 klo 15.00 men-
nessä. Sähköiset hakulomakkeet osoit-
teessa: 

 www.nokiankaupunki.fi > Vapaa-aika 
  > Käyttövuorojen haku

Lisätietoja: Vapaa-aikapalvelut p. (03) 
5652 0100, vapaa-aikakeskus@nokian-
kaupunki.fi tai Kerholasta (Souranderintie 
13, 2.krs.).

Hinttalan näyttelyaikahaku 
Hinttalan kotiseututalon pihapiirissä si-
jaitsevista aitoista voi kesäaikaan vuokra-
ta näyttelytilaa. Näyttelyajat kesäkaudelle 
2017 ovat haettavissa 17.3.2017 mennes-
sä. Näyttelyaikaa haetaan ensisijaisesti 
sähköisellä hakulomakkeella:

 www.nokiankaupunki.fi > Vapaa-aika 
  > Tapahtumat >Hinttalan tapahtumat  
 > Hinttalan näyttelyaikahakemus

Lisätietoja Nokian kaupungin kulttuuri-
palvelut p. 040 133 4101.

Tiedotteet
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Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuun-
nitelmat ovat yleistyneet kunnissa viime 
vuosina. Nokialla ollaan edelläkävijöiden 
joukossa, sillä Nokian Kulttuuripolku ta-
voittaa perusopetuksen lisäksi myös var-
haiskasvatuksen. 

– Yhtenä syynä on varmasti se, että Noki-
alla kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä päi-
vähoito ja koulut ovat tehneet tiivistä yh-
teistyötä yli kaksikymmentä vuotta, kertoo 
kulttuurikoordinaattori Pia Keltti Nokian 
kaupungin kulttuuripalveluista. 

Bändileikkejä Lauttalan päiväkodilla
 Kämppätiellä.

Päivähoitopaikka on lapsen 
kulttuuriympäristö 

– Varhaiskasvatusyksiköt ovat lasten tär- 
keimpiä kulttuuriympäristöjä, kuvaa var-
haiskasvatusyksikön johtaja Eira Viitanen.
 
– Kasvattajan merkitys kulttuurin siirtämi-
sessä on tärkeä. Annamme pohjan nähdä 
maailma kauniina ja moninaisena. Toisaal-
ta taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan 
käsitellä myös hankalia asioita lapsilähtöi-
sesti. Kykyä innovoida ja luoda uusia toi-
mintatapoja tarvitaan yhteiskunnan kaikil-
la alueilla. 

Yhteistyö syvenee, kun se on suunnitel-
mallista. 

– Työryhmä kuuntelee palautetta ja toivei-
ta, ja yhteisen ideoinnin kautta niistä muo-
dostuu suunnitelma, joka määrittää ikään 
kuin minimin, josta jokaisen lapsen tulee 
päästä osalliseksi. Nokian Kulttuuripolku 
määrittelee siten myös resurssien kohden-
tamisen tehokkaasti, mutta innostavalla 
tavalla, Keltti kertoo.

Teemavuosi nivoo yhteen 
oppimisen eri asioita

Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuk-
sessa teemavuosittain, kuluvan vuoden 
painotus on tanssissa. Varhaiskasvatuksen 
yksiköille järjestetään vierailuja, kuten par-
haillaan kiertävä Tanssiteatteri MD:n esitys. 
Kaikilla yksiköillä on vapaus toteuttaa tee-
mavuotta omalla tavalla. 

Teemavuosi erilaisine tempauksineen in-
nostaa kyseisen taiteenlajin käyttämiseen 
jatkossakin luonnollisena osana arkea. Mu-
siikin teemavuodesta kulttuurivastaavat 
totesivat, että musiikkia ryhdyttiin käyttä- 

mään aiempaa laajemmin ja monipuoli-
semmin. Muutama päiväkoti esimerkiksi 
kokosi Sibelius-huoneen, jonne saattoi 
mennä rentoutumaan patjoille klassista  
musiikkia kuunnellen. 

– Mitä tahansa voi myös opettaa musiikin 
avulla; matematiikkaa, äidinkieltä, käytös-
tapoja, tunteiden käsittelyä ja niin edel-
leen, kertoo lastentarhanopettaja Päivi 
Tuokko-Patrikainen. 

– Kulttuuripolku on luotu, jotta kulttuuri-
kasvatus tavoittaa tasa-arvoisesti lapset ja 
nuoret Nokialla. Se avaa ja tuo lähemmäs 
taiteen ja kulttuurin monimuotoisuutta. 
Nokian Kulttuuripolku on liitetty osaksi var-
haiskasvatussuunnitelmaa ja perusope- 
tuksen opetussuunnitelmaa, ensimmäis-
ten joukossa tämäkin, Pia Keltti summaa.

Tanssiharjoituksia 
Kyyninkadun päiväkodilla.

Varhaiskasvatuksen Kulttuuripolku Nokialla on maamme edelläkävijöitä


