
 

 

 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Paikalla:   
Anitta Forssen Nokian Näyttelijäyhdistys ry   
Risto Aarni Nokian Puhallinmusiikki ry  
Raimo Valkama Nokian Työväen mieskuoro, Pinsiön mieskuoro, Nota bene Nokia, Nokian mieskuoro 
Jyrki Käkönen Siuro-Seura ry  
Keijo Rantanen Suomen Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry 
Pentti Nieminen Nokian Harmonikkakerho ry 
Mervi Veijola Nokian näyttämön kannatusyhdistys 
Veijo Hynninen  Nokia-Seura ry 
Riikka Rannikko Nokian Mammat ry 
  
Tiina Alakoski nuorisopalvelut/ nuorisopalvelupäällikkö 
Pia Keltti kulttuuripalvelut/ kulttuurikoordinaattori  
Marko Ojala vapaa-aikapalvelut/ vapaa-aikajohtaja 
 
Poissa: 
Tarja Nieminen Nokian Partiotytöt 
Antti Keskinen Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistys ry 
Pirkka Lappalainen Kaupunkikehityslautakunnan edustaja 
Laura Lehtinen Vapaa-aikajaoston edustaja 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

Todettiin että muistio on lähetetty, eikä siihen ole huomautettavaa. 
 

3. Lähetekeskustelu vapaa-aikajaoston avustusohjeesta 
 Keskusteltiin voimassa olevan ohjeen avustuskriteereistä, pisteytysperiaatteista 

ym. mahdollisista päivitystarpeista. 
 Olennaisimmat keskustelussa esille tulleet asiat: 

o pisteytyskäytäntöön ollaan pääosin tyytyväisiä. Pisteitä saa toiminnan 
perusteella.  

o voisiko saada lisäpisteitä, jos yhdistyksellä on yhteistyötä vuoden aikana 
toisten yhdistysten kanssa? 

o miten mitata toiminnan laatua tai kulttuurin rikastamisesta? Saisiko sitä 
jotenkin vielä pisteytykseen mukaan? 



 

 

o säännöllistä toimintaa tai tapahtumia järjestävät yhdistykset saavat 
enemmän pisteitä. Osalle yhdistyksistä tämä ei ole luonteva tapa toimia, 
vaan toiminta keskittyy muutamiin vuosittaisiin tapahtumiin. 

o viestintäasiat puuttuvat pisteytyskriteeristöstä. Voisiko korvata taloutta 
koskevan osuuden? 
 

Projektiavustuksista: 
- Todettiin että vapaa-aikajaosto jakaa käyttösuunnitelman yhteydessä 

tammikuussa kokonaisavustussumman eri kategorioihin. Tämä jako ja 
projektiavustusten osalta avustusmäärärahan muutos (eli mitä on jäljellä) 
olisi hyvä laittaa kaupungin verkkosivuille näkyviin. Helpottaa hakemusten 
tekoa. 

- Tiina kertoi nuorten projektiavustuksista ja siihen liittyvästä mahdollisesta 
uudistuksesta. Nuorten vapaat ryhmät voisivat hakea pieniä avustuksia 
tapahtumaideaansa pitkin vuotta. 
 

Yleisesti todettiin että avustusten vaikuttavuus pitää saada paremmin näkyviin. Eli 
mitä kaikkea toimintaa ja tapahtumia yhdistyksen vuoden mittaan tuottavat 
kuntalaisille.    

 
4. Tampereen ja Mänttä-Vilppulan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -haku 

 Tampere on kutsunut muutkin Pirkanmaan kunnat mukaan hakuun ja 
hankkeeseen.  

 Keskusteltiin Nokian mahdollisista nostoista, joita voisi tarjota hankkeeseen, mikäli 
kaupunki päättää lähteä siihen mukaan: 

o Pinsiön maataideteokset kiinnostava kokonaisuus. Yltä ja Alta on joka 
tapauksessa kunnostettava. Edellyttäisi myös kohteisiin liittyviä palveluja. 

o Nokian nimi tunnettu Euroopan laajuisesti. Tampereella ja Nokialla (ja myös 
Mänttä-Vilppulalla) paljon yhteistä. 

o imagon kannalta olisi Nokialle tärkeää olla mukana 
o teollisuus, kulttuuritoimijat ja yritykset yhdessä mukaan,  
o teemaan liittyvien tapahtumien lisäksi olla jotain pysyvää. 
o ”Nokia-museo” 
o Nokian teollinen historia tavalla tai toisella, Tehdassaaren ympäristön 

ehostaminen - selkeä matkailuelementti 
 

5. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
Parlamentin jäsenet mainitsivat mm. seuraavat tulevat tapahtumat: 

- 22.9. Seitsemän vuodenaikaa Siurossa, Koski-Baarissa, klo 18 
https://menot.info/aamulehti/0-kaikki/891092-seitseman-vuodenaikaa  

- 30.9. Opastettu Koskenmäki reitti lähtö Nokian koululta klo 14, vapaa pääsy 
https://menot.info/aamulehti/0-kaikki/880079-opastettu-kavelyretki-
puutteenkujalta-pirtupolulle 

- 10.10. klo 19 musiikkikoulu Onnin bändiryhmän klubi-ilta Tehdas 108:ssa, 
vapaa pääsy.  

- 7.11. Esitelmä Knuutilassa Siuron 1400-luvun historiasta.  
 

https://menot.info/aamulehti/0-kaikki/891092-seitseman-vuodenaikaa
https://menot.info/aamulehti/0-kaikki/880079-opastettu-kavelyretki-puutteenkujalta-pirtupolulle
https://menot.info/aamulehti/0-kaikki/880079-opastettu-kavelyretki-puutteenkujalta-pirtupolulle


 

 

- Kiitokset Nokian Työväen Teatterille hienosta kesänäytelmästä! 
 

6. Tiedoksi ajankohtaisia asioita 
 Sivistyspalvelualueen toimintaohjelma 2018-2021 sivistyslautakuntaan 29.8.2018. 

Tämän pohjalta valmistellaan vapaa-aikapalvelujen toimintaohjelma, joka tuodaan 
parlamentin seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. 
 

7. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka 
14.11.2018, Kerhola 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 18:35 

 
Kokouksen jälkeen Jarno Mannerhovi kertoi Tehdas 108:n toiminnasta ja tutustuttiin 
tarkemmin kiinteistöön. 


