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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin 

järjestäytymiskokous 
 

Aika: keskiviikko 10.2.2021 klo 17.30 - 19.35 

Paikka: Teams –etäkokous 

Kokouksen osallistujalista muistion lopussa  

 

Käsitellyt asiat  

 

Kokouksen aluksi vapaa-aikajohtaja Asta Engström esitteli parlamenttitoimintaa. 

Parlamentissa on 11 paikkaa, jotka jaetaan kategorioittain toimialojen toimijoiden 

mahdollisimman kattavan edustuksen kokoamiseksi. Lisäksi parlamentissa on vapaa-

aikapalvelujen, kaupunkikehityslautakunnan sekä vapaa-aikajaoston edustus. 

 

Parlamentin toiminta kannustaa sekä kaupungin ja järjestöjen että järjestöjen väliseen 

yhteistyöhön toimialoittain ja niiden yli. Parlamentti toimii yhteisenä, eri toimialojen 

toimijoita edustavana "työnyrkkinä", missä työstetään ja edistetään yhteisiä asioita 

molemmin suuntaisen yhteistyön pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Käsiteltävänä on 

ajankohtaisia ja yhteisiä asioita, joita voivat olla mm. yhteistyön ja yhteisten 

toimintamallien kehittäminen, strateginen ohjelmatyö, avustusperiaatteet, tilojen 

käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta sekä kulttuuritoimintojen ja 

kulttuurihyvinvoinnin edistäminen Nokialla.  

 

Engström totesi myös, että alkava toimikausi toteuttaa Nokian kaupunkistrategiassa 

rohkeita uusia toimintamalleja ja näin esim. kategoriapohjainen 

parlamenttityöskentely voidaan nähdä myös pilottina, minkä toimivuutta voidaan 

testata alkaneella toimikaudella.  

1A Parlamentin kokoonpano ja jäsenten kokoonpano kokouksissa 

Vahvistettiin parlamentin kokoonpano ja jäsenten kokoonpano kokouksissa. 

Parlamentissa on 11 paikkaa, mutta kokouksiin voivat osallistua sekä jäsenet että 

varajäsenet. Mahdollisissa äänestystilanteissa kategorian jäsenen ja varajäsenen tulee 

saada yhteinen kannanotto. Ennen kaikkea pyritään keskustelevaan 

toimintakulttuuriin. 
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1B Parlamentin kategoriat 

Vahvistettiin kategoriat esityksen mukaisesti (liite 1 muistion lopussa). Kategorian 

toimijoiden sekä kategorioiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja työskentelytavan 

määrittelee parlamentti itse.  

2. Parlamentin jäsenet, varajäsenet ja mahdolliset vapaaksi jääneet paikat  

Käytiin keskustelua ja todettiin, että parlamentissa käsitellään yleisiä asioita, jonka 

vuoksi laaja edustuksellisuus on tärkeää, vaikka kategorioiden väliset erot toimijoiden 

määrässä vaihtelevat. Vahvistettiin parlamentin jäsenet ja varajäsenet eri 

kategorioihin ehdotusten sekä käydyn keskustelun perusteella (liite 1). Todettiin, että 

vapaiksi jääneisiin varajäsenten paikkoihin (kategoriat 1, 3 ja 4) voi ilmoittaa jäseniä 

seuraavaan kokoukseen mennessä. 

3. Parlamentin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Parlamentin puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Käkönen ja varapuheenjohtajaksi Tuija 

Nevala. Myös Satu Luotoa ehdotettiin varapuheenjohtajaksi, mutta hän vetäytyi. 

Sihteerinä toimii Nokian kaupungin edustaja. Todettiin, että järjestäytymiskokouksen 

puheenjohtajana jatkaa vapaa-aikajohtaja Asta Engström. 

4. Esittelykierros 

Parlamentin jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät ja kertoivat ajatuksistaan 

parlamenttityöskentelystä. Esiin nostettiin esimerkiksi 

 parlamentti voisi antaa lausunnon kaupungin talousarviosta sen 

valmisteluvaiheessa 

 parlamenttityöskentely on hyvä pitää joustavana, jotta se voi muuntautua 

tarpeen mukaan 

 kansalais- ja kulttuuritoiminnan vaikutukset Nokialla, myös taloudelliset 

 yhteenvetoa parlamentin ensimmäisestä kaudesta toivottiin 

5. Vuoden 2021 kokousaikataulu 

Kokouksia järjestetään vuodessa 3 – 4. Todettiin, että kaupungin edustajat voivat 

lähettää tiedon seuraavasta kokouksesta. Se järjestetään torstaina 6.5. klo 17.30. 

6. Kyselyn yhteenveto 

Päätettiin käsitellä järjestöjen antama palaute seuraavalla kerralla kokouksen keston 

vuoksi. 
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7. Muita mahdollisia asioita 

Päätettiin, että kokousmuistiot julkaistaan kaupungin verkkosivujen Seuraparlamentit 

–sivulla. Muistiot lähetetään myös sähköpostitse parlamentin jäsenille ja varajäsenille. 

 

”Kiitos aktiivisesta ja keskustelevasta kokouksesta kaikille läsnäolijoille – tällä 

monialaisella ja osaavalla parlamentilla on kaikki edellytykset viedä yhteisiä asioita 

eteenpäin nokialaisten ja kaupungin hyväksi!” 

Järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja, vapaa-aikajohtaja Asta Engström 

Kokouksen osallistujat 

Läsnä: 

Jyrki Käkönen, Siuro-Seura ry.  

Veijo Hynninen ja Maritta Pahlman, Nokia-Seura ry. 

Katriina Viitaniemi, Nokian Kuvataiteilijat ry. 

Pauliina Leikas, Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

Markku Ahonen, Nokian Työväen mieskuoro  

Ive Riihimäki, Nota Bene Nokia 

Antti Keskinen, MLL:n Nokian yhdistys ry.  

Anitta Forssen, Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

Heli Pitkänen, Nokian Työväen Teatteri  

Satu Mustajärvi, Suomen Punaisen Ristin Nokian osasto 

Arja Rönndahl, Karjala-Seura  

Jarno Mannerhovi ja Riikka Moilanen, Tehdas108  

Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

Laura Lehtinen, vapaa-aikajaosto 

Kaisa Räsänen, kaupunkikehityslautakunta 

Asta Engström, vapaa-aikajohtaja 

Erika Honkanen, kulttuurikoordinaattori 

Pia Keltti, kulttuurikoordinaattori 

Hanna Savikko-Koskela, nuorisopalvelupäällikkö 

 

Poissa:  

Eevi Roivainen, Nokian Mammat ry.  

Wahid Ahmadi ja Anneli Pasanen, Nokian Monikulttuurinen yhdistys ry ja Nokian 

Afgaaniyhdistys ry  

Seppo Hietamäki, Pitkäniemen perinneyhdistys  

https://www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/seurat-ja-jarjestot/seuraparlamentti/kulttuuri-ja-kansalaistoiminnan-seuraparlamentti/
https://www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/seurat-ja-jarjestot/seuraparlamentti/kulttuuri-ja-kansalaistoiminnan-seuraparlamentti/
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LIITE 1. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin jäsenet ja 

varajäsenet 2021-2022 

1. Asukas- ja kylätoiminta: Jyrki Käkönen / Siuro-Seura ry.  

2. Kotiseututyö: Veijo Hynninen / Nokia-Seura ry., varajäsen Maritta Pahlman / Nokia-

Seura ry 

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet: Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

4. Luonto ja ympäristö: Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys   

5. Musiikki ja säveltaide: Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro, varajäsen Ive 

Riihimäki/Nota Bene Nokia 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta: jäsen Eevi Roivainen / Nokian 

Mammat ry., varajäsen Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry.  

7. Teatteri ja näyttämötaide: Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry., varajäsen 

Heli Pitkänen / Nokian Työväen Teatteri  

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus: Satu Mustajärvi / SPR. Wahid 

Ahmadi ja Anneli Pasanen ilmoittavat, kumpi toimii kategorian varajäsenenä Nokian 

Monikulttuurisesta yhdistys ry:stä ja Nokian Afgaaniyhdistys ry:stä  

9. Yleinen kulttuurityö: Arja Rönndahl / Karjala-Seura, varajäsen Seppo Hietamäki / 

Pitkäniemen perinneyhdistys  

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108: Jarno Mannerhovi, varajäsen Riikka Moilanen  

11. Elinkeino: Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry., varajäsen Kirsi-Elina Kallio / Nokian 

Yrittäjät ry. 

 

Puuttuvia varajäseniä voi nimetä seuraavaan kokoukseen mennessä ko. kategorioiden 

toimijoiden keskuudesta. 

 

Nokian kaupungin edustajat: 

 vapaa-aikajohtaja Asta Engström 

 nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

 kulttuurikoordinaattori Pia Keltti 

 kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen 

 elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen 

 yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu 

 vapaa-aikajaosto: Laura Lehtinen 

 kaupunkikehityslautakunta: Kaisa Räsänen 

Puheenjohtajana toimii Jyrki Käkönen ja varapuheenjohtajana Tuija Nevala. 


