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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous 
 

Aika: torstai 6.5.2021 klo 17.30 - 19.50 

Paikka: Teams –etäkokous 

Läsnä: Kokouksen osallistujalista muistion lopussa  

 

Käsitellyt asiat  

1. Kokouksen avaus 

Parlamentin puheenjohtaja Jyrki Käkönen avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat. Todettiin myös, että Nokian 

kaupungin edustajat osallistuvat kokouksiin asialistan mukaan. (Asialista LIITE 1_Kokousesitys)  

  

2. Vahvistetaan parlamentin kokoonpano varajäsenten  osalta  

Järjestöt saivat nimetä vapaaksi jääneille varajäsenten paikoille edustajia eri kategorioihin. Ehdotuksia lähe-

tettiin seuraavasti:  

• Asukas- ja kylätoiminta/ Markus Määttänen (Siuro –Seura ry.)  

• Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet / Mikko Salonen (Nokian Kuvataiteilijat ry)  

• Luonto ja ympäristö / Minna Rauhala (Suomen Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry)  

• Teatteri ja näyttämötaide / Joonas Hölli (Nokian Näyttelijäyhdistys ry)  

Lisäksi Nokian Monikulttuurinen yhdistys ry ja Nokian Afgaaniyhdistys ry nimesivät kategoriaansa edustajak-

seen Anneli Pasasen, (järjestäytymiskokouksessa varajäseniä oli heiltä kaksi. Vahvistettiin kulttuuri- ja kansa-

laistoiminnan seuraparlamentin kokoonpano edellä mainituin lisäyksin (LIITE 2).   

  

Puheenjohtaja Jyrki Käkönen muistutti järjestäytymiskokouksessa sovitusta periaatteesta; varajäsenillä on 

läsnäolo- ja puheoikeus, mutta mahdollisissa äänestystilanteissa kategorian tulee muodostaa yhteinen näke-

mys ja sillä on ainoastaan yksi ääni, sillä parlamentin kooksi on määritelty 11 jäsentä vapaa-aikajaostossa par-

lamentin perustamisvaiheessa. Järjestäytymiskokouksessa kannatettiin neuvotteluja äänestystilanteiden si-

jaan.  

3. Parlamentin tehtävistä, roolista ja suuntaviivoista   

Parlamentti keskusteli sen tehtävistä, roolista ja suuntaviivoista, sillä aihetta ei ehditty käsitellä järjestäyty-

miskokouksessa helmikuussa. Keskeisiä poimintoja keskustelusta:  

• Osallisuustyöstä  

• Viranhaltijat ja luottamusmiehet vievät asioita käsittelyyn ja osaksi toimintaa, mutta parla-

mentin tehtävänä on osallistua sen toimialoja koskevien asioiden valmisteluun. Asta Eng-
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ström kertoi, että osallisuustyö kaupungin organisaatiossa tulee tuoda vahvemmin esiin. Foo-

rumeita on, mutta niiden hyödyntämistä ei välttämättä tunnisteta kaupungin organisaatiossa 

ja luottamuselimissä vielä riittävästi.  

• Parlamentti toimii myös kuntalaisten edustajana.  

 

• Aloitteiden tekeminen  

o Tärkeää on huomioida aloitteenteon ja lausuntojen oikea-aikaisuus suhteessa päätöksente-

koon. Kaupungilta toivotaan aiheita parlamentin käsiteltäväksi tämä huomioiden.  

o Kuntalaisaloitteita voi tehdä kuka tahansa, mutta parlamentti tai siitä muodostetut pienryhmät 

tuovat aloitteisiin ja lausuntoihin laajemman näkökulman.   

o Järjestöt voivat tuoda parlamentille aiheita käsittelyyn, aloitteita voidaan myös tiedustella järjes-

töiltä esimerkiksi kyselyjen avulla.   

o Kaupungilta toivotaan listausta toiveista parlamentin suuntaan. (Parlamentteja perustaessa 

29.11.2017 vapaa-aikajaosto on linjannut seuraavasti: Seuraparlamenttien tehtävänä on yhdis-

tysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se mahdollistaa yhdistysten 

osaamisen hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoaa yhdistyksille puolestaan mahdolli-

suuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Kysymyksessä on asiantuntijaelin, jolla ei ole pää-

tösvaltaa, mutta joka on erittäin tärkeä erilaisten asioiden valmisteluvaiheen kuulemisessa. Täl-

laisia voivat olla esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoi-

minta sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen edistäminen Nokialla.) Lisäksi kokousten asialistat val-

mistellaan yhdessä vapaa-aikapalvelujen edustajien ja parlamentin puheenjohtajan kesken.   

o Parlamentti toivoi ylihallinnollista aloitteentekoa ”yhden luukun” periaatteella. 

  

• Kokouksista ja asioiden edistämisestä niiden välillä  

o Parlamentti kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, joten asioita voi tarvittaessa edistää kokousten 

välillä, esimerkiksi jäsenten kesken sähköpostitse.  

o Asialistoille toivotaan pieniä määriä asioita kerralla, jotta kokoukset pysyvät kohtuullisen pitui-

sina. Aiheilta toivotaan konkretiaa erilaisten asioiden edistämiseksi.  

 

Suuntaviivoista  

• Talouteen liittyvät asiat tärkeimpiä  

o Parlamentti haluaa olla osallisena kaupungin talousarvion valmisteluvaiheessa liittyen kulttuuri-, 

nuoriso- ja kansalaistoimintaan. Vapaa-aikajohtaja Asta Engström kertoi, että kaupungissa val-

mistellaan osallistavan budjetoinnin käyttöönottoa, mahdollisesti jo vuoden 2022 talousarviota 

koskien. Lisäksi vuoden 2022 talousarviota käsitellään parlamentin seuraavassa kokouksessa 

syyskuussa, asiasta sovittiin yhdessä vapaa-aikapalveluiden edustajien ja parlamentin puheenjoh-

tajan kanssa tulevien kokousten asialistoja valmisteltaessa. Parlamentti päätti, että se käsittelee 

talousarviota vapaa-aikajaoston kokouksen jälkeen ennen sivistyslautakunnan kokousta, jolloin 

sen lausunto voi olla jaoston esityksen tukena.  
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o Kaupungin avustusmäärärahat olleet pitkään samalla tasolla. Kaupungin asukasmäärä on kasva-

nut huomattavasti ja kasvaa edelleen, ja sekä avustusta hakevien että ko. palveluita käyttä-

vien määrä on lisääntynyt. Määrärahan nostamiseen parlamentti haluaa jatkossa vaikuttaa.   

• Kolmannen ja neljännen sektorin näkyvyys, vaikuttavuus ja arvostus  

o Parlamentti haluaa näkyvyyttä ja arvostusta edustamalleen kansalaisyhteiskunnan toiminnalle.   

o Kyselyllä voisi kartoittaa toiminnan määrää ja vaikuttavuutta, myös suhteessa myönnettyihin 

avustuksiin.  

 

• Tilakysymys on jatkuva huolenaihe  

o Pirkan opiston siirtyminen Kerholaan on vienyt tilaresurssia ulosvuokrattavien tilojen osalta ei-

vätkä kirjasto- ja kulttuuritalo Virran tilat vastaa tarpeeseen riittävästi. Arvioitiin vapaita tiloja 

olevan, mutta miten niitä saisi järjestöjen käyttöön. Kaupungin tilat ovat tilapalveluiden hallin-

nassa.   

o Järjestöille mahdollisesti myöhemmin laadittavassa kyselyssä voisi olla mukana tilakysymys, jol-

loin asiasta saadaan dataa jatkotoimia varten.   

o Arkistotiloista todettiin, että aineistojen siirtäminen pilvipalveluihin on toimiva ratkaisu joiltakin 

osin.  

o Tilakysymys liittyy myös kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena 

on toimintaresurssien kehittäminen.  

o Parlamentti voi olla tila-asiassa aloitteellinen.   

 

• Soteuudistuksen mukanaan tuomat uudistukset ja kulttuurihyvinvointi ovat asioita, joihin myös par-

lamentti haluaa osaltaan vaikuttaa.  

  

Lisäksi käytiin läpi kyselyn (tammikuu 2021) vastaukset koskien yhteistyötä kaupungin kanssa ja järjestöjen 

kesken (LIITE 1).  Kokouksen asialistan yhteydessä lähetettiin kooste parlamentin ensimmäisestä kaudesta 

(LIITE 3). Parlamentti voi halutessaan nostaa esiin uudelleen näissä mainittuja asioita.  

  

4. Kokouspaikat  

Järjestöjen tutustuminen toistensa toimintaan ja toimitiloihin koettiin tärkeänä, joten päätettiin jatkaa käy-

täntöä järjestää kokoukset vuorotellen eri toimijoiden tiloissa.   

  

5. Kulttuuritoimijoiden tukeminen  koronasta johtuen  

Nokian kaupungin kulttuuripalveluihin on oltu yhteydessä luovan alan ammattilaisten tukemiseksi koronati-

lanteesta johtuen, ja aihe on ollut esillä kulttuuripalveluissa tätäkin aiemmin. Myös Jyrki Käkönen on nosta-

nut aiheen esiin parlamentin puheenjohtajana. Asiasta on käyty neuvotteluja kahden ammattilaisen, Jyrki Kä-

kösen, kulttuuripalveluiden ja kaupunkikehityspalveluiden kesken. Asia on monitahoinen, ja se herätti vil-

kasta keskustelua;   



  

 

Muistio | 6.5.2021 

 4(6) 

 

 

 

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia 

• Tuetaanko alan ammattilaisia, jotka ovat menettäneet ansioitaan. Osa ammattilaisista voi myös ha-

kea valtakunnallisia apurahoja esimerkiksi Taiteen edistämiskeskukselta, mutta kaikkia tämä ei 

koske.   

• Tuetaanko myös seuroja, joilla on ollut kiinteitä kuluja ja tulovirrat ehtyneet. Järjestöiltä ei peritty 

vuoden 2020 avustuksia takaisin, ja juuri on jaettu toiminta-avustukset vuodelle 2021.   

• Onko mahdollista saada vuokrahelpotusta kaupungin tiloista?  

• Vapaa-aikapalveluissa on valmisteltu ns. korona-exitiä, jossa huomioidaan vahvasti hyvinvointinäkö-

kulma koronapandemian rajoitettua ja pysäytettyä hyvin monet vapaa-aikaan liittyvät palvelut. Toi-

mintoja rajoitetusti avattaessa tulisi huomioida resurssit kasvaneeseen kysyntään ja luovien alojen 

toimijoiden halukkuuteen toimia, myös pidemmällä aikavälillä esim. tammikuuhun 2021 saakka.  

• Ehdotuksissa mukana ollut nokialaisten artistien livestriimaus -keikka ei vastaa tarkoitukseen laaja-

alaisesta, tasapuolisesta avustamisesta. Myöskään ajankohta striimaukselle koronarajoitusten keven-

tyessä kesän kynnyksellä ei ole ajankohtainen.  

• Kaupunkikehityspalveluissa valmistellaan Visit Nokian verkkosivuille ns. artistipankkia, jossa luovien 

alojen toimijoita tuodaan näkyvästi esiin.  

• Onko tuki ainoastaan avustus vai olisiko se vastikkeellista? On huomioitava, että kulttuuritoimijoita 

on hyvin monenlaisia, ja mahdollisuudet vastikkeellisuuteen samoin kuin taloudelliset menetykset 

ovat eri toimijoilla hyvin erilaisia.  

• Jakoperusteet tulee laatia tarkasti.   

• Kulttuuripalvelut esitteli vaihtoehtoja määrärahasta:  

o Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden budjetista ja avustusmäärärahoista koronatilanteen vuoksi 

vuoden 2021 alkupuolella säästyneet määrärahat, arvio 5 000 – 10 000€. Apurahat olisivat haet-

tavissa hyvinkin pian ja ketterästi, ja niitä voisi jakaa vuoden loppuun saakka, määrärahat tulisi 

käyttää 31.1.2022 mennessä. Määräraha on pieni, sillä vapaa-aikapalveluissa toimitaan pienin 

määrärahoin tavoittaen silti noin 2 miljoonaa asiakaskäyntiä (normaalisti) vuosittain. Vuoden 

2020 määrärahoja ei kulttuuripalveluilla säästynyt vaan budjetti ylitettiin. Pia Keltti on laatinut 

vastauksen Ylen viralliseen tietopyyntöön koskien kuntien kulttuurimäärärahoja koronatilan-

teessa (LIITE 4). Myös Tapsan Tahtien budjetista ja viime vuonna säästyneestä määrärahasta kes-

kusteltiin, aihe otetaan esille osana kulttuuripalvelujen budjetin esittelyä ja talousarvion avaa-

mista parlamentin syyskuun kokouksessa.  

o Parlamentti voi tehdä aloitteen valtuustolle lisämäärärahan saamiseksi, suuruudeksi parlamentti 

esitti 10 000 euroa.  

Päätettiin, että  

• kulttuuripalvelut tarkistaa käytettävissä olevan määrärahan, ja ryhtyy toimiin säästyneiden määrära-

hojen käyttämiseksi haettaviin apurahoihin nopealla aikataululla 

• vapaa-aikapalveluissa laaditaan apurahan jakamisperusteet ja ohjeet (yhteistyössä parlamentin pu-

heenjohtajan kanssa (lisäys kokouksen jälkeen).  

• apuraha on vastikkeellista  

• apuraha kohdentuu heihin, jotka ovat menettäneet ansiotulojaan koronapandemian vuoksi 
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• lisäksi parlamentti tekee kaupunginvaltuustolle esityksen 10 000€ lisämäärärahasta   

 

  

6. Muita mahdollisia asioita   

Muita asioita ei esitetty.  

  

7.Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.9.2021.  

Seuraava tapaaminen järjestetään kuitenkin jo kesäkuussa, jolloin tutustutaan Cireco Finland Oy:n toi-

mintaan Tehdassaaressa.  

  

  

Kokouksen 6.5.2021 osallistujat  

1. Asukas- ja kylätoiminta   

- Jyrki Käkönen / Siuro-Seura ry., parlamentin puheenjohtaja  

- Markus Määttänen / 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.  

- Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry.  

4. Luonto ja ympäristö   

- Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys  

- Minna Rauhala, SLL:n Nokian yhdistys    

5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro  

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta   

  - varajäsen Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry.   

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry.   

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus  

- Satu Mustajärvi / SPR:n Nokian osasto    

- Anneli Pasanen / Nokian Monikulttuurinen yhdistys ry ja Nokian Afgaaniyhdistys ry   

9. Yleinen kulttuurityö  

- ei osallistujia    

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108   
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- Jarno Mannerhovi    

- varajäsen Riikka Moilanen   

11. Elinkeino  

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry.  

Nokian kaupungin edustajat:  

• vapaa-aikajohtaja Asta Engström  

• nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela  

• kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

• kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

• vapaa-aikajaosto: Laura Lehtinen  

Poissa:  

• Ive Riihimäki/Nota Bene Nokia  

• Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry.  

• Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

• Arja Rönndahl / Karjala-Seura    

• Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

• Kirsi-Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry.  

• elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

• yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

• kaupunkikehityslautakunta: Kaisa Räsänen  

  

 

 

 

 

 

 


