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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous 
Aika: tiistai 21.9.2021 klo 17.30 - 19.15 (kahvitarjoilu klo 17) 

Paikka: Hiomo -sali, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (1.krs) / Teams 

Läsnä: Osallistujalista muistion lopussa 

  

KÄSITELLYT ASIAT  

1. Ajankohtaiskatsaus 

Käytiin läpi alla olevia ajankohtaisia aiheita. Yleisesti keskusteltiin siitä, että illan aiheet ovat vielä val-

misteluvaiheessa; ne on kuitenkin tärkeää saada strategiatavoitteisiin ja talousarvioon. Aiheet ovat 

laajoja, ja siksi niiden taustoittaminen, vaikkakin ilman konkreettisia tämänkertaisia pyyntöjä parla-

mentille, koettiin tärkeäksi.  

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku / Plan B 

Tampere ja Pirkanmaa eivät tulleet valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Han-

keorganisaatio (Tre) valmistelee hanketta syksyn aikana, työnimenä Operaatio Pirkanmaa. Hankkeen 

on tarkoitus toteutua 3-vuotisena 2022 – 2024. Kuntien osallistumista hankkeeseen varmistetaan 

syksyn aikana. Pia Keltti esitteli kuntien kulttuuriyhteyshenkilöille 17.9. esitettyä katsausta (liite).  

Kulttuurihyvinvointityö 

Kunnilla on lakisääteinen tehtävä edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöl-

lisyyttä kulttuurin keinoin. Työmuodon perustana on lainsäädäntö, laaja tutkimustieto ja valtakunnal-

liset suositukset. Erika Honkanen esitteli aihetta ja ajankohtaisia kuulumisia (Kokousesitys-liite).  

Aihe herätti paljon keskustelua: 

- Tarvitaan aineistonkeruuta 3. sektorin tekemästä konkreettisesta kulttuurihyvinvointityöstä. Tietoa 

tarvitaan pohjaksi tulevaan, ja se tuo esiin 3. sektorin tuottaman toiminnan sisältöjä ja laajuutta. 

- Kulttuurihyvinvointi on tai sen tulee olla oleellinen osa kaupungin strategiaa. Suurimpiin uhkiin, ku-

ten syrjäytymiseen, yksinäisyyteen jne. voidaan nimenomaan kulttuurityöllä tarttua. 

- Taide ja kulttuuri ovat ihmiselle elintärkeitä, myös koronapandemia on tuonut tämän esiin. 

Nokian kulttuuriohjelma 

Kulttuuriohjelman tuottajaksi on valittu tarjouspyyntöjen perusteella Aluekehittämisen konsulttitoi-

misto MDI. Järjestäytyminen kaupungin organisaatiossa on tehty, valmistelutyö etenee kulttuurialan 

toimijoita ja kuntalaisia osallistavana, innovatiivisena ja vaikuttavana prosessina. Asta Engström esit-

teli työn etenemistä (Kokousesitys -liite). Kuntalaiset ja erilaiset sidosryhmät osallistuvat ohjelman 

valmisteluun haastatteluissa, kyselyillä ja eri teemoihin pureutuvissa työpajoissa. Parlamentilla ja/tai 

sen edustamilla tahoilla tulee olemaan keskeinen rooli ohjelman valmistelussa. Keskustelua: 

- Jyrki Käkönen esitti, että Nokialla voisi järjestää Leo Mechelin -piirin Porin SuomiAreenan tapaan.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Leo_Mechelin
https://www.pori.fi/keywords/suomiareena
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Koronaexit -erityisavustukset 2021 

Esiteltiin ensimmäisen avustusmäärärahan toteutuminen, toinen hakukierros on meneillään (Kokous-

esitys -liite). Listaus ensimmäisen hakukierroksen avustuksen saajista ja avustuksen käyttötarkoituk-

sesta (liitteenä).  

 

Vuoden 2021 kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaaehtoistoimijoiden palkinnot 

Ehdokasasettelu on käynnissä 24.9. saakka, vapaa-aikajaosto päättää palkittavista 6.10.2021. 

 

2. Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut, budjettikehitys ja talousarvio 2022   

Asta Engström esitteli vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen organisaatiota ja budjettikehitystä 2015 – 

2021 sekä talousarvion 2022 valmistelutilannetta (Kokousesitys -liite). Talousarvion laatimisen aika-

taulu sekä vapaa-aikajaoston ja sivistyslautakunnan kokousaikataulu on muuttunut, minkä vuoksi 

varsinaista budjettiesitystä ei ollut esiteltävissä tässä kokouksessa.   

 

Keskustelu:  

- Vapaa-aika – ja kulttuuripalvelujen avustusmäärärahat ovat olleet pitkään samalla tasolla. Tullaan 

selvittämään, miten eri momentit ovat kehittyneet. Suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 ollaan esittä-

mässä korotusta avustusmäärärahoihin, mutta ei vielä 2022, jolloin tavoitteena on lähteä paranta-

maan ensisijaisesti vapaa-aikapalveluiden henkilöstöresurssia, joka on Nokialla selkeästi alimitoi-

tettu.  

- Soteuudistus toteutuu, sote-palvelut lähtevät kunnista pois, nyt on h-hetki taistella jäljelle jäävien 

osuudesta, miten vapaa-aikapalvelut tässä pärjää.   

- Avustussummista; esim. 200 € avustus on yhdistykselle olematon, avustus tulisi suhteuttaa myös jo 

pelkästään hakemusten tekemiseen varattavaan aikaan.   

- Ennaltaehkäisevä työ jää kunnille, ja se on tärkeää nostaa esiin. Asta kommentoi, että on tärkeä ym-

märtää hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä, mikä sisältää osittain myös yhteistyössä sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kanssa tehtävän ennaltaehkäisevän työn. Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä 

tarkoittaa kunnan toiminnassa mahdollisuuksien luomista hyvään elämään, missä myös kuntalainen 

itse voi olla aktiivinen pitämällä omaehtoisesti huolta omasta ja yhteisön hyvinvoinnista.  

- Kolmannesta sektorista on myös tullut hyvä muiden apurahojen hakija, sillä jaettavissa oleva 

11 000€ on hyvin vaatimaton summa. Koettiin tärkeäksi selvittää, paljonko yhdistykset hakevat avus-

tusta muualta kuin kaupungilta.  

- Ulkopuoliseen rahoitukseen tarvitaan usein kaupunki mukaan esimerkiksi EU-rahoituksessa, ja tä-

män ei ole koettu onnistuneen. Tiedusteltiin, mikä taho päättää kaupungin osallistumisesta tällaisiin 

hankkeisiin; onko se kaupunginhallitus? Todettiin myös, että EU-rahoituksen hakeminen on hyvin 

https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/ehdotuksia-vuoden-kulttuuri-nuoriso-liikunta-ja-vapaaehtoistoimijoiden-palkittavista-otetaan-vastaan/
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monimutkaista. TE-keskuksessa on osasto omarahoitusosuuksia varten, mutta kotimaisen kumppa-

nin saaminen on haastavaa. Ehdotettiin, että jos pystytään näyttämään, että 3. ja 4. sektori tarvitse-

vat paljon avustusta muualta, kaupungilla voisi olla työntekijä, joka auttaa näissä asioissa.   

 

- Kulttuuripuheeseen pitäisi tuoda esille enemmän sitä, mitä kulttuuri ja eri toimijat tuottavat, ei ai-

noastaan, millaisia kuluja siitä syntyy. Kulttuuri tuo paikkakunnalle sisältöjen rinnalla monenlaisia tu-

loja, se lisää kaupungin elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa. Todettiin, että Nokian kulttuuriohjelman 

laatiminen tulee tärkeään paikkaan, siinä yhteydessä käydään keskustelua tästäkin näkökulmasta.   

- Muistutettiin myös siitä, että kolmas sektori ei ainoastaan tuota palveluja, vaan toimijoiden kulttuu-

rityöhön osallistuminen sinällään on tärkeää.   

- Tiedusteltiin, voiko budjettikäsittelyn tunnuslukujen määräytymistä laajentaa ml. Kolmannen sekto-

rin toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja esiin nostaminen; mitä kaikkea lasketaan toiminnan 

vaikuttavuudesta kertoviin tunnuslukuihin? Asta kertoi, että tunnuslukuja, samoin kuin tiedolla johta-

mista, kehitetään jo ja onkin tärkeää löytää olennaiset ja tärkeät tunnusluvut kun esim. lähdetään 

esittämään määrärahalisäystä budjettiin.    

- Jyrki Käkönen esitti, että parlamentti voisi antaa oman kannanottonsa vapaa-aikapalveluiden  ta-

lousarvioon, vaikka valmisteluvaihe onkin kesken. Hän totesi, että parlamentti voisi esittää kantansa 

siitä huolimatta siitä, että virkamiesten tulee pysyä budjetinlaadinnassa annetussa raamissa. Ehdotus 

sai paljon kannatusta, ja Käkönen jatkaa keskustelua vapaa-aikapalvelujen kanssa ja esittää parla-

mentille kannanoton ennen sen lähettämistä.   

 

3. Muita mahdollisia asioita 

Muita aiheita ei oltu ehdotettu. 

Jyrki Käkönen kertoi, että Siuro-Seura suunnittelee Painetun sanan markkinoita pirkkalaiskirjailijoille 

ensi kevääksi. 

Jarno Mannerhovi kertoi, että Tehdas 108 on lähdössä Tehdassaaresta, sillä rakennus on myyty Teh-

dassaaren uudelle toimijalle. Uutta paikkaa Nokialla tai muualla etsitään parhaillaan. Aihe on ollut 

mediassa paljon esillä, mutta Tehdas 108 on pyytänyt oikaisuja virheellisiin tietoihin. 

 

4. Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään Knuutilassa to 25.11. Toiveena on esitetty, ettei kokous ole aina tiis-

taina tai keskiviikkona. (Kokouksen jälkeen todettiin, että tarkistetaan ajankohta vielä, jos asialistalla 

on jaostossa tai lautakunnassa käsiteltäviä aiheita.) Alustavasti asialistalle ehdotettiin kulttuuritiloja 

koskevan kyselyn (kesä 2021) tuloksia sekä muiden kuin kaupungin rahoituslähteiden roolia 3. ja 4. 

sektorin toiminnassa, asialistasta päätetään yhdessä puheenjohtajan kanssa, ja kaikki voivat aiheita 

ehdottaa.  
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Kokouksen osallistujat 

1. Asukas- ja kylätoiminta   

- Jyrki Käkönen / Siuro-Seura ry, parlamentin pj. ja Markus Määttänen / Siuro-Seura ry. 

 2. Kotiseututyö    

- Veijo Hynninen / Nokia-Seura ry.  

4. Luonto ja ympäristö   

- Teams: Pauliina Leikas ja Minna Rauhala / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta   

- Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry.  

- Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry.   

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen ja Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus  

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

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108   

- Jarno Mannerhovi ja Teams: Riikka Moilanen    

11. Elinkeino  

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry.  

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström  

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela  

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki  

- Teams: kaupunkikehityslautakunta: Kaisa Räsänen  

 

Poissa:  

- Maritta Pahlman / Nokia-Seura ry  

- Katriina Viitaniemi ja Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro  

- Ive Riihimäki/Nota Bene Nokia  

- Satu Mustajärvi / SPR:n Nokian osasto    

- Arja Rönndahl / Karjala-Seura    

- Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

- Kirsi-Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry.  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  


