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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous 
Aika: torstai 25.11.2021 klo 17.30 – 19:40 (kahvitarjoilu klo 17) 

Paikka: Taidetalo / Teams 

Läsnä: Osallistujalista muistion lopussa 

  

KÄSITELLYT ASIAT  

1. Kokouksen läsnäolijat sekä ulkopuolisten vieraiden osallistuminen 

kokouksiin 

Kokouskutsun yhteydessä Suomen Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ehdotti parlamentin 

ulkopuolisten edustajien osallistumista kokoukseen. Todettiin, että kokouksiin voivat myös 

muut kuin jäsenet osallistua, kun siitä ilmoitetaan erikseen ja kokouksen alussa esittäydytään. 

Perusteena on asiantuntijuus asialistalla olevaan aiheeseen. Vierailijalla on puheoikeus, mutta 

ei äänioikeutta. 

 

SLL Nokian yhdistyksestä vieraili Kaija Helle, ja lisäksi vieraana oli kaupungin 

hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen. 

 

2. Tilojen kokeileva käyttö: Taidetalo  

Jyrki Käkönen on lähettänyt vapaa-aikapalveluihin parlamentin kannanoton Kulttuuri- ja 

kansalaistoiminnan parissa toimivien yhteisöjen tilantarve Nokialla (liite). Tiedot on koottu 

järjestöjen vastauksista kesällä 2021, ja kannanottoa käytettiin tausta-aineistona vapaa-

aikajaoston kokouksessa 17.11.2021 tilojen kokeilevaa käyttöä (Taidetalo) koskien (liite).  

Parlamentti tekee päätöksen asiasta osaltaan, ja jos päätös on myönteinen, kokoaa 

kokouksessa taustatietoa, jotta tilan käyttöperiaatteista voidaan neuvotella parlamentin sekä 

kulttuuri-, vapaa-aika- ja tilapalvelujen kesken. 

 

Jyrki Käkönen huomautti, että kooste oli luonnos, jota oli määrä käsitellä vasta parlamentin 

kokouksessa. Lausunnossa oli myös yksi virhe koskien MLL:n Nokian yhdistyksen tiloja, jotka 

ovat siis maksuttomia, eivät maksullisia. Taidetalon kokeileva käyttö tuli kuitenkin nopealla 

aikataululla käsiteltäväksi eikä kannanoton muokkaus kokouksessa ole enää tarpeen.  

 

Jyrki muistutti, että parlamentilla voi myös olla laajempia ajatuksia koskien tilaresurssia 

kaupungissa. Todettiin (kokouksen lopussa), että tähän asiaan voidaan palata erikseen 

myöhemmin. 

 

Asta Engström kertoi, että asia eteni nopeasti, kun Taidetalo vapautui vapaa-aikapalvelujen 

käytöstä ja oli hyvä tarttua aiheeseen saman tien, jotta tila olisi mahdollisimman pian 
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käytettävissä. Hän alusti aihetta seuraavasti mm. alla olevan politiikkasuosituksen ja tilojen 

kokeilevaa käyttöä koskevan esityksen pohjalta: 

 

• Tampereen yliopisto 2/2019 politiikkasuositus: 

Tyhjat tilat kaupunkien voimavaraksi.pdf (aka.fi) 

• Ympäristöministeriö 12/2020: 

Kestävä kaupunki > Hyvä käytäntö: Tilojen kokeileva käyttö (kestavakaupunki.fi) 

• Näiden lisäksi huomioitavaa: 

o Kokeileva käyttö voi täyttää tyhjän tilan silloinkin, vaikka tila olisi tarkoitus myydä tai purkaa. 

Taidetalo on salkutettu myytäviin rakennuksiin.  

o Toiminta Taidetalolla määräaikaista, toimijoille ei saa tulla mielikuvaa pysyvästä käytöstä.  

o Kokeilevaa käyttöä voidaan jatkaa myös jossakin muussa tilassa. Kokeileva käyttö voi toteutua 

myös tiloissa, jotka eivät ole kaupungin omia.  

o Operaatio Pirkanmaassa 2022 – 2024 (kulttuuripääkaupunkihankkeen jatkohanke) yksi 

ehdotus liittyy tilojen välitilakäyttöön.  

o Tilapalveluissa nähtiin hyvänä mahdollisuutena tilojen kokeileva käyttö silloin kun ne ovat 

tyhjillään.  

o Toiminta-avustuksiin on varattu 240 000 €. Viimeisenä normaalina vuonna ennen koronaa 

avustuksin järjestettävällä toiminnalla toteutui yli 800 000 osallistumiskertaa. 

Kansalaisyhteiskuntaa voidaan tukea paitsi avustuksin, myös tilojen kautta. Nokialla on lähes 

100 yhteisöä.  

o Vastikkeellisuus; käyttöön liittyviä ehtoja ja vaatimuksia työstetään yhdessä parlamentin, 

vapaa-aikapalvelujen ja tilapalvelujen kanssa. 

o Ehdotus yllätti myös vapaa-aikajaostossa ja herätti aktiivista keskustelua. 

o Kuntaorganisaation ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on tärkeää, ja se tulee vielä 

korostumaan hyvinvointialueiden myötä. 

o Nokian perhekeskusmallista on käyty keskustelua syksyn aikana. Tahtotilana olisi, että 

perhekeskusmallin kohtaamispaikka voisi olla yhtenä iltana viikossa tässä kokeilussa mukana. 

o Toiminta Taidetalolla seurojen ja parlamentin operoimaa; organisointi, tilojen hallinnointi jne. 

o Yhteinen neuvottelu vielä joulukuussa tilapalvelujen kanssa.  

o Vastikkeellisuus? Taidetalon kustannukset n. 34 000 € vuodessa (n. 3 M€ / tilakustannukset 

vapaa-aikapalveluilla).  

 

Alustuksen jälkeen parlamentti jaettiin pientyöryhmiin, jotka kaikki käsittelivät vuorollaan 

seuraavia aiheita:  

• Tilojen kokeileva käyttö: ajatuksia aiheesta, Taidetalosta tai muista vastaavista tiloista 

• Mitä ja miten toiminta voisi rakentua 

• Pelisäännöt 

Aiheet limittyivät toisiinsa, liitteenä kooste esiin nostetuista seikoista (liite). 

https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/19_2_tyhjat_tilat_kaupunkien_voimavaraksi.pdf
https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/AJANKOHTAISTA/Uutiset/Hyva_kaytanto_Tilojen_kokeileva_kaytto(59429)
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Todettiin, että tarvitaan pienryhmä, joka työstää aihetta yhdessä vapaa-aikapalvelujen, 

tilapalvelujen ja perhekeskusmallin edustajan kanssa. Pienryhmään nimettiin Jyrki Käkönen ja 

Ive Riihimäki. Palaveri kutsutaan koolle joulukuulle (14.12. klo 14.30). 

 

Todettiin, että aiheesta tulee tehdä laajempi kysely (lähetetty järjestöille 9.12. ja tiedotettu 

aiheesta 13.12.2021). 

3. Muita mahdollisia asioita 

Muita mahdollisia asioita ei ollut. Ehdotuksia aiheista voi esittää parlamentin puheenjohtajalle 

seuraavia kokouksia koskien. 

 

4. Tiedoksi ajankohtaisia aiheita: 

• Nokian kaupungin talousarvio 2022 kulttuuritoiminnan näkökulmasta: sivistyslautakunnan 

vastaus parlamentin kannanottoon (liite). 

• Koronaexit -erityisavustusten toteutuminen vuonna 2021 (liite). 

• Operaatio Pirkanmaa (kulttuuripääkaupunkihankkeen jatkohanke 2022–2024) (liite) 

• Nokian kulttuuriohjelma: avainhenkilöhaastattelut ovat käynnissä, temaattisia työpajoja ja 

kysely aiheesta on tulossa alkuvuodesta 2022. 

 

5. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tulee järjestää ennen vapaa-aikajaoston kokousta 19.1., jossa käsitellään 

tilojen kokeilevaa käyttöä parlamentin esityksen pohjalta.  

Seuraava kokous ma 10.1.2022 klo 17.30.  

 

 

Kokouksen 25.11. osallistujat:  

1. Asukas- ja kylätoiminta   

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

- Markus Määttänen / Siuro-Seura ry. 

 2. Kotiseututyö    

- Maritta Pahlman / Nokia-Seura ry.  

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet   

- Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry.  

4. Luonto ja ympäristö   

- Minna Rauhala (Teams) / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/kysely-taidetalo-kokeiluluontoisesti-kulttuuri-ja-muiden-yhteiskunnallisten-yhdistysten-omaehtoiseen-kayttoon/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/kysely-taidetalo-kokeiluluontoisesti-kulttuuri-ja-muiden-yhteiskunnallisten-yhdistysten-omaehtoiseen-kayttoon/


  

 

       

Muistio 16.12.2021 

 4(4) 

 

 

5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro  

- Ive Riihimäki (Teams) / Nota Bene Nokia 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta   

- Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry.   

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 

- Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus  

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

9. Yleinen kulttuurityö 

- Arja Rönndahl (Teams) / Nokian Karjala-Seura ry.   

Vieraana: Kaija Helle / Suomen Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström (Teams) 

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen  

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki  

 

Poissa:  

- 2. Kotiseututyö: Veijo Hynninen / Nokia-Seura ry  

- 3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet: Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

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

- 8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus: Satu Mustajärvi / SPR:n Nokian osasto    

- 9. Yleinen kulttuurityö: Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

- 10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108: Jarno Mannerhovi 

- 10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108: Riikka Moilanen 

- 11. Elinkeino: Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry.  

- 11. Elinkeino: Kirsi Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry. 

Nokian kaupungin edustajat: 

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  

 

 

 


