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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin Teams -kokous  

ma 10.1.20221 klo 17.30 
 

Osallistujat  
Osallistujalista muistion lopussa 
Tehdassaaren tuki ry:n sihteeri Sohvi Jurvanen osallistuu kokoukseen puheoikeudella.  
 

Tehdassaaren tuen ehdotus Taidetalon operaattorina toimimisesta: 
 
Tehdassaaren tuki ry olisi valmis toimimaan Taidetalon operaattorina.  
Kaupunki tekisi sopimuksen Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa. Tämän jälkeen 
parlamentti solmisi sopimuksen Tehdassaaren kanssa.  
Sohvi Jurvanen kertoo toimintamallista: 
Taidetalon operointi olisi mittakaavassaan pienempimuotoista kuin Tehdassaaressa. Kaikki Taidetaloa 
tarvitsevat seurat ja yhdistykset voisivat vuokrata tilaa omien tarpeidensa mukaan. Tehdassaari huolehtisi 
talon toiminnasta ja vuokraisi tilaa seuroille sekä yhdistyksille. Kohtuullinen korvaus, riippuen tarpeesta. 
Tehdassaarella on jo neljä palkattua työntekijää.  
Operointi pitäisi mallintaa, riippuen minkälainen sopimus talosta tehdään. Tilavuokrista olisi tehtävä 
sopimus. Mikäli kaupunki haluaa rahallista vastiketta talon käytöstä, on vuokria perittävä.  
 
Asta Engström: Vuokrakustannuksia ei talon käytöstä välttämättä tulisi, vaan tavoitellaan muuta 
vastikkeellisuutta. Vastikkeellisuus voi olla sitä mitä tuotetaan kuntalaisille hyvinvointina esim. tapahtumia, 
näyttelyitä, esityksiä yms. 
 
Kyselyyn vastattiin melko suppeasti (11 vastausta)  
 
Asialista 
 

1. Tilojen kokeileva käyttö / Taidetalo / Toimintamallin luominen 
 
REUNAEHTOJA 

• Rakennus, tarvittavat kohennukset 
- tila käytettävissä sellaisenaan, muutostöitä ei tehdä, koska rakennus on myytävien 

kiinteistöjen listalla 
- tarvittavista pienistä kohennuksista neuvotellaan vapaa-aika- ja tilapalvelujen kanssa 

tapauskohtaisesti, yhteyshenkilö kohennustarpeissa vapaa-aikapalveluissa hallinnon 
toimistosihteeri Miia Granath. Kaupungin lupa tarvitaan kaikkiin rakennusta koskeviin 
toimenpiteisiin. 

- tarvittavasta kalustuksesta neuvotellaan vapaa-aikapalvelujen kanssa toiminnan alkaessa, 
pyritään hyödyntämää kierrätyskalusteita 
 

• Aikataulu, määräaikaisuus 
- nuorisopalvelut tyhjentää omalta osaltaan tilat tammikuun alussa 
- starttipaja kokoontuu Taidetalolla vielä tammikuussa 
- parlamentin käytettävissä helmikuun 2022 alusta 
- onko rakennus käytettävissä vuosien 2022 ja 2023 ajan? Vuotta 2022 ei nähty mielekkääksi 

14.12. pidetyssä palaverissa (tilapalvelut ja parlamentin sekä vapaa-aikapalvelujen 
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edustajat). Astan ja tilapalvelujohtaja Kirsi Maijalan ja tilapalvelupäällikkö isännöitsijä Petri 
Uosukaisen tulisi neuvotella tästä aikataulusta (vähintään 2 vuotta) vielä ennen 
parlamentin kokousta. 
 

-  

• Kustannukset ja vastikkeellisuus 
- Taidetalon kustannukset noin 34 500 € vuodessa. Myös korjausvelkaa on. 
- Vastikkeellisuus  

o Kyselyn vastaukset kysymys 6: Miten yhteisönne olisi valmis osallistumaan tilojen 
käytön ylläpitoon, kuten siivoukseen tilojen käyttöä vastaan? Tilan käyttäjän tulisi 
siivota tilat toimintansa jälkeen. 
 
-> Kyselyn mukaan jokainen käyttäjä on valmis siivoamaan omat jälkensä 
-> Miten hoidetaan laajemmat siivoukset? Osa toivoo kaupungilta siivousta, osa 
yhdistyksistä olisi valmis huolehtimaan itse, desinfiointi huolestuttaa 
-> Talkootyöt hoituisi ainakin joiltain osin  
-> Kahtiajakautuneita vastauksia talkoiden ja siivouksien suhteen 
-> Selkeintä olisi, että joku taho huolehtisi siivouksesta 
-> Tehdassaaren puolesta siivous järjestyisi, jos malli otetaan käyttöön 
 
Asta Engström: isot perussiivoukset kaupungin puolesta, seurat kuitenkin ovat 
ilmoittaneet ottavansa osaa oman toiminnan jälkeiseen järjestelyyn 
 

o Kyselyn vastaukset kysymys 7: Millaista vastikkeellisuutta yhteisönne pitäisi 
kohtuullisena, jos tiloja ei voida luovuttaa korvauksetta yhteisöjen käyttöön? 
 
->Kyselyn vastauksissa esitettiin 5euron tuntimaksua tai 100 euron vuosimaksua, 
mahdollisesti 5-15euroa ajankohdasta riippuen tai kuukausivuokraa 
->Seuroilla ja yhdistyksillä erilaisia ajallisia tarpeita käytölle? Miten maksu 
määritellään? Voi olla kohtuutonta joillekin yhdistyksille 
->Miten hinnoitellaan kertavaraukset? 
-> Hinnoittelu voisi olla riippuvainen yhdistyksen toiminnasta, joko rahallisena tai 
palveluna kuntalaisille 
-> Hinnoittelu on isompi proseduuri 
-> Vastikkeeksi kävisi vuokran sijaan, myös palvelumuotoinen vastike 
 
-> Myös Tehdassaaren ehdotusta kannatetaan, koska heillä on kokemusta asiasta. 
-> Tehdassaari pystyy huolehtimaan tilavaraajien vaihdosta, tuolit/pöydät 
paikoilleen, kahvitus yms. 
->Kuvataiteilijat toivovat, että taide vuosi olla esillä koko ajan -> Kuka pyörittäisi 
lainaamoa?-> Tehdassaari?-> Maksua ei mahdollisesti perittäisi 
->Operaattori ei maksaisi vuokraa kaupungille. Tehdassaari ei halua itselleen tuloa, 
vaan rahallinen vastike välitettäisi kaupungille. 
 
->Miten edetään? 

              ->Kyselyn mukaan yhdistykset, eivät ole halukkaita ryhtymään operaattoreiksi  
              -> operaattori kuitenkin tarvitaan-> Tehdassaaren lisäksi -> Ive Riihimäki  
               on ilmoittanut olevansa kiinnostunut operoimaan tilaa 

 ->pieni rahallinen vastike pitäisi olla  
->vastikkeellisuus lisäisi vastuullisuutta -> ei välttämättä tarkoita vuokrien 
perimistä, vaan myös palveluiden tuottamista kaupunkilaisille 
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Yhteenveto: Kokeilua kannatetaan. Tarvitaan operaattori ja vastikkeellisuus tilojen 
vuokrasta. Joustavuus on keskeistä. Tuotetaan jotain kuntalaisille tai vuokraa 
tilojen käytön mukaan. 
-> Yhdistysten pitäisi yhdessä pyrkiä luomaan / edistämään yhteistyötä eri 
yhdistysten välillä -> jotain uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja on myös 
mahdollista löytää 
Luodaan pelisäännöt ja sovitaan niistä. 

             -> parlamentti luo pelisäännöt yhdessä operaattorin kanssa 
 

o Yksittäiset, ulkopuoliset tilavaraajat? 
                
-> etusijalla Taidetalon käyttäjinä ovat Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin 
taustayhteisöt, mutta oikeus tilojen käyttöön on myös muilla vapaa-aika toiminnan piiriin 
kuuluvilla yhteisöillä. 

 
o Kun on vastikkeellisuutta, on myös vastuuta -> Miten jaetaan, jotta on 

oikeudenmukaista ja yhdenvertaista? 
o Maksuttomia (?) yleisötapahtumia ja palveluita vastikkeeksi toimitilojen 

käyttämisestä? 
 

• Tilan käyttötarkoitus 
- kyselyn vastaukset kysymys 1: Millaista toimintaa voitte Taidetalolla järjestää? 
- Järjestöjen lisäksi perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta käyttäisi tilaa kerran viikossa 

 

• Sopimukset 
- Nokian kaupunki tekee sopimuksen parlamentin kanssa 
- Parlamentti tekee sopimukset tai vastaa muulla tavoin, että eri toimijoilla on tiedossa 

pelisäännöt. Kaupungilla tulisi olla tieto, ketkä kaikki tilaa käyttävät (avoin kalenteri?) 
- -> Tiloista vastuullinen taho olisi parlamentti. Parlamentti tekisi sopimuksen operaattorin 

kanssa tässä tapauksessa mahdollisesti Tehdassaaren kanssa 
 

PELISÄÄNNÖT 

• Arvioitu tarpeen määrä 
- kyselyn vastaukset kysymys 2: Kuinka paljon arvioitte Taidetaloa tarvitsevanne ja millaisina 

aikoina (päivä, ilta, arki/vkl, vuodenajat) 
->Keskustelua ja tarvittaessa päätös, missä määrin toimijat voivat varata tilaa (esim. 
vakiovuorot?)  
-> Pitääkö joidenkin toimijoiden käyttöä rajata? -> Tärkeää olisi, että tilat olisivat 
täydessä käytössä-> Sitten jos/ kun tilat on buukattu täyteen, voidaan miettiä 
toiminnan rajausta. -> On huolehdittava yhdenvertaisuudesta toimijoiden kesken. 
-> Tärkeää on, että tilojen toiminta olisi 100 prosenttista. 
Jos käyttöaste jää pieneksi, ei ole perusteita sanoa, että toimintatiloja ei ole 
tarpeeksi  

-> varastotilana Taidetaloa ei saisi käyttää, kun ei vielä ole vakituisessa käytössä 
-> kalustuksesta olisi sovittava yhdessä, ettei tule romuvarastoa 
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• Toiminnan organisointi 
- kyselyn vastaukset: kysymys 3: Onko teillä ehdotuksia toiminnan organisoimisesta  

o käyttövuorot?  
o on line –kalenterit, kokemuksia?  
o kysymys 4: Mikäli tarvitaan henkilöresurssia toiminnan organisoimiseen, onko 

yhdistyksenne toiminnassa mukana aiheesta kiinnostuneita? Miten tämä tulisi 
järjestää ottaen huomioon, että Nokian kaupungin henkilökuntaa ei ole 
Taidetaloon siirtymässä? Taloemäntä/-isäntä järjestöjen maksamamaa palkkiota 
vastaan? 
 
-> Operaattori olisi vastausten/ keskustelujen perusteella paras ratkaisu. Avaimet, 
varaukset yms. hoituisivat operaattorin avulla 
 

- avainhallinta 
o Avaimia on riittävästi ja niitä voidaan myös teettää lisää. 1 avain / järjestö ? 
o Avainkoodit voidaan ottaa käyttöön.  
o Keille kaikille annetaan avain ja miten muut toimijat saavat avaimen käyttöönsä?  
o Toimijat sulkevat ovet.  

- kulunhallinta (hälytyslaitteet) 
o hälytyslaitteet voidaan ajastaa (miten määritellään ajankohta > onko talo aina 

esim. klo 9–21 ilman hälytyksiä?) 

• Vastuuhenkilöt 
- jokaisella tilaisuudella tulee olla nimetty vastuuhenkilö. 

 

• Tarvittava info tilaa käyttäville 
- siivous 

o Käytön jälkeen jokaisen tulee huolehtia siivouksesta. 
o Riittävä siivouksen taso ja desinfiointi, miten taataan turvalliset olosuhteet? 
o Perussiivoukseen kaupungin siivouspalvelut pari kertaa vuodessa? 
o Kengätön tila? 
o Siivouspäivä järjestöjen seurojen puolesta? Kiertävä siivousvuoro? 

- jätehuolto 
o pienet jätemäärät pihalla olevaan jäteastiaan, isommat toimijat vievät mukanaan 

 

• Vakuutukset 
- Kaupungin palovakuutus ja irtainvakuutus ovat voimassa, vesivahinkoon ei ole vakuutusta 
- Toimijoiden tarve tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutuksiin parhaillaan selvitettävänä 

 
->selvitettävä vielä vakuutuksiin liittyvät asiat, vesivahingon osalta erityisesti  

 

• Käyttöoikeuden voi menettää, jos ei noudata yhteisiä sääntöjä. 
->Ei pysyvä käyttökielto, vaan määräaikainen 
 

• Muuta huomioitavaa pelisäännöissä 
- kyselyn vastaukset kysymys 5: Mitä pelisäännöissä tulisi huomioida ottaen huomioon 

tilojen tasapuolisen käytön sekä yhteisöjen mahdollisesti hyvinkin erilaiset tarpeet? 
Heti, kun saadaan jaostolta päätös, tulisi toimenpiteisiin ryhtyä -> pienempi ryhmä voisi 
alkaa suunnitella toimintaa -> operaattori voisi mahdollisesti aloittaa heti 
->vastikkeeksi operoinnista Tehdassaari saisi tiloja käyttöönsä, tiloja omaan toimintaan -
> mahdollista tarjoilua/ kahvilatoimintaa 
 



5 

 

 
-> Päätettiin asettaa työryhmä Taidetalon operoinnin suunnittelulle 
 
Työryhmän jäsenet: 

- Riikka Moilanen 
- Katriina Viitaniemi 
- Jyrki Käkönen 
- Piia Keltti 
- Markus Määttänen 

 
->Kokouspäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin 
-> Työryhmä antaa s-postilla operointi-mallin parlamentille hyväksyttäväksi / 
kommentoitavaksi  

 
2. Muita asioita 
3. Seuraava kokous (ja alustavasti jo aiheita?) 

- Seuraava kokous 4.4. 2022 klo 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, mahdollisesti 
Taidetalolla. Kokous aloitetaan kahvilla. Jos kokous teamsilla aloitusaika klo 17.30.  

 
Muistion laati Hanna Savikko-Koskela. 
 
OSALLISTUJAT 10.1.2022 
1. Asukas- ja kylätoiminta 
Jyrki Käkönen / Siuro-Seura ry. 
varajäsen 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. 
varajäsen Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 
4. Luonto ja ympäristö 
Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 
varajäsen Minna Rauhala, 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 
Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry. 
varajäsen Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry. 
7. Teatteri ja näyttämötaide 
Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 
varajäsen Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 
8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus 
Satu Mustajärvi / SPR 
varajäsen Anneli Pasanen / Nokian Monikulttuurinen yhdistys ry ja Nokian Afgaaniyhdistys ry 
9. Yleinen kulttuurityö 
Arja Rönndahl / Karjala-Seura 
varajäsen Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys 
10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108 
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Jarno Mannerhovi 
varajäsen Riikka Moilanen 
 
11. Elinkeino 
Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 
varajäsen Kirsi-Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry. 
 
Nokian kaupungin edustajat: 
- vapaa-aikajohtaja Asta Engström 
- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti 
- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 
- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen 
- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki 
- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen 
- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen 
- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu 
- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama 


