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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous 
Aika: maanantai 7.2.2022 klo 17.30–19  

Paikka: Teams 

Läsnä: Osallistujalista muistion lopussa 

  

KÄSITELLYT ASIAT  

1. Operaatio Pirkanmaan projektivaihtoehdot  

Kuntien ohjelma- ja projektiryhmien oli mahdollista tutustua Operaatio Pirkanmaan 

ensimmäisen vaiheen ohjelmistoon ennen sen julkaisua, jotta valintavaiheeseen päästään 

ketterästi ohjelmiston varausten avautuessa. Nokian ohjelmaryhmänä toimii kulttuuri- ja 

kansalaistoiminnan seuraparlamentti. Kaupungin projektiryhmässä on eri yksiköiden edustajia; 

kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, kaupunkikehityspalveluista, kaavoituksesta ja 

maankäytöstä, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sekä Pirkan opistolta. Työryhmien 

kokoonpanoa voidaan tarpeen mukaan täydentää.  

 

Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti kävi ensimmäisen vaiheen 

ohjelmistorunkoa läpi ja teki alustavaa arviota siitä, mitä ohjelmasta halutaan Nokialla 

erityisesti toteutuvan. Ohjelmisto sai parlamentilta kiitosta sen monipuolisuudesta. 

Parlamentti piti tärkeänä, että ohjelman toteutusvaihe on osallistava ja että tuotantoihin 

otetaan mukaan eri alojen toimijoita Nokialla.  

 

Ensimmäinen ohjelmistokokonaisuus julkaistaan hankkeen käynnistystilaisuudessa eli niin 

sanotussa kick-offissa tiistaina 22.2.22 klo 15:00 alkaen virtuaalisesti. Linkki tapahtumapäivänä 

lähetykseen sekä myöhemmin tallenteeseen, joka on katsottavissa 7.3.2022 saakka: 

www.operaatiopirkanmaa.fi   

 

Taustatietoa: 

Operaatio Pirkanmaa toteuttaa kulttuuripääkaupunkihaun tavoitteita vuosina 2022–2024. 

Tampere haki yhdessä 19 pirkanmaalaisen kumppanikunnan kanssa Euroopan 

kulttuuripääkaupunkinimitystä vuodelle 2026. Kisaan osallistuivat myös Saimaa-ilmiö sekä 

Oulu 2026 -hanke. Kesäkuussa 2021 Euroopan Unionin nimittämä kansainvälinen raati valitsi 

Oulun seuraavaksi suomalaiseksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. 

 

Pirkanmaa on lähtenyt hyödyntämään haun aikana tehtyä työtä alueen asukkaiden ja 

elämystalouden toimijoiden hyväksi.  

 

Lisätietoa hankkeesta Operaatio Pirkanmaan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa 

@OperaatioPirkanmaa. 

http://www.operaatiopirkanmaa.fi/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/
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2. Seuraava kokous 

Jyrki Käkönen ehdotti, että 4.4. sovittu kokous siirretään myöhemmäksi, jotta Taidetalon 

kokeilusta on enemmän tietoa. Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi torstai 21.4. klo 17.30. Pia 

Keltti lisää kokouksen jälkeen: tarkistetaan aikataulu vielä, jotta se on linjassa asian muun 

käsittelyn kanssa.  

 

 

Kokouksen 7.2.2022 osallistujat:  

1. Asukas- ja kylätoiminta   

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

4. Luonto ja ympäristö   

- Pauliina Leikas 

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 

9. Yleinen kulttuurityö 

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

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108  

- Jarno Mannerhovi 

- Riikka Moilanen 

11. Elinkeino:  

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

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

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen  

 

Poissa:  

1. Asukas- ja kylätoiminta: Markus Määttänen / Siuro-Seura ry. 

2. Kotiseututyö:  

- Veijo Hynninen / Nokia-Seura ry 

- Maritta Pahlman / Nokia-Seura ry.  

 3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet   

- Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry.  

- Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

4. Luonto ja ympäristö 

- Minna Rauhala (Teams) / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 
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5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro  

- Ive Riihimäki (Teams) / Nota Bene Nokia 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta:  

- Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry.  

- Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry.  

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Joonas Hölli / 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:  

- Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström (Teams) 

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki  

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  

 

 

 


