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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin 

kokous  
 

Aika: torstai 21.4.2022 klo 17.30–19.50    

Paikka: Taidetalo, Souranderintie 7 ja Teams  

KÄSITELLYT ASIAT 

1. Parlamentin toiminnan arviointi 

Nykyisen parlamentin toimintakausi on 2021–2022. Toimintaa ja parlamentin raken-

netta on hyvä arvioida ennen toimintakauden päättymistä.  

 

Kulttuuripalvelut oli kutsunut vieraaksi Essi Laurilan, joka oli tarjoutunut tekemään arvi-

ointia ja mahdollisesti kehittämissuunnitelmaa kiinteässä yhteistyössä parlamentin 

kanssa osana hänen kulttuurituotannon YAMK-opintojaan. Essi esitteli alustavaa suun-

nitelmaansa parlamentille (liite 1).  

 

Keskustelussa todettiin, että on hyvä arvioida sekä parlamentin toimintaa että raken-

netta. Parlamentin toiselle kaudelle kutsuttiin järjestöedustajia eri kategorioihin. Kult-

tuuri- ja kansalaistoimintaa käsittävinä ne ovat varsin laajat nykyiselläänkin, mutta toi-

saalta eivät riittäviä valmisteilla olevan hyvinvointialueen näkökulmasta. Myös parla-

mentin toiminnan vaikuttavuutta, mielekkyyttä, laajuutta ja taustayhteisöjen huomioi-

mista parlamenttitoiminnassa on tärkeää arvioida. Todettiin, että osana opintoja ja ul-

kopuolisen tekemänä arvioinnista tulee kattavampi kuin jos se tehdään omana työnä, 

jolloin resurssia on huomattavasti vähemmän. Parlamentti sopi arvioinnin tekemisestä 

Essin kanssa, ja sen on määrä alkaa vielä kevään aikana. Essi sopii Jyrki Käkösen kanssa 

käytännön toimista ja aikatauluista. Sovittiin myös, että kulttuuripalvelut neuvottelevat 

erikseen Essin kanssa mahdollisesta kehittämissuunnitelman laadinnasta osana loppu-

työtä ja mahdollista harjoittelua. 

 

Tuotiin esiin, että Ylöjärvellä seuraparlamentin jäsenille maksetaan kokouspalkkiot. Asta 

Engström kertoi, että tämä tulisi käydä talousarviovalmistelun yhteydessä läpi yhdessä 

muiden ei-lakisääteisten (liikuntaseuraparlamentti, Lasten Parlamentti) toimielinten 

palkkioiden kanssa.  
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2. Raportti tilojen kokeilevasta käytöstä Taidetalolla kevätkaudella 2022    

Nokian Taidetalolla käynnistyi 1.2.2022 kokeilu, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima 

tila annettiin kulttuuri- ja kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön. Ti-

lat ovat olleet ensisijaisesti varattavissa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamen-

tin toimialueeseen kuuluville taustayhteisöille kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuk-

siin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Kokeilusta tehtiin sopimus siitä vastaavan seu-

raparlamentin, sen tukena operaattorina toimineen Tehdassaaren Tuki ry:n sekä kau-

pungin kesken. Tilat ovat olleet varattavissa 7.2. alkaen. 

 

Toukokuun 2022 loppuun saakka kestävästä kokeilujaksosta päätti vapaa-aikajaosto. 

Jatkosta se päättää kokouksessaan 4.5.2022 kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seurapar-

lamentin 26.4. mennessä toimittaman raportin ja toimintasuunnitelman pohjalta. Ra-

portin tulee sisältää sopimuksen mukaisesti vähintään seuraavat tiedot: 

• tilojen käyttö  

• yleisölle suunnatut maksuttomat tilaisuudet (tilaisuus, osallistujamäärä)  

• muu toiminta (kuten perhekeskuksen ja järjestöjen sisäinen toiminta: kokoukset, 

harrastustoiminta jne.)  

• vastikkeellisuuden muodot   

• mahdolliset kokeilutoiminnasta Operaattorille, Parlamentille tai Kaupungille syn-

tyneet kulut. Tässä kokeilussa Kaupunki ei korvaa Operaattorille tai Parlamentille 

näitä kuluja.  

Raporttiin voidaan lisätä muita mahdollisia asioita, joista katsotaan aiheelliseksi rapor-

toida. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää raportoida kolmannen sektorin toimijoiden ko-

kemukset ja kaupungin kokemukset.  

 

Parlamentin puheenjohtaja Jyrki Käkönen ja operaattorina toiminut Tehdassaaren Tuki 

ry (liite 3) olivat laatineet raportista ja toimintasuunnitelmasta luonnoksen, lisäksi per-

hekeskusverkoston kohtaamispaikkatoiminta lähetti raportin toiminnastaan Taideta-

lolla (liite 4). Käytiin keskustelua, jonka pohjalta Jyrki lähettää lopullisen version rapor-

tista (liite 2) 26.4. mennessä. Vapaa-aikapalveluista, siivous- ja tilapalveluista kootaan 

tiedot toiminnasta ja kokeilukaudella syntyneistä kustannuksista. Liitteet tulevat julki-

siksi vapaa-aikajaoston kokouksen pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.  

 

Sovittiin myös, että raporttia täydennetään huhtikuun lopun ja toukokuun osalta koko 

kokeilukautta koskevaksi. 
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Esitettiin, että Taidetalon vuosikustannukset (n. 35 000 €) olisivat hyvä omarahoitus-

osuus, jos toiminta hankkeistettaisiin. Keskusteltiin myös siitä, että tilaresurssi voisi olla 

yksi avustusmuoto. Todettiin, ettei se saisi vaikuttaa nykyisiin jaettaviin avustusmäärä-

rahoihin tai niiden kehitykseen. 

 

3. Nokian Yrittäjien ehdotus Yhdistystorista  

Nokian Yrittäjät ry:n edustaja kertoi sähköpostitse yrittäjiltä tulleesta ehdotuksesta Yh-

distystorin järjestämisestä parlamentin toimesta. Tapahtumassa paikallisilla yhdistyk-

sillä olisi mahdollisuus verkostoitua ja esitellä toimintaansa. Todettiin, että vapaa-aika-

palveluissa vastaavaa tilaisuutta, Harrastustoria, on järjestetty jo useana vuonna ja huh-

tikuussa ovat käynnistyneet elokuun 2022 tapahtuman järjestelyt. Harrastustorille ovat 

aiemminkin olleet tervetulleita kaikki järjestöt. Todettiin, että kutsutaan Nokian Yrittäjät 

ry mukaan järjestelyihin. 

  

4. Seuraavat kokoukset ja alustavia aiheita  

Todettiin, että tarvitaan kokous vielä kevätkaudelle vapaa-aikajaoston päätettyä Taide-

talon kokeilun jatkosta. Seuraava kokous on to 19.5. klo 17.30. Ehdotettiin kokouspai-

kaksi SPR:n Nokian yhdistyksen tiloja Pirkkalaistorilla, varalla Knuutila. Aiheena ainakin 

Taidetalon kokeilun jatko. 

 

Muistiin kirjataan aihe syyskaudelle:  

• Kartoitus kolmannen sektorin tuottamista palveluista 

Parlamentin kokouksissa on keskusteltu paljon siitä, että kolmannen sektorin 

tuottamat palvelut tulisi kartoittaa ja niiden vaikutuksista tulisi viestiä nykyistä 

laajemmin. Myös kaupungin avustuksin turvin tuotettujen palvelujen määrä ja 

laatu tulisi saada paremmin esille. Hyvinvointialuevalmistelu vaikuttaa järjestö-

toimintaan myös kaupungissa, ja se tulee huomioida.  

 

Muistion laati: Pia Keltti 
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Kokouksen 21.4.2022 osallistujat: 

1. Asukas- ja kylätoiminta   

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

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet   

- Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry.  

4. Luonto ja ympäristö   

- Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys (Teams) 

5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro (Teams) 

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus:  

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

9. Yleinen kulttuurityö 

- Arja Rönndahl / Nokian Karjala-Seura ry.   

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108  

- Jarno Mannerhovi 

11. Elinkeino:  

- Kirsi Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry. (Teams) 

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström 

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

 

Vierailijat: 

- vierailija: Sohvi Jurvanen (operaattorin edustaja tilakokeilussa) 

- Essi Laurila  

 

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   

- Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 
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4. Luonto ja ympäristö 

- Minna Rauhala / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

5. Musiikki ja säveltaide  

- Ive Riihimäki / 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    

9. Yleinen kulttuurityö:  

- Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

10. Luovan toiminnan keskus tehdas 108 

- Riikka Moilanen 

11. Elinkeino:  

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki  

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  

- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen  

 

 


