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Liikuntaseuraparlamentti 28.3.2022, klo 17 
 

Petri Kehusmaa, pj (Nokian palloseura) 

Seppo Järvinen, Kankaantaan kisa  

Esa Kivioja, Nokian urheilijat 

Milla Juvankoski, Nokian voimistelijat 

Teppo Nummela, AC Nokia 

Kimmo Sulonen, FC Nokia 

Mikko Vuorinen, Nokian Pyry 

Pasi Hovi, BC Nokia 

Mika Myllyniemi, Nokian krp 

Hanna Murotie, liikuntapalvelupäällikkö 

Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti 

Taina Antikainen, harrastamisen Nokian mallin koordinaattori 

Asta Engström, vapaa-aikajohtaja 

Uimahalli / kaavahankkeet, Johanna Fingeroos 

• sijaintiselvityksiä on tehty noin 10:een eri sijaintiin viimeisten vuosien aikana, 

nyt jäljellä kolme. Ennakkovaikutusten arviointeja tehty ja sijainteja on jouduttu 

poissulkemaan. 

• nyt valmisteilla kolme kaavaa: nykyinen uh/Välikatu 24 (museovirasto ottaa 

kantaa säilymiseen), teollisuus- ja toimitila/Yrittäjäkatu 9 - 11, Jäähallin 

viereinen alue 

o Yrittäjäkadun sijainti kaavoitetaan asumiselle, mikäli ei uimahallia ei 

rakenneta 

o Jäähallin viereen kaavoitetaan urheilurakentamista, mikäli ei uimahalli 

ei rakennu 

• uimahallisuunnitteluun varattava vähintään noin 1 v, uusi uh karkeasti 

arvioiden valmiina 2025 - 2026 

• Seuraparlamentilta pyydetty mahdollisuutta antaa lausunto 18.4. mennessä, 

lähetetään hanna.murotie@nokiankaupunki.fi ja 

johanna.fingeroos@nokiankaupunki.fi : 

o paras sijainti käyttäjien näkökulmasta 

o miten uimahallille tullaan: kävellen, pyörällä, bussilla, autolla? Miten se 

onnistuisi eri vaihtoehdoissa? 

mailto:hanna.murotie@nokiankaupunki.fi
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o Millaisessa hallissa on helppo toimia? Löytyykö oikeat tilat helposti? 

o Mitä palveluita tarvitaan uimahallin kanssa samassa rakennuksessa? 

Entä lähellä uimahallia? 

o Tarvitaanko vieressä puistoa? 

o Hyviä halleja muualla? 

o Tukeeko sijainti keskustavisiota? 

• Ensin täytyy päättää sijainti, minkä jälkeen voidaan lähteä suunnittelemaan 

seiniä. On mahdollista täydentää jo tehtyä tarveselvitystä sisältöjen ja 

palvelujen suhteen, tarveselvitys käynnistetään uudestaan. 

• Keskustelua: Tässä vaiheessa puhutaan uimahallin sijainnista, tarkoitus ei ole 

vielä ottaa kantaa sisältöihin, mutta näistä asioistakin puhuttiin: 

o 50 m:n allas mahdollinen? Onko realistista Nokialla, Tampereen 

uintikeskukselta löytyy lähin 50m allas. 

o mainittiin juoksusuorat ja yleisurheilun talviharjoittelupaikat 

o muut sijoittuvat liikuntatilat; kuntosalit, voimailutilat, painisalit, 

liikuntasalit, järjestötilat. Suunnittelua kannattaa tehdä suhteessa 

palloiluhalliratkaisuun. 

o uusilla sijainneilla ei välttämättä merkittävää eroa kulkemisen 

näkökulmasta. Molemmilla sijainneilla puolensa. 

o Yrittäjäkadun ratkaisu parkkitilojen kannalta fiksumpi ratkaisu, tukee 

keskustan kehittämisen visiota, helpompi päästä ml. ikääntyneet kotona 

asuvat 

o jäähalli sijaintiratkaisussa voidaan saada synergiaa, jäähallin 

lauhdelämmön hyödyntäminen mahdollista uimahallissa. Usein 

uimahallit ovat omalla tontillaan tai muiden 

liikunta/urheiluolosuhteiden välittömässä läheisyydessä, myös muut 

palvelut esim. catering, kahvilat ymv. liikunta/urheilukampukset.  

Soveltava liikunta Nokialla, Taina Antikainen 

 

• soveltavan liikunnan lähtökohtana liikuntalaki; yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

eriarvoisuuden vähentäminen 

• Nokialla vahva osaaminen lasten ja nuorten liikuttamisessa seurapuolella 

o BC Nokia Unified-joukkueet, PT-koris 

o Pyry erityisuintiryhmä 

o Saimijooga, erkkajooga 

o NVS Rajasalmen ryhmä 
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o Nokian Urheilijat Ville Pere 

o KaJe pyörätuolitanssi 

o Pirkan opiston ryhmät 

o muita? 

• soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuuksia on kysytty seuroilta, pyrkimys 

on ainakin jossain määrin vastata tarpeeseen. Lapset ovat erilaisissa ryhmissä 

mukana taidoillaan, ohjaajat suhtautuvat vaihtelevasti tilanteeseen.  

• Nepsylapset  ja erityistä tukea tarvitsevat jäävät huomioimatta usein 

harrastuksissa ja jäävät myös seuratoiminnan ulkopuolelle, koska eivät pärjää 

perustoiminnassa ja se myös vaatii ohjausresursseja ja osaamista.  

• Nepsy-lasten harrastustoiminnalle on paljon kysyntää. Toisaalta todettiin, että 

myös seuratoimintaa osallistuu lapsia, joilla on erilaisia nepsy-haasteita  ja 

ohjaajan taidoista riippuen lapset osataan huomioida.  

• Toive voisi olla, että kaupunki koordinoisi toimintaa ja seurat voisivat järjestää 

sitä. 

o haaste on, miten tavoitetaan kohderyhmä, jotta saadaan 

harrastustoimintaan riittävän iso harrastajamäärä ja toiminta kannattaa 

• sopivat ohjaajat voivat parhaiten löytyä heidän omista lähtökohdista ja 

asenteesta käsin, välttämättä ei tarvita edes lajituntemusta. Haastavaa voi olla 

saada vapaaehtoisuudesta käsin ohjaajia toimintaan. 

• Lasten liike -koulutus lauantaina 7.5. klo 10 – 13.30 / Hämeen liikunta ja urheilu 

o hyvä koulutus Harrastamisen Suomen mallin ohjaajille, Tampereella 

pakollinen kaikille mallissa toimiville ohjaajille 

• Pohdittavaksi ja suunnitteluun tulevalle toimintakaudelle 

o kohderyhmän löytyminen kaupungin toimesta 

o seurat toimijoina (voiko tuoda lisäarvoa seuratoiminnalle jatkossa)? 

 

Muita asioita 

 

• Harrastamisen Nokian mallin (OKM) avustuspäätös tulee vapun tiennoilla. 

Tämän jälkeen tietoa syksylle suunniteltavista toiminnoista. 

• Perheliikunnat ovat edelleen Nokian kaupungin 

terveysliikuntakoordinaattorilla, eivät kuulu harrastamisen malliin koska eivät 

toteudu koulupäivän välittömässä yhteydessä. 
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• Lisäksi kaupungilla on opetuspalvelujen kerhotoiminnan malli, mitä rahoittaa 

OPH. 

• Palloiluhallin purkaminen siirtyy vuodella, asiasta neuvoteltiin toukokuusta 

2021 alkaen. Palloiluhalli toteutunee sellaisena kuin suunniteltiin, mutta tilanne 

on auki tällä hetkellä kilpailutuksen keskeytyksen jälkeen. Juoksusuorat eivät 

toteudu pidemmällä suoralla, mahdollista lyhyemmällä suoralla. Arkkitehdin 

kanssa käyty vaihtoehdot läpi.  

 


