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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin 

kokous  
 

Aika: torstai 19.5.2022 klo 17.30–19.27  

Paikka: Taidetalo, Souranderintie 7 

Osallistujat: muistion lopussa  

KÄSITELLYT ASIAT 

1. Tilojen kokeilevan käytön (Taidetalo) jatko    

Vapaa-aikajaosto on kokouksessaan 4.5. päättänyt tilojen kokeilevasta käytöstä 

(Taidetalo) seuraavaa; 

• esittää kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentille tilojen kokeilevan 

käytön edelleen kehittämistä yhdessä kaupungin kanssa  

• kokeilu jatkuu toistaiseksi siihen asti, kun Nokian kaupungin uudistettu 

avustuspolitiikka on hyväksytty  

• kokeilun jatkon aikana tulee löytyä ehdotus toimintamalliin ja 

vastikkeellisuuteen  

• kokeilukäytössä oleva tila tulee olla avoin kaikille nokialaisille 

kansalaisyhteiskunnan toimijoille - väliraportti toiminnasta on toimitettava 

vapaa-aikajaoston marraskuun kokoukseen. 

 

Parlamentti kävi lähetekeskustelua tilojen kokeilevan käytön jatkoon liittyvistä asioista. 

Keskusteluissa todettiin Operaattorilla olevan tärkeä rooli. Nykyinen Operaattori 

(Tehdassaaren Tuki ry) on ilmoittanut lopettavansa Operaattorina toimimisen 

ensimmäisen kokeilujakson loppuun 31.5., jonka jälkeen se vie myös tuomansa 

kalusteet pois. Selvitetään mahdollisuus kalustaa tila kaupungin kierrätyskalusteilla. 

Tila on suljettu kalustevaihdon vuoksi 1.–5.6., varaukset mahdollisia jälleen 6.6. alkaen. 

Keskeistä on, että tila on laajasti kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden käytettävissä. 

Selvitetään mahdollisuutta palkata yhteyshenkilö TE-keskuksen tuella, työn ohjaajana 

tulisi olla parlamentti tai jokin järjestöistä. 

 

Toimintamallia kehittää ja muun muassa edellä mainittuja käytännön asioita työstää 

pientyöryhmä, johon nimettiin seuraavat edustajat: Jyrki Käkönen (parlamentin pj), 

Katriina Viitaniemi (parlamentin jäsen), Matias Välimäki (vapaa-aikajaosto) ja Pia Keltti 

(kaupunki). Lisäksi työryhmään kutsuttiin mukaan Essi Laurila, joka tekee osana 

https://nokia.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=286870
https://nokia.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=286870
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opintojaan parlamentin toimintakauden arviointia ja osallistuu toiminnan 

kehittämiseen. Työryhmä kokoontuu tiistaina 24.5.2022. Työryhmä konsultoi 

tarvittaessa kaupungin tilapalveluja ja vapaa-aikapalvelujen toimistoa. Työryhmä 

lähettää ehdotuksensa parlamentille kommenteille ja hyväksyttäväksi sähköpostitse.  

 

2. Muita asioita 

Operaatio Pirkanmaan ajankohtaiset 

Parlamentti toimii Operaatio Pirkanmaan ohjelmaryhmänä Nokialla. Käytiin läpi 

hankkeen ajankohtaisia aiheita Nokiaa koskien:  

Tulossa olevia ensimmäisen lähdön projekteja Nokialla: 

• To 18.8. Kulttuuriosuuskunta Uulu: METSÄFOLK -luontokonsertti 

Esittävän taiteen elämyksiä Pirkanmaan luontokohteissa akustisen musiikin, 

retkeilyn ja kädentaitojen muodossa. Esiintyjät Pekko Käppi ja Leija Lautamaja. 

Yhteistyössä Nokian kaupungin ympäristönsuojelu ja kulttuuripalvelut. 

Tapahtumasta tiedotetaan kesän ohjelman yhteydessä. 

• Yhteisötaidekoulu Hehkumahku: LASTEN KYLÄKARNEVAALIT  - 

karnevaalitunnelmaa ja laadukasta lastenkulttuuria. 

Hehkumahku tuo tapahtumaan taidetta, esiintyjiä, työpajoja, rekvisiittaa ja 

hahmoja. Nokialta toivotaan kumppaneita tapahtumaan (puffetti, 

tilajärjestelyt, jos hallinnoi omaa tilaa, ohjelmaa kaikilta kiinnostuneilta 

järjestöiltä). Tapahtuma voidaan järjestää syyskuun puolivälissä aamu- tai 

iltapäivällä viikonloppuna sisä- ja ulkotiloissa (wc:t, säävaraus). Kaupunki tukee 

viestinnässä ja markkinoinnissa. Kumppanuuksista on hyvä sopia vielä touko-

kesäkuun aikana, pääjärjestelyt elo-syyskuussa. Päätettiin lähettää järjestökirje 

aiheesta laajalla jakelulla. Tiedotus painottuu elo-syyskuulle. 

• Pirkanmaan kuorokeskus: 40 YHTEISÖKUOROA – Laululla hyvinvointia 

ikäihmisille. Järjestelyt aloitetaan syksyllä 2022, jolloin myös tiedotetaan 

aiheesta. 

Kulttuuritempausten avoin haku käynnistyi 

• Operaatio Pirkanmaa hakee Kulttuuritempauksia avoimella haulla Pirkanmaan 

kuntiin.  

• Hanke mahdollistaa vuosina 2022–2024 lukuisia haun aikana suunniteltuja 

kulttuuriohjelmia. Nyt avataan ensimmäinen haku uusille kulttuurisisällöille. 

Avoimen haun kautta mahdollistetaan yli 60:n kulttuuritempauksen 

järjestäminen Pirkanmaalla elokuusta joulukuuhun 2022. 

https://www.operaatiopirkanmaa.fi/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/operaatio-pirkanmaan-ensimmainen-ohjelmistojulkaisu-juhlistaa-yhteisollisyytta-ja-alueen-kuntayhteistyota/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/projektit/kulttuuriosuuskunta-uulu-metsafolk-luontokonsertit-konserttisarja-yhdistaa-kultturielamyksen-ekologiseen-luontomatkailuun/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/projektit/yhteisotaidekoulu-hehkumahku-lasten-kylakarnevaalit-kiertue-karnevaalitunnelmaa-ja-laadukasta-lastenkulttuuria/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/projektit/pirkanmaan-kuorokeskus-40-yhteisokuoroa/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/projektit/pirkanmaan-kuorokeskus-40-yhteisokuoroa/
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• Operaatio Pirkanmaan Kulttuuritempaukset ovat pääsymaksuttomia, kaikille 

avoimia esityksiä, osallistavia työpajoja sekä eri taiteenlajien toteutuksia. 

Niiden avulla halutaan lisätä kulttuurin kohtaamista alueen asukkaiden arjessa 

ja mahdollistaa kulttuurin ammattilaisten valmiiksi suunniteltujen ideoiden tai 

teosten toteutuksia uusissa ympäristöissä.  

• Tempauksia haetaan kolmessa eri kokoluokassa. Valittaville maksetaan 

toteutuksesta 1.500, 4.500 tai 9.000 euroa laskua vastaan. Yhteensä hakuun on 

varattu lähes 200 000 €. 

• Toteutettavat tempaukset valitsee Pirkanmaan kuntien kulttuurivastaavien 

verkosto. Haku on auki 2.6.2022 asti.  

• Kuntiin tieto tempauksista tulee 7.6., jonka jälkeen parlamentille lähetetään 

vaihtoehdot kommentoitavaksi nopealla aikataululla. 

• Aiheen tiedotteet Operaatio Pirkanmaan ja Nokian kaupungin verkkosivuilla. 

Muita ajankohtaisia hankkeessa 

• 20.4. Kulttuuri ja taide virtaa –hankkeen ja Operaatio Pirkanmaan yhteinen 

kuntakiertue (verkostoitumistilaisuus) Nokialla Hiomo –salissa 

• 29.4. / 7.5. Suomen Nuorisoseurat: RESONANSSI – Nuori kulttuuri on Air -

tapahtuman työpajat Pirkanmaalla > Nokialla tanssipajat ja konsertti Hiomo –

salissa pe 29.5., kaikille avoin ohjelma Monitoimitalo 13:ssa (Tre) la 7.5., 

yhteistyössä nuorisopalvelut  

• 20.5. hankkeen 2. lähdön projektivaihtoehdot esitellään kunnille  

> kunnat voivat tämän jälkeen esittää toiveita, mitä projekteja halutaan  

> parlamentille ja projektiryhmälle toukokuussa sähköpostitse  

> toteutus 2022–2024 

• Välitila –mallin mahdollinen laajentuminen Tampereelta muihin Pirkanmaan 

kuntiin.  

• Kaikki projektit ja ajankohtaisinfo:  

• www.operaatiopirkanmaa.fi 

• somessa Operaatio Pirkanmaa 

• tilaa uutiskirje sähköpostiisi hankkeen www-sivuilta 

 

Väliaikaiset tilat Nokian lukiolla 

Nokian kaupunki käynnistää Nokian lukion tilojen väliaikaisen käytön suunnittelun 

pikaisella aikataululla. Lukio on siirtymässä uusiin tiloihin lukuvuoden 2022 alusta ja 

opetustiloja jää väliaikaisesti tyhjilleen. Tiloja on tarkoituksenmukaista osoittaa mm. 

nokialaisten yhdistys- ja järjestötoimijoiden käyttöön. Kaupunginjohtajan asettama 

työryhmä tekee selvityksen 10.6. mennessä. Järjestökentältä tullaan nopealla 

https://www.operaatiopirkanmaa.fi/ajankohtaista/kulttuuritempaukset/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/operaatio-pirkanmaa-hakee-kulttuuritempauksia-avoimella-haulla-pirkanmaan-kuntiin/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/kulttuuri-ja-taidetoimijoiden-verkostoitumistilaisuus-nokialla-20-4/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/operaatio-pirkanmaan-kulttuuriohjelma-starttaa-nokialla-nuorten-resonanssi-tanssipajasta/
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/operaatio-pirkanmaan-kulttuuriohjelma-starttaa-nokialla-nuorten-resonanssi-tanssipajasta/
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/projektit/valitilamalli/
http://www.operaatiopirkanmaa.fi/
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aikataululla tiedustelemaan tarpeita saada väliaikaiseen käyttöön ko. tiloja ensi 

syksystä alkaen. 

 

Ajankohtaista parlamentin toimintakauden 2021–2022 arvioinnista 

Toimintakaudesta lähetettiin kysely laajalla järjestökirjeellä, vastauksia tuli 

määräaikaan mennessä vähän. Keskusteltiin arvioinnin aikataulusta ja toimenpiteistä 

Essi Laurilan kanssa, joka arviointia tekee yhdessä parlamentin kanssa. Sovittiin, että 

kysely lähetetään järjestöille uudelleen elokuussa, jolloin järjestetään myös avoin 

työpaja parlamentin toiminnan kehittämiseksi. Parlamentin seuraavaa toimintakautta 

suunniteltaessa huomioidaan hyvinvointialue (1.1.2023) ja sen vaikutukset 

järjestötoimintaan. 

 

Ehdotus tapahtuman järjestämisestä Ukrainan tueksi 

Kokouksessa tuotiin ehdotus yhteisestä tapahtumasta, jonka tuotto ohjattaisiin 

Ukrainan tueksi. Sovittiin, että aiheesta voidaan keskustella esimerkiksi seuraavassa 

kokouksessa. 

 

3. Seuraavat kokoukset ja alustavia aiheita  

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi keskiviikko 31.8. klo 17.30. Paikka 

vahvistetaan elokuussa. Aiheet vahvistuvat mm. tilakokeilun ja 

hyvinvointialuevalmistelun etenemisen sekä parlamentin arviointityön myötä, 

kaupungin talousarvion (2023) käsittelyä ehdotettiin myös.   
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Kokouksen 19.5.2022 osallistujat: 

1. Asukas- ja kylätoiminta   

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

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet   

- Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry.  

5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro 

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. (Teams) 

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus:  

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

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108  

- Essi Laurila (Teams) 

11. Elinkeino:  

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

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström 

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti  

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki (Teams) 

 

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. 

4. Luonto ja ympäristö   

- Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

- 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.  
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7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus:  

- Satu Mustajärvi / SPR:n Nokian osasto    

9. Yleinen kulttuurityö:  

- Arja Rönndahl / Nokian Karjala-Seura ry.   

- Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108  

- Jarno Mannerhovi 

- Riikka Moilanen 

11. Elinkeino:  

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

 

Nokian kaupungin edustajat:  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  

- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen  

 

 

 

 

 


