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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous  
 

Aika: keskiviikko 31.8.2022 klo 17.30–18.40 

Paikka: Teams  

Läsnä: lista muistion lopussa 

KÄSITELLYT ASIAT 

1. Tilojen kokeileva käyttö (Taidetalo)    

• Syyskauden 2022 varauksista 

Syyskaudelle on 30.8. mennessä saapunut kolme varaushakemusta, joista 

kaksi on kokouksia ja yksi näyttelyaikavaraus ajalle 12.9.–31.12. Varauksia voi 

tehdä edelleen koko kokeilun ajan. Parlamentin tilakokeilua kehittävän pien-

työryhmän kokouksessa 16.8. todettiin, että laajat aukioloajat käsittävä näyt-

telyaikavaraus yhteiskäyttöön tarkoitetussa tilassa tulee käsitellä parlamen-

tissa. Näyttelyvarauksen mukaan näyttelyt vaihtuvat kolmen viikon välein 

ajalla 12.9.–31.12. ja ne ovat avoinna ti-pe klo 11–17, su klo 11–16. Lisäksi 

varataan maanantait ripustukselle näyttelyiden vaihtuessa. Varattuja tunteja 

29/vko (pelisäännöissä max. 20h/vko). Taidetalon pelisääntöjen mukaan  

o ”Myös vakiovuorot ovat mahdollisia. Varauksissa tulee huomioida, että 

tila on avoimesti kaikkien käytettävissä myös pidempien varausten, kuten 

näyttelyjen, aikaan.”  

o ”Kansalaistoiminnalle luovutettava tila tarjoaa mahdollisuuden etsiä uu-

sia toimintoja, toimintatapoja, yhteistoiminnan muotoja ja kumppanuuk-

sia.” 

Kokouksessa päätettiin aktiivisen, näyttelytoimintaa kannattavan keskustelun 

päätteeksi, että näyttelyaikavaraukset voidaan hyväksyä sillä ehdolla, että muu 

toiminta, kuten kokoukset ja avoimet yleisötilaisuudet myös näyttelyjen aukiolo-

aikaan, ovat tilassa mahdollisia. Tästä kerrotaan tilavaraajille varauksen yhtey-

dessä (varausohjeet päivitetään verkkosivuille) sekä tilaisuuksien ja näyttelyjen 

asiakkaille Taidetalolla siten, että asiakas on tervetullut molempiin.  

Todettiin myös, että pääasiassa kokoukset ajoittuvat ilta-aikaan, avoimet yleisö-

tilaisuudet samaan aikaan näyttelyn kanssa ovat mahdollisia, tila rajoittaa toi-

mintoja asiakasmäärän (30hlöä) vuoksi ja että tila ei pienen kokonsa vuoksi so-

vellu kaikenlaiseen toimintaan. Yhteiskäyttöön kannustetaan edelleen sekä ko-

keilun aikana tehtäviin uudenlaisiin toimintamallien kokeiluihin. Todettiin myös, 
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että jatkossakin pelisääntöjen mukaiset tilavaraushakemukset hyväksytään va-

paa-aikapalveluissa ilman parlamentin erillistä hyväksyntää.   

• Neljännen sektorin toiminta Taidetalolla 

Keväälle 2023 saapuneen yksityishenkilön näyttelyaikavarauksen vuoksi kokouk-

sessa keskusteltiin neljännen sektorin huomioimisesta tilavaraajina. Nykyiset pe-

lisäännöt mahdollistavat tilan käytön laajasti järjestöille, mutta yksittäisiä toimi-

joita se ei toistaiseksi huomioi. Todettiin, että kansalaistoiminnan aktivoiminen 

ja kannustaminen sekä kaikille avoimen kulttuuritoiminnan lisääminen ovat kes-

keisiä parlamentin ja Taidetalolla tehtävän tilakokeilun tavoitteita. Päätettiin 

muuttaa pelisääntöjä siten, että myös neljäs sektori, siis yksittäiset kuntalaiset ja 

toimintaryhmät, voivat käyttää tilaa pelisääntöjen mukaan yleisölle avoimeen 

kansalais- ja kulttuuritoimintaan, mutta yritystoimintaa tiloissa ei voi edelleen-

kään harjoittaa eikä yksityistilaisuuksia järjestää erityisesti tilan maksuttomuu-

den vuoksi. Lisäksi todettiin, että alaikäisten tilaisuuksissa tulee olla täysi-ikäinen 

vastuuhenkilö.  

 

Varausten jatkumisesta edelleen sekä päivitetyistä pelisäännöistä tiedotetaan 

toimijoita. 

 

2. Muita asioita 

Muita asioita ei ollut.  

 

3. Tiedoksi 

• Kannustetaan parlamentin jäseniä ennakoivaan pohdintaan, mitä tyhjien tilojen 

toimintamallissa tulisi huomioida. Asiaa käsitellään parlamentissa syksyllä, sillä 

kokeilun jatkon aikana tehdään ehdotus toimintamalliin ja vastikkeellisuuteen, 

väliraportti toimitetaan vapaa-aikajaoston marraskuun kokoukseen.  

• Parlamentin toimintakauden 2021–2022 arviointi, laitetaan toukokuussa toteu-

tettu kysely uudelleen auki vähäisen vastaajamäärän vuoksi. Lisäksi esiteltiin aja-

tusta seurafoorumi-toimintamallista vaihtoehtona tai parlamenttitoiminnan rin-

nalle, jotta parlamentin kategorioiden taustayhteisöt ja neljäs sektori pääsisivät 

paremmin osallistumaan toiminnan suunnitteluun. Foorumin puitteissa olisi 

mahdollista järjestää esim. avoimia yleisötilaisuuksia ja -infoja eri aiheista.  

 

https://www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/tilavaraukset/kulttuuritilat/taidetalon-tilavaraus/#6cd23a31
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2022/09/taidetalon-pelisaannot_paivitetty-syyskuu-2022.pdf
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4. Seuraavat kokoukset ja alustavia aiheita  

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta syksyn aiheiden aikataulun mukaan. 

Käsiteltäväksi toivottiin lausumista kaupungin talousarviosta 2023 kulttuuri- ja kan-

salaistoiminnan näkökulmasta. 

 

Kokouksen 31.8.2022 osallistujat: 

1. Asukas- ja kylätoiminta   

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

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.   

Nokian kaupungin edustajat:  

- kulttuurikoordinaattori Pia Keltti, kokouksen sihteeri  

- nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

- vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki 

Lisäksi Nokia-Seura Ry antoi puoltavan kannanoton näyttelyaikavaraukselle. 

 

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   

- Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

- Minna Rauhala / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

5. Musiikki ja säveltaide  

- Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro 

- Ive Riihimäki / Nota Bene Nokia 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta:  

- Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry. 
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- Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry.  

7. Teatteri ja näyttämötaide  

- Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry.  

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus:  

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

9. Yleinen kulttuurityö:  

- Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys  

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108  

- Jarno Mannerhovi 

- Riikka Moilanen 

11. Elinkeino:  

- Kirsi Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry. 

- Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

Nokian kaupungin edustajat:  

- vapaa-aikajohtaja Asta Engström 

- kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

- elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

- yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

- kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  

- hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen  

 

 


