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Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokous 
 

Aika: klo 17.30-19.00 

Paikka: Paja- ja Mylly -työpajatilat, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (1.krs)  
Läsnä: Osallistujalista muistion lopussa 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
1. Tilojen kokeileva käyttö (Taidetalo), väliraportti toiminnasta  
 
Parlamentin on määrä tehdä raportti vapaa-aikajaostolle tyhjien tilojen toiminnasta, 

esimerkkinä Taidetalon tilakokeilu. Raportin tulee olla valmis 5.12. mennessä ja se esitetään 
vapaa-aikajaostolle 14.12. Parlamentin yhteisen keskustelun pohjalta asetetaan jäsenistä 
koostuva työryhmä laatimaan raportti. Työryhmään nimetään Jyrki Käkönen, Katriina 
Viitaniemi, Matias Välimäki ja Piia Keltti. Työryhmä hyödyntää raportin taustamateriaalina 
27.10. olleen parlamentin kokouksen muistiota. Valmisteltu raportti lähetetään 
parlamentin jäsenille kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi ennen vapaa-aikajaostolle 
esittämistä. 
 

Tilan käyttöä koskevat pelisäännöt 
Parlamentti keskusteli syksyllä 2022 uudistetuista tilan käyttöä koskevista pelisäännöistä. 
Keskustelussa uudistetut pelisäännöt koettiin hyviksi ja muutosehdotuksia ei esitetty. 
Raportin valmisteleva työryhmä voi tarvittaessa käydä pelisäännöt vielä uudelleen läpi ja 
esittää muokkausehdotuksia niihin. 
 

Vastikkeellisuus 
Taidetalon tiloista koituu kaupungille ylläpitokustannuksia mm. siivouksen ja lämmityksen 
muodossa. Kaupunki kuitenkin ylläpitää tilaa, vaikka toimintaa ei olisikaan, joten kokeilusta 
aiheutuvat kustannukset muodostuvat erityisesti siitä, mitä kustannuksia syntyy tilan 
tyhjillään olon ja toiminnan toteuttamisen kulujen välillä.  
 
Kokouksen keskustelussa muodostetun näkemyksen mukaan parlamentti toivoi Taidetalon 
kokeilevan käytön jatkuvan rahallisesti vastikkeettomana. Vastikkeettomuus on monien 
yhdistysten toiminnalle tärkeää ja rahan tai maksujen sijaan vastiketta korvaava hyöty 
muodostuu siitä, mitä toimintaa toimijat järjestävät tilassa asukkaille. Parlamentin 
keskustelussa nostettiin esiin, että vapaa-aikajaostolle tehtävään raporttiin tulisi kirjata 
vielä nykyistä selkeämmin vastikkeettomuus ja vastikkeen tuottaminen toiminnan avulla.  
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Tilan yhteiskäyttö  

Parlamentin kokemusten perusteella tilan yhteiskäyttöä on onnistuttu toteuttamaan 
jonkin verran ja se on tiettyjen toimintojen osalta ollut toimivaa. Huomattavin 
toteutustapa on ollut taidenäyttelyiden esillä olo samaan aikaan kun muut toimijat ovat 
voineet käyttää tiloja. Taidenäyttelyiden näkökulmasta yhteiskäyttö on tänä syksynä 
toiminut oikein hyvin. Näyttelyiden toteuttaminen on myös edistänyt yhteistyötä joidenkin 
tahojen kanssa. Ensimmäisen 6 viikon taidenäyttelyn aikana Taidetalossa on käynyt 253 
henkilöä ja näyttelyiden toteuttaminen on edistänyt sekä näyttelyiden kävijöiden että 
taiteilijoiden kulttuurihyvinvointia.  
 
Tilojen yhteiskäyttöön liittyy kuitenkin Taidetalossa haasteita, sillä rakennuksen 
maksimihenkilömääräksi on määritetty 30 henkilöä. Tästä johtuen tilassa ei usein pysty 
olemaan kahta eri ryhmää tai tapahtumaa samanaikaisesti, vaikka muuten tilojen puolesta 
se olisi mahdollista. Varauskalenterissa Taidetalon eri tilat ovat varattavissa erikseen ja 
vapaa-aikapalveluiden toimisto pyrkii huomioimaan varauksia vastaanottaessa tilaisuuksiin 
ennakoidut osallistujamäärät. 

 
Operaattori 
Tiloja hallinnoi kevään ajan operaattori ja syksyllä tilojen varauksia on hallinnoitu vapaa-
aikapalveluiden toimistosta. Aiempien keskustelujen pohjalta seuraparlamentin 
taustaorganisaatioista ei todennäköisesti löydy resurssia toteuttaa operaattorin tehtävää. 
Parlamentti ehdotti, että vapaa-aikajaostolle esitettävään raporttiin tulisi kerätä vapaa-
aikapalveluiden toimiston kokemukset nykyisestä tilojen hallinnoinnin mallista. 
 

Kokeilun laajentaminen 
Tilojen kokeilevan käytön laajentamista ja kehittämistä Nokialla harkitaan. Toimintaa 
kehitetään tulevaisuudessa Operaatio Pirkanmaan kanssa huomioiden heidän 
kehittämänsä välitila-malli sekä toteuttaen yhteistyötä laajasti kaupungin sisällä mm. 
tilapalveluiden kanssa. Tilojen kokeilevaan käyttöön luovutetut tilat voidaan nähdä 
yhdentyyppisenä kaupungin avustusmuotona ja asiaa kehitetään edelleen ensi keväänä 
kaupungin avustuspolitiikkaa kehitettäessä. Syksyn ja vuoden 2023 aikana Nokian kaupungin 
osallisuuden rakenteita myös kehitetään osana osallisuuden kärkihanketta. 
 
Kokeilun laajentamisen näkökulmasta parlamentti nosti esiin Taidetalon rajallisuuden 
tilana. Toimintamallin laajentamisessa mukaan olisi tärkeää saada isompi tila, jossa monet 
tämänhetkiset ongelmat kuten yhteiskäytön mahdollisuudet on huomioitu. Suuremman 
tilan avulla on myös paremmin mahdollista kartoittaa tilojen käytön tarvetta eri toimijoille. 
Tällä hetkellä on tiedossa, että tulevien muutosten myötä muun muassa kuorot kaipaavat 
tulevina vuosina isompia tiloja harjoitteluunsa. Parlamentti tunnisti myös nykyisten tilojen 
sijainnin haasteena tilojen kokeilevan käytön kehittämisessä. Nykyisessä toiminnassa 
kylille ei ole pystytty tarjoamaan tiloja ja keskustassa sijaitsevat tilat eivät usein sovellu 
heidän käyttöönsä. Keskustelussa nousi esiin, että kylillä toimiville yhdistyksille pitäisi 
pyrkiä luomaan edellytyksiä toimia. 
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Parlamentti nosti esiin, että tilojen osalta olisi toivottavaa, että ne olisivat käytettävissä 
pidempään kuin 6 kuukautta. Monet toiminnat vaativat tavaroiden tuomista toiminnan 
toteuttamiseksi, jonka vuoksi lyhytaikaiset käyttömahdollisuudet ovat kynnys toiminnan 
järjestämiselle. 
 
Parlamentti kävi keskustelua neljännen sektorin osallistumisesta tilojen kokeilevaan 
käyttöön ja heidän osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä. Tällä hetkellä neljäs 
sektori ei ole seuraparlamentin toiminnassa mukana. Parlamentin kokouksessa 
ehdotettiin, että olisiko mahdollista järjestää jokin monipuolinen tila siten, että jokin seura 
tai neljäs sektori voisi yksin tai yhdessä muiden kanssa ”vallata” tilan tietyksi ajaksi ja 
järjestää tilan hallinnoinnin sekä toiminnan. Esitetty ehdotus ei välttämättä eroaisi 
merkittävästi Operaatio Pirkanmaan välitila-mallista muulla tavoin kuin että toimijat 
olisivat erityisesti paikallisia ja ennalta annettujen tilojen sijaan haluavat osallistujat 
sopisivat keskenään tilojen jakamisesta. Malli edellyttäisi sitä, että haluavat tahot osaisivat 
keskenään sopuisasti jakaa tilat ja vuorot tarpeidensa mukaisesti. Tilat voisivat erityisesti 
olla sellaisia, jotka ovat tulevaisuudessa menossa purettavaksi. Tämä mahdollistaisi tilojen 
muokkaamisen tarpeiden mukaisesti ilman merkittäviä rajoituksia. Tampereella on ollut 
vastaavanlainen tila mukana välitila-mallissa.  
 
 

Muuta huomioitavaa 

Keskeistä toiminnan kehittämisessä ja jatkossa on, että tilojen käyttöönoton ja käyttöön 
jakamisen ratkaisut ovat jatkossakin läpinäkyviä kaikille toimijoille. 
 
Tilojen käytön mallin laajenemisen yhteydessä viestiminen on tärkeää. Nokian uutisissa ja 
Aamulehdessä olleiden artikkelien myötä Taidetalon varauksien määrä on lisääntynyt. 
Aiemmin syksyllä käyttöä on ollut vähemmän, ja se on painottunut lähinnä 
taidenäyttelyihin ja muutamiin ryhmiin. Lehtiartikkelien kautta tapahtunut viestintä 
osoittaa, että aiheen nostaminen esiin tuo merkittävästi lisää käyttäjiä tilojen kokeilevan 
käytön pariin. Tästä syystä kokeilun viestintää tulisi yhä suunnitella ja kehittää myös 
jatkossa. 
 

 

2. Parlamentin toimintakauden 2021–2022 kauden arviointi  
 
Parlamentti kävi keskustelua järjestöille ja parlamentin jäsenille lähetetyn kyselyn tuloksista. 
Parlamentti totesi, että kyselyn otos ei ole kovin edustava ja suurin osa vastaajista on 
parlamentin jäseniä. Tuloksista nousee kuitenkin esiin tärkeitä kehitettäviä asioita. 
 
Parlamentti nosti kyselystä esiin keskeisiä seuraparlamentin toimintaa koskevia asioita: 

• Parlamentin ajasta merkittävä osa on mennyt Taidetalon tilakokeilun kehittämiseen ja 
tämä on saattanut vähentää mahdollisuuksia muiden asioiden käsittelyltä. 
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• Kylät jäävät seuraparlamentissa sivuun, sillä tilojen kokeileva käyttö palvelee tällä 
hetkellä erityisesti keskustan alueella toimivia toimijoita. 

• Nykyisessä seuraparlamentin rakenteessa on haasteita viestinnässä. Tiedonkulkua 
voitaisiin lisätä toimittamalla parlamentin muistiot taustayhteisöille. Tällöin 
parlamentin toteuttamat asiat nousisivat paremmin esiin ja taustayhteisöille syntyisi 
selkeämpi käsitys siitä, mitä parlamentti on onnistunut toteuttamaan.  

• Parlamentin yhteydet taustatoimijoihin ovat suhteellisen ohuet ja yhteistyötä ei ole 
vielä syntynyt merkittävästi. Toisaalta toimikauden aikana koronapandemia on 
rajoittanut yhteistyötä ja toisten työhön tutustumista. 

• Neljäs sektori halutaan mukaan toimintaan, mutta tähän ei vielä ole löydetty toimivaa 
keinoa.  

• Parlamenttiin osallistujien aktiivisuuteen tulisi kiinnittää huomiota.  

• Parlamentin osallistujien määrästä ja kategorisoinnista käytiin keskustelua sen 
toimivuuden, edustavuuden ja mahdollisten vaihtoehtojen osalta. Taustatoimijoita on 
Nokialla tällä hetkellä noin 100, jonka vuoksi kaikkien edustajia ei pystytä kokouksiin 
ottamaan mukaan. Samalla parlamentin jäsenet kuitenkin edustavat hyvin erikokoisia 
määriä taustaorganisaatioita. 

• Parlamentissa taustaorganisaatioita edustavat henkilöt eivät välttämättä ole 
innokkaita tai valmiita luomaan ylimääräisiä tilaisuuksia edustamiensa toimijoiden 
kanssa parlamentin tilannetta ja päätöksiä esitelläkseen. Toimijat haluavat käyttää 
vapaa-ajan rajallisen resurssin ennen kaikkea omaan toimintaan.  

 
Kyselyn tulosten pohjalta parlamentti esitti idean uuden juhlaviikon toteuttamista Nokialla 
tulevina vuosina.  

• Nokian kulttuurin toimijat voisivat järjestää omaa toimintaa eri puolilla kaupunkia ja 
kyliä ja kyseinen toiminta voitaisiin koostaa yhteen viikon tapahtumaksi.  

• Viikon sisältö voisi koskettaa sekä Nokian historiaa että nykyaikaa ja olla sisällöltään 
sopivaa myös lapsille ja perheille.  

• Projektiapurahojen kriteereihin voisi kirjata yhteisen toiminnan toteuttamisen.  

• Ehdotetulle Nokian kulttuuriviikolle tulisi varata kesästä sellainen viikko, jolloin ei 
tapahdu vielä muuta ohjelmaa. Parlamentti esitti mahdollisena ehdotuksena viikkoa 
33.  

 
Seuraparlamentin toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2023 aikana asettamalla työryhmä 
valmistelemaan asiaa. Ryhmään nimetään mukaan Jyrki Käkönen, Antti Keskinen ja Markku 
Ahonen. 

 
 

3. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin jatkovuosi 2023  
 

Yhteisen keskustelun perusteella parlamentti päätti esittää, että seuraparlamentti jatkaa 
toimintaa vuoden 2023 ajan. Ylimenovaiheeksi lisävuoden ottaminen toiminnalle antaa 
lisäaikaa valmistella seuraparlamentin kehittämistä ja huomioida muuttuvat rakenteet.  
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Muistion saatesanoissa kysytään seuraparlamentin jäsenten ja varajäsenten halua jatkaa.  
Tässä yhteydessä pyydetään vahvistamaan parlamentissa jatkaminen tai tehtävästä 
luopuminen 15.11. mennessä. Mahdolliset tarvittavat jäsenten vaihdot tulee tehdä 5.12. 
mennessä ja päätös seuraparlamentin jatkamisesta sekä sen jäsenistä viedään vapaa-
aikajaostoon 14.12.  

 

4. Muita asioita  

 
Muita asioita ei ollut. 
 

 

5. Seuraava kokous  
 

Ylöjärven kulttuuriparlamentti tulee Nokialle vierailulle ma 28.11. klo 18. Tilaisuus pidetään 

kirjasto- ja kulttuuritalo Virran Hiomo-salissa (1.krs). Tarvittaessa tilaisuutta ennen 

voidaan pitää lyhyt kokous, josta tarvittaessa ilmoitetaan erikseen.  

 

Kokouksen 27.10.2022 osallistujat: 

1. Asukas- ja kylätoiminta 

    Jyrki Käkönen / Siuro-Seura ry., parlamentin puheenjohtaja 

2. Kotiseututyö 

     Veijo Hynninen / Nokia-Seura ry. 

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet 

    Katriina Viitaniemi / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

5. Musiikki ja säveltaide 

    Markku Ahonen / Nokian Työväen mieskuoro 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta 

     varajäsen Antti Keskinen / MLL:n Nokian yhdistys ry. 

7. Teatteri ja näyttämötaide 

     Anitta Forssen / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 

Nokian kaupungin edustajat:  

• vapaa-aikajohtaja Asta Engström  

• hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen, kokouksen sihteeri 

 

Poissa: 

1. Asukas- ja kylätoiminta 

    varajäsen Markus Määttänen / Siuro – Seura ry. 

2. Kotiseututyö 

    varajäsen Maritta Pahlman / Nokia-Seura ry 

3. Kuvataide, käsityö, visuaaliset taiteet 



  

 

       

Muistio 27.10.2022 

 6(6) 

 

 

    varajäsen Mikko Salonen / Nokian Kuvataiteilijat ry. 

4. Luonto ja ympäristö 

    Pauliina Leikas / Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

    varajäsen Minna Rauhala, Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys 

5. Musiikki ja säveltaide 

    varajäsen Ive Riihimäki/Nota Bene Nokia 

6. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoiminta 

    Eevi Roivainen / Nokian Mammat ry. 

7. Teatteri ja näyttämötaide 

    varajäsen Joonas Hölli / Nokian näyttelijäyhdistys ry. 

8. Yhteiskunnallinen toiminta ja monikulttuurisuus 

    Satu Mustajärvi / SPR 

    varajäsen Anneli Pasanen / Nokian Monikulttuurinen yhdistys ry ja Nokian   

    Afgaaniyhdistys ry 

9. Yleinen kulttuurityö 

    Arja Rönndahl / Karjala-Seura 

    varajäsen Seppo Hietamäki / Pitkäniemen perinneyhdistys 

10. Luovan toiminnan keskus Tehdas108 

    Jarno Mannerhovi 

    varajäsen Riikka Moilanen 

11. Elinkeino 

    Tuija Nevala / Nokian Yrittäjät ry. 

    varajäsen Kirsi-Elina Kallio / Nokian Yrittäjät ry. 

Nokian kaupungin edustajat:  

• kulttuurikoordinaattori Pia Keltti 

• nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela  

• vapaa-aikajaosto: Matias Välimäki 

• kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen  

• elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen  

• yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu  

• kaupunkikehityslautakunta: Tuula Valkama  
 


