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Kulttuuriparlamentin kokousmuistio 

 
 
Aika: Keskiviikko 28.4.2021 klo 18-20 
 
Paikka: Vanha Räikkä 2. krs (Kuruntie 12, Ylöjärvi) / Teams 
 

Läsnä: Kallio Ari (Kulttuuriosuuskunta Saurio) 
Käkelä Juha (Backwoods Company, moottorisahataiteen SM) 
Nieminen Niilo (Karhe-Seura) 
Veittikoski Liisa (Lissun Juhlapalvelu) 
Saartila Merja (Ylöjärven Akanat, vammaisneuvoston varajäsen) 
Sarvijärvi, Minna (Parkkuun seudun kyläyhdistys) 
Suntinen Eija (Rantajätkät) 
Suomalainen Hannele (Balettikoulu Hannele Suomalainen) 
Väisänen Taina (Ylöjärvi-Seura) 
Tienari Tapani (vapaa-aikaltk pj) 
Åman Sari (vapaa-aikaltk) 
Vallin Minna (kulttuuripäällikkö, vapaa-aikajohtaja) 
Airaksinen Annastiina (kulttuuri- ja markkinointituottaja, kokouksen sihteeri) 

 
 
 
 

1. Kulttuuripääkaupunkihanke - Tampere Region 2026 
 

Tampereen ja Pirkanmaan toinen eli lopullinen hakukirja Euroopan kulttuuripääkaupungiksi julkaistiin 22.4.2021. 
Hakemuksen ydinarvona on yhdenvertaisuus. Päämääränä on lisätä yhdenvertaisuutta sen eri muodoissa 
kulttuurin keinoin.  

 
Suomalaisen Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 valitsee EU:n nimeämä eurooppalainen raati ja valinnan 
vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hakukirja esitetään raadille keväällä 2021, ja 2. kesäkuuta 2021 raati 
valitsee Suomesta Euroopan kulttuuripääkaupungin vuodelle 2026. 

 
Equally European (Yhtä Eurooppaa) on hakemuksen konsepti. Pääteemana ja ydinarvona on yhdenvertaisuus. 
Päämäärä on lisätä yhdenvertaisuutta kulttuurin keinoin. Yhdenvertaisuus tarkoittaa esimerkiksi sukupuolten 
tasa-arvoa, mutta se merkitsee myös kulttuurin saavutettavuutta, osallistamista ja monimuotoisuutta. 

Hakukirjan kulttuuriohjelma muuntaa yhdenvertaisuuden kulttuuriprojekteiksi.  

Tampere26:n hakemuksen ytimessä on neljä ohjelmalinjaa sekä kaksi erillistä ohjelmakokonaisuutta.  

Ohjelmakokonaisuus Party Time on sarja suuren yleisön tapahtumia. Sarja sisältää avajaiset eli Winter Partyn 1.1. 
– 4.1.2026 sekä kolme vuodenaikojen mukaan nimettyä juhlaviikonloppua keväällä, kesällä ja syksyllä ja vuoden 
päättäjäiset.  
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Mukana on muun muassa Tampere-talon kansainvälinen Moomin On Ice -jääbaletti, Olafur Eliassonin ja muiden 
pohjoismaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely Tampereen taidemuseon uuteen laajennusosaan sekä Pakkahuoneen 
aukiolle ja nyky-Tampereen maailmaan tuotu, uusinta digiteknologiaa hyödyntävä Romeo ja Julia. 

Samoin mukana on muun muassa SS Kurun uppoamisen muistoksi Mustalahden satamassa esitettävä Kuru-
musikaali, Sorin Sirkuksen, Eppu Normaalin ja Santtu-Matias Rouvalin johtaman orkesterin produktio Tampereen 
tarina, tanssiteos teollisuusrobottien kanssa, kaupunkivalaisua ympäri Pirkanmaata, heavy metal -musikaalia ja 
paljon muuta. 

Equaliser on ohjelmakokonaisuus, jossa on kyse paikallisten kulttuuritoimijoiden työskentelyolosuhteiden, 
yhteistyömahdollisuuksien ja taitojen kartuttamisesta. Mukana on esimerkiksi entisen Nekalan koulun 
kehittäminen kulttuurikeskukseksi. 

Equaliserin tärkeimpiä projekteja on EDAS Tool (Equality, Diversity, Accessibility ja Sustainability), joka on 
mullistava työkalu ja alusta kaikille tapahtumajärjestäjille tapahtumien saavutettavuuden parantamiseksi. 

Kulttuuriohjelmassa on neljä ohjelmalinjaa. 

Vallankumouksia ((R)evolutions) tutkii taiteen ja kulttuurin avulla historiallista kehitystä ja nykyistä tasa-
arvotilannetta Tampereella ja Euroopassa. Mitkä ovat tärkeimmät sosiaaliset huolenaiheemme? 

Yhdenvertaisesti sinun juhlii kulttuurin ja taiteen monimuotoisuutta. Kuvataide, kulttuuriperintö, 
populaarikulttuuri, ruohonjuuritason kulttuuri ja vastakulttuuri ovat yhtä arvostettuja taiteellisen ilmaisun alueita. 

Kylähyppely tarkastelee tasa-arvoa alueellisesta näkökulmasta ja edistää korkealaatuisen kulttuurin saatavuutta 
Pirkanmaalla. Lähetämme taiteilijoita ja heidän yleisöjään hyppäämään kylästä toiseen ja samalla kehitämme 
Pirkanmaata alueellisten lähestymistapojen avulla.  

Villi kortti antaa luonnolle yhdenvertaisen aseman ihmisen kanssa. Monien ekologisten kriisien vuoksi meidän on 
haastettava käsityksemme kulttuurista vain inhimillisenä ilmiönä. 

 
Eri ohjelmalinjojen alla olevien, n. 90 projektin kuvaukset löytyvät hakukirjasta. Hakukirjaan on sisällytetty vain 
osa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta. Lisää ohjelmaa on tulossa myös avoimien hakujen kautta. Ohjelmaa 
kasaamassa on ollut noin 200 sidosryhmäläistä. Pohjana ovat olleet mm. avoimen ohjelmahaun ja sidosryhmien 
työn kautta tulleet yli 1000 ohjelmaehdotusta. 

 
Virallisesti haku kulkee hakijakaupungin nimissä, mutta kunnat ovat vahvasti mukana. Tampereen lisäksi koko 
Pirkanmaa on ohjelman ytimessä. 
 
Vapaa-aikajohtaja esitteli hakukirjaa. Voit tutusta oheisista linkeistä hakukirjaan: 

Tampere26_ECoC_Bidbook_suomiversio_final.pdf 
BOOK_Tampere26_ECoC_web_final.pdf 

 
Huomioita: 

- Ohjelmakirjassa mukana Kuru-laivamusikaali. Toteutetaan Mustalahdessa. 
Perustuu Kuru-laivan kapteenin pojanpojan tarinaan. Hän oli puhumassa 
Kurussa Kuru-laivan muistojuhlassa 2019. 

https://tampere26.fi/wp-content/uploads/2021/04/Tampere26_ECoC_Bidbook_suomiversio_final.pdf
https://tampere26.fi/wp-content/uploads/2021/04/BOOK_Tampere26_ECoC_web_final.pdf
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- Uros-Live Areenalla Sorin Sirkus, Eppu Normaali ja Santtu-Matias Rouvali, eli 
hyvä ylöjärveläisedustus. 

- Omana ohjelmakohtanaan Villit kortit -kohdassa Puuvuorella järjestettävä 
tapahtuma, jossa on Loiste Ylöjärvi -valotaidefestivaali, mukana myös kirjailija 
Anni Kytömäki ja kuvataiteilija Osmo Rauhala. Puuvuorelta polku Yltä ja Alta -
teokselle. 

- Lisäksi 37 ohjelmaa/projektia, jotka voivat sijoittua minne vain. 
 
Keskusteltiin myös ”kisakatsomon” järjestämisestä 2.6.2021, kun julkistetaan voittaja. 

- Paikaksi valikoitui kaupungintalon aukiolla sijaitseva Alamökki-veistos. 
- Seurataan kokoontumisrajoituksia, kuinka paljon ihmisiä voidaan kutsua 

paikalle. 
- Minna Vallin ilmoittaa tarkan kellonajan. 
 

2. Mapsto ja investoinnit v.2022-206, 1. lausuntopyyntö/kulttuuriparlamentin lausunto 
 

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma eli MAPSTO osoittaa, miten Ylöjärven kaupunki 
rakentuu seuraavan viiden vuoden aikana. 

MAPSTO-asiakirjoihin on koottu kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueille kohdistuvat 
suunnitelmat kaavoituksen, rakentamisinvestointien ja tontinluovutuksen osalta. 

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyt MAPSTO-investointihankkeet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. Kaavahankkeen käynnistymisen edellytyksenä on kaupunginhallituksen tekemä käynnistämispäätös, 
minkä jälkeen varsinainen kaavahanke voidaan aloittaa. Palveluverkkoon kohdistuvat muutokset päätetään 
talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen. 

Tässä linkki vuoden 2020-2025 Mapstoon: MAPSTO_2021-2025.pdf (ylojarvi.fi) 

Kulttuuriparlamentti keskustelee MAPSTOSTA ja antaa lausunnon omalta osaltaan. 

Vapaa-aikalautakunta käsittelee MAPSTOA kokouksessaan 4.5.2021. Minna Vallin esittelee kokouksessa 
lautakunnalle kulttuuriparlamentin lausunnon. 

Ylöjärven kulttuuri-/monitoimitalo: Ns. Prisman-kaavaidean yhteydessä käsitelty kulttuuritaloa. 

Parlamentin lausunto: 

- Ratikkapysäkki tulossa Leijan viereen. Leijan sijainti on saavutettava. 
- Mitä tiloja jo nyt olemassa, mitä tiloja puuttuu, mikä nykyisten tilojen käyttöaste on? Esim. koulujen 

kesäisin. 
- Reilusti yleisöpaikkoja ja hyvät esitystilat. 
- Ihan oma talonsa, ei vain muiden tiloihin. 
- Nuorisopalvelut tarvitsee keskustasta uutta tilaa. 
- Tilat tulevat aktiiviseen käyttöön, kun käyttäjiä on paljon, esim. myös yhdistykset. 
- Kunnollinen näyttämö puuttuu ja kunnollinen näyttelytila. 
- Kulttuurin omatoimitiloille tarve, esim. verstaita, bänditiloja. 
- Voisi tehdä alustavan tilaohjelman, jossa kartoitetaan päällekkäisiä toimintoja. 
- Ongelmana voi olla, että tiloista tehdään liian hienoja, jolloin rahat laitetaan seiniin. Arkkitehtoonisuuden 

sijaan täytyisi tehdä tilojen toimivuus edellä. 

https://www.ylojarvi.fi/library/files/5fd0ba21475a6c331220b683/MAPSTO_2021-2025.pdf
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- Tärkeää keskittää, kun nyt toimijat ja paikat hajallaan. Saisi yleisön paremmin liikkeelle. 
- Eläkeläisjärjestöt vailla kunnollista tilaa. Tämä kohdeyleisö olisi tilojen käyttäjänä klo 9-14, jolloin muu 

yleisö on koulussa/töissä. 
- Taiteen perusopetuksen tarpeet huomioitava. 
- Taiteilijoiden työtilatarpeet huomioitava. 
- Olisiko tarvetta isolle areenatyyppiselle tilalle, jossa olisi isoja tapahtumia ja messuja? 
- Messutiloista voi tulla liian kalliita, ettei toimijoilla ole varaa vuokrata sitä. 
- Kaivataan kunnollista ääni- ja esitystekniikkaa, joka palvelee teattereita jne. 
- Tiloissa olisi hyvä olla kahvio/ravintola. 
- Leijan ja kulttuuritalon yhdistämisessä mietittävä myös Leijan tilojen tulevia tarpeita. 
- Kaavoissa on ollut varaus kulttuuritalolle Leijan vieressä, mutta se ei näy nyt MAPSTOssa. Nostettava 

takaisin paikalleen. 
- Nykyisissä tiloissa ja halleissa (esim. urheilutilat) ongelmana se, että jos järjestetään muuta kuin sitä, mitä 

tiloihin on suunniteltu, tulee kustannuksia esim. lattioiden suojaamisesta. 
- Nokian Nanso-talossa hienot tilat taiteilijoille. 

3. Seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen. 
 
Aika: Ke 2.6.2021 klo 18, ensin kisakatsomo, sitten kokous. Varapäivä 8.6. 
Paikka: Voionrannan sauna, jonne meidät kutsuttiin vierailulle. 
 

4. Muut asiat 
 
Muut esille tulevat ja tiedotettavat asiat. 
 
Moottorisahataidetapahtuman eteneminen: 

- Juha Käkelän töiden näyttely Kurussa Keihäslahden näyttelytalossa 12.-31.7.2021. 

- Tapahtuman tavoiteajankohta kesä 2022 (Kuru-viikko heinäkuussa). 

- Kurun Yrittäjiltä vihreää valoa järjestämiseen. 

- Syksyllä 2021 workshop aiheesta. Osallistujat: Juha kulttuuriparlamentista, kulttuuripalveluista 

Annastiina, Kurun Yrittäjistä Tapani, Tredun Kurun toimipisteeltä Mari Nieminen ja MSL. 


