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Kulttuuriparlamentin kokous 

 
 
Aika: Tiistai 14.9.2021 klo 18-20 
 
Paikka: Vanha Räikkä 2. krs (Kuruntie 12, Ylöjärvi) / Teams 
 
Paikalla: Kallio Ari (Kulttuuriosuuskunta Saurio) 

Käkelä Juha (Backwoods Company, moottorisahataiteen SM) 
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) 
 Esa Toikkonen (hyvinvointiltk) 
Juha Tuominen (hyvinvointiltk) 
Vallin Minna (kulttuuripäällikkö, vapaa-aikajohtaja) 
Airaksinen Annastiina (kulttuuri- ja markkinointituottaja, kokouksen sihteeri) 

Poissa: Nieminen Niilo (Karhe-Seura) 
 
 
1. Uusien jäsenten esittäytyminen 
 
2. Kulttuuripääkaupunkihankehaun B-suunnitelman valmistelu 
 
- Kulttuuripäällikkö Minna Vallin osallistuu 17.9. palaveriin, jossa Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun uusi 
työryhmä järjestäytyy. 
- Kulttuuriparlamentti on Ylöjärven kaupungissa hankkeen ohjausryhmä. 
- Ohjelmakirja sitoo ja ohjaa B-suunnitelman toteutusta. Hakukirjassa Ylöjärveltä Illuminated land -hanke 
Puuvuorella. 
- Vuosille 2022-2024 Ylöjärven kaupungin talousarvioon tullaan varaamaan 26 751 € / vuosi. 
- Tampere kustantaa hankkeen kustannukset suurelta osin vuosina 2022-2024 yhteensä 1 909 254 €. Muut 18 
kuntaa osallistuvat jyvitetyillä osuuksillaan. 
- Hankkeen uusi työryhmä, tuottajina jatkavat Satu Keltanen ja Ilona Kyykoski: https://tampere26.fi/ota-yhteytta/ 
 
3. Kaava Kirkonseutu, kortteli 155 ja Leijapuisto 
 
- Kulttuuriparlamentti keskustelee kaavasta ja antaa siitä lausunnon. 
https://www.ylojarvi.fi/kirkonseutu-kortteli-155-ja-leijapuisto 
 
Monitoimitalo-kulttuuritaloa on suunniteltava samanaikaisesti. 
 
Kulttuuriparlamentin lausunto kaavasta liitteenä. 
 
4. Talousarvion valmistelu 
 
- Hyvinvointilautakunnan esitys talousarvion valmisteluun (esityslista päivittyy pöytäkirjaksi perjantain 10.9. 
aikana): https://ylojarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=315437 

https://tampere26.fi/ota-yhteytta/
https://www.ylojarvi.fi/kirkonseutu-kortteli-155-ja-leijapuisto
https://ylojarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=315437
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- Kulttuuriparlamentti keskustelee talousarvion valmistelusta ja antaa lausuntonsa hyvinvointilautakunnalle. 
 
Kulttuuriparlamentti toteaa, että avustusmäärärahojen korottaminen kulttuuri- ja nuorisotoimijoille on 
ensisijaisen tärkeää. Yhdistyksille ja yhteisöille myöntämät avustukset vahvistavat osallisuutta, yhteistyötä ja 
monipuolistavat tapahtumatuotantoa Ylöjärvellä. Kulttuuriparlamentti esittää, että tulevan vuoden talousarvioon 
tulisi varata määräraha kulttuuriparlamentin, seuraparlamentin ja tulevan nuorisityön parlamentin jäsenten 
kokouspalkkioihin. 
 
5. Kulttuuriohjelman valmistelun käynnistäminen 
 
- Vapaa-aikalautakunta (nyk. hyvinvointilautakunta) päätti 17.6.2021 kokouksessaan käynnistää valmistelun 
suunnittelun ja tuoda asian kulttuuriparlamentin käsiteltäväksi. 
- Kulttuuriparlamentti laatii kulttuurisuunnitelman valmistelun toteuttamisedellytykset, esim. 
  - suunnitelman laatimisen aikataulu 
  - suunnitelman rakenteen luominen 
  - suunnitelman laativan henkilön palkkaus 
  - kulttuuriparlamentin kuuleminen ja ohjausryhmänä toimiminen 
  - kaupunkilaisten ja järjestöjen kuuleminen 

- kaupunkilaisten osallisuuden lisääminen matalan kynnyksen tempauksilla, osallistumalla 
tapahtuman luomiseen (esim. valotaide omalla kylänraitilla) 
- ulkopuolisen rahoituksen pariin ohjaaminen 
- tehtävä ensin kartoitusta ja annettava suunnitelmia lausunnoille, tämä vie aikaa 
- kulttuuriparlamentti kommentoi ja ohjaa kulttuurisuunnitelmaa jo sen tekovaiheessa 
- kulttuurisuunnitelman talousarviovaikutukset: mikäli suunnitelma ehtisi valmistua ennen kuin 
talousarvioon liittyvät aloitteet annetaan syksyllä 2022, ehtisi talousarvioon 2023 
- tutustutaan Nokian kulttuurisuunnitelman valmisteluun vierailemalla Nokialla 

  
https://ylojarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20215233 
 
6. Moottorisahataidetapahtuman suunnittelun kuulumiset 
- Juha Käkelän asiantuntijuus: ei kesä- eikä elokuulle, jolloin kaikki kilpailevat tapahtumat. Toukokuu olisi paras 
ajankohta. 
- Ensin olisi perjantaina 13.5.2022 koulutus ja sen jälkeen viikonloppuna olisi yleisötapahtuma. 
- Paikaksi on valikoitunut Tredun Kurun metsäoppilaitos. 
- Majoitus onnistuu mahdollisille yöpyjille (kurssilaiset ja taiteilijat, ei yleisö). 
- Suunniteltu heinäkuussa 2021 järjestetylle näyttelylle jatkoa. 
- Työpanosta tapahtuman eteen antavat Tredulta Minna, kulttuuripalveluilta Annastiina, MSL:ltä Raija. Juha 
Käkelä taiteellisena johtajana. 
- ITE-taide, mahdollinen yhteistyö Parkanon kanssa. 
- Veistospolut ja opastetut luontopolut mahdollisuutena. 
 
Taina: Voiko tapahtuman kytkeä esim. Saurion pihalle suunniteltuun lasten leikkipaikkaan ja monistaa muualle 
Ylöjärvellä? Ideoita oheistapahtumiksi: perheretkeily ja lintubongaus 
Ari: Voiko ohjata Seitsemisen luontomatkailijoita ohjata tapahtumaan ja toisinpäin. Pysäytetään kansallispuistoon 
menijät jo matkan varrella. 
 
7. Muut esille tulevat asiat 
- Kokouspalkkiot: Kulttuuriparlamentti esittää, että se ja seuraparlamentti sekä nuorisotyön parlamentti tulisivat 
yhdenvertaisesti kohdelluiksi ja niiden jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio nyt, kun kaikki toimivat 
hyvinvointilautakunnan alaisina. 

https://ylojarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20215233
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- Päätösvaltaisuus: Tarkastetaan säännöistä ja tarvittaessa lisätään, että yli puolet paikallaolijoista. 
- Yhteydenpito: Luodaan Kulttuuriparlamentin Whatsapp-ryhmä 
- Tehdään uutinen syyskauden alusta ja kulttuuriparlamentin uudesta kokoonpanosta. 
 
8. Seuraava kokous 
Tiistaina 26.10. klo 17.30, kaupungintalon neuvotteluhuone Loila (1. krs. varhaiskasvatuksen käytävän päässä, 
sisään D-ovesta) 


