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Kulttuuriparlamentin kokous 

 
 
Aika: Torstai 10.3.2022 klo 17–19 
 
Paikka: Kulttuuriosuuskunta Saurion talo, Sauriontie 1, 33470 Ylöjärvi 
 
Paikalla: Kallio Ari (Kulttuuriosuuskunta Saurio) 

Käkelä Juha (Backwoods Company, moottorisahataiteen SM) (vpj) 
Nieminen Niilo (Karhe-Seura) 
Saartila Merja (Ylöjärven Akanat) 
Sarvijärvi, Minna (Parkkuun seudun kyläyhdistys) 
Veittikoski Liisa (Lissun Juhlapalvelu) 
Väisänen Taina (Ylöjärvi-Seura) 
Toikkonen Esa (hyvinvointiltk) 
Tuominen Juha (hyvinvointiltk) 
Vallin Minna (kulttuuripäällikkö, vapaa-aikajohtaja) 
Airaksinen Annastiina (kulttuuri- ja markkinointituottaja, kokouksen sihteeri) 

 
Poissa: Suntinen Eija (Rantajätkät) 

Suomalainen Hannele (Balettikoulu Hannele Suomalainen) 
 
 
1. Operaatio Pirkanmaa -tilannekatsaus 
- Täytettiin kuntakohtainen kehityskortti, jota vielä päivitetään. 
 
2. Keskustellaan yhteistyöstä seuraparlamentin kanssa 
- Järjestetään yhteinen tapaamien. 
 
3. Keskustellaan, mitä uutta Ylöjärven tapahtumatuotanto tarvitsee 
Tämän keskustelun antia voidaan käyttää hyödyksi Ylöjärven kulttuurisuunnitelman valmistelussa. 
- Kädentaitajien myyjäisille on suurta kysyntää. 
- Luontoilta (Seitseminen?) 
- Massasoittotapahtuma 
- Open mic -tapahtumia 
- Muistetaan mökkiläiset ja muut kesäasukkaat 
 
4. Kokouspalkkiot 
Muistattehan täyttää tiedot Luottamushenkilöiden perustietolomakkeeseen. Tammi-maaliskuun palkkiot 
maksetaan huhtikuun lopussa. 
 
5. Muut esille tulevat asiat 
 - Lausunto valtuustoaloitteeseen:  
Valtuustoaloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa 
Dynasty tietopalvelu : Ylöjärven kaupunki (oncloudos.com) 
Kaupunki ei voi lakata tukemasta sote-järjestöjä, jotka toimivat ylöjärveläisten asukkaiden hyväksi, vaikka 
palveluita siirtyy maakunnalle järjestettäväksi. Ylöjärveläisissä yhdistyksissä ja muualla kolmannen sektorin 
parissa toimivien vapaaehtoisten tukemiseen ja jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta järjestökenttä pysyy 
voimissaan. Monet järjestöt tekevät yksinäisyyden ehkäisemisen ja yhteisöllisyyden eteen töitä, vaikka ne eivät 

https://ylojarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202274-15
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ole varsinaisesti sote-järjestöjä. Kaupungin on edelleen tarjottava Mielikioskin kaltaista matalan kynnyksen 
toimintaa lähellä kaupunkilaisia. 
- Keskusteltiin ukrainalaisten tilanteesta. Mahdollinen majoittaminen Ylöjärvelle on kaupungilla selvityksessä ja 
asiaa halutaan hoitaa koordinoidusti. Osa tulee alueelle myös omien kontaktiensa kautta, eivätkä välttämättä ole 
tavoitettavissa helposti. Seurataan tilannett ja muistetaan kulttuuriparlamentin ja tapahtumien osuus 
kotouttamisessa. 
- Muistutus: Keskiviikkona 11.5. klo 18 Vanha Räikkä, ylöjärveläisten taiteilijoiden verkostoitumiskahvit 
https://www.ylojarvi.fi/ylojarvelaisten-taiteilijoiden-verkostoitumiskahvit  
- Muistutus: Lauantaina 14.5. klo 10–16 Moottorisahaveistotapahtuma ja toukomarkkinat Tredun Kurun 
Metsätien toimipisteellä 
https://www.ylojarvi.fi/moottorisahaveistotapahtuma-ja-toukomarkkinat 
ja heinäkuussa moottorisahaveistosnäyttely Keihäslahden näyttelytalolla 
https://www.ylojarvi.fi/juha-kakelan-ja-raimo-hautaluoman-moottorisahaveistosnayttely  
 
6. Seuraava kokous tiistaina 3.5. klo 18, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
7. Tutustuminen Saurion taloon ja kulttuuriosuuskunnan toimintaan 

https://www.ylojarvi.fi/ylojarvelaisten-taiteilijoiden-verkostoitumiskahvit
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