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SALON KULTTUURIKUMPPANEIDEN JA SEURAPARLAMENTIN YHTEISKOKOUS 

Aika:  Ke 9.11.2022, klo 17.00  

Paikka:  Salohalli, Keilahalli (kokoustila) 

Läsnä: Terhi Sinnelä, Arto Korpinen, Timo Tammi, Liisa Käiväräinen, Sini Lundgrén, Kaisa Villa, Terhi 

Alm, Ari Mäenpää, Risto Gustafsson, Eikka Alatalo, Anne Nenonen, Martti Halme, Helena Hauta-

aho ja Laura Kuisma. Teams-yhteyden päässä Lisa-Maria Markula, Tommi Itkonen ja Ilkka Virtanen.  

 

1. Kokouksen avaus 

Seuraparlamentin sihteeri Terhi Sinnelä avasi kokouksen. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Anne Nenonen ja sihteeriksi Sini Lundgrén. 

 

3. Kulttuurifoorumi ja Seurafoorumi 24.11. Näkkärissä 

Käytiin läpi tilaisuuden ohjelma (sivu 4) ja Kulttuurikumppanien ja Seuraparlamentin osuudet. 

Anne esittelee Kulttuurikumppaneiden katsauksen ja Arto Seuraparlamentin. Toivottiin 

kysymyksille tilaa ohjelmassa ja päätettiin että kysymyksiä voisi koota kaikille puhujille 

yhdessä kohtaa puheenvuorojen jälkeen. Sovittiin että voitaisiin ottaa esim. Menti tai Flinga 

käyttöön kysymysten keräämiseen tilaisuudessa. (Varataan myös paperia ja kyniä jos joku ei 

halua/pysty käyttämään mobiilisovellusta.)  

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Kokouskäytännöt  

Järjestäytymiskokous on molemmilla tammikuussa. Kulttuurikumppanit ja Seuraparlamentti 

ovat kokoontuneet vuosittain omissa kokouksissaan noin seitsemän kertaa, lisäksi on ollut 

yhdessä kaksi kokousta ja lautakunnalle esittäytyminen. Seuraparlamentti on järjestänyt 

liikuntaseuraväelle Seuraillan. 

 

Keskustellaan voisiko kokouskäytäntöjä uudistaa.  Kulttuurikumppanien säännöissä mainitaan, 

että virallisia kokouksia tulee järjestää vähintään kaksi per vuosi.  

- Nykyisellään kokouksia on ollut noin kerran kuukaudessa, kesää lukuun ottamatta. Vuonna 

2022 kokouksille päätettiin antaa teema (esimerkiksi tila, näkyvyys) ja tämä on koettu 

antoisaksi. Toisaaltaan kokoustahti on hyvin tiivis ja tuntuu että samat aiheet toistuvat  

kokouksesta toiseen. 

- Monet aiheista koskettavat laajemmin yhdistyskenttää, ei vain Kulttuurikumppaneita tai 

kulttuuri- ja taideyhdistyksiä – esimerkiksi. Laajemmat kokoukset voivat olla hyödyksi kun 

tarvitaan useammilta tahoilta kommentteja tai näkökulmia aiheeseen (osallisuus) ja 

muutenkin, avoin ja vireän keskustelun edistämiseksi ja molempien yhteistyöelimien 

näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

- Ehdotetaan, että virallisten kokousten määrää vähennetään ja rinnalle tuodaan kaikille 

aiheesta kiinnostuneille tarkoitettuja tilaisuuksia. 

- Seuraparlamentin säännöissä kokouksia pitää olla vähintään 4, mutta seuraparlamentti on 

kulttuurikumppaneiden lailla kokoontunut paljon tiiviimmin.  

- Seuraparlamentti toimii liikuntapalveluiden vuosikellon mukaisesti käsitellen kulloinkin 

ajankohtaisia asioita ja edustaen koko liikunta- ja urheilutoimijoiden kenttää, asioita on 

tasaiseen tahtiin ympäri vuoden ja viralliset kokoukset on koettu tarpeellisiksi. 

- Keskusteltiin mikä olisi kummallekin taholle toimivin vaihtoehto.  

o Yksi mahdollisuus olisi korvata osan asialistakokouksista yhteisillä teematapaamisilla 

ja avoimilla kokouksilla. 

 



 

 

 

 

o Kokoukset voisivat olla Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppaneiden yhteisiä ja 

kaikille avoimia 

o Osa avoimista kokouksista voisi olla pelkästään liikunta- tai kulttuuritoimijoille (vrt. 

nykyinen seurailta) 

o Tavoitteena olisi keventää paperitöitä ja vastaavasti saada vuorovaikutteisuutta ja 

yhteistyötä lisättyä. 

- Keskusteltiin myös siitä ”miten myydään” kulttuurikumppaneiden jäsenyys uusille jäsenille 

ja ohjeistetaan miten siitä saisi eniten irti. (Anne väistyvänä puheenjohtajana voisi jakaa 

vuoden aikana oppimansa jutut/vinkit seuraajalle.) 

- Todettiin että ei voida päättää ensi vuoden ryhmien puolesta, mutta jatketaan keskustelua 

silloin. 

5. Tilannetieto kulttuurin ja liikunnan yhteisestä gaalasta 

Kaupungin viestintä on hoitanut palkitsemistilaisuutta tähän asti ja nyt tilaisuus laajenee 

Gaalajuhlaksi. Seuraparlamentin, Kulttuurikumppaneiden ja Urheilun ystävät 60 -työryhmän 

edustajat on tarkoitus kutsua gaalan suunnitteluun mukaan. Kulttuurikumppaneiden 

viimeinen kokous on 14.12. ja olisi hyvä, että ennen sitä kysyttäisiin ehdotuksia ohjelmaan. 

Olisi hyvä tietää perustiedot ennen ideointia esim. minkä tyyppinen tilaisuus, missä, milloin, 

minkä tyyppisiä esiintyjiä tarvitaan jne.  

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 18.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

KULTTUURIFOORUMI JA SEURAFOORUMI 24.11.2022  

Kulttuuritila Näkkäri, Ylhäistentie 2  

Kulttuurifoorumi ja Seurafoorumi ensimmäistä kertaa koolla yhdessä.  

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 18.11. mennessä os. https://forms.office.com/r/BxxKuqKKCa   

Ohjelmassa:  

• klo 17.30-18.00 yhteiskahvit  
• klo 18.00 avajaissanat ja katsaus vuoteen 2023, vapaa-aikajohtaja Antti Mattila  
• klo 18.10 alkaen puheenvuorot ja keskustelu  
• Verkostotyö & lobbaus, alustajana toiminnanjohtaja Sanna Meska, Läntinen tanssin 

aluekeskus ja Taidekahvit-verkosto  
• Tapahtumat & kumppanuus, tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjelt, 

Lappeenrannan kaupunki  
• 19.00-19.20 Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit, katsaus vuoteen 2022  
• klo 19.20 jakautuminen omiin tiloihin  
• Uusien jäsenten julkistus ja muut ajankohtaiset asiat  
• klo 20.00 mennessä tilaisuuden päätös  

Lisätietoja:  

Taidekahvit on kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto Turussa, jonka visioima 

Taiteen talo, taiteen ja kulttuurin koti taiteen tekijöille, kaupunkilaisille ja matkailijoille avattiin 

Turkuun keväällä 2022. https://www.turku.fi/taiteen-talo ja Taidekahvit, 

https://www.taike.fi/fi/projektit/-/project/viewProject/378  

Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) mahdollistaa ja koordinoi tanssialan ammattilaisten 

monimuotoista työllistymistä sekä tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta Varsinais-

Suomessa ja Satakunnassa. Toiminta perustuu kriittiseen vastuullisuuteen, kestävyyteen ja 

tietoisuuteen toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta. Toiminnan osa-alueet ovat tanssitaide, 

palvelutoiminta ja kulttuuripolitiikka. https://l-tanssi.fi/  

Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelut pyrkii edistämään uusien tapahtumien syntymistä 

ja olemassa olevien kasvua mm. kumppanuusmallin avulla, https://lappeenrantaevents.fi/fi  
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https://www.turku.fi/taiteen-talo
https://www.taike.fi/fi/projektit/-/project/viewProject/378
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