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ARVOISA NAKKILALAINEN,
Sinulla on kädessä Hyvinvoiva nakkilalainen- jul-

Hyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon ja se

kaisu, johon on koottu kuntalaisille tietoa Nakkilan

määritellään kuuluvaksi kunnan perustehtävään.

kunnan alueella järjestettävistä tapahtumista sekä

Kunnalle se voi olla varsinainen markkinavaltti mi-

muista ajankohtaisista asioista. Lehti on toteutettu

käli hoidamme kuntalaistemme hyvinvointiasiat

Kuperkeikkaa läpi elämän- hankkeen varoin, joka

parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa siis

on aluehallintoviraston liikunnallisen elämäntavan

kunnan näkökulmasta kaavoituksen ratkaisuja, tei-

paikallinen avustus. Hanke jatkuu Nakkilassa vuo-

den aurausta, lähiliikuntapaikkoja, aktiivista seu-

den 2018 loppuun ja sen myötä on aloitettu mata-

ra,- ja yhdistystoimintaa, koululaisten iltapäiväker-

lankynnyksen liikuntaryhmiä sekä mahdollistettu

hoja, ikäihmisten palveluita tai matalankynnyksen

eri väestöryhmien tutustuminen erilaisiin liikunta-

liikuntaryhmiä ym. Osa palveluista eivät ole lain

lajeihin. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi on järjestet-

edellyttämiä kunnalle järjestää, mutta hyvinvoinnin

ty toripiknik-tapahtuma. Hankkeessa koulutetaan

näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä. Nakkilan kunta

kunnan työntekijöitä ja vertaisohjaajia ohjaamaan

on tuoreessa strategiassaan nostanut hyvinvointi-

voima- ja tasapainoharjoitteita ikäihmisille. Tavoit-

työn tärkeään asemaan keskeisissä teemoissa.

teena on liikunnan lisääminen eri väestöryhmissä
aina varhaiskasvatuksesta alkaen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä kunnassa
on laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (2015/410)

Nakkilassa on saatu valmiiksi uusi kuntastrategia,

määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja tervey-

josta kerrotaan lisää lehden keskiaukeamalla. Keski-

destä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perusteh-

aukeaman kuvassa on kuntastrategian keskeiset ta-

täväksi. Se on tietoista voimavarojen kohdentamista

voitteet, joiden ympärillä tullaan Nakkilan kunnassa

kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Käytän-

tekemään työtä tulevina vuosina. Tavoitteena on ke-

nössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kun-

hittää Nakkilasta paras paikka työ- ja perhe-elämän

talaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn

yhdistämiseen. Tavoitteeseen pyritään seuraavien

lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja

painopistealueiden avulla.

osallisuuden vahvistaminen.

• Arantilan puisto ja sen jokiseutu
kohtauspaikkana.

Meneillään olevassa sote-uudistuksessa hyvin-

• Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten
tukeminen & kehittäminen.

kunnan

voinnin ja terveyden edistäminen on linjattu edelleen
tehtäväksi.

Järjestämislakiluonnoksessa

velvoitetaan myös tulevia sote-alueita tukemaan

• Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi
sekä yhteistyö.

kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teh-

• Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja
liikkumisen helppous.

Näiden muutosten alla Nakkilassa halutaan panos-

Kunnan uusi ilme on myös julkaistu elokuussa 2018.
Kunnan uuden ilmeen ja kuntastrategian luomisesta
voit lukea lehden takakannesta, jossa on koontia viime keväänä kuntalaisille suunnatun leikkimielisen
sähköisen kyselyn tuloksia. Kysely tehtiin ajatuksella, miten näet Nakkilan erilaisten vertauskuvien
kautta. Kuntastrategiaa ja kunnan uutta ilmettä luodessa on kuntalaiset otettu mukaan valmisteluun.
Kuntalaisia on kuultu erilaisissa yhteyksissä ja he

tävässä.

taa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tavoitteena on
luoda palveluketjuja eri toimialojen välille, jotta
pystymme pitämään Nakkilan jatkossakin elinvoimaisena, kuntalaisia palvelevana ja kaikin puolin
hyvinvoivana kuntana.
Anne Hakanen
Projektityöntekijä
Kuperkeikkaa läpi
elämän- hanke (AVI)

ovat päässeet mukaan kuntastrategian valmistelutyöhön erilaisten työpajojen merkeissä.
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Kuperkeikkaa läpi elämän- hanke: Nakkilan Hyvinvointi-lehti. Kannen valokuva: Minna Kalliomäki, viereisen sivun kuvat: Anne Hakanen.
Lehden ulkoasun suunnittelu ja taitto Studio Satu Kukka. Painopaikka PlusPrint 2018.
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NAKKILAN KUNTA JÄRJESTÄÄ

UIMAHALLIKUJETUKSIA
tiistaisin Harjavallan/Ulvilan uimahalliin
Nakkilan kuntalaisille tarkoitetut ilmaiset
linja-autokuljetukset järjestetään siten
että tiistaisin joka toinen viikko (parilliset)
suuntana Harjavallan uimahalli ja joka
toinen viikko (parittomat) Ulvilan uimahalli.
Linja-auto lähtee Nakkilan torin pysäkiltä
klo 17.00. Takaisin Nakkilaan uimahallilta
linja-auto lähtee klo 19.15. Kuljetus on
nakkilalaisille ilmainen. Jokainen maksaa
uintimaksunsa normaalisti uimahallien
kassoille.
Lisätiedustelut Nakkilan kunnan
liikuntatoimi puh. 044 7475914

MLL Nakkilan yhdistys
Jäsenyydellä tuet toimintaamme lasten ja nuorten
hyväksi. Jäsenmaksu on 25€/vuosi, joten pienellä
summalla voit tukea toimintaa. Liittyminen onnistuu
helposti osoitteessa www.mll.fi/jasenyys.
Jäseneksi liittyessäsi saat mm. Lapsemmelehden ja erilaisia vaihtuvia etuja, mm. alennuksia
majoitukseen, vapaa-aikaan sekä tuotteista.
Jäsenyys ei edellytä toimintaan tai tapahtumiin
osallistumista, mutta vuosittaisella pienellä
summalla mahdollistat lapsille ja nuorille
mahdollisuuden osallistua yhdistyksen
toteuttamaan toimintaan.
Nakkilassa toimii vapaaehtoisvoimin pieni,
mutta aktiivinen yhdistys ja mikäli olet innokas
osallistumaan kanssamme suunnittelemaan ja
toteuttamaan nakkilalaisille lapsille ja nuorille
suunnattuja tapahtumia ja tempauksia niin ota
rohkeasti yhteyttä!
Yhteyttä voit ottaa Facebookin kautta tai
yhdistyksemme puheenjohtaja
Maarit Koskelaan puh. 040 704 9554.

Henkilöhaastattelussa

Hyvinvoiva nakkilalainen

Helena Rahkola

H

elena Rahkolan mielestä Nakkilassa on hy-

Nakkilassa on hienot harrastusmahdollisuudet!

vä asua. Palvelut ovat melko hyvin saata-

Ainoastaan uimahallia hän kaipaa. Helena harras-

villa. Pori ja lähikunnat täydentävät palve-

taa aktiivisesti liikuntaa, vesijuoksu joessa on ke-

luita. Nakkilassa on turvallista asua.

sän ykkösharrastus. Joki on alun perin Kokemäeltä
muuttaneelle Helenalle tärkeä virkistyspaikka. Myös
spinning, pyörä- ja vaellusreissut ystävien kanssa
sekä matkailu ja konsertit ovat tärkeitä. Helena auttaa mielellään lastenlasten touhuissa, ja koulumummotoiminta on arvokasta vapaaehtoistyötä lasten
parissa. Puutarhaa Helena hoitaa myös mielellään.
Kunnan rooli hyvinvointipalveluiden tuottajana on
Helenan mielestä kasvussa, ja meneillään olevien
hankkeiden päätyttyä hän toivookin toiminnan silti
jatkuvan. Ikäihmisten hyvinvointiin on nyt kiinnitetty erityistä huomiota, ja lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuudet pienessä kunnassa ovat erinomaiset. Helena toivoo että ikäihmiset huomioidaan

Yhdistyksen tarkoituksena on
vapaaehtoistyönä edistää selkäongelmista
kärsivien ihmisten tutkimusta,
hoitoa ja kuntoutusta sekä
ennaltaehkäisevää liikuntatoimintaa.

myös uuden liikuntahallin toiminnan suunnitte-

Nettisivultamme löydät runsaasti
selkätietoutta!
Seuraa myös Facebook-sivuamme.

puolella. Keskusta-alueen liikennejärjestelyihin ja

Puheenhjohtaja
Kaija-Liisa Lohivuo, puh 044-0121437
kaija.lohivuo@gmail.com

www.sataselka.net
www.selkakanava.fi

lussa, ja kulttuuritapahtumat, erityisesti konsertit
näkyisivät myös uusissa puitteissa. Harjavallantien
pyörätie lisäisi pyöräilymahdollisuuksia myös ikäihmisille, voimalaitoksen reittiä hän ajaa nyt pohjoisesteettömyyteen tulisi hänen mielestään kiinnittää
erityistä huomiota.
Tulevaisuuden kunnassa Helena näkisi tärkeänä
palveluiden säilyttämisen ja kehittämisen. Uudet
kulkuyhteydet esim. Poriin parantavat Nakkilan vetovoimaisuutta ja pitävät kunnan vireänä. Samoin
kyläkoulut ovat hänen mielestään tärkeä valtti, kun
kuntaan toivotaan uusia asukkaita. Yritysten hän
soisi löytävän Nakkilaan, tilaa ja tonttimaata on.
Ikäihmisten hoitopolkujen kehittämisen Helena kokee myös tärkeäksi tulevaisuudessa.
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Ruskilan maraton
Elokuussa opettajamme Pasi Kaukoranta kertoi

Osa oppilaista innostui asiasta niin kovasti, että joku

maratonin historian oppilaille päivänavauksessa.

tuli vapaa-ajallakin kiertämään rataa ja keräämään

Oppilaat saivat suorittaa maratonia kiertämällä

kierroksia suoritustauluun.

koulun ympäri olevaa 350 metrin rataa. Kierroksia piti saada yhteensä 120. Tällöin täyttyy noin 42
kilometriä.

Kuukauden aikana jopa yli puolet koulumme oppilaista suoritti tehtävän. Perjantaina tullaan palkitsemaan kaikki maratonin suorittajat juhlallisesti.
Tämän kaiken tarkoituksena oli kunnon kohentaminen ja miellyttävä tekeminen välituntisin. Nopeimmat saivat suoritettua maratonin kymmenessä
päivässä, joka on todella mahtava suoritus.
Liikkuvana kouluna jatkamme liikunnallisia suorituksia ja tällä hetkellä jääkiekkokaukalossa pelataan
”jalkapallotennistä”.

Keskustan kukkaloisto

lisännyt hyvinvointia
Tässä henkilö Nakkilan keskustan kauniiden kuk-

tullut kiittämään Mallaa hienoista kukista. Kiitos ja

kaistutusten takaa! Malla Uusitalo on Nakkilan kun-

kehut ovat tuntuneet puutarhurista erityisen muka-

nan puutarhuri. Työhön kuuluu kesäaikaan kukkien

vilta. Kukkaistutukset on tänä vuonna suunniteltu

hoito, kastelu, nurmikon leikkuu, istutusten ja puis-

puutarhalla ja Mallan työksi on jäänyt kukkien kas-

toalueiden hoitaminen. Kesällä apuna on häärinyt

vattaminen nykyiseen loistoonsa.

viisi kesätyöntekijää.

Kukat ovat yksi hyvä esimerkki kuntalaisten hyvin-

Puutarhuriksi Malla on valmistunut oppisopimuk-

voinnin edistämisestä. Mallan työnkuvaan kuuluu

sen kautta työskenneltyään nuorena useana kesänä

talviaikaan mm. teiden auraamista, hiekoitusta ja

puutarhalla. Tänä kesänä on saatu nauttia poikke-

puiden leikkaamista. Eli hyvinvoinnin näkökulmasta

uksellisen lämpimistä säistä ja keskustan kukat ovat

erittäin tärkeässä roolissa on myös kunnan puutar-

ihastuttaneet kuntalaisia. Muutama kuntalainen on

huri muiden kunnan toimijoiden ohella.

Jutun laati Ruskilan koulun kolmasluokkalaiset
yhdessä opettajansa Päivi Mäkisen kanssa.

LÄHDE MUKAAN LIIKKUMAAN!
Nakkilan kunta tarjoaa kuntalaisille maksuttomia liikuntapalveluita
viikoittain 31.12.2018 asti:
kuntosalivuorot Kuntokeskus Voimalapisteessä Nakkilassa
MA klo 8-10 • KE klo 16-19 • PE klo 16-18

(Voimalan vastaanotossa on vihko, johon käynnit kirjataan hankeseurantaa varten.
Muista tutustua kuntosalin järjestysääntöihin, ne koskevat kaikkia kävijöitä.)

MA klo 9.30-10.00 IKÄIHMISTEN TASAPAINORYHMÄ
MA klo 10-10.30

IKÄIHMISTEN TASAPAINORYHMÄ

SU klo 17-17.45

ÄITI-TAAPEROJUMPPA

SU klo 18-19

SISÄPYÖRÄILY

(myös isät, mummit, kummit ym. Tervetulleita taaperon kanssa jumpalle)
Sisäpyöräilyyn tulee viikoittain ilmoittautumislinkki facebookiin Nakkilan kunnan sivuille.
Linkit tulevat myös syksyn kuluessa kunnan nettisivuille. (Liikunnallisen elämäntavan
paikalliset avustukset Kuperkeikkaa läpi elämän- hanke AVI)
Ilmaiset uimahallikuljetukset tiistaisin vuoroviikoin parilliset viikot Harjavallan ja parittomat
Ulvilan uimahalliin. Linja-auto lähtee torin pysäkiltä klo 17.00. Takaisin uimahallilta linja-auto lähtee 19.15.
Lisätiedot:$QQH+DNDQHQSDQQHKDNDQHQ#QDNNLOD¿
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Kiinnostaako tietotekniikka,
kankaankudonta tai musiikki?
Tervetuloa opiskelemaan ja harrastamaan kansa-

Kansalaisopiston toimitalossa Porissa on tarjol-

laisopistoon. Jokaisella on mahdollisuus omaehtoi-

la myös mielenkiintoisia yleisöluentoja. Kuluvan

seen opiskeluun ja harrastamiseen iästä ja koulu-

syksyn ensimmäisen yleisöluennon pitää Turun

tuksesta riippumatta.

yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja Markku

Otsolan kansalaisopistolla on monipuolinen kurssi-

Jokisipilä.

tarjonta Nakkilassa, Eurajoella ja Porissa. Syyslu-

Ilmoittautuminen syksyn opintoryhmiin on me-

kukaudella opetusohjelmaan sisältyy yli 430 opin-

nossa. Kevään 2019 kursseille ilmoittaudutaan

toryhmää, lyhytkurssia ja yleisöluentoa, joista noin

tammikuussa. Syyskauden opetus on alkanut la 1.9.

40 kokoontuu Nakkilan alueella. Nakkilassa järjes-

ja keväällä opetus alkaa ma 14.1. Kansalaisopiston

tetään muun muassa tietotekniikan, venäjän kielen,

kurssiohjelma jaetaan koteihin elokuussa ja tammi-

musiikin, tanssin, kuvataiteiden, kädentaitojen ja

kuussa.

liikunnan opetusta. Kädentaitojen tarjonta sisältää
esimerkiksi soitinrakennusta, puutöitä, ompelua,
muovailua sekä lyhytkursseja, kuten Kissan maja
tai Pillihimmeli pimmeli -kurssit. Tietotekniikassa
on tarjolla tietoa tietokoneen vuosihuollosta sekä
Windows 10-käyttöjärjestelmään ja pilvipalveluihin
tutustumista. Pienemmille kuntalaisille on tarjolla muun muassa musiikkileikkikoulua ja musiikki-

Koko lukukauden (syksy / kevät) kestävissä ryhmissä on mahdollisuus ilmaiseen kokeilukertaan,
jolloin voi tutustua uusiin aiheisiin helposti.
Ohjelmaan voi tutustua myös osoitteessa:

www.otsola.net

Liikuntakeskus

liikuntaa.

Uusi liikuntakeskus valmistuu tammikuussa 2019.

Liikuntapalveluiden kehittäminen on jo aloitettu

Avajaisia vietetään 14-20.1.2019. Liikuntakeskuk-

vuonna 2018 ja sitä Nakkila tulee edelleen jatkamaan

sesta toivotaan kuntalaisten kokoontumispaikkaa

uuden liikuntakeskuksen myötä.

yhteistä olohuonetta, jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia perinteisten urheilutapahtumien

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

lisäksi aina konserteista koulutuksiin. Kohtaamispaikkana liikuntakeskus tulee olemaan ensisijaises-

9.00-9.45
Sisäpyöräily
*Anne

sa asemassa.
Kuntalaiskyselyssä kartoitettiin syksyllä 2018 mil-

13.00–13.45
Kuntosali,
kiertoharjoittelu*Anne

laisena kuntalaiset Nakkilan näkevät. Kysely tehtiin
17.30–18.30
Äijätreeni
*Anne

18.00–18.50
Kahvakuula
*Anne

perjantai

18.00–18.45
Sisäpyöräily
*Jutta
19.00–20.00
Crosstraining ,
alasali *Jutta

17.30–18.30
Zumba
*Tiina
19.00–20.00
Kuntonyrkkeily
*Marko

18.30–19.30
Toiminnallinen
tunti *Anne

uutta kuntastrategiaa varten. Kyselyn pohjalta voitiin todeta Nakkilan olevan paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämiselle. Tulevaisuudessa Nakkila
halutaan nostaa liikuttavana kuntana, jonka kaikilla
asukkailla on mahdollisuus liikkumiseen omalla tavallaan ja omat voimavarat huomioiden.
On tärkeää mahdollistaa kaikkien ikäryhmien osallistuminen ohjattuun liikuntaan ja näin luoda edel-

Kuntosalikortit alkaen 38€/kk. Kulkukortilla kuntosalille klo 5-23.
Korttien lataus verkkokaupasta tai vastaanotosta aukioloaikoina.

lytyksiä myös esimerkiksi yksinäisyyden vähentämiselle Nakkilassa. Ystävyyden yhdistäessä on

Uuteen liikuntakeskukseen tulee myös uusi nuorisotila, mikä avaa ovensa tammikuun loppupuolella.
Nuorisotila on päivisin kuntouttavan päivätoiminnan käytössä. Tilojen muuntuvuus eri kohderyhmille on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa ja tilojen
kalustamisessa.
Nuokkarilla pidetään mm. elokuvailtoja sekä tietovisailuja. Biljardipöytä on tietty myös joka ilta ahkerassa käytössä.
Nuokkari on vielä tämän syyskauden väistötiloissa Pakkalantiellä.

Nuokkari Naksu on

avoinna tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja lauantaina klo
17.00 -21.00 sekä perjantaina
klo 17 -21.30.

tärkeää myös huomioida yhteisöllisyyden tärkeys.
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Hei !
Olen fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Mari Jalava
KSTHKY:stä. Työni sisältää liikunta-, ravitsemus- ja
unineuvontaa. Tarkoituksena on, että luokseni tulevat asiakkaat saavat ohjeistusta jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa.
LiPaKe-hanke on liikuntapalveluketju, jolla liikkumattomat 16-65 -vuotiaat ihmiset saadaan
liikkeelle. Aluksi ohjeistusta annetaan liikunnasta, ravinnosta ja unesta asiakaslähtöisesti keskustellen. Liikuntaneuvojan tarkoitus on ohjata
saattaen asiakkaat matalan kynnyksen ryhmiin,
joita kuntayhtymämme kaupungit tai kunnat asukkailleen tarjoavat. LiPaKe toimii ennaltaehkäisevänä toimintana mm. diabetekseen ja muihin
valtimotauteihin sairastumisriskissä olevien ja jo
sairastuneiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien kanssa. Asiakkaan tulee olla myös motivoitunut
elämäntapamuutoksensa tekemiseen.
Mari Jalava
Fysioterapeutti,
liikuntaneuvoja
mari.jalava@ksthky.fi
p.044 906 76 50

Ikääntyvien neuvontapiste
Nakkilan terveysasemalla

Nakkilalaisille kotona asuville 63 vuotta täyttäneille tarjotaan hyvinvointia edistävää palveluohjausta
ja neuvontaa.Ikääntyvien neuvontapiste on avoinna perjantaisin neuvolan tiloissa klo 9-10 ilman
ajanvarausta
klo 10 – ajanvarauksella. Neuvontapisteeseen voi soittaa perjantaisin klo 9-10 puh. 044 747 5988,
tulla käymään tai varata ajan terveysasemalta. Palvelu on yksilöllistä, maksutonta ja luottamuksellista.
Myös henkilön läheiset ja omaiset voivat ottaa yhteyttä. Neuvontapalveluista vastaa Nakkilan kunnan
vastaava ohjaaja Eliisa Mannila.
Neuvontapiste tarjoaa:
• Yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, mm. erilaisten palveluiden
ja etuuksien/ tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä
• Tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, apuvälineistä,
liikunnasta yms. joilla kotona asumista tuetaan
• Neuvontapisteessä asiakas ohjataan tarvittaessa
oikealle asiantuntijataholle

Aktiivinen ikääntyminen
Iän myötä monet elimistön toiminnot vähitellen

Motivoituminen ja sitoutuminen omaan terveys-

heikkenevät. Iän tuomat muutokset vaikuttavat ky-

käyttäytymiseen, itsehoitoon ja kuntoutumiseen

kyymme toimia. Myös sairaudet voivat heikentää

ovat merkittäviä tekijöitä iäkkään terveyden, toi-

toimintakyvyn eri osa-alueita, esimerkiksi kävele-

mintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja yl-

minen tai portaiden nousu voi vaikeutua polvivaivo-

läpitämisessä.

jen vuoksi, muistin ja näön heikkeneminen saattaa
hankaloittaa kaupassa asiointia.
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sista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja ta-

Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän

sapainoharjoittelulla. Lihasvoimaharjoittelu on pa-

elämän ja luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja

rasta turvaa eläkepäiville.

muihin itselle merkityksellisiin toimintoihin. Tarpeenmukaiset palvelut, huolellisesti valitut apuvälineet ja sopivaksi muokattu ympäristö tukevat myös
toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään hyvinvointia ja osallisuutta.

Keräämilläsi voimilla nouset vanhanakin sängystä,
kun toiset jäävät muiden armoille. Määrään siis sinulle lihasvoimaharjoittelureseptin ohjeella ”nautitaan 2-3 kertaa viikossa noin 45minuutin ajan proteiinin kera koko eliniän”. Kun tähän yhdistetään

Toimintakykyisyys riippuu myös siitä, käytetään-

vielä venyttely, tasapainon huomioiminen, oikea

kö ja kehitetäänkö kykyjä säännöllisesti. Mahdol-

ravitsemus ja laadukas uni niin olet tehnyt parhaan

lisuuksia kykyjen käyttöön on rajattomasti: Valit-

palveluksen terveydellesi.

senko portaat hissin sijasta? Keskittyisinkö hetkeksi
Nakkilan kunta on yksi Ikäinstituutin hankkeen ”Voimaa vanhuuteen ”–kärkikunta. Muun muassa Voitas- vertaisohjaajakoulutukset, liikuntaraati, ulkoiluystävä-toiminta, elämäni eläkevuodet –koulutus sekä kouluttajakoulutukset, ovat osa
hankkeen sisältöjä. Lisätietoja: www.voimaavanhuuteen.fi.

Arvoisa ikääntyvä! Kolmannes iäkkäiden kaatumi-

sudokun tai ristikon täyttämiseen? Vierailisinko su-

Nakkilan kunta toivottaa pitkää ja aktiivista elämää!

kulaiseni luona auttelemassa siivouksessa? Jokainen
voi löytää itselleen sopivia aktiviteetteja kykyjensä
harjoittamiseksi.
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Nakkilan kirjasto
Kattava kokoelma kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lehtiä ja elokuvia | Avoimia Satuhetkiä
Lautapelejä sekä konsolipelejä | Celia-äänikirjoja lukemisesteisille
Älypuhelin ja tablettipiiri | Lukukoiran Fiinan vastaanotto vähintään kaksi kertaa vuodessa

Aineistosuosituksia
Tiina Nopola: Rauhallinen Erkki (kuvakirja)
Hanna Kökkö: Kätkö (nuorten jännityskirja)
Tuija Lehtinen: Saima ja Selma : salainen ihailija
(perhekuvioita, tykkäämisjuttuja nuorille
suunnattu)
Jo Nesbø: Tohtori Proktori -kirjat
(koko perheelle, seikkailuja)
Pirkko Saisio: Spuuki Spaidermän ja raju nonna
(hyväntuulisia tarinoita joita isoäiti
on kirjoittanut lapsenlapsistaan)
Emma Cline: Tytöt (esikoisteos, tapahtuu
vuonna 1969. vahva teos tytöistä, halusta
kuulua joukkoon)
Kari Hotakainen: Ihmisen osa (huumoristinen
ja liikuttava teos)
Karen Jo Fowler: Olimme ihan suunniltamme
(Rosemaryn tarina, vanhempiaan ja sisariaan
ei voi valita)
Lukukoiran Fiinan tarkoituksena on innostaa

Myös e-kirjana: Geoetsivät ja kadonnut

lukemaan erityisesti niitä, joilla on jonkinlaisia

muinaispurkka: salapoliisitarinoita.

pulmia lukemiseen liittyen. Koirien on todettu
lisäävän ihmisen mielihyvähormonien määrää

Ellibs-sovelluksella voit nyt lainata ja kuunnella

sekä rentouttavan mieltä, minkä vuoksi niiden

Satakirjastojen e-äänikirjoja puhelimella

vaikutus myös lukemiseen liittyvissä haasteissa

tai tabletilla. Äänikirjojen kuuntelussa voi

on positiivinen. Koiralle asiakas, niin lapsi kuin

myös käyttää uniajastinta, joka lopettaa

vanhempikin, voi lukea täysin varauksetta kaikkea

toiston automaattisesti halutun ajan jälkeen.

sarjakuvista runoihin ja kaunokirjallisuuteen.

Sovelluksella voi tietysti lainata ja lukea myös

Lukemaan oppii ainoastaan lukemalla, joten koiran

tavallisia e-kirjoja. Sovellus on saatavilla

tehtäväksi jää innostaa asiakkaitaan lukemaan.

ilmaiseksi Android- ja iOS -laitteille.

Porintie 9, p. 044 747 5920, nakkila.kirjasto@pori.fi , Avoinna arkisin klo 11-19, lauantaisin klo 10-14
Käytössäsi on koko maakunnan aineistokokoelma. Muistathan että varaaminen on maksutonta
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Liikennepuiston koeajopäivä
keräsi polkuautoilijoita
Siltatien varteen valmistuvassa liikennepuistossa oli

Toisten huomioon ottaminen ja yhdessä toimimi-

vilskettä, kun nuoret ajoharjoittelijat kurvailivat ra-

nen ovat turvallisen liikenteen tärkeitä peruskiviä.

dalla. Puistossa järjestettiin koeajopäivä Nahkiaismarkkinoiden yhteydessä, kun uudet liikennemerkit
oli juuri saatu paikoilleen.

Lions Club Nakkila on tehnyt liikennepuistoa keväästä alkaen. Se täydentyy vielä ensi kevään aikana, kun paikalle rakennetaan varastorakennus sekä

Käyttäjät olivat tyytyväisiä liikennepuiston moni-

rakennusten pienoismalleja, kuten tankkausasema.

puolisuuteen. Leikin ohella voi harjoitella liiken-

Puistoon on tulossa myös lainattavia autoja ja koe-

nesääntöjä ja liikennemerkkejä turvallisessa ym-

ajopäivän perusteella myös potkupyöriä. Maansiir-

päristössä. Stop-merkki oli monelle tuttu, mutta

totyöt ja asvaltoinnin tekivät alan ammattilaiset,

liikenneympyrässä ajaminen ja väistäminen vaativat

mutta talkootöitäkin on kertynyt runsaasti. Apuna

jo hieman keskittymistä. Lasten vanhemmat ker-

ovat olleet myös Nakkilan työpajan nuoret.

toivat jo käyneensä lasten kanssa puistossa, mutta
toivoivat polkuautoja paikan päälle. Potkupyörä oli
lasten oma suosikki. Tällä kertaa ajoneuvot oli saatu
lainaksi päiväkodilta.

Viralliset avajaiset järjestetään ensi keväänä. Kesäaikaan autot ovat käytössä parina päivänä viikossa ja
muulloin puistoon tulla omilla kulkupeleillä. Ohjattua toimintaa järjestetään yhdistysten yhteistyönä.

Lapset ovat entistä enemmän mukana liikenteessä

Leader Karhuseutu ja Satakunnan ELY-keskus ovat

ja heidän käyttäytymisensä osaltaan vaikuttaa paitsi

myöntäneet hankkeelle rahoitusta EU:n maaseutu-

omaan, myös muiden liikkujien turvallisuuteen. Lii-

rahastosta. Lisäksi tukea on saatu paikallisilta yri-

kennesääntöjä ehtii opetella vielä ajo-opetuksessa-

tyksiltä.

kin, mutta asenteiden tulisi muodostua jo lapsena.
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Hei !

Ehkäisevä perhetyö
ja lapsiperheiden
kotipalvelu

Ehkäisevä perhetyö on lyhytaikaista, suunnitelmallista, jokaisen perheenjäsenen huomioivaa ja tavoitteellista matalankynnyksen palvelua lapsiperhearjen helpottamiseksi.
Lapsiperheiden kotipalvelua voivat saada sellai-

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu on

set perheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lasten-

sosiaalihuoltolain mukaista tilapäistä sosiaalipalve-

hoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun

lua, jota voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla ei

esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: monikkoperhe,

ole lastensuojelun asiakkuutta.

erityislapsi, lapsen sairastuminen, vanhemman sairastuminen, perheen kriisit kuten onnettomuus tai
kuolema.
Lapsiperhepalvelujen
kodinhoitaja
Riitta Tuomola p. 044 747 5821
Lapsi- ja perhepalvelujen
sosiaaliohjaaja
Laura Elonen p. 044 747 5838
Lapsiperhepalvelujen
osiaaliohjaaja
Anu Korpela p. 044 747 5825

Syyskausi 3.9.2018-2.12.2018

Työskentelen Nakkilassa etsivänä nuorisotyöntekijänä.
Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa niitä nuoria,
jotka ovat ilman työ- tai opiskelupaikkaa tai tarvitsevat
muuten apua eri elämäntilanteisiinsa. Ohjaus ja neuvonta on nuorelle luottamuksellista ja tapahtuu nuorten omilla ehdoilla. Toiminnan tarkoitus ei ole korvata
olemassa olevia palvelujärjestelmiä vaan auttaa nuoria
tavoittamaan ne ja asioimaan niissä. Palvelu on tarkoitettu 15-29v. nakkilalaisille nuorille.
Toimistoni sijaitsee Pakkalantie 3, mutta jalkaudun
mielelläni myös koteihin tai muihin nuorille luontaisiin
paikkoihin.
Nuori voi ottaa minuun yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, facebookissa, tekstiviestillä tai whatsApilla. Myös
nuoren tilanteesta huolestuneet tahot, viranomaiset,
huoltajat tai kaverit voivat hakea apua ja tukea nuorelle.
Olen käytettävissä niin isoissa kuin pienissäkin
ongelmatilanteissa, joten olkaa rohkeasti yhteydessä!
Sini Koivula
p. 044 7475918
Pakkalantie 3
sini.koivula@nakkila.fi
Facebook: Nakkilan
Etsivä Nuorisotyö
Instagram:
nakkilanetsivanuorisotyo

Pumppi - Kiinteyttä ja voimaa päälihasryhmille
levytangoilla.
Perusjumppa - Perusjumppaa rauhalliseen tahtiin,
kaikille sopiva!


MAANANTAIN

TIISTAI

Syyskausimaksut
Liikuntaleikkikoulu (3-5v) 40 €
Urhis (6 ‒ 8v) 50 €

KESKIVIIKKO

TORSTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

Viikkalan koulu

Tattaran koulu

Harjavallan juoksusuora

Kirkonseudun koulu

18.9 - 18.12.2018

6.9 ‒ 13.12.2018

6.10.2018 alkaen:

23.9 ‒ 16.12.2018:

klo 16:30 - 18:00

klo 17:30 ‒ 18:15

klo 10:30 ‒ 12:00

klo 10:30 ‒ 11:30

Lapset, nuoret, perheet

Yleisurheilu (Yu1 ja Yu2) 80 €
(60 € jos käy 1*/vko)

Yleisurheilu harjoitukset

Liikuntaleikkikoulu

Yleisurheilu harjoitukset

Lihaskunto kuntopiiri.

Prinsessajumppa 4-6v - Jumppaa 4-6 -vuotiaille tytöille

Hiihtovalmennusv (yli 9v) 80 €

(Yu 2-ryhmä)

liikkari 3-5 vuotiaille

yli 8-vuotiaille

Hiihtäjät, yleisurheilijat

Remujumppaa pojille 4-6 v - Vauhdikasta menoa pojille

Hiihtokoulu (n.5 ‒ 9 v) 40 €

Valmentaja:

Ohj. Virpi Luoma

(Yu 1 ja Yu 2-ryhmät)

ja aikuiset, kuntoilijat

Hiihto & yleisurheilu kaikki

Jarkko Kujamäki

Valmentajat: Mia ja Jaakko

Vaihtuvat ohjaajat

harjoitukset yht. 100 € /

Jyske - menoa ja meininkiä. Erilaisia pelejä, leikkejä ja paljon
muuta 1-3-luokkalaisille tytöille.

Rantala, Jarkko Kujamäki

syyskausi
Kausimaksun lisäksi

Kirkonseudun koulun piha

Harjavallan liikuntahalli

Viikkalan koulu

Nakkila Cup maantiejuoksut

BodyWorx - Koko kehoa kuormittava, tehokas
lihaskuntotunti

TanssiJam - Omia tansseja ja helppoja koreografioita, hyvällä
fiiliksellä yhdessä jammailua. Aikaisempaa tanssikokemusta ei
tarvita!

Henkilökohtainen

11.9.2018 alkaen

3.10. alkaen:

6.9 ‒ 13.12.2018

Viikkalan koulu klo 10.30 alk.

*Karhuhallikortti 50 € /urheilija,

klo 18:00 - 19:00

Klo 17:00 -18:30

klo 17:00 - 18:00

* 17.11.2018

mikä on voimassa syys-18

Hiihtokoulu

Yleisurheilu harjoitukset

Urhis 6 ‒ 8 -vuotiaille.

* 15.12.2018

Kahvakuula - Koko kehoa haastava lihaskuntotunti, joka
sykkeennosto-osioilla höystettynä sopii kaikille. Oma(t)
kuula(t) mukaan

Parkour - Parkourissa kieput vaikka korkeuksissa, pinkaiset
seiniltä ja liikut ympäristöä hyödyntäen. Sään salliessa ollaan
ulkona!

ja kevät-19 kauden. Myös

(Yu 1 ryhmä)

Ohjaajat: Annimari Seppänen,

* 19.1.2019

Äijäjumppa - Kuntoliikuntaa miehille.

Erityislasten ryhmä

Bodyharmony - Rauhalliseen tahtiin keskivartaloon ja
venyttelyyn keskittyvä tunti. Alkaa 12.9.		

Yksityistunti, lisätietoa voi kysellä Liisalta tai
Anniinalta (yhteystiedot netissä)

jäsenmaksut

Lavis - Lavatanssijumppa. Tunnilla tanssitaan tuttuja
lavatansseja kuten humppaa, valssia, salsaa yksinään
ilman paria.

Taaperojumppa - Vaihteleva liikuntahetki lapsen
(1-3v) ja aikuisen kesken.

Naisten sähly - Sählyryhmä, jossa pelataan koko tunti.
Suojalasit mukaan ja muista jättää kellot ja korut pois.
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LISÄTIETOJA
Sosiaaliohjaaja Johanna, puh. 044 747 58 37
Etsivä nuorisotyöntekijä Sini, puh. 044 747 59 18

NAKKILAN VIREN SYYSKAUSI 6.9.22.‒12.2018

Lisätietoa ja tuntiohjelma: www.nakkilan.nv.sporttisaitti.com

Aikuiset

IKÄRAJA K-18!

aikuisurheilijoille, jotka

Hiihtovalmennusryhmä

9-12v

Jarno Valkeapää ja Liinu

* maaliskuu 2019

harjoittelevat omatoimisesti.

yli 9 v. erillisen ohjelman

Ryhmät iän mukaan.

Kanerva

* pm-maantiejuoksu

Laskutetaan erikseen.

mukaan

Valmentajat: Mia ja

Valmentaja: Jonna Heikkilä

Jaakko Rantala

Nakkilan Viren

huhtikuussa
Yleisurheilu
(Yu 2-ryhmä)

Nakkila (kuntopolku 1):

yli 13v. harjoittelevat myös

Lisätiedot
Paula Nurmi

10 € / henkilö / vuosi tai

klo 19:00 ‒ 20:00

Karhuhallissa. Aikataulu

p.050-9114660

40 € / perhe / vuosi

Tiistailenkki

ilmoitetaan ryhmään

paula.nurmi@

10 € kannattajajäsenmaksu

Kaiken ikäisille 1h juosten,

ilmoittautuneille.

nakkilanvire.fi

kävellen tai sauva kävellen.

Valmentaja: Jarkko Kujamäki

Jäsenmaksulla.

*Karhuhallikortti

Vastuuhenkilö: Erkko Leino

Tule mukaan. Hyvässä seurassa on ilo liikkua!
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NAKKILAN 4H -TOIMINTA
Matomäen koululla kokoontuva
kerhomme jatkuu 5.9. alkaen
keskiviikkoisin klo 18 -19:30.
Mahdollisesti Ruskilan koululla alkaa
myös kerho myöhemmin syksyllä,
mutta siitä ilmoittelemme
myöhemmin osoitteessa:
pori.4h.fi.
Ohjaajina Matomäessä aloittavat
Henni, Klaara ja Pinja
Heli Ruohomäki, Toiminnanjohtaja
Porin 4H-yhdistys, p. 050 561 5268
Satakunnan Yhteisökeskus
Isolinnankatu 16, 28100 Pori
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#nakkilastoori
Keväällä 2018 oli kuntalaiskysely,
jossa Nakkila halusi teroittaa markkinointi-kärkeään
ja kirkastaa imagoaan moderniin tyyliin asukkaidensa
avulla. Leikkumieliseen kyselyyn vastasi kieli
poskella ja faktat mielessä 413 kunnan asukasta eli
asiantuntijaa. Tuloksia on nyt tutkittu ja julkkiskokkien
sanoin ” freesattu kylän kasvoja ja sen markkinointiin
saatu tuoretta twistiä aimo annos!” Alla on vielä
kertauksena kysymykset ja tuloksista kahden kärki.

Mistä alk
nahkiaiseaa
n
pyrstö?
Kerro mit
ä Nakkila
merkitsee
ĸÒĪĪęĭÒȫƥȱĸ sinulle:
ÒĪĪęĭÒŦŰłł
şę

Lopussa muutamia maistiaisia avoimen kysymyksen
vastauksista millaisena Nakkila näyttäytyy.
Nakkilan kunta saa vanhalta ystävyyskaupungiltaan Boksitogorskilta
lahjaksi satatuhatta kiloa marmoria.
Kenestä nakkilalaisesta merkkihenkilöstä kaiverretaan patsas koristamaan
kylän raittia?
◊ Olli Penttilä – jos ei maailman niin
ainakin Satakunnan mukavimmaksi
musiikinopettajaksi väitetty eläkkeelle
siirtynyt World Mänkeri Orchestran b
asisti ja Zamburun kapelimestari sai
huimat 33% prosenttia kaikista äänistä.
◊ J.W. Suominen – historiallisesti
merkittävä tehtailija sai 19%
kaikista äänistä.
◊ Jos ystäväsi haluaisi avartaa mieltään
kotimaan matkailun parissa, millä
mielikuvilla houkuttelisit hänet
Nakkilaan?
◊ Kalamiehen paratiisi- tätä parempia
kalapaikkoja varten pitää matkustaa
Lappiin tai ulkomaille sai 37% kaikista
äänistä.
◊ Luontoa ja rauhaa, sekä kaikki
kuviteltavissa olevat palvelut löytyvät
kivenheiton päästä toisistaan sai
20% äänistä.

Parasta Nakkilassa on...
◊ Rauhallisuus ja turvallisuus- Täällä lapset
uskaltaa päästää ulos leikkimään ja oven
lukitsematta jättäminen ei ole merkki
välinpitämättömyydestä sai 32%
kaikista äänistä.
◊ Täältä pääsee vartissa Poriin tai Porista
pääsee vartissa kotiin sai 26% äänistä.

Mikä näistä kuvaa parhaiten
elämää Nakkilassa?
◊ On aikaa ja tilaa ajatella ja olla.
Mikä sen parempaa?
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◊ Muuten ihan kiva, mutta nakkilalaisia
tuntuu olevan joka puolella.

Jos Nakkila olisi TV-sarja, se olisi…
◊ Outoja hiihtäjiä vilisevä Twin Peaks
sai 32 % äänistä
◊ Muiden ihmisten menestystä ja
tappioita mukavasti sohvalta seuraava
urheiluruutu sai 16 % äänistä.

Mikä globaalisti trendikäs ratkaisu
piristäisi Nakkilaa?
◊ Lisää festareita ja tapahtumia. Annetaan
ihmisille syy tulla etsimään elämyksiä ”
sai 38% kaikista äänistä .
◊ Muutetaan yrittäminen kulkemaan
Viron tyyliin- enemmän mahdollisuuksia,
vähemmän byrokratiaa. Win/win!

Jos se olisi sinusta kiinni, niin Nakkilan
legendaarinen funkkiskirkko voisi olla
vaikka…
◊ Pidetään se valkoisena.
◊ ”Eikö nämä typerät kysymykset ikinä
lopu? ” sai 66% kannatuksen.
◊ Jaetulla kakkossijalla oli 7.4% äänillä
kirkon maalaaminen pinkiksi tai
mustaksi!

Kuvittele, että Nakkila on ihminen.
Millainen tämä persoona on nyt?
Entä tulevaisuudessa? Sana on vapaa.
”Persoonallinen, rakastaa
nahkiaisia, suojelee luontoa ja sen
monimuotoisuutta. Perustaa
Nakkilaan nahkiaisten suojeluja tutkimuskeskuksen.”
”Värikäs, rauhallinen, toimelias ja
pikkusen takakiree. Tulevaisuudessa
ehkä takakireys helpottaa, kun saadaan
uusi halli valmiiksi ja energiat kanavoitua
oikein.”

”Menossa mukana, yhteistyökykyinen
ja tulevaisuudessa yhteisöllinen.”
”Ystävällinen, tavallinen naapurin
mies, joka lupaa katsoa talon kesäloman aikana talon perään ja
tyhjentää postilaatikon. Ulkomaan
reissu suuntautuu Kanarialle, samaan
hotelliin kuin ennenkin. Ystävällinen
mies. On mukana talkooporukassa,
kun Kokemäenjoen rantaan puuhataan
uutta nuotiopaikkaa. Ei erotu massasta,
mutta on juuri niitä kansalaisia, joita
Suomi tarvitsee.”
”Kotiseuturakas. Arvokas vanhus,
empaattinen, myönteinen henkilö.”
”Utelias, innovatiivinen, maaseutuläheinen. Kokenut ja lyönyt itsensä
kaikkien tietoisuuteen, menestyvä.”
”Mukava, rauhallinen, ja kaikkien kaveri.”
”Omissa oloissaan viihtyvä, vähän
sisäänpäin kääntynyt. Hyvä ystävä,
kun paremmin tutustuu. Tulevaisuudessa
virkeämpi ja sosiaalisempi, helposti
lähestyttävä. Arvostaa enemmän omia
ulkoisia puitteitaan, kuten luontoa ja
kaunista ympäristöä, sekä loistavaa
sijaintiaan ja saavutettavuutta.”
”Nyt: tavallinen tallaaja, epäileväinen,
vähän innostunut, tulevaisuudessa:
monipuolinen kulkija, innokas
tapahtumien kiertäjä, ymmärtää
Nakkilan olevan upea paikka asua,
ymmärtää ja oppii arvostamaan
Nakkilan sijaintia, varovaisen
innostunut.”

