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N äin joulun alla sallinette tähän alkuun pie-
nen joulusadun, joka sisältää yhtäläisyyk-
sien etsimistä joulun ja kunnan toiminnan 

organisoimisesta ja toimintaan osallistuvista. Ei itkeä 
saa, ei suuttua saa. 

Tämä satu sisältää leikkimielisiä ajatuksia joulusta 
ja kunnasta. Jos haluatte yhteenvedon talouden ke-
hittymisestä, ohjeistan teidät nakkila.fi sivustolle 
kohtaan talousarvio. Sitä on ihan tosimielellä laadittu 
ja sen ympärillä pyöritty, kuten kuusen konsanaan. 
Samoin edessäsi olevan lehden muut osiot ovat to-
dellista asiaa. 

Syksy on kiireistä aikaa - niin Korvatunturilla - kuin 
kunnalla. Mieleeni juolahtaa monta analogiaa. Siinä 
missä Korvatunturilla organisoidaan lahjoja tulevaan 
jouluun, niin kunnan pajoissa mietitään miten varat 
riittävät tuleviin menoihin. Kaikki pitää olla valmiina 
jouluun mennessä, jotta tiedetään millaisella työlis-
talla seuraavaan jouluun asti mennään. Joulupaket-
teja on jos jonkinlaisia. Yllätyksiä tulee paketoituna 
verokehikkoon ja valtionosuuksiin. Manteli ei löydy 
kaikista puuroista. 

Joulut seuraavat toisiaan kuten talousvuodetkin. On 
pimeitä ja valoisia.  Joskus on oltu kilttejä ja luvas-
sa on lahjoja. Nakkilassa on totuttu olemaan melko 
kilttejä ja vähän vaatimattomiakin. Toistaiseksi jota-
kin on sen vuoksi saatu järjestettyä kaikille ja vieläpä 
kustannustehokkasti.  Joskus saajien mielestä kyllä 
pukki on mennyt sekaisin ja paketit vääriin osoittei-
siin. Näitä erehdyksiä tontut sitten korjailevat tulevi-
na vuosina. 

Tonttu sana tulee ruotsista ja tarkoittaa tontin ukkoa. 
Tontin ukko kait kunnanjohtajakin on ja tonttuilu 
myös toisinaan tuttua. Toki ympärillä on muitakin 
tonttuja; päätöksentekijä- ja virkamiestonttuja. Yh-
täläisyyksiä näen puuhakkuudessa ja asioiden val-
mistelussa. Kaikilla taustalla lienee hyvä tahto. It is 
hard to be a Tonttuman. 

Onko kunnanjohtaja joulupukki? Joulupukkiin ote-
taan yhteyttä ja esitellään toiveita, joten tässä ajatus-
leikissä - tavallaan. Joulupukin kuten kunnanjohtajan 
pitäisi olla kaikkialla, tosin aidon joulupukin alueel-
lista toimintakenttää en kadehdi, riittää sitä tekemis-
tä yhdenkin kunnan alueella.

Kun lueskelin joulupukin historiaa, sieltä löytyy jos 
jonkinlaista. Yhteistä kuitenkin eri kulttuurien joulu-
pukeille tai hänen sukulaisilleen on hyvän tuominen 
yhteisölle lahjojen tai muun hyvinvoinnin muodossa. 
Ainakin tuollaisella ajatuksella joulupukin rooli oli-
si mieluinen. Partaa en pysty kuitenkaan kasvatta-
maan. 

Kunta muistuttaa monialaisuudessaan Korvatun-
turia. Jos jonkinlaista touhua ja puuhaa riittää. Pitää 
lukea kirjeitä, viedä toiveet joulupukille ja valmistella 
asioita. Touhua riittää ruuan valmistamisesta, ra-
kentamisesta, siivouksesta, hoivaamisesta ja opetta-
misesta myös päätösten perille viemiseen ja liikku-
miseen. Kaikille pitää löytyä jotakin. Joillekin paketit 
ovat mieluisia ja toiset aloittavat heti seuraavan jou-
lun lahjatoivelistan laatimisen. 

Vaikka löydän itsestäni sekä tontun että joulupukin 
niin olisinko mieluiten tässä joulusadussa Petteri 
Punakuono? Petteri pelastaa kaikkien joulun ja sii-
vittää kaikki toiveet perille. Toisaalta Petterin nenää 
en kyllä kadehdi. Vaikka ihan loistava onkin. Petterin 
tehtävän luovutan mieluusti kunnanhallituksen pu-
heenjohtajalle, sen verran vastuullinen on tuo retki 
sekä painava reki. 

Mieleeni tulee Katri Tapolan lämminhenkinen jou-
lusatu. Se kertoo tonttumuorista, joka eli punaisessa 
tuvassa metsän keskellä. Tonttumuori oli lajiltaan 
kotitonttu ja hänellä oli tapana avata ovi kaikille tuli-
joille, sillä parempaa ei olekaan kuin ystävät ja yhteen 
hiileen puhaltaminen. Tämä sopii erityisen hyvin 
Nakkilaan, jossa ystävyys meitä yhdistää.  Hyvä tah-
to ja ihmisillä hyvä mieli.  Kunnan ja joulun yhteinen 
tehtävä.

Hyvinvointia jouluun 
nakkilalaiset! 

Terveisin  
kunnanjohtaja / 
tonttu, pukki, muori 
(kuusen eri nurkilta 
katsoen).

Turpela Nina-Mari

Hou Hou Hou kuNtalaiset!

Lehti on toteutettu Kuperkeikkaa läpi elämän 2- hankkeen varoin (AVI). Kansien valokuvat: Minna Kalliomäki / Ideakuva.
Lehden ulkoasun suunnittelu ja taitto Mainostoimisto Satu Kukka. Painopaikka: Risteen kirjapaino. 
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Irmelille oma ja toisten hyvinvointi on tärkeässä 
osassa. Hän kertoo kaipaavansa aina menoa ja mei-
ninkiä, ja kertookin että kiire inspiroi häntä. Työ-
päivän jälkeen jalat käyvät vielä kotonakin kierrok-
silla. Ainoana stressaavana tekijänä Irmeli kertoo 
olevan raha ja kello. Myös ammattitaitoisten tuura-
reiden saaminen on vaikeaa. Muuten Irmeli kertookin 
pitävänsä työstään ja on kiitollinen siitä että kunta on 
tarvittavat hankinnat tehnyt, kun niitä on tarvinnut.  
Henkilökunta on osaavaa ja innostunutta, josta  
tuleekin kiitosta. 

Irmeli kertoo että nykyään kaikki erilaiset ruokatrendit 
muokkaavat mielipiteitä hyvästä ruuasta, mutta he 
ruokapalvelussa pyrkivät noudattamaan THL:n ra-
vintosuosituksia ja tarjoamaan hyvää ja terveellistä 
ruokaa kuntalaisille. Hän kertookin että ihmisten 
pitäisi olla kiitollisia ilmaisesta kouluruuasta. Nyky-
päivänä lakkoilut pakottavat vanhempia tekemään 
lapsilleen eväitä kouluun, tai lapset käyvät ruokatau-
ollaan kaupoista hakemassa jotakin pientä, mikä ei 
välttämättä tue heidän hyvinvointiaan. Vanhuksille 
ateriapalvelu on yksi elinehto ja mahdollistaa heidän 
kotona asumisensa. Irmeli toivookin että ruokapal-
velu pysyy jatkossakin kunnan omana palveluna.

Vaikka Irmeli on jäämässä eläkkeelle, ei hänellä  
vapaa-ajan ongelmia silti tule olemaan. Ensimmäi-
senä ajatuksena on tehdä koko talolle suursiivous. 
Irmelillä on myös harrastuksia iso liuta, mm. jooga, 
jumppa, kalligrafia ja musiikki. Ensi vuoden suunni-
telmiin Irmelillä kuuluukin Eric Claptonin konsertti. 

Teksti & kuva: Mari Nurmi-Saarinen

HenkilöHaastattelussa irmeli OjakOski

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukena
Toimiva RuoKapalvelu

N akkilan kunnan ruokapalveluyksikön esi-
mies Irmeli Ojakoskella on takanaan pitkä 
taival ruokapalvelun eri tehtävissä. Irmeli 

on aloittanut kunnan työntekijänä Kirkonseudun 
koululla elokuussa 1981 ja edennyt vuosien varrella 
esimiestehtäviin. Tällä hetkellä koko ruokapalvelussa 
työskentelee Irmelin lisäksi 19 henkilöä.

Henkist� 
hyvinvointi�

 YLI 20 VUOTTA TEATTERIA 
Ar�nu�malla NAKKILAN NAPAKAT RY

Nakkila� kesäteatter�

WWW.NAKKILANKESATEATTERI.FI
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TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA III ����

HÄRÄNTAPPOASE ����

Mikäli olet kiinnostunut teatteriharrastuksesta, 
lähde rohkeasti mukaan! Vaikka et uskaltautuisi 
heti lavalle, meiltä löytyy tekemistä monen eri alan 
taitajalle. Ota rohkeasti yhteyttä!
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Nakkilan kunta sai vuonna 2019 jatkoa Kuperkeikkaa 
läpi elämän  – hankkeelle. (Liikunnallisen elämän-
tavan paikallisia avustuksia AVI) Hankkeen varoin 
on kehitetty matalankynnyksen liikuntatoimintaa 
kunnassa painottuen ikäihmisiin, varhaiskasvatuk-
seen ja työikäisiin. Hankkeen myötä on käynnistynyt 
liikuntavälinelainaamo liikuntakeskuksella, josta voi 
kuntalainen käydä lainaamassa esim. sykemittarin, 
frisbeegolfkiekkoja tai vaikka lapsen kantorinkan 
patikkaretkelle. Varhaiskasvatuksessa on kouluttau-
duttu ilo kasvaa-liikkuen valtakunnallisen ohjelman 
mukaisesti ja saatu näin varhaiskasvatuksen arkeen 
mukaan lasten ja perheiden liikuntaa. Työikäisille on 
tarjottu erilaista ryhmäliikuntaa, huomioiden eri-
tyisesti matalankynnyksen liikkujat. Ikäihmisille on 
järjestetty koulutusta, liikuntaa ja matalankynnyksen 
liikuntaryhmiä sekä erilaisia tapahtumia. 

Liikkumattomuuden kustannukset puhuvat puo-
lestaan karuja lukuja. Säännöllinen liikunta yhdessä 
muiden terveellisten elintapojen kanssa on keino 

Kuperkeikka-hanke
ehkäistä monia kroonisia kansansairauksia ja en-
nenaikaisia kuolemia.  Yksilön näkökulmasta sään-
nöllinen liikunta parantaa ihanteellisimmillaan 
elämänlaatua sairauksien ja syrjäytymisen riskin 
vähenemisen sekä ikääntyneen väestön parantuneen 
toimintakyvyn kautta. 

Kunnan näkökulmasta säännöllinen liikunta on keino 
vähentää esimerkiksi lääkärinkäynneistä aiheutuvia 
terveydenhuollon kustannuksia ja sairaspoissaolois-
ta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia. Vähäisen fyy-
sisen aktiivisuuden ja kasvavien terveydenhuollon 
menojen yhteys selittyy suurelta osin kroonisten 
kansansairauksien määrän lisääntymisellä. Kunnassa 
tulisi painottaa varoja ennaltaehkäiseviin palveluihin 
korjaavien sijaan.   

Teksti: Anne Hakanen & kuva: UKK-Instituutti

Sopii kaiken kuntoisille Tehotreeni Kehonhuolto Tanssillinen Lapset ja nuoret

Syyskausi AIKUISET  19.8.2019-15.12.2019
Syyskausi LAPSET  2.9.2019-29.11.2019
Syyslomaviikolla 43  Lasten jumpat lomalla
   Ryhmäliikuntaan oma ohjelma

Kevätkausi  Loppiaisesta alkaen, aikataului- 
   hin saattaa tulla muutoksia.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

18.00-18.45
REMUJUMPPA 
POJILLE ��� V
Heidi-Maria Vainio, 
Heidi Laurila
Kirkonseudun koulu

17.00-17.45
TAAPEROJUMPPA ���� V. 
LAPSI + AIKUINEN�

Anniina Ojanen
Kirkonseudun koulu

17.00-17.45
TANSSIJAM 
�YLI ���VUOTIAAT� 

Tiia Laine
Liikuntahalli yläsali

17.00-17.50
SPINNING

Vaihtuva ohjaaja 
Liikuntahalli yläsali

10.00-10.45
SPINNING 

Vaihtuva ohjaaja 
Liikuntahalli yläsali

17.00-17.50
SPINNING

Mari Jögiste
Liikuntahalli yläsali

18-00-18.45
PRINSESSAJUMPPA 
���V
Amanda Kaija, Nelle Nurmi
Kirkonseudun koulu

18.00-19.00
ÄIJÄTREENI

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin juoksusuora

18.00-19.00
TANSSITABATA

Tiia Laine
Liikuntahallin kahvio

18.00-19.00
KUNTONYRKKEILY

Marko Nieminen
Liikuntahalli yläsali

11.00-11.45
LIHASKUNTO 

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahalli yläsali

16.30-17.30
SPINNING 

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahalli yläsali

18.00-18.50 
PERUSJUMPPA
 
Mari Jögiste 
Liikuntahallin yläsali

19.00-19.45 
HIIT 

Virpi Luoma 
Liikuntahallin juoksusuora

18.00-19.15 
LAVIS 

Jaana Pelkonen 
Kirkonseudun koulu

18.00-19.00 
PUMPPI 

Liisa Hietaoja 
Liikuntahalli yläsali

17.45-18.45 
KAHVAKUULA 

Sari Ketola 
Liikuntahalli yläsali

19.00-20.00 
BODYWORX 

Elise Ramstadius 
Liikuntahalli yläsali

19.30-20.30 
NAISTEN SÄHLY 

Viikkalan koulu

19.00-20.00 
BODYHARMONY 

Jaana Pelkonen 
Kirkonseudun koulu

19.15-20.15 
SPINNING 

Liisa Hietaoja 
Liikuntahalli yläsali

19.00-20.00 
NAISTEN SÄHLY 

Viikkalan koulu

NAKKILAN LIIKUNTASEURA SYYSKAUSI ����

Löydät meidät myös
Facebookista ja 
Instagramista!

Hyvässä seurassa 

on  ilo liikkua! 

HUOM! Kaikki aikuisten tunnit (paitsi äijätreeni ja naisten sähly) sopii sekä miehille että naisille!!

Pumppi • Kiinteyttä ja voimaa päälihasryhmille levytangoilla. 

Perusjumppa • Perusjumppaa rauhalliseen tahtiin, kaikille sopiva!

BodyWorx • Koko kehoa kuormittava, tehokas lihaskuntotunti sykkeennos-
to-osioilla höystettynä. 

Kahvakuula • Koko kehoa haastava lihaskuntotunti, joka sopii kaikille. 
Oma(t) kuula(t) mukaan.

HIIT • Kovatehoinen intervalliharjoittelu, jossa tehdään lyhyitä, vaihtelevia ja 
monipuolisia treenijaksoja. Tunnin pituus 45 minuuttia.

Tanssitabata • Tunnilla yhdistyy tanssi- ja lihaskuntotunti. Vuorotellen help-
poja ja mukaansatempaavia tansseja sekä neljän minuutin Tabata-lihas-
kunto osuuksia. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta tanssista. Sopii kaikille 
kokemustasoon katsomatta. Saat hien otsalle ja hymyn huulille.

Äijätreeni • Sopii niin aloittelijoille kuin kovakuntoisemmille miehille.

Bodyharmony •Rauhalliseen tahtiin keskivartaloon ja venyttelyyn keskittyvä 
tunti.

Kuntonyrkkeily • Kuntonyrkkeily on tehokasta ja hauskaa harjoittelua 
nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoitteita hyväksikäyttäen. Peruskunto kasvaa 
huomaamatta ja ylimääräiset kilot saavat kyytiä!

Spinning • Tunteihin on oma varaussysteemi nimenhuuto.comissa. Tunnit 
varattavissa n. kaksi viikkoa ennen tunteja. Muista myös peruuttaa tuntisi!!

Lavis • Lavatanssijumppa. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatansseja kuten 
humppaa, valssia, salsaa yksinään ilman paria. Opit tanssin perusteet ja 
samalla kuntoilet!!

Naisten sähly • Sählyryhmä, jossa pelataan koko tunti. Suojalasit mukaan ja
muista jättää kellot ja korut pois!! Oma whatsapp-ryhmä, jossa ilmoitellaan 
treeneistä.

Lapset, nuoret, perheet:
Prinsessajumppa 4-6v • Jumppaa 4-6 -vuotiaille tytöille 

Remujumppaa pojille 4-6 v • Vauhdikasta menoa pojille

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

TanssiJam • Omia tansseja ja helppoja koreografioita
Hyvällä fiiliksellä yhdessä jammailua! Aikaisempaa tanssikokemusta ei 
tarvita!

LISÄTIETOA NETTISIVUILLA WWW.NAKKILAN.NV.SPORTTISAITTI.COM

ME LIIKUTAMME SINUA!

Liisa Sari Virpi Jutta 

Antti-Matti

Mari Nelle Paula Anniina

Elise Katja Jaana Johanna Leena Tiia Heidi-Maria    Heidi
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Liikkumisen suosituksessa on vanha tuttu ydin:  
sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liik-
kumista suositellaan tehtäväksi yhä 2 tuntia ja 30 
minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saa myös 
lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. Tällöin 
liikkumisen määrä on 1 tunti 15 minuuttia viikossa. 
Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähin-
tään kaksi kertaa viikossa.

Uudistetusta liikkumisen suosituksesta on poistunut 
vaade vähintään 10 minuutin kestoisista liikkumis-
hetkistä. Nyt riittävät jo muutaman minuutin pätkät 
kerrallaan.

Uudistunut suositus huomioi entistä paremmin ke-
vyen liikuskelun, paikallaanolon tauottamisen ja riit-
tävän unen merkityksen. 

liiKKumalla TeRveyTTä - askel kerrallaan
Tutkimusnäyttö on osoittanut, että myös kevyem-
mällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän 
liikkuville. Kevytkin liikuskelu voi alentaa muun mu-
assa verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi se vilkas-
tuttaa verenkiertoa sekä vetreyttää lihaksia ja niveliä. 
Liikuskelua ja paikallaanolon tauottamista tulee teh-
dä joka päivä – mitä useammin, sen parempi.

Uutta liikkumisen suosituksessa on myös unen mu-
kaan ottaminen liikkumisen rinnalle. Riittävällä 
unella ja liikkumisella on yhdessä merkittäviä ter-
veysvaikutuksia, ja unen vaikutus palautumisessa on 
suuri. Päivitetty liikkumisen suositus huomioi entistä 
vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuuden.

Teksti: Hakanen Anne  kuva: UKK-instituutti
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Emmat on nakkilalainen Lions club, jonka jäsenistö 
koostuu nakkilaisista naisista. Tarkoituksemme on 
tehdä palvelutyötä paikkakunnallamme tuottaen joko 
aktiviteetteja kuntalaisille tai osallistumalla eri tavoin 
toimimalla kuntalaisten hyväksi. Erityisen lähellä 
ovat nakkilalaiset lapset ja nuoret. Emmoja voi lähes-
tyä, kun kaipaa vapaaehtoista hyväntekijää johonkin 
tiettyyn projektiin osaksi tai rahallista tukea hyvään 
tarkoitukseen. Toimintaamme on ollut esimerkik-
si perinteeksi muodostunut joulukonsertti kirkossa, 
Arantilan kosken rantojen siivous tai liikuntakeskuk-
sen iWall-seinän rahoitukseen osallistuminen. Tule 
seuraamaan toimintaamme Facebookissa ja Instassa 
ja tiedät, missä kaikessa olemme mukana. Toimimme 
yhteisen hyvän vuoksi yhteisöllisesti ja iloisesti.

Teksti: Annaleena Unkuri & kuvat Lions Club Emmat

Facebook: lionsclubnakkilaemma
Instagram: lcnakkilaemma

lions Club Nakkila emma

LENTOPALLOA  
HYVÄSSÄ SEURASSA 
 

 

Harjoitusajat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää seurasta tai joukkueista tai muusta, ota 
rohkeasti yhteyttä. 

 
nakkilanpaterit@gmail.com   ota myös seurantaan: 
044 571 5833 (Mika Palomäki)                nakkilanpaterit 
https://nakkilanpaterit.sporttisaitti.com/              #nakkilanpaterit 

 
o PALLOTTELIJAT (3-5 vuotiaat) 
Maanantaisin 17.00-18.00 Nakkilan liikuntakeskus 

 
 

o D-TYTÖT (2007-2009 syntyneet) 
Maanantaisin 18.00-19.30 Nakkilan liikuntakeskus 
Keskiviikkoisin 16.30-18.00 Nakkilan liikuntakeskus 

 
 

o MIEHET harraste 
Tiistaisin 18.00-19.30 Viikkalan koulu 
Perjantaisin 18.00-19.30 Viikkalan koulu 

 
 

o NAISET harraste 
Keskiviikkoisin 18.00-19.30 Nakkilan liikuntakeskus 
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KelluTus oN alKaNuT
Keväällä Nakkilassakin kirjasto siirtyi kellutukseen: 
asiakas palauttaa mihin tahansa Porin ja Nakkilan 
kirjastopisteeseen, mutta aineisto jää kellumaan 
seutukirjastossa sinne, mihin kirja on palautettu. 
Esimerkiksi Porin kirjastoautosta lainattu elokuva 
jää kellumaan palautuspaikkaansa Nakkilaan, tai 
Nakkilasta lainattu Hämeen-Anttilan uusin kelluu 
Reposaareen. (Muiden Satakirjastojen aineisto ei 
kellu.) Kelluva aineisto lähtee liikkeelle jälleen, kun 
asiakas tekee varauksen. Asiakkaan kannattaa tehdä 
varaus, jos hänen kaipaamansa aineisto ei hyllyssä 
näy. Varaaminen on ilmaista.

luKupiiRi jaTKaa
Kirjasto jatkaa vapaamuotoista lukupii-
riään. Nakkilassa toimii useita lukupii-
rejä ja osa niistä hyödyntää toisinaan 
kirjaston tiloja. Kirjaston oma luku-
piiri nostaa lukuvinkeiksi täydellisen 
lumoavia kirjoja. Kokoontuminen on 
joka toinen kuukausi ja yksi kirjastolai-
sista avaa keskustelun. Mukaan voi tulla, 
vaikkei olisikaan kirjaa lukenut. Seuraava 
kerta on ke 15.1.2020 klo 19-20: esikoiskirjailija 
Nina Meron Englantilainen romanssi. 

miTä jos lähTisiT KielipiiRiiN? 
Uusi juttu kirjastossa on Kielipiiri. Kirjasto tarjoaa 
tilat, ja toiminta on kielistä ja oppimisesta kiinnos-
tuneille ihmisille. Porukka sopii keskenään kokoon-
tumiskerrat. Jutella voi vaikkapa matkakokemuk-

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.

sista, tai kielen opiskelusta. Yhdessä oppiminen on 
hyödyllistä, ja tiedon kerryttäminen kohdentuu sen 
mukaan, mitä koetaan tarpeelliseksi. 

NäyTTelyT
Näyttelyitä on useita kalenterivuoden aikana.  
Esimerkiksi marraskuussa 2019 esillä on nakkilalai-
sen Liisa Palosen Omin pikku kätösin -näyttely.  
Tammikuussa 2020 vuoden aloittaa nakkila- 
laisen  Juha Kootan kuvataiteen näyttely.

luKuviNKiT
Huotarinen: Heistä tuli taiteilijoita

Uusma: Naparetki – minun 
rakkaustarinani

Sumari: Skandinaaviset jumaltarut
Rämö: Islantilainen  
voittaa aina
Høeg: Rajatapaukset 
Wahl: Näkymätön

TiedoT TapahTumisTa
Nakkilan kirjaston ilmoitus- 

taululla, Porin kirjaston sekä  
Nakkilan kunnan FB-sivuilla.

Näyttelyihin pääsee kirjaston aukioloaikoina:  
maanantaista perjantaihin klo 11-19 
ja lauantaisin klo 10-14.  Aukiolo kannattaa  
tarkistaa Satakirjastot-sivulta:  
satakirjastot.finna.fi → kirjastot → Nakkila. 
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NTK-Nakkila – salibandyn erikoisseura Nakkilassa 
 

NTK-juniorit 
B (2002-2004) 
C2 (2005) 
D1 (2006-2007) 
E2 (2008-2009) 
F (2010-2012) 
Naperosähly (2013-2014) 

 

Lisäksi seurassa kaksi miesten joukkuetta sekä naisten 
harrastesäbäryhmä 

 

Tervetuloa mukaan kivaan harrastukseen! 
Seuraa kotisivuja www.ntknakkila.net 
Lisätiedot Teppo Kivioja, teppo@ntknakkila.net,  044-7103219  

 

              

Yhdistyksessämme sinulla on mahdollisuus
osallistua
* monipuoliseen kerhotoimintaan
* kulttuuririentoihin
* jäsentilaisuuksiin ja koulutuksiin
* paikalliseen edunvalvontatyöhön
* retkille ja matkoille
* Satakunnan kansallisen senioripiirin tilaisuuksiin

 
Rohkeasti seniori
kansallisen senioriliiton rohkeasti seniori -hanke kannustaa 
ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan 
osallistumiseen.

Hanke lyhyesti
* Ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä
* Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
* Ehkäisee sosiaalisia ongelmia
* Edistää senioreiden terveyttä
* Lisää yhteisöllisyyttä ja osallistumista
* Kannustaa mukaan senioritoimintaan  
* Lisää vertaistuen antamista ja auttamista

Tule mukaan – älä jää yksin!

Nakkilan kansalliset seniorit ry

Ota meihin yhteyttä! 

Puheenjohtaja  
marja-Riitta Kurittu
p. 040 506 8443
marjariitta.kurittu@gmail.com

Sihteeri tuula Välimäki
p. 040 595 7919
tuuval@dnainternet.net
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Dream Teamin +45 vuotiaat
(Pappaosasto)

pelailee jääkiekkoa
lauantaisin Harjavallan jäähallissa.

Lisätietoa:
Pasi Kuusisto
0505 694 303

Kesä alkaa olla jalkapallon kohdalta ohi ja Nakkilan 
Nastan joukkueet siirtyvät pikkuhiljaa salin puolel-
le harjoittelemaan. Kulunut jalkapallokausi on siis 
saatu kunnialla päätökseen. Vuosi on ollut Nastalle 
erittäin raskas, sillä seuran erittäin pidetty isähahmo 
Repa poistui toukokuussa keskuudestamme. Repan 
perintö kuitenkin elää ja toiminta jatkuu. Tänä vuon-
na Nakkilan Nastasta osallistui Länsi-Suomen piirin 
sarjoihin yhteensä 11 joukkuetta. Kotipelejä pelattiin 
kesällä lähes päivittäin, joko Arontien tai liikuntakes-
kuksen kentällä. Parhaasta menestyksestä pääsivät 
nauttimaan KKI40 (Kunnossa Kaiken Ikää)- sarjaan 
osallistuneet Nastan ikämiehet, jotka voittivat sar-
jansa ja näin ollen piirinmestaruuden. 

Pitkän kauden aikana kentällä viiletti lähes 30 eri pe-
laajaa, joten voitaneen sanoa materiaalin olleen kai-
ken puolin leveä. Joukkueen yhteishenki oli jotakin 
mistä nuoremmat sukupolvet voisivat ottaa mallia: 
paljon hienoja hetkiä kentällä ja sen ulkopuolella.

Tulevan talven futsal-sarjoihin osallistuu Nastalta 
viisi joukkuetta. Edustus nousi viime vuonna sarja-
porrasta ylemmäs kolmoseen, joten mielenkiintoisia 

Futista ja futsalia
otteluita on luvassa Nakkilan uudella upealla liikun-
takeskuksella. Futsalista voi siitä vähemmän tietä-
ville kertoa, että laji on erittäin vauhdikas ja mielen-
kiintoinen seurata. NastaFutsal toivottaakin kaikki 
joukolla seuraamaan otteluita kun sarja lokakuussa 
potkaistaan käyntiin. 

Nakkilalainen jalkapallo voi hyvin. Kunnan päätök-
sentekokoneistossa pyörivä tekonurmihanke näyttää 
mahdolliselta. Toivotaan, että Nakkilan upea liikun-
takeskuksen alue täydentyy jatkossa myös tekonur-
mikentällä, sillä se olisi seuran toiminnan kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Toimintaympäristön lisäksi 
vapaaehtoistoimijoiden roolia ei voi kylliksi korostaa. 
Haluankin tässä erikseen kiittää sitä kymmenien va-
paaehtoisten joukkoa, jotka mahdollistavat jalkapal-
lon harrastamisen Nakkilassa. Kiitos myös muiden 
nakkilalaisten seurojen toimijoille. Yhdessä mahdol-
listamme sen, että Nakkila harrastaa monipuolisesti 
myös jatkossa.  Mukavaa syksyä!

Teksti: Antti-Matti Kivelä

Piirinmestaruuden voittanut ikinuori Nastan ikämiesjoukkue. 



20 21

”Miksi kukaan haluaisi, että minulla ei ole internetyhteyttä. Internet on jokaisen ihmisen 

perusoikeus, jokaisen suomalaisen perusoikeus. Vaikka asuisi Iivantiiran Ypykässä.” 

On vuosi 2040 ja autioituneen Rutakon kylän kolmella 
viimeisellä asukkaalla on ongelma. 

Viimeisestä tarviketoimituksesta on vierähtänyt jo kolme 
viikkoa. Kahvi on loppu, ruoka yksitoikkoista eikä yhteyttä 
ulkomaailmaan saada. Ainut toivo saattaa olla kylän raitilta 
löytynyt webbikamera. 

Tuleeko Kiisselin toivoma Matkavekan bussi koskaan? 
Pääsevätkö kylän viimeiset asukkaat Las Palmasiin? Miten käy 
Amelian arvometsälle? Saako Pärttyli internettiä toimimaan? 

Kylä on uusi kotimainen komedia, joka käsittelee nyrjähtäneen 

huumorin ja kuvitteellisen tulevaisuuskuvan keinoin ajankohtaista 
aihetta: maaseudun autioitumista ja palveluiden siirtymistä 
kasvukeskuksiin. Esitys on kunnianosoitus kuolevalle maaseudulle, 
Heikille ja Kaijalle, ja niille ihmisille jotka tyhjeneviin kyliin 
rohkenevat jäädä tai eivät rohkene niistä lähteä. Sekä kaikille 
henkisesti tai fyysisesti maalaisille. 

Kesto :   1 tunti 45 minuuttia (sis. väliaika) 

Ikäsuositus :  12 vuotta 

Lisätietoa :   www.teatterisiperia.net/ohjelmisto/kyla 

N akkil an  l i iku nt ake skuksel la   
perjantaina 10.1 .2020 klo  18 .00  

 

 
 

 

 

 

 

 
MAANANTAISIN JA 

TORSTAISIN VIIKKALAN 
KOULULLA 

SISÄJUMPPAVARUSTUS, EI KENKIÄ. 

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄINFO VETÄJILTÄ;                   
TOMMI 041-439 9880, LASSE 050-3474 500 

KARATE = JUMPPAA, VENYTTELYÄ, KUNTOA, VOIMAA, HYVIÄ 
TAPOJA, ITSEPUOLUSTUSTA KAIKENKOKOISILLE JA -IKÄISILLE.  



22

# yrittäjyys
# rentoudu 
# innostu
# tutkiskele
# tutustuitseesi
# älälannistu
# j aksayrittää 
# älyähuilata

www.yrittajat.fi/satakunnan-yrittajat/nakkilan-yrittajat

 
Jouluiset yhteislaulut 
SuNNuNtaiNa 1.12.2019 KLo 15.00  
ViLLiLä StudioiLLa 

Laulattajana  Martti Henttonen, 
säestäjänä  Jussi Henttonen. 

Kahvila avoinna väliajalla. 

Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Nakkilan kunta, sivistystoimiala 



Nakkilan kunta
KäyNTiosoiTe 
porintie 11, 29250 Nakkila
avoinna ma-pe klo 9–15

posTiosoiTe
pl 50, 29251 Nakkila
puh. 044 747 5800


