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seuraihmiset. Ryhmäliikuntatila mahdollistaa monipuoliset kuntoilutunnit remuja prinsessajumpasta, kuntonyrkkeilyyn ja
bodyharmonyyn.

Penkkiurheilua ja
kulttuuritapahtumia
Liikuntakeskuksen

240

katsomopaikkaa

mahdollistavat innokkaan penkkiurheilun ja
Hallin upealta siniseltä juoksusuoralta on

muut kulttuuritapahtumat.

kauniit näkymät virkistysalueelle ja upouudelle keinonurmelle. Kabinetissa, kah-

- Loistava valo- ja äänitekniikka voi tuoda

viossa ja nuorisotilassa voi pitää kokouksia,

Nakkilaan vaikka ”Bon Jovin konsertin”, to-

modernein laitteiden avulla samalla kun

tesi hallin rakennusmestari.

keittiöstä leijaillee kahvin ja tuoreen pullan tuoksu. Kaikki yhdistykset ja yritykset

Liikuntakeskuksen palveluja kehitetään kai-

ovat tervetulleita kokoontumaan Nakkilan

ken aikaa yhdessä hallin palveluhenkilöstön

olohuoneeseen!

ja kuntalaisten kanssa. Infon aukioloaikoja
on laajennettu ja palvelujen saavutettavuut-

Innovatiivinen ja moniaistinen
oppimisympäristö

Nakkilan liikuntakeskus
Kuntalaisten toiminnallinen
kohtaamistila ja viihtyisä olohuone

ta on parannettu sähköisen ASIO- tilavarausjärjestelmän avulla. Liikuntakeskus toimii
myös vapaa-ajan henkilöstön työpisteenä.
Tavoittelemme

aktiivisesti

punaposkisia,

Liikuntakeskus toimii myös uudenlaisena

iloisia, tyytyväisiä ja hyvinvoivia asiakkai-

oppimisympäristönä. Tiloissa kokoontuvat

ta halliin.

koululaiset opiskelemaan ja tekemään iltapäivällä läksyjä äänieristettyihin nojatuoli-

Liikuntakeskus täydentää hienosti Nakki-

maisiin työpisteisiin. Energiaa ja liikunnan

lan virkistys- ja harrastuspalveluita. Moni-

iloa tarjoaa iWall seinä, jossa pääsee oman

puoliset liikkumismahdollisuudet raikkaan

kehon liikkeillä kokeilemaan seitsemää eri

kosken ja kauniin luonnon keskellä ovat

lajia. Näkö-, kuulo-, ja tuntoaistit saavat vir-

arjen ylellisyyttä ja kaikkien kuntalaisten

tuaalista aktivointia. Aistien avulla ihminen

käytettävissä.

saa tietoa ympäristöstään ja kehon sisällä taNakkilan liikuntakeskuksessa on riittänyt

toiminnot kauniita visuaalisia yksityiskohtia

puolentoistavuoden ajan vilskettä ja vipi-

myöden ovat saaneet kiitosta.

Elina Rautanen

pahtuvista muutoksista.

Nakkilan kunnan hyvinvointikoordinaattori

nää. Erilaisten toimintojen yhdistäminen ja
esteettömyys mahdollistavat sen, että lii-

Prinsessajumpasta
kuntonyrkkeilyyn ja
senioritoimintaan

Sähköinen Asio-tilanvarausjärjestelmä

Nuorisotilassa puuhastelevat iltaisin innok-

nassa on siirrytty sähköiseen tilavarauskäytäntöön. Kuntalaiset voivat varata

Liikuntakeskus on kaikkien kuntalaisten

kaat nuoriso-ohjaajat varhaisnuorten ja van-

liikuntakeskuksen liikunta sekä kokoustiloja, koulujen liikuntatiloja ja ulkokenttiä

oma olohuone ja kohtaamispaikka, jossa

hempien nuorten parissa, alueen koulujen

omatoimisesti verkosta.

värit, moniaistiset taideteokset ja sisustuk-

oppilaat liikkuvat hallissa päivisin, eläke-

sen muotokieli ovat osa palvelukokemus-

läiset kokoontuvat päivätoimintaan, senio-

Asiosta pääsee myös tarkastelemaan ajankohtaisia tapahtumia ja järjestelmäs-

ta. Lähialueen toimijat ja kuntien edustajat

ritunneille ja kuntosaliin. Aamuvarhaisesta

tä näkee mahdolliset vuorojen peruuntumiset yms. Osoitteessa nakkila.asio.fi

ovat tutustuneet Nakkilan liikuntakeskuk-

alkaen kuntosalissa huhkivat työikäiset ja

voit rekisteröityä järjestelmään ja pääset tarkastelemaan sekä varaamaan tiloja

seen. Kommentit ovat olleet ylistäviä. Kaikki

illalla hallin täyttävät paikalliset aktiiviset

käyttöösi.

kuntakeskus muuntuu joustavasti moniin eri
palvelutarpeisiin. Tilojen viihtyisyyteen on
panostettu ja lämmin tunnelma tervehtii tulijaa jo aulatilassa.
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Tilavarauksia voi tehdä nyt sähköisesti osoitteessa nakkila.asio.fi. Nakkilan kun-
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Tilanvaraukset Asio-tilavarausjärjestelmän kautta:

nakkila.asio.fi

Nuorisotila
• Avoinna 3–5 kertaa viikossa
• Kävijämäärä 25–35/ilta
• Tilassa on yhdessä sovitut säännöt
• Liikuntatiloja on nuorten käytössä
• Aktiivista toimintaa 11–17 vuotiaille
• Paikalla on aina ohjaaja tai kaksi
• Biljardipöytä, keittiö, pelejä yms.

Sali

Kahvio/Infopiste

• Kentän koko on 28,6 x 48m, 1370 m2

• Infopisteessä henkilökunta on paikalla arkisin
ma, ti ja ke klo 8–20, to klo 8–17 ja pe klo 8–16

• Salibandykaukalo : 20 x 40m, varoalue 4m / sivu

• Wc-tilat ovat unisex

• Katsomo: 240 pehmustettua selkänojallista
istumapaikkaa

• Kahviossa on täydenpalvelun keittiö

• Salin vapaakorkeus on 8 m

• Videotykki (kokous ja muita tilaisuuksia varten)

• Lajit mm. salibandy, lentopallo, futsal, koripallo,
tennis ja sulkapallo yms.

• I Wall -peli, jossa 7 eri peliä, hahmoa liikutellaan
omalla keholla

• Kiipeilyseinään varaus

• Kahviossa: taiteilija Seija Levannon maalaus
”Ystävyys meitä yhdistää”. Teoksessa Nakkilan
kirkko, Koskilinna, Villilän ja Anolan kartanot
sekä monia muita Nakkilan historiaan liittyviä
rakennuksia

• Äänentoisto, valonheittimet
• Juoksusuora 57 m
toimii lämmittelytilana, toiminnallista harjoittelua
varten yms. monipuolista käyttöä varten

Kuntosali/ryhmäliikuntatilat
• Hyvin varustettu kuntosali joka on avoinna
joka päivä 05–23
• Ryhmäliikuntatilassa ohjattua ryhmäliikuntatoimintaa mm. spinning, nyrkkeily, monipuoliset
jumpat ym.
• Nakkilan kunta, Liikuntaseura ry ja Otsolan
kansalaisopisto
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• Keinutuolit on suunnitellut sekä valmistanut
Kari-Pekka Kankeri Nakkilasta

Yleiset tilat

Kabinetti

Yleistä

• Ns. likainen käytävä

• Varattavissa kaikille

• Autopaikkoja 96 kpl

• Ns. puhdas käytävä

• Videotykki, kahvinkeitin,
jääkaappi, mikro, tiskikone ja astiat

• Taulut salissa, Minna
Kalliomäki, kuvat Nakkilasta

• Pukuhuoneita 10
• Väestösuoja 42 hlö
• Yläkerran parvi

• Kokoustilana loistava

• Bruttopinta-ala 4054 m2
• Kokonaiskustannus n.7,5 milj.
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Liikuntavälinelainaamosta
välineitä maksutta
Lainattavat välineet
• Polar aktiivisuuskello A370 ja M430
yhteensä 25 kpl
• Aktiivisuusranneke 12 kpl
• Polar-sykevyö (sopii lähes kaikkiin Polarin
kelloihin)
• Sauvakävelysauvat 12 kpl
• Lasten kantorinkka 2 kpl

Toimi näin
• Soita liikuntakeskuksen infoon (p. 044 747 5919)
arkisin ja sovi lainauksesta etukäteen tai poikkea
infon luukulla.

Kertamaksu 4 € / 2 €

Tila

Nakkilalaiset

Muut

Yläkerran monitoimiliikuntasalin vuokraus

20 € / h

30 € / h

Juoksusuora omaan käyttöön

10 € / h

20 € / h

Koko liikuntasali

35 € / h

40 € / h

• 6 kk kausikortti: 100 / 50 €

2/3 liikuntasalia

25 € / h

30 € / h

• 12 kk kausikortti: 180 / 90 €

1/3 liikuntasalia

15 € / h

20 € / h

Koko sali tunniksi turnauksiin,
kilpailuihin, ym.

20 €

40 €

• Palveluvastaava antaa tuotteen käyttöösi
kuittausta vastaan max 2kk:n ajaksi.
Laina-aika sovitaan asiakkaan kanssa
lainaustilanteen yhteydessä.

Kausikortit:

• Rinkan laina-aika on max. 2vko.

• 3 kk kausikortti: 60 / 30 €

• 1 kk kausikortti: 24 / 12 €

• Lainaaja käyttää välineitä omalla vastuullaan.
• Palauta lainaamasi välineet puhdistettuna infoon.
Infossa välineet desinfioidaan.
• Ilmoitathan rikkoutuneesta tuotteesta. Mikäli
lainaaja on varomattoman käytön seurauksena
itse rikkonut tuotteen, on lainaaja velvollinen
korvaamaan sen.

Aktiivista arkea kaikille!

Kausikorttia hankkiessasi veloitetaan
kulkuläpyskän pantti 20 €. Pantin
saa takaisin läpyskän palautuksen
yhteydessä. Alennettu hinta koskee
eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä.

Kokous-, koulutus-, ym.
tilojen vuokraus:

• Kadonneesta tuotteesta laskutetaan tuotteen
mukainen hinta.
htoiseen
Liikuntavinkkejä omae
untaharjoitteluun sekä liik
i
välineiden käyttöön vo
kysellä klo 8–16:

Veera Tiilikainen
Liikunnanohjaaja
p. 044 747 5923
kkila.fi
veera.tiilikainen@na
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Liikuntakeskuksen käyttäjähinnasto

Kabinetti, nuorisotila, kahvio / aula
• Vuokraus kokous tai muuhun
käyttöön 20 € / 2 tuntia

Muut yleisötilaisuudet
Koko sali, 1 tunti, nakkilalaiset seurat ja järjestöt

40 €

Koko sali, 1 tunti, muut

60 €

Koko sali, 1 vrk, nakkilalaiset seurat ja järjestöt

170 €

Koko sali, 1 vrk, muut

400 €

Muu liikunta

Esiintymislava

Tennisvuoro

25 € / h

• Vuokraus 150 € / vuorokausi

Sulkapallovuoro, 1/3 salia

15 € / h

Ulkoalueet
Liikuntakäytössä hintoihin sis. 10 % alv.
Muussa käytössä hintoihin sis. 24 % alv.

Yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, hiekkakenttä
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Liikuntakeskuksen käyttäjien
kokemuksia
Timo Vanha-Kämppä

Nakkilan yhteiskoulun liikunnanopettaja
Kotoisin Nakkilasta, asuu nykyään Porissa

Mitä merkitystä liikuntakeskuksella on nakkilalaisille?

Marjut ja Elli Salonoja

– Investointi oli pienelle kunnalle iso satsaus liikuntaan ja hyvinvointiin.

Lähihoitaja ja opiskelija, äiti ja tytär
Liikuntakeskuksen kuntosalin aktiivikäyttäjiä
Asuvat Harjavallassa

Kertokaa vapaamuotoisesti
kuntosaliharjoittelustanne?
Millaista arkea vietätte? Onko
työ ja opiskelijaelämällä terveydellisiä vaatimuksia?
– Marjut toimii lähihoitajana ja haluaa pitää
itsensä kunnossa. Hartiat vaativat liikettä
ja työ jaksamista. Selkä pysyy kunnossa ja
sairastelut vähissä.

– Parin syyskausi on alkanut ja harjoittelua
on 3 kertaa viikossa.

– Elli on Harjavallan yläkoulussa 9. luokalla. Osa kavereista ei lähde salille, koska
pelkäävät, että tulee isot lihakset ;) Marjut
jatkaa vielä, että 40 vuoden jälkeen alkaa
se alamäki, lihaskunto on tärkeää.

– Elli kaipaa pieniä kuminauhoja reisitreeniin ja Marjut haluaisi oppia leuanvetoja
avustavan laitteen avulla.

– Ravitsemus on osa perheen arkea, unohtamatta hyvää unta ja palautumista. Elli
nukkuu 7–10 tuntia ja palaa taas normaaliin rytmiin, kun arki alkaa. Marjutin
kolmivuorotyö tuo omia haasteita nukkumiseen ja palautumiseen, mutta kaikkeen tottuu.
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– Salin kaksi juoksumattoa ja runsas määrä kuntosalilaitteita saavat positiivista
palautetta.

– Ulkopaikkakuntalaisetkin ovat löytäneet
Nakkilan salin!

– Kaksikko lämmittelee ensin 20 min, sitten vuorossa on monipuolisesti liikkeitä
laitteilla ja lopuksi 10 min jäähdyttelyä
hölkäten. Lisäksi Elli venyttelee kotona
treenin jälkeen.
– Parasta ovat edullinen hinta ja matala
kynnys tulla salille. Vaatteilla ei ole väliä ja
apua saa tarvittaessa.

– Liikuntakeskus tavoittaa laajemmin kaikenikäisiä ja mahdollistaa monipuolisemman toiminnan.

Miten liikuntakeskus
muutti liikunnanopetustasi?

Liikuntakeskuksen
parhaat puolet?

– Liikunnanopetus monipuolistui ja uusi
keinonurmi tekee kaikenlaisen pelaamisen
mieluisaksi.

– Avaruus, valoisuus, esteettömyys ja hissi liikuntarajoitteisille. Nuorisotila sekä
liikuntasalin, kuntosalin ja ryhmäliikuntatilan lattiamateriaalit.

– Ryhmäjaot on helpompi tehdä ja valvonta
on helpompaa ja turvallisempaa, kun hallissa on opettajien lisäksi henkilökuntaa ja
tekninen valvonta kunnossa.
– Ryhmäliikuntatila toi opetukseen enemmän mahdollisuuksia (mm. musiikkiliikuntaan ja koordinaatioharjoitteluun),
sekä uusina lajeina oppilaille on tarjottu
esim. kuntonyrkkeilyä ja spinningiä.

Liikutko itse vapaa-ajallasi?
– Kyllä, käyn kuntosalilla ja pelaan golfia
sekä muita pallopelejä.

– Lattiamateriaali on loistava ja vähentää
oppilaiden tapaturmariskiä.
– Oppilaat osallistuvat hyvin tunneille ja
valinnaiset ryhmät ovat kasvaneet isoiksi.
Valinnaista liikuntaa on valittu enemmän
kuin koskaan.
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Eveliinalla on koululiikuntaa 2–4 tuntia viikossa. Halli mahdollistaa liikuntatunneilla
kuntosalin käytön sekä valinnaisessa liikun-

Liikuntakeskuksesta löytyy
myös nuorisotila

nassa akrobatian harjoittamisen. Lisäksi hän

Nuoret viihtyvät nuokkarilla. Kavereiden

käy kuntosalilla tekemässä omaa harjoitus-

kanssa on mukava pelata biljardia tai pleik-

ta 1–2 kertaa viikossa. Urheilu on tärkeä osa

karia. Nuorten mielestä paikka on mukava ja

elämää ja tavoitteena on päästä Tampereen

turvallinen, josta löytyvät aina kaikki kaverit.

urheilulukioon.

Änäri on nuorten suosiossa. Nuokkarin yhteyteen kuuluvat salivuorot ovat hyvä mahdol-

Vaikka uudessa liikuntakeskuksessa ei ole

lisuus harrastaa liikuntaa kavereiden kanssa.

uimahallia, ei se nuoria haittaa. Harjavallan
ja Ulvilan uimahallit ovat kuitenkin mel-

Korona muutti käytäntöjä ja harmittavaa oli,

ko lähellä.

että kavereita ei voinut nähdä isoissa porukoissa. Treeneissä ei voinut käydä normaa-

Seuraharrastaja pienestä pitäen

listi rajoituksien takia, mutta valmentaja piti
yhteistreenejä. Liikkujia niissä oli enintään 8.
Julkisilla paikoilla hengailua välteltiin oman

Lapsena Eveliina kävi seuran järjestämissä
Eveliina Havialan mielestä uuden liikuntakeskuksen juoksurata on tasokas.

ja muiden turvallisuuden vuoksi.

pikkujumpissa ja nyt hän on kisannut aktiivisesti 6–7 vuotta. Eveliinan lajit ovat moniottelu ja hyppylajit, eli pituus ja kolmiloikka.

Eveliina Haviala treenaa
aktiivisesti

Joskus hän kilpailee myös 100 m juoksussa.

Pian 15 vuotta täyttävä Eveliina Haviala on aktiivinen liikuntakeskuksen käyttäjä. Hän viihtyy kavereidensa kanssa myös uusissa nuorisotiloissa.
Nakkilassa koko ikänsä asunut Eveliina on

on jatkuvassa käytössä seuroilla ja salin vuok-

tyytyväinen

raukset ovat iltaisin melko täynnä. Nuoret

uuteen

liikuntakeskukseen.

“Uuden liikuntakeskuksen suurin plussa on juok-

toivoisivat hallia välillä omaan käyttöönsä.

surata, jossa voi juosta piikkareilla. Iso liikuntasali ja välineet mahdollistavat monipuolisen
liikkumisen.”, kertoo Eveliina. Vanhan hallin
puinen lattia ei ollut nuorten mieleen. Nykyinen joustava lattia on käytössä mukavampi ja toimivampi.

Eveliina treenaa aktiivisesti
liikuntakeskuksella
Eveliina treenaa 5–6 kertaa seuravalmentajan
johdolla. Seuran treenit ovat yleensä ulkona,

Kuntosali on isompi ja uusilla laitteilla saa

joko yleisurheilukentällä tai pururadalla. Pu-

tehtyä monipuoliset treenit. Laitteita ja vä-

ruradan portaissa on hyvä tehdä porrastree-

lineitä huolletaan säännöllisin väliajoin. Sali

niä. Talvisin treenit ovat liikuntakeskuksessa.
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Moni-ilmeinen nuorisotila on suosittu kohtaamispaikka.
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Nakkilan Liikuntakeskus
Kunnan järjestämät ohjatut liikuntatunnit syyskaudella 2020
Voimassa 31.8.— 20.12. 2020
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Perjantai

Sunnuntai

7.45—8.45

9.00—9.45

9.00—9.45

11.00—11.45

PILATES

IKÄIHMISTEN
TANSSILLINEN
LIHASKUNTOTUNTI

IKÄIHMISTEN
SPINNING

IKÄIHMISTEN
LIHASKUNTOTUNTI

LASTEN
LIIKUNTAMAA
KLO 10—12

12.00—12.45

10.00—10.45

9.00—9.45

TASAPAINO– JA TUOLIJUMPPA
LIHASKUNTOTUNTI

IKÄIHMISTEN
OHJATTU
KUNTOSALI

ALOITTELEVILLE

14.00—14.45

18.00—18.45

12.00—12.45

IKÄIHMISTEN
OHJATTU
KUNTOSALI
EDISTYNEILLE

TOIMINNALLINEN

TASAPAINO- JA
LIHASKUNTOTUNTI

TREENI

6.9., 4.10., 1.11., 6.12

Liikuntamaat
Liikuntamaat käynnistyvät su 6.9.2020 liikuntakeskuksessa ja jatkuvat jokaisen kuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 10–12 vuoden
2021 toukokuuhun.
Liikuntamaa tarjoaa iloista, riemukasta ja vapaamuotoista perheliikuntaa. Lasten vapaassa

19.00—19.45

käytössä on liikuntavälineitä palloista pomppupatjoihin. Tärkeintä tapahtumissa on iloinen

SPINNING

liikunta ja perheen yhdessäolo ilman kilpailua tai suorituksia. Liikkuminen tapahtuu huoltajan
valvonnassa. Sisäliikuntavarusteet ja sisäliikuntakengät ovat suotavat, mutta eivät pakolliset.

Hinta 2 € / lapsi (alle 3-vuotiaat maksutta).

LIIKUNTAMAAT KAUDELLA 2020–2021

Liikuntakeskuksen info on avoinna 10.8.—20.12.2020
Ma, Ti, Ke 8—20
To 8—17
Pe 8—16

Liikuntamaa Nakkilan liikuntakeskuksessa klo 10-12:
• Nakkilan Vire ry

su 6.9.2020 (hyvinvointipäivä)

• Sataratsastajat ry

su 4.10.2020

• Nakkilan partiolaiset ry

su 8.11.2020 isänpäivän teemaliikkis

• LC Emmat

Syyslomaviikon liikuntamaa

• Nakkilan nuoret ja vapaa-aika ry

la 5.12.2020 poikkeuksellisesti la!

• Ruskilan koulun tuki ry

su 3.1.2021

• NTK Nakkila ry

su 7.2.2021

• Nakkilan Keilaajat ry

su 7.3.2021

• Nakkilan liikuntaseura ry

su 4.4.2021 teemaliikkis pääsiäinen

• Naakku ry

su 2.5.2021 teemaliikkis vappu/kevät!
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Linda Kekki

Aleksi Nordlund

linda.kekki@nakkila.fi
044 747 5915
Nuoriso-ohjaaja

aleksi.nordlund@nakkila.fi
044 747 5913
Vapaa-ajan ohjaaja
Kotipaikka: Luvia

Toimin ohjaajana nuorisotilalla, koulun nuorisotyön parissa, nuorten kasvun ja kehityksen
tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Lisäksi nuorison tiedotustyö ja tapahtumien järjestäminen ovat myös osa työtäni.

Elina Rautanen

Veera Tiilikainen

elina.rautanen@nakkila.fi
044 747 5914
Hyvinvointikoordinaattori
Kotipaikka: Pori

veera.tiilikainen@nakkila.fi
044 747 5923
Liikunnanohjaaja

Tehtäviini kuuluvat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä nuoriso-, liikuntaja kulttuuripalveluiden kehittäminen. Vastaan
myös liikuntakeskuksen toiminnasta. Vapaaaikapalveluiden henkilöstön valmentaminen
ja ohjaaminen ovat tärkeässä roolissa, kuten myös yhdistys- ja seurayhteistyö. Minut
tavoittaa liikuntakeskuksesta pääsääntöisesti
tiistaisin.

Ohjaan liikuntaryhmiä (mm. ikäihmisten
tuolijumppaa, eri tasoisia kuntosaliryhmiä ja
vauhdikkaita ryhmäliikuntatunteja) kaikenikäisille kuntalaisille pääasiassa liikuntakeskuksen tiloissa sekä kunnan uimakouluja ja
koulu-uinteja.

Mari Nurmi

Heli Kujanpää

mari.nurmi-saarinen@nakkila.fi
Palveluvastaava, opiskelija
Kotipaikka: Nakkila

044 747 5919
Palveluvastaava
Kotipaikka: Nakkila

Toimin liikuntakeskuksella asiakaspalvelussa
ja muissa töissä.

Työhöni kuuluvat palveluvastaavan tehtävät.
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Toimin nuorison ja vapaa-ajan töiden parissa.
Lisäksi työtehtäviäni ovat koulunuorisotyö
sekä kulttuuri ja vapaa-aikaan liittyvät asiat.

Jenna Välikangas

Tarja Sillanpää

jenna.valikangas@nakkila.fi
044 747 5984
Nuoriso-ja yhteisöohjaaja, opiskelija
Kotipaikka: Eura

tarja.sillanpaa@nakkila.fi
044 405 2032
Puhtaushuoltaja
Kotipaikka: Nakkila

Tehtäviini kuuluvat nuorison ja vapaa-ajan
ohjaajan työt sekä koulutehtävät ja lähipäivät.

Huolehdin liikuntakeskuksen puhtaanapidosta ja tarvittaessa toimin infossa.

Jali Sillanpää

Linda Kauppinen

044 747 5917
Ulkoliikunta-alueiden hoitaja
Kotipaikka: Nakkila

linda.kauppinen@nakkila.fi
044 405 2035
Puhtaushuoltaja
Kotipaikka: Pori

Huolehdin liikunta-alueiden kunnossapidosta
(mm. jalkapallokentät, urheilukenttä, latujen
teko ja luistelualueiden jäädytys).

Tehtäviini kuuluu liikuntakeskuksen
puhtaanapito.
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valtamerilaivanpainoiset laidat, pieni kenttä

siis liikuttaa reilua 200 ihmistä maalaismei-

ja nukkavierut pukukopit herättivät hilpeyt-

ningillä. Virallisia sarjapelejä pelaavat kaksi

tä ja naureskelua vierailevien joukkueiden

miesten joukkuetta ja neljä juniorijoukkuetta.

keskuudessa. Rajallinen salitila rajoitti myös

Lisäksi naisten joukkue pelaa täysillä satun-

toimintaa siinä määrin, että uusia joukkueita

naisia turnauksia, mutta sarjapelit eivät ole

ei uskallettu perustaa. Niinpä suunnitelmat

vielä olleet asialistalla. Jo mainitut 2013–14

uudesta liikuntakeskuksesta olivat valtaisa

syntyneet tyttö- ja poikanaperot treenaavat

piristysruiske nakkilalaiselle salibandylle.

kovasti kerran viikossa. Tulevalla kaudella on

Puolentoista vuoden autoralli Harjavaltaan

tarkoitus aloittaa tyttösäbä 2007–09 synty-

ja Kokemäelle oli pientä sen rinnalla mitä oli

neille tytöille ja perheen pienimmille yhdes-

odottava uudessa liikuntakeskuksessa. Enää

sä aikuisen kanssa järjestettävät perhesähly.

eivät vierailevat joukkueet naureskelleet ja
hihitelleet saapuessaan Satakunnan uljaimpaan palloiluhalliin.

Uusia pelaajia Nakkilasta ja
naapurikunnista

Liikuntakeskus –
NTK:laisten toinen koti
ja

tunnelmallinen

Yhä useampi joukkue on kivunnut sarjaportaita ylöspäin. Seuran vanhimmat juniorit
voittivat c-junioreiden Sisä- ja Länsi-Suo-

Heti liikuntakeskuksen avajaisten jälkeen

men haastajasarjan mestaruuden uutukai-

oli selvää, että uusi liikuntasali vastasi kaik-

sessa hallissa keväällä 2019. Kiihkeä finaa-

kiin NTK:n ja salibandyn tarpeisiin. Samaan

liottelu huipentui aina rankkarikisaan asti,

aikaan pystyi salissa harjoittelemaan kaksi

jossa äänekkään ja runsaslukuisen kotiylei-

eri joukkuetta, pienistä pienimmät naperot

sön tukemana joukkue eteni mestaruuteen.

ja vanhimmat juniorit samaan aikaan. Par-

Tuo ottelu lienee piirtynyt kaikkien hallilla

haimmillaan salissa onkin vipeltänyt yli 40

tuolloin olleiden muistiin, niin kova yhteis-

pelaajaa, toki väliverholla jaoteltuna. Uu-

henki vallitsi uutukaisessa hallissa. Tämän

den liikuntakeskuksen myötä lajin pariin on

jälkeen Nakkilan liikuntakeskus oli totises-

löytänyt kiitettävä määrä uusia pelaajia niin

ti kastettu salibandyyn. Menneellä kaudella

Nakkilasta kuin naapuripaikkakunniltakin.

kaksi vanhinta juniorijoukkuetta pelasivat jo

Hyvät katsomo- ja oheistilat ovat tuoneet

kilpasarjoja ja miesten edustusjoukkue nousi

sen muutoksen entiseen verrattuna, että lii-

kolmosdivariin.

kuntakeskuksesta on tullut NTK:laisten toinen koti. Varsinkin tiistaisin hallilla kokoon-

Vanha

Menestys seurannut
harrastajamäärän kasvua

Lajitaitoja ja joukkuehenkeä

liikuntakeskus

tahtiin vanheni liikuntakeskus, mutta tun-

tuvat lähes kaikki seuran joukkueet. Tämä on

palveli sählystä intoutuneita nuoria ja vä-

nelma kasvoi. Hiljalleen kipinä salibandyn

lähentänyt seuran pelaajia ja toimihenkilöi-

hemmän nuoria miehiä 90-luvun lopulla

pelaamiseen syttyi paikkakunnan nuorisos-

tä, kun käytävillä ja kentänlaidoilla pääsee

Arvoista puhuttaessa menestys ei määri-

siinä määrin hyvin, että leppoisa keskenään

sa uudelleen ja vuosikymmenen vaihteessa

vaihtamaan kuulumiset.

tä seuran toimintaa, vaan tarkoituksena on

harrastelu syveni hieman vakavammak-

junioritoiminta oli alkanut. Joukkuemäärät

si. Puulaakiturnaukset vaihtuivat virallisiin

kasvoivat ja hiljakseen seuran lippulaivassa,

Uuden liikuntakeskuksen aikaansaama noste

turvallisessa ympäristössä. Pienimmissä ju-

sarjapeleihin. Aika kulki kuitenkin vääjää-

miesten edustusjoukkueessa, alkoi Nakkilan

on näkynyt positiivisesti harrastajamäärissä

nioreissa opetellaan yhdessä toimimista ja

mättä ja miehet vanhenivat. Tämän vuoksi

murre valtaamaan taas alaa.

ja joukkueiden menestyksessä. Tällä hetkel-

yhteisen päämäärän eteen ponnistelua ren-

lä NTK Nakkilassa on noin 150 lisenssipe-

nossa ilmapiirissä. Vanhemmissa junioreis-

uusia pelaajia jouduttiin 2000-luvun alus-

antaa eväät elämään joukkueurheilun avulla

sa haalimaan naapuripitäjistä ja nakkilalai-

Vaikka vanha liikuntakeskus olikin tun-

laajaa ja noin 50 harrastelijaa, unohtamatta

sa pyritään luomaan sellaiset lajitaidot sekä

suus oli katoavaista joukkueessa. Samaan

nelmallinen,

taustalla aktiivisia toimihenkilöitä. Seura

fyysiset ja henkiset valmiudet vaatimustasoa
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niin

sen

liukas

lattia,
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nostamalla, jotta pelaajat uskaltavat läh-

merkityksensä yhteisen tavoitteen eteen.

teä kokeilemaan siipiään salibandyn parissa

Jokaisen panosta tarvitaan ja jokainen kantaa

muuttaessaan Nakkilasta uudelle opiske-

oman vastuunsa. Menestykseen kun ei ole

lupaikkakunnalle. Lisäksi pelaajia pyritään

oikotietä ja ilman sitoutumista harjoitteluun

kasvattamaan yhteisöllisyyteen ja vastuun-

ei voittoja ole tiedossa.

kantoon, jotta salibandystä tulisi elinikäinen harrastus. Ilahduttavasti lähes jokaisessa seuran joukkueessa onkin jo nykyinen tai
entinen aikuispeluri valmentajana. Näin on
turvattu se, että maalaisvivahde säilyy teke-

Matalalla kynnyksellä mukaan
harrastamaan

misessä myös tulevaisuudessa. Lajia harras-

Jos pitkäjänteisyyttä ja halua sitoutua haus-

tetaan tosissaan, mutta rennosti jopa niin,

kaan harrastukseen löytyy, aloittaminen on

että kyetään nauramaan itsellemme.

helppoa. Ihan pienimmissä junioreissa riittävät sisäpelikengät, shortsit, suojalasit ja mai-

Lajina salibandy kehittää tietysti fyysis-

la aloittamiseen. Tarpeen vaatiessa mailoja

tä kuntoa ja yli murrosiän jatkuessa tarjoaa

ja suojalaseja on mahdollista saada alkuun

valmiudet elinikäisen harrastuksen löytymi-

lainaksi. Kiitos Nakkilan kunnan tarjoamien

selle ja liikunnallisen elämäntavan omaksu-

ilmaisten salivuorojen ja vapaaehtoisten

miseen. Koska kyseessä on joukkuelaji, myös

valmentajien NTK Nakkila on pystynyt pi-

sosiaaliset taidot kehittyvät kuin huomaa-

tämään kausimaksut kohtuullisina. Tämä

matta. Joukkueessa on erilaisia persoonia ja

on vahvistanut myös seuran toimintaperi-

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi kaik-

aatetta, jossa pyritään tarjoamaan laadukas

kien kanssa on pelattava yhteen. Joukkueur-

harrastusmahdollisuus matalaan hintaan.

heilu on yksi hyvä väylä ehkäistä syrjäyty-

Seura pyrkii olemaan aktiivinen sosiaalisessa

mistä ja oppia elämässä tarvittavia taitoja

mediassa ja tuomaan sitä kautta esille tietoa

lajiin kuuluvien riemastuttavien voittojen ja

harjoitusvuoroista ja siitä, miten seuran toi-

katkerien tappioiden myötä. Ehkä pelikentil-

mintaan pääsee mukaan. Seuran nettisivuilta

lä koetut tunteet auttavat myöhemmin elä-

(ntknakkila.net) löytyy myös Kari ”Keisari”

mässä tulevien haastavien tilanteiden kans-

Raitasen yhteystiedot. Hänen kauttaan saa

sa toimiessa. Lisäksi pelaajat näkevät oman

lisätietoa joukkueista ja harjoitusvuoroista.
Teppo Kivioja

Lisätietoja
Kari Raitanen
p. 045 263 3900
kari@ntknakkila.net
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NTK-Nakkila – salibandyn erikoisseura Nakkilassa

NTK-juniorit

B (2002-2004)
C2 (2006-2007)
E1 (2008-2009)
F1 (2011-2012)
Naperosähly (2013-2014)
Tyttösäbä (2007-2009) sekä vanhempi-/lapsisäbä (2015-2016)
aloittaa syksyllä
Lisäksi seurassa kaksi miesten joukkuetta sekä naisten
harrastesäbäryhmä.

Tervetuloa mukaan kivaan harrastukseen!
Seuraa kotisivuja www.ntknakkila.net
facebook.com/NTKnakkila
instagram.com/ntknakkila

Lisätiedot Teppo Kivioja, teppo@ntknakkila.net, 044-7103219
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kuntalaisia aktivoidaan erilaisilla tempauk-

iäkkäät saavat 3kk tehokuntoutuksen kotona

silla, kehonkoostumusmittauksilla ja jump-

pärjäämisen tueksi. Tehokuntoutukseen va-

patapahtumilla sekä lisäämällä yhteistyötä

litaan yleistilaltaan heikot, ei liikuntaa har-

eri toimijoiden kanssa.

rastavat iäkkäät, jotka ovat valmiita sitoutumaan oman hyvinvointinsa kohentamiseen.
Tehokuntoutuksessa tehdään alku- ja loppu-

Ikiliikkuja

testit, jotka antavat vastauksia kuntoutuksen tehokkuudesta. Kuntoutus on asiakkaille

Ikäihmisten toiminnan kohderyhmänä ovat

maksuton. Fyysistä toimintakykyä tukemaan

yksinäiseksi itsensä kokevat, kotona asu-

pyydetään eri alojen asiantuntijoita. He oh-

vat, yli 65-vuotiaat, jotka ovat jääneet tar-

jaavat asiakkaita hyvinvoivan elämän pariin.

vitsemiensa

Kuperkeikka-hankkeesta vauhtia
liikuntapalveluiden kehittämiseen

palvelujen

ja

elämänlaatua

vahvistavien sosiaalisten verkostojen ulko-

Kuperkeikka

puolelle. Nämä ikäihmiset löydetään mm.

mm.: lasten liikuntapassin käyttöönotto,

kuntouttavalta

Ikäihmisten

arviointijaksolta,

kunnan

3-hankkeella

on

toteutettu

etäliikunnanohjauspilotointi

ennaltaehkäisevistä palveluista (hyvinvoin-

iPad-laitteiden avulla sekä toimipisteisiin ja

nin portaat, palveluneuvonta, kuntouttava

työpaikoille jalkautuvan liikunta- ja hyvin-

päivätoiminta) tai Kuntayhtymän palveluis-

vointineuvonnan käynnistyminen.

ta (terveysneuvonta, TEKOJA-tiimi, tk-sairaala). Hankkeessa luodaan tehokuntoutuspolku, jossa sote-ammattilaisten valikoimat

Nakkilan kunta sai tänäkin vuonna aluehallintovirastolta tukea Kuperkeikkaa läpi elämän 3-hankkeelle. Hankkeen varoin kehitetään
matalankynnyksen liikuntatoimintaa kolmessa eri kohderyhmässä.

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva aikuinen

Lasten liikkumisen ja liikunnan ilon lisää-

Tavoitteena on liikuntapalvelumuotoilu, jos-

minen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita.

sa kehitetään polkuja liikuntapalveluiden pa-

Liikunta tuodaan osaksi varhaiskasvatuksen

riin. Matalankynnyksen liikunnanohjausta ja

toimintakulttuuria ja jokapäiväistä arkea.

liikkujan polkuja luodaan liikuntakeskuksen,

Hyvinvoinnin, oppimisen ja lapsen terveen

toimijoiden ja lähiympäristön palveluiden

kasvun edellytyksenä on riittävä fyysinen

ympärille. Kunnan työntekijöiden liikunnan

aktiivisuus. Se tukee lapsen oppimista ja

edistämistä jatketaan hankkeessa. Työpaja-

ajattelua. Hankkeessa kehitetään liikkumi-

laiset ja varusmiespalvelukseen astuvat ovat

seen kannustavaa toimintaympäristöä. Hen-

tärkeässä roolissa.

kilökuntaa koulutettiin hankkeen aikana ja
koulutuksia jatketaan. Jokaisella yksiköllä on

Nuoret aikuiset ja vähän liikkuvat työikäiset

oma liikuntavastaava ”agentti”, jonka tehtä-

ovat kohderyhmänä sekä kunnan työnteki-

vänä on liikunnan tuominen osaksi varhais-

jät. Liikuntakeskuksen asiakkaat ovat muka-

kasvatuksen päivittäisiä rutiineja.

na sen palvelujen kehittämisessä. Työikäisiä

20

21

Yhteistyössä
on voimaa!

Nakkilan yhdistykset 2020
Liikunta- ja urheiluseurat
NAKKILAN WISA RY
www.nakkilanwisa.fi
Sirkku Kortesmaa
sirkku.kortesmaa@dnainternet.net

NTK NAKKILA RY
www.ntknakkila.net
Kari Raitanen p. 045 263 3900
kari@ntknakkila.net

NAKKILAN VIRE RY
www.nakkilanvire.fi
Jenni Jokinen, p. 044 084 7005
jenni.jokinen@hotmail.com

NAKKILAN JÄÄKOLKKAAJAT RY
Kari Lepistö
kari.lepisto@dnainternet.net

NAKKILAN NASTA
www.nakkilannasta.fi
Antti-Matti Kivelä, p. 040 517 5735
antti-matti.kivela@luviawood.fi
nastanakkila@gmail.com
NAKKILAN KEILAILULIITTO
Ismo Heikintalo p. 050 333 6164
ismo.heikintalo@wippies.com
NAKKILAN PATERIT RY
www.nakkilanpaterit.sporttisaitti.com
Mika Palomäki p. 044 571 5833
nakkilanpaterit@gmail.com
NAKKILAN LIIKUNTASEURA
nakkilan.nv.sporttisaitti.com
Liisa Hietaoja p. 044 584 6812
liisa.hietaoja@gmail.com
Jaana Pelkonen p. 040 046 242
jaana.pelkonen@insta.fi
NAKKILAN SEUDUN KOSKIKALASTAJAT
Petri Harjula
nakkilanseudunkoskikalastajat@gmail.com

NAKKILAN KEILAAJAT RY (NAKKE)
Maileena Hakala
Tattarantie 275, 29250 Nakkila
NAKKILAN SHOTOKAN-KARATE-DO RY
www.nakkilanshotokan.com
Lasse Kalliokorpi p. 050 347 4500
lasse.kalliokorpi@gmail.com
JELE RY
www.jele.fi
Marko Nieminen. p. 040 756 7829
marko.nieminen@jele.fi
NAKKILA GOLF RY
Juha Pölkki p. 040 566 3989
juha.polkki@nakkilagolf.fi
SATAKUNNAN ENDURO CUP RY
www.satakuntaenduro.com
Veli-Matti Lehtinen p. 040 059 5906
info@satakuntaenduro.com

Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöt
PORIN 4H-YHDISTYS
www.pori.4h.fi
(TOIMINTA MYÖS NAKKILASSA)
Heli Ruohomäki p. 050 561 5268
Satu Väätänen p. 040 761 8063
satu.vaan@dnainternet.net

NAKKILAN PARTIOLAISET RY
www.nakkilanpartiolaiset.fi
Janette Suomalainen
NAKKILAN NUORET JA VAPAA-AIKA RY
Markus Mäkinen p. 050 356 7761

Kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset
NAKKILA-SEURA
Nakkilan kotiseutumuseo
Kuntopolku 1, 29250 Nakkila
Hannu Ranne p. 044 209 1717
PRIMITIIVISEN MUSIIKIN YSTÄVÄT RY
Pekka Westerholm
PL 27, 29251 Nakkila
LÄNSI-AFRIKKALAISEN
MUSIIKIN YHDISTYS RY
Johanna Teinilä
johanna_teinila@hotmail.com
Olli Penttilä p. 040 094 1241
NAKKILAN SEUDUN HARMONIKAT
www.nakkilanseudunharmonikat.fi
Marjo Reponen p. 040 514 4162
info@nakkilanseudunharmonikat.fi
Vesa Formunen p. 044 059 5248
formunen@dnainternet.net

NAKKILAN NAPAKAT RY
www.nakkilankesateatteri.fi
Maria Salo p. 044 517 4949
maria.salo@sanomapaja.fi
nakkilannapakat@nakkilankesateatteri.fi
KÄSITYÖMERTA RY
Johanna Mikola p. 044 585 5995
piparmintunsydan@gmail.com
NORTAMONKUJAN KULTTUURIYHDISTYS RY
Ingrid Airikkala
erkki.airikkala@kolumbus.fi
NAKKILAN JOULUKATU RY
Sirpa Kankeri p. 040 086 5642
Maria Salo p. 0400504678
joulukatu@gmail.com

LIONS CLUB NAKKILA EMMA
Virpi Luoma
virpi.luoma@eura.fi
NAKKILAN VPK
Timo Hakala p. 040 538 6095
timppa.hakala@dnainternet.net
Joni Naski p. 050 385 6598
naskijoni@gmail.com
Nuoriso-osaston vastaava
Tapio Tuohiniemi p. 041 749 6889
tapio.tuohiniemi@gmail.com
Varhaisnuorten johtaja
Antti Loimanen p. 044 537 7666
antti.loimanen@dnainternet.net
NAKKILAN VPK:N NAISOSASTO
Pirjo Vastio p. 040 576 0318
pirjovas@luukku.com
NAKKILAN KARJALAISET RY
Marjatta Laamanen
Kivimaantie 496 29280 Järvimaa
NAKKILAN MARTTAYHDISTYS
Arja Kähkönen
Varjuksentie 186, 29250 Nakkila
NAKKILAN NYKYMARTAT RY
Kaija-Liisa Lohivuo p. 044 012 1437
kaija.lohivuo@gmail.com
NAKKILAN SOTAVETERAANIT RY
Antti Koivumäki p. 040 507 8068

NAKKILAN SEUDUN PUHALLINSOITTAJAT RY
(NAKKILAN SOITTOKUNTA)
www.nakkilanpuhallinsoittajat.com
Petri Koivisto p. 040 056 8002
koivisto.petri@gmail.com

NAKKILAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Pekka Rikala p. 044 344 1149
pekka.rikala26@gmail.com

Yleishyödylliset yhdistykset
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
NAKKILAN OSASTO RY
Anna Halinen		
anna.halinen@huittistenpuhdistamo.fi

SUOMEN PUNAINEN RISTI
NAKKILAN OSASTO
Mika Viljanen			
mika.e.viljanen@gmail.com

LA-KERHO
Pekka Hoffren p. 050 012 2841

LIONS CLUB NAKKILA
Matti Kari
matt.kari@nettikirje.fi

NAKKILAN RESERVILÄISET RY
Pasi Lahtonen
pasi.lahtonen@tukiranka.fi

HARJAVALLAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYS
RY (HARJAVALTA, NAKKILA)
Eija Kynkäänniemi p. 040 527 0616
harjavallanseutu@sydan.fi
HARJAVALLAN SEUDUN
KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY
(Harjavallan, Nakkilan,
Kiukaisten ja Kokemäen alueet)
Riitta Saarinen p. 044 203 7743
HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY
Liisa Leppäkorpi p. 050 369 6234
haseinva@dnainternet.net
HARJAVALLAN SEUDUN REUMAYHDISTYS
Seppo Pohjonen
seppo.pohjonen@dnainternet.net
HARJAVALLAN SEUDUN KUULO RY
Leena Mäntynen p. 044 359 2303
lm.mantynen@gmail.com
NAKKILAN ROTARYKLUBI
Mika Nurmi
Soinilan mäkitie 3, 29250 Nakkila
NAKKILAN VAMMAISET RY
www.nakkilanvammaiset.fi
Pirkko Ranne p. 045 869 5909
pirkko.ranne@gmail.com		
vammaiset@gmail.com
NAKKILAN HEVOSKASVATUSYHDISTYS RY
www.nakkilanhky.fi
Jarkko Hohtari p. 044 087 9059
puheenjohtaja@nakkilanhky.fi
NAKKILAN KOSKET RY
www.nakkilankosket.fi
info@nakkilankosket.fi p. 040 071 7128

Eläkeläisjärjestöt
NAKKILAN ELÄKELÄISET RY
Terttu Viinamäki
tervii39@gmail.com

NAKKILAN ELÄKKEENSAAJAT RY
www.nakkilanelakkeensaajat.fi
Jukka Kim p. 046 811 9074
elakkeensaajat.nakkila@gmail.com

ELÄKELIITON NAKKILAN YHDISTYS
Hilkka Kotiranta p. 050 342 8451
hilkkakotiranta@msn.com

NAKKILAN KANSALLISET SENIORIT RY
Marja-Riitta Kurittu p. 040 506 8443
marjariitta.kurittu@gmail.com

Maa- ja kotitalous
NAKKILAN MAATALOUSNAISET
Pirjo Männisto p. 040 526 9789
NAKKILAN POHJOINEN MAAMIESSEURA
Martti Pöysti p. 050 088 0069

NAKKILAN ETELÄINEN MAAMIESSEURA RY
nems.kotisivu.org
Jouni Unkuri p. 050 384 3685

Ammatilliset yhdistykset
OAJ NAKKILAN PAIKALLIYHDISTYS
Jari Koski p. työ 044 7475 941
NAKKILAN YRITTÄJÄT RY
Maria Salo p. 040 050 4678
maria.salo@sanomapaja.fi
JHL RY
Maria Lehmuskallio-Loula p. 040 827 2533
maria.lehmuskallio@nakkila.fi

MTK-NAKKILA
Matti Pere p. 050 540 1876
peremasa@live.com
METSÄNHOITOYHDISTYS KARHU,
NAKKILAN TOIMIPISTE
Porintie 6, 29250 Nakkila
p. 040 522 4322

JYTY RY (JYTY HARJAVALLAN SEUTU RY)
Kirsi-Marja Rintamaa p. 044 747 5875
kirsi-marja.rintamaa@nakkila.fi

Nakkilan Lions Club on rakentanut Liikennepuiston Nakkilan Hohtarinpuistoon. Lii-

JÄRVIKYLÄN KEHITTÄMISYHDISTYS
Elina Bragge p. 050 359 8415
RUSKILAN KOULUN TUKI RY
Tuire Metso
MATOMÄEN KOULUN TUKIYHDISTYS
RY (löytyy facebookista)
Pyssykankaantie 148, 29270 Hormisto

Säännöt 2020

kennepuisto sijaitsee Siltatien varrella, aivan kunnan keskustan tuntumassa olevalla

Muut ryhmät
PYSSYKANKAAN-, MATOMÄEN- JA
HORMISTON KYLÄYHDISTYS RY
Pyssykankaantie 478,
29270 Hormisto. p. 044 341 8121
”Kolmen kylän talo”
Hormistontie 429, 29270 Hormisto
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läheisyydessä.

• Liikennepuisto on tarkoitettu alle 12
vuotiaille lapsille.
• Liikenteenohjaajan ollessa paikalla
ajellaan puiston kalustolla.

Liikennepuisto ei ole enää syksyllä avoinna

• Ajettaessa käytetään aina omaa kypärää.

valvotusti, mutta Nakkilan liikennepuistoon

• Lapset ovat puistossa vanhempiensa tai

voi aikuinen hakea avaimen Kauppakeskus
Onnipekasta, niin kauan kuin kelit sallivat.

huoltajiensa vastuulla.
• Liikennepuistossa on noudatettava
liikenteenohjaajan ohjeita.

Liikennepuistossa voi ajella erilaisilla pol-

• Liikennepuistossa ajetaan

kuautoilla ja potkulaudoilla. Aukioloaikojen

liikennesääntöjä noudattaen -

ulkopuolella puistossa voi ajella omalla pot-

kääntyminen osoitetaan kädellä.

kulaudalla tai pikkupyörällä. Liikennepuisto

• Autoilla ajetaan vain eteenpäin.

on paikka, jossa voi liikkua maksutta ja oppia

• Liikennepuistossa noudatetaan yleistä

samalla liikennesääntöjä ja -käyttäytymistä.

Mukavia ajohet kiä!

siisteyttä.
• Liikenteenohjaaja voi keskeyttää ajon,
mikäli ajokäyttäytyminen on epäsopivaa
• Turvallisuus on kaiken A ja O
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Työpajalla etsitään
polkuja tulevaisuuteen
Nakkilan työpaja toimii työpaikkana kaikenikäisille, jotka
ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa. Pääsimme kurkistamaan
työpajaan sekä juttelemaan niin ohjaajien kun ohjattavien
kanssa. Ensimmäiseksi kysyimme ohjaajilta Iina Ellä, Johanna
Syysmäki ja Marja Salen-Uusi-Kraapo työpajatoiminnasta.

Mitä työpajalla tehdään?

Seuraavaksi haastattelimme kolmea työpajalla olevaa nuorta: Christa Mäkipäätä, Ville

Työpajalla tehdään erilaisia töitä. Meillä on

Virtasta ja Aleksi Karesta.

verstas, keittiö, kädentaidot ja kierrätyskeskus. Työpajalla ohjaajat kuuntelevat ja tukevat nuoria heidän asioissaan ja ohjaavat heitä

Miten päädyit työpajalle?

yhdessä tekemällä. Tekeminen lähtee usein
siitä mitä nuoret haluavat tehdä. Näistä ale-

ALEKSI: Etsivän nuoristotyön kautta. Kouluni

taan yhdessä kehittämään mitä ja mistä läh-

keskeytyi ja minut ohjattiin työpajalle. Täällä

detään liikkeelle. Tämän tyyppinen toiminta

on tullut tehtyä kaikenlaista, mutta piirtämi-

on yleistynyt työpajoilla. Tekemisen ohella

nen on minun juttuni ja joskus tehdään jotain

etsitään nuorille reittejä tulevaisuuteen. Tär-

tietokoneilla.

keintä tekemisessä ei ole tuote, vaan matka.
CHRISTA: Otin itse yhteyttä ja tulin tänne.

Miten työpajalle tullaan?

Tykkään tehdä ompelutöitä ja täällä olen oppinut ompelemaan itse vaatteita. Teen myös
jonkin verran maalaustöitä.

Työpajalle ohjaudutaan usein TE-toimiston,
sosiaalitoimiston tai Etsivän nuorisotyön

VILLE: Kävin Nakkilassa koulua, eikä sen ai-

kautta. Nykyään yleistä on myös se, että nuo-

kana ollut hajuakaan tästä paikasta. Koulun

ri itse ottaa yhteyttä. Nakkilan työpaja ei ole

jälkeen kävin Porissa klubitalo Sarastuk-

vain nuorten työpaja, vaikka suurin osa onkin

sessa. Mietin, että kai Nakkilassakin jotain

alle 29-vuotiaita. Pajalla työskentelee kaike-

toimintaa on, ettei tarvitsisi aina Poriin asti

nikäisiä ihmisiä, joista jokaisen päämääriä ja

ajaa. Niin sitten päädyin sosiaaliohjaajan

unelmia yhteishengessä toteutetaan.

kautta pajalle.

Mikä on työpajan tavoite?

Mikä on parasta työpajalla?

Työpajan tavoitteena on valmentautujien elä-

ALEKSI: Parasta on porukka – henkilökunta

mänhallinnan sekä työ- ja opiskeluvalmiuk-

mukaan lukien. Yhteishenki.

sien parantaminen. Jokaisen pajalle tulevan
polku on yksilöllinen. Pajan turvallisessa yh-

CHRISTA: Parasta on porukan lisäksi se, että

teisössä voi kasvaa ja kehittyä sekä ylläpitää

oppii uusia taitoja ja on tekemistä päivisin.

työ- ja toimintakykyä. Valmentautujat saavat
mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia, heidän

VILLE: Kivointa on, että pääsee tekemään

unelmiaan ja tavoitteitaan kuunnellaan ja

omaa juttuaan ja saa sosiaalisia kanssakäy-

heitä tuetaan matkan varrella.

misiä päiviin.

Kuvassa: Christa Mäkipää, Ville Virtanen ja Aleksi Kares.
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Miten nuoret kokivat koronan
aiheuttaman tilanteen?

VILLE: Jaha nyt sitten tällaista, ei siinä kummempia. Aika kuluu myös yksin. Tulee tylsääkin, mutta tylsyydessä alkaa haastamaan

Korona pysäytti myös työpajatoiminnan.

omaa mielikuvitustaan. Välillä on hyvä olla

Hallituksen määräyksellä työpaja laitettiin

tylsää. Aluksi olin tyytyväinen tilanteeseen,

kiinni ja porukka kotiin. Parissa päivässä

mutta se ei kestänyt kauaa.
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koulupsykologi esittäytyvät

kuitenkin luotiin järjestelmä, jossa nuoret
soitettiin läpi kerran viikossa ja juteltiin hei-

Kaikki nuorista ovat kokeneet, että vaikka

dän kanssa henkilökohtaisesti. Nopeasti luo-

paja meni kiinni, niin ketään ei jätetty yksin.

tiin etävalmennus, joka sisältää eri ryhmiä

Ohjaajat ovat edelleen normaalisti kuunnel-

mm. keittiöryhmä, hei me piirretään -ryh-

leet heitä sekä kyselleet kuulumisia.

mä, kässäilijät ja laitenerot.
Lopuksi vielä ohjaajan tärkein tehtävä:
ALEKSI: Otin tilanteen lomana. Teams-kokoukset eivät olleet mielestäni kauhean kivoja, mieluummin olisin halunnut pajalle.

Katso silmiin ja kuuntele.

Moi,

Hei!

nopeasti tuntumaan surkealta, kun ei ollut

olen Elina Peltonen ja aloitan syyskuussa

Olen Kristiina Seppälä, sivistystoimen uusi

mitään tekemistä. Teamsit eivät iskeneet,

Nakkilassa etsivän nuorisotyöntekijän äi-

psykologi – tuttavallisemmin koulupsyko-

koska pajan idea on nähdä muita ihmisiä, eikä

tiyslomasijaisena. Asustelen perheeni kans-

logi. Olen nakkilalaisten lasten ja nuorten

se vaan ollut sama asia tietokoneen näytöltä.

sa Ulvilan Kaasmarkussa ja siihen kuuluvat

apuna ensisijaisesti oppimisen vaikeuksien

aviomies, kolme lasta ja koiranpentu. Lasten

selvittelyssä sekä psyykkisen hyvinvoinnin

harrastusten kautta olen jo hieman päässyt

tukena varhaiskasvatuksesta toiselle asteel-

tutustumaan Nakkilan kuntaan.

le. Parhaiten minut tavoittaa oppilaitosten

CHRISTA: Aluksi tuntui lomalta, mutta alkoi

Nakkilan työpaja 2019

74%

Valmentautujat antavat
työpajatoiminnalle
erinomaista palautetta:

valmentautujista kokenut
sosiaalista vahvistumista

4,0
Asteikko 1–5

MYÖNTEISIÄ ASKELIA ON KOETTU

yhteydenottokanavien kautta.
Koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja olen työskennellyt 20 vuotta eri-

Siviilissä olen rauhaa ja kauneutta rakasta-

laisissa mielenterveys- ja päihdetyön teh-

va isoäiti. Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin

tävissä. On hienoa päästä työskentelemään

Luvialla. Turun, Vaasan, Hyvinkään ja Euran

nuorten kanssa, auttaa heitä löytämään oma

kautta olen päätynyt asumaan Poriin. Va-

polku elämässään ja sitä kautta paikkansa

paa-ajallani mieluiten luen, liikun luonnossa

yhteiskunnassa. Uskon, että varhaisella en-

ja teen monenlaisia käsitöitä.

nakoinnilla pystymme auttamaan nuoria ja

arjenhallinnassa

opiskelu- ja
työelämävalmiuksissa

elämänhallinnassa ja
tavoitteellisuudessa

63%

68%

68%

estämään mahdollisen syrjäytymisen.

Aloitin työni Nakkilassa kesken koronakevään poikkeusolojen. Siitä aiheutui monia

Odotan innolla työni alkamista ja erilaisia

haasteita ja oikein kunnon digiloikkakin piti

kohtaamisia, sekä uusiin ihmisiin tutustu-

ottaa. Eniten toivon, että nyt syksyllä oppi-

mista. Ottakaa hihasta kiinni ja tulkaa jutul-

laitosten toiminnan käynnistyessä lähiope-

le, kohta nähdään!

tuksena pystyisin tapaamaan asiakkaitani
kasvotusten.
Elina

#työpajat / Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
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Kristiina
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asumaan, koska olin äidin tyttö henkeen ja vereen. Jo kahden kuukauden kuluttua tilanne kärjistyi minun pahoinpitelyyni äitini ja hänen päihdekavereidensa toimesta.
Pahoinpitelystä seuraavana päivänä muutin takaisin isän luo. Sen koommin en äitini kanssa ole ollut tekemisissä. Toisinaan näin häntä jossain kaupan kulmalla istumassa kavereidensa kanssa.

14-vuotiaana sain suruviestin isältäni. Äiti oli kuollut.
Ensimmäinen reaktioni oli suuri suru. Mutta sama suru, huoli, häpeä ja murhe olivat
olleet jatkuvasti läsnä koko lapsuuden. Elämä jatkui isän luona. Oltiin ihan tavallinen perhe, vaikka ei äitiä enää ollut.

Minun tarinani
Kerron teille elämästäni päihdeäidin lapsena ja
myöhemmin itse päihteiden käyttäjänä.

Ylä-asteen sujui niin ja näin, mutta valmistuin kuitenkin ajallaan. Jatkoin sen jälkeen opiskeluja ammattikoulussa. Olin todella päihdevastainen. Ajattelin, että oma
lapseni ei tule koskaan kokemaan sitä mitä olen itse kokenut.
Lapsen sain 2009, valmistuttuani ammattikoulusta. Elämämme oli ihan tavallista
lapsiperheen arkea. Erosin lapseni isästä taaperon ollessa 3-vuotias. Silloin olimme
jo ostaneet yhteisen kodin.

Olin n. 6-vuotias kun äitini aloitti päivittäisen päihteiden käytön. Isäni oli työnsä
puolesta paljon poissa kotoa, joten veljeni kanssa oltiin äidin “huollettavina”. Tätä

Jäimme lapseni kanssa kahdestaan. Kävin vuorotöissä ja lapseni oli vuoropäivähoi-

elämää jatkui vuosia eteenpäin (96–02). Sosiaalitoimi kävi meillä, mutta ei siitä

dossa. Elämä sujui normaaliin malliin. Toisinaan tapailin miehiä, mutta ei niistä

tullut mitään seurauksia. He ilmoittivat aina etukäteen tulostaan, jolloin äiti siivosi

mitään romanssia kehkeytynyt.

kodin, teki ruokaa ja leipoi. Koin turvattomuutta, pelokkuutta, arvottomuutta, yksinäisyyttä, riittämättömyyttä, vihaa, katkeruutta, häpeää yms. tunteita.

Seitsemän vuotta kului ja elämään tuli uusi käänne. Jäin pois töistä vammani vuoksi.
Minulla oli takana useita leikkauksia ja sairausloma oli pitkä. Päivisin ei ollut te-

Lintsasin koulusta jo toisella vuosiluokalla, jotta pystyin “vahtimaan” äitiäni. En

kemistä, enkä edes pystynyt tekemään juuri mitään. Päihteet ja päihteitä käyttävä

halunnut, että hän loukkaa itseään päihtyneenä tai polttaa kotimme tupakoidessaan

mies tulivat todella nopeasti seuraksi.

sisällä. Elämä oli pitkälti tätä ja ihanat lapsuusmuistot jäivät vähäisiksi. Satunnaisia
hauskoja kesälomareissuja oli, mutta niissäkin olivat aina päihteet mukana.

Pää piti saada sekaisin aamulla ja illalla kestääkseen oman olonsa.

Minua kiusattiin koulussa. Pilkkalaulujujen aiheina olivat äidin päihteidenkäyt-

Tätä jatkui parisen vuotta. Välillä skarppasin ja kävin töissäkin, mutta lopulta ne

tö, vankilatuomio ja kotiolomme. Koulu ei puuttunut lasten kotioloihin. Ollessani

jäivät kokonaan. Silloisessa suhteessa oli niin fyysistä kuin henkistäkin väkivaltaa

9-vuotias sosiaalitoimi yhdessä isäni kanssa sai passitettua äitini päihdekuntou-

– kuten päihdesuhteissa monesti. En tiedä oliko se rakkautta, mutta sen ihmisen

tukseen Kankaanpään A-kodille, jossa hän vietti 3 kuukautta.

kanssa koin oloni hyväksi. Hän mahdollisti ja antoi minulle luvan käyttää päihteitä
mukisematta, koska teki itse samoin.

Muistan nauttineeni siitä ajasta isäni ja veljeni kanssa äidin ollessa turvallisessa ja
päihteettömässä paikassa apua saamassa. Äidin kotiuduttua kuntoutusjaksolta hän

Minusta tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Ne eivät minua hetkauttaneet.

oli kaksi viikkoa päihteettä. Sitten alkoi taas muutaman vuoden kestävä alamäki.

Ajattelin mikä ihmisiä vaivaa, kun tekevät perättömästi moisia ilmoituksia. Sosiaalitoimi kävi myös kotonamme. Olin taitava puhumaan ja pitämään kulissit pystyssä.
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Lopulta isällä oli ratkaisun paikka edessä – ero äidistä tai minun ja veljeni huos-

Uskottelin jopa itselleni, että minulla ei ole mitään ongelmia, vaan ongelmat ovat

taanotto. Isä valitsi meidät ja äiti sai muuttaa pois. Muutin kuitenkin äitini kanssa

muilla ihmisillä.
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Lopulta lähdin omasta halustani katkolle. Olin siellä neljä päivää ja sain Antabus-kuurin raittiuteni tueksi. Kuvittelin, että tämä on tällä selvä. Kuvitelmat kuitenkin romahtivat jo seuraavana päivänä. Jatkoin päihteidenottoa Antabuksesta
huolimatta – eihän se mitään estä. Naama ja kaula vain punoittavat hetken.
Päihteiden käyttöä jatkui noin vuoden verran. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin taas
lukuisia. Ajattelin silloin, että jotain on tehtävä. Erosin miehestäni ja jälleen kuvittelin, että kumppanini oli syy päihteiden käyttöön. Kuvitelmani osoittautuvat jälleen vääriksi.
Jatkoin päihteiden käyttöä. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin edelleen. Sosiaalitoimi puuttui radikaalisti asiaan. Sain kaksi vaihtoehtoa: lähden päihdekuntoutukseen tai lapsi otetaan kiireellisesti huostaan. Kumpikaan ei ollut
hyvä vaihtoehto. Nyt oli ratkaisun paikka.

Estä överit -kampanja Nakkilassa

Ratkaisun paikka – huostaanotto tai kuntoutus.
Päätin lähteä kuntoutukseen. Kuntoutuksen pituudeksi määrättiin vähintään 3 kuukautta. Kuntoutukseen mentäessä mietin pelon sekaisin tuntein tulevaa. Seisoisin

“Kannabiksen laillistaminen ei kannata”, tote-

pieninä. Ulkona sijaitsevalle hankepisteelle

vaikka päälläni tulevat 3 kuukautta, jotta sosiaalitoimi on tyytyväinen ja lopettaa

aa nuorisotyöntekijä yhdeksäsluokkalaisille.

saapuu oppilaita yksi luokka kerrallaan.

kyttäämisen.

Koulujen päättymisviikonloppua innokkaasti odottavat nuoret jakautuvat janatehtävän

Hankkeen esittelyn ja janatehtävän jälkeen

Kuntoutuksen puolivälissä silmäni avautuivat tilanteelleni ja ymmärsin, että olen

mukaan tasaisesti “olen samaa mieltä” ja

siirrytään täyttämään pienryhmissä julistei-

päihderiippuvainen. Meitä oli monta samassa tilanteessa. Ensimmäisen kuukauden

“en ole samaa mieltä” -viivoille yhteiskou-

ta. Kolmeen julisteeseen kirjoitetaan otsikot:

olin kuntoutuksessa yksin. Tämän jälkeen lapseni tuli mukaan ja siirryimme perhe-

lun pihalla. Joku vaihtaa mielipiteensä vie-

Opettajat, Nakkilan yhteiskoulu ja Muistot.

kuntoutukseen. Kuntoutus kesti intervallijaksoineen noin 8 kuukautta.

lä ja loikkaa kaverin perässä vastakkaiselle

Julisteet kiertävät, nuoret kirjoittavat ja sa-

viivalle.

nottavaa riittää. Mieleen jääneitä muistoja

Saimme kuntoutuksen kautta uuden mahdollisuuden elämään. Mahdollisuuden

opettajista ja kouluajoista kirjautui julistei-

olla päihteetön, rakastava, suojeleva, ymmärtäväinen, kannustava ja huolehtiva äiti

Aktiviteetin ideana on saada Estä överit

lapselleni. Ymmärsin myös, että olin aiemmin toiminut vanhemmiltani opittujen

-kampanjan puitteissa nuoret pohtimaan

mallien mukaisesti. Elämä on nyt huomattavasti nautinnollisempaa päihteittä.

päihteiden käyttöä. Väitteet vaihtelevat huu-

Ryhmien lähtiessä kaikki saavat 100% al-

meista alkoholiin ja viimeisenä kysytään-

koholittoman

kin, kuinka moni aikoo viettää päättäri-illan

sipullon.

Arantilan Lohirannassa. Tulos on odotetta-

päättäjäisviikonloppuna.

Päihderiippuvuus on sairaus, jonka kanssa pystyy elämään, mutta se vaatii

vissa ja nuorisotyöntekijät Alisa Leinonen ja

hoitoon hakeutumista ja vertaistukea. Tuki, vertaistukiryhmät, auttavat puhe-

Linda Kekki tietävät, mihin nuoriso jalkautuu

limet ym. ovat tärkeitä, jotta jaksaa ja pystyy olemaan päihteettä! Ei ole häpeä

tulevana viikonloppuna.

siin melkoinen määrä.

drinkin

Samoja

eli

pulloja

pienen
jaetaan

vemyös

Alisa Leinonen

hakea apua itselleen tai läheisilleen! Toipuminen on mahdollista! Erään toipuvan sanoja lainatakseni ”Tuska ja kärsimys on kaiken kasvumme koetinkivi.”

Kohtaamisia koulun pihalla

-Toipuva addiktiKoulu on avannut ovensa uudestaan vasta
viikko ennen kampanjan toteuttamista, joten
poikkeusolojen vuoksi ryhmäkoot pidetään
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riippumatta iästä, elinympäristöstä tai ter-

kokemus yhteisöön kuulumisesta ja omasta

veydentilasta. Näin jokainen saa hyvinvoin-

identiteetistä.

tia kulttuurista ja taiteesta.
Kulttuurin tarkoitus ei ole tuottaa meille
hyötyä, mutta tekee sen silti. Taidetta tehdessä ja kulttuuritoimintaan osallistuessa

Laki kuntien
kulttuuritoiminnasta

lisäämme hyvinvointiamme. Kulttuurihy-

Viime vuonna voimaan tulleen kuntien kult-

vinvoinnin vaikutukset ja mahdollisuudet

tuuritoiminnan lain tavoitteena on vahvistaa

näkyvät itsessämme, elinympäristössämme

väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osal-

ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuu-

lisuutta kulttuurin keinoin. Laki edistää yh-

rin ja taiteen merkitys on valtaisa voimavara

denvertaisuutta ja luo edellytyksiä paikalli-

myös Nakkilassa.

sen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle
kulttuurin ja taiteen avulla. Kunnan tehtävä-

Kulttuurihyvinvointipalvelut
Kunnan tarjoamat matalan kynnyksen ja
asiakaslähtöiset palvelut tukevat hyvinvoin-

nä on mm. edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kulttuuriperinnön ylläpitämistä.

Nauti kulttuurihyvinvoinnista

Kulttuurihyvinvointi on Piia Astilan sydäntä lähellä.

tia ja terveyttä. Ne auttavat elämänhallinnassa ja jaksamisessa sekä torjuvat yksinäi-

Kulttuuri ja taide tuottavat rikastuttavia ko-

Kulttuurista hyvinvointia
kuntalaiselle!

syyttä. Palveluissa on huomioitu hyvin eri

kemuksia. Kokemukset syntyvät ihmisenä

ikäryhmät.

palvelukotien

kohtaamisesta ja omien vahvuuksien löytä-

liikuntatuokioita on ohjattu ulkoa käsin ja

misestä tai uuden oppimisesta. Tunne tai ko-

sähköisiä palveluja on tuotu kotiin.

kemus yhteyden luomisesta on kulttuurihy-

Poikkeusoloissa

vinvointia. Kulttuurihyvinvointi on nähdyksi

Osallistuminen ja osallisuus

Lähden kävellen liikkeelle liikuntakeskuk-

Olemme eläneet tänä vuonna poikkeuksel-

sen pihalta ja nautin ympäröivästä kauniista

lista kevättä ja kesää koronaepidemian takia.

luonnosta. Kukat ja puiden lehdet muutta-

Monelle luonnon monimuotoisuuden ym-

Kulttuurikokemuksen voimme saada lu-

vat väriään keväästä syksyyn, kunnes talven

märtäminen on tuonut voimaa. Luonto on

kemalla kirjaa, osallistumalla konserttiin,

tullessa putoavat maahan. Lehdettömätkin

tullut lähemmäksi ja sen kautta lähimatkailu

onkimalla tai tanssimalla aurinkoisena ke-

puut ovat kuitenkin kauniita. Jatkan mat-

piristynyt.

säiltana puolison kanssa. Kulttuurin osallis-

tai kuulluksi tulemista työyhteisössä tai harrastuspiirissä. Kulttuurihyvinvointi on mielekästä arkea ja nauttimista siitä.

Voi hyvin,
nauti tästä päivästä!

kaani ja saavun kesäteatterille. Se on tärkeä

tumisella tarkoitetaan kulttuurin kuluttamis-

osa kunnan kulttuuripalveluja ja sijaitsee

ta luovissa tapahtumissa sekä omaehtoista

Piia Astila

luomista tai taiteen tekemistä. On tärkeää

Satakunnan hyvinvointiryhmien puheenjohtaja

kuunnella omia mieltymyksiä, kykyjä ja ai-

Satasairaala, Perusterveydenhuollon yksikkö

kauniilla paikalla veden äärellä. Seuraavana

Mitä on kulttuurihyvinvointi?

matkallani on museoalue. Alueella on jykevää
ja kaunista rakennustaidetta. Eteeni avautuu

Kulttuurihyvinvointi on kulttuurin ja taiteen

kaisempia

kunnan urheilukenttä. Sen ohitse vievä pol-

myönteistä vaikutusta omaan hyvinvoin-

kulttuuririentoihin.

ku johtaa joen äärelle. Veden äänet rauhoit-

tiimme ja terveyteemme. Se on henkilökoh-

tavat mieltäni. Portaat ylös ja olen lähellä

tainen tai yhteisön kokemus, joka voi syntyä

Osallisuutta kulttuuriin voidaan tarkastel-

päätepisteessä. Matkalla saan vielä haistella

arkipäivän askareiden myötä. Puutarhatyöt

la poliittisesti tai sosiaalisesti. Poliittisesti

juuri leikatun ruohon tuoksua. Nakkilassa on

voivat ruokkia luovuutta ja haitarimusiikki

kuntalaisella tulee olla mahdollisuus osal-

mahdollista iloita kulttuurihyvinvoinnista

hyvää oloa. Jokainen meistä kommunikoi, on

listua

monin eri tavoin.

luova ja tutkii ympäristöään omalla tavallaan

kunnassa. Sosiaaliseen osallisuuteen liittyy
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kokemuksia

osallistuessamme

kulttuuripalvelujen

kehittämiseen
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löydy tarpeeksi innokkaita. Erityisesti hienoa

– Talkoolaisten määrä on näiden 17 vuoden

on, että lapsia ja nuoria tulee toimintaamme

aikana, jonka olen itse ollut mukana toi-

mukaan myös muista kunnista. Näin saam-

minnassa, laskenut huomattavasti. Teatte-

me toimintamme pysymään virkeänä ja las-

rin pyörittäminen vaatiikin yllättävän paljon

tenteatteritoiminta on aktiivista. Muutaman

talkoovoimaa taakseen, jotta se pyörii moit-

viime vuoden trendinä on ollut, että lasten-

teettomasti. Vaikka tekniikka kehittyy ja me-

teatterin puolella innokkaita osallistujia on

kin pyrimme uudistumaan, niin silti verkon

jopa enemmän kuin aikuisten näytelmään.

välityksellä toimivaan lipunmyyntiin ja tila-

Osaksi tähän varmasti vaikuttaa näytöskau-

uksiin tarvitaan kuitenkin taustalle ihminen.

den pituus, joka lastenteatterin osalta on 10

Hän tekee lipunmyyntijärjestelmän, vastaa

näytöstä ja aikuisten näytelmän osalta 15–18

lippupuhelimeen, ja esityspäivinä myy lipun

näytöstä.

asiakkaalle tai kuittaa pääsylipun saapuessasi teatterille.

– Sitten ovat tietysti nämä, jotka ovat mu-

Teatteria jo yli 30-vuoden ajan
talkoilla ja sydämellä
Nakkilan kesäteatterilla on kunnassa pitkät perinteet ja se tuo kuntaan kesän aikana tuhansia kävijöitä. Korona pysäytti teatteritoiminnan kesällä 2020, mutta ohjelmisto kesältä siirtyy seuraavaan kesään
ja toiminta jatkuu normaalisti kevättalvella 2021.

Mutta mistä kaikki lähti
liikkeelle?

tukea oman teatterin rakentamiseen Aro-

kana molemmissa, eli mahdollisesti kesällä
28 näytöksessä ja siihen kevään harjoitukset

Nakkilaa esille

lisäksi, niin ei tarvitse ihmetellä miksi välillä saattaa kuulua kommentti, että teatteri on

Napakat

pyrkivät

tekemään

yhteistyötä

toinen kotimme, naurahtaa yhdistyksen pu-

alueen toimijoiden kanssa, jotta kunnan ul-

heenjohtaja Maria Salo

kopuolelta tulevat katsojat viihtyisivät kunnassamme vähän pidempään. Ruokailupa-

Talkootyön merkitys on valtava

ketti ja teatterielämys yhdessä tuovat alueelle
myös erilaisia ryhmiä.

Näyttelijöiden lisäksi teatterilla toimii n. 20

– Pienillä asioilla tuomme omaa kuntaa nä-

aktiivista talkoolaista, jotka pyörittävät esi-

kyviin. Vaikka emme kerralla kerää isoa ih-

tyksen aikana kaikkia oheistoimintoja.

mismassaa, koko kesän aikana teatterilla
saattaa kuitenkin vierailla jopa 8000 katso-

nuoman rantaan. Katsomo valmistui 1999 ja
2000 katsomon katos. Sama paikka toimii

– Meiltä löytyvät omasta takaa ammattitai-

jaa. Nakkila on kunta, jossa on palveluita

Joukko innokkaita nakkilalaisia teatterin-

edelleen kesäteatteriesitysten pitopaikkana

toiset puvustajat ja lavasterakentajat. ¬Hoi-

moneen lähtöön. Nakkilan Napakat ry ha-

harrastajia kävi Porin työväenopiston näy-

kauniissa Aronuoman maisemissa.

damme itse alueen liikenteenohjauksen,

luaa olla osa tätä toimivaa palvelukenttää ja

telmäpiirissä, mutta haaveissa oli saada oma

lipunmyynnin ja kahviotoiminnan. Meille

tuoda Nakkilaa paremmin esimerkiksi mat-

opintopiiri myös omaan pitäjään. Harjavallan

tärkeää on teatterikatsojan kokonaisvaltai-

kailijoiden tietoon. Kuinka monessa kun-

nen kokemus ja jokaisen teatterin osa-alueen

nassa on 390-paikkainen katettu teatteri,

tulee toimia. Näin luomme asiakkaalle on-

laskettelukeskus, golfkenttä, upeat kosket

nistuneen teatterielämyksen.

ja melontamahdollisuudet, uusi liikuntakes-

kansalaisopiston alle perustettiin Teatterin

Kahden näytelmän taktiikalla

tekemisen perusteet -näytelmäpiiri, joka sai
nimekseen Nakkilan Napakat. Toiminta alkoi

Vuodesta 2005 on teatterilla toteutettu aina

keväällä 1981 Nakkilan yläasteella. Nakkilan

kaksi näytelmää. Toinen näytelmä on suun-

Napakat yhdistys perustettiin 1991 ja toimin-

nattu erityisesti perheen lapsille ja toinen ai-

– Vuosien saatossa olen huomannut, kuin-

funktionalistinen kirkko, kartano puistoi-

ta irtaantui kansalaisopiston alta.

kuisille. Kesän aikana lavalla käy noin 40–50

ka ammattitaitoista porukkaa teatterilaiset

neen ja paljon muuta nähtävää ja koettavaa.

näyttelijää, ikähaitarin ollessa vauvasta vaa-

ovat. Jokaiselta löytyy jokin taito, josta on

Todella laaja yhdistyskenttä on myös yksi

Vuodesta 1991–1998 kesäteatterin esitykset

riin. He ovat kaikki mukana talkoohengellä ja

teatterin tekemisessä hyötyä. Mukana olevat

Nakkilan rikkauksista, summaa Salo.

järjestettiin Nakkilan kotiseutumuseon piha-

teatterin tekeminen on heille harrastus.

tekevät töitä pyyteettömästi talkootöinä ja
uhraavat omaa vapaa-aikaansa saadakseen

piirissä. Vuonna 1999 Nakkilan Napakat ry sai
Satakunnan taidetoimikunnalta ja Nakkilan

– Näyttelijöitä teatteriimme tulee monen

kunnalta avustuksia, sekä yrityslahjoittajilta

kunnan alueelta, sillä Nakkilasta ei aina

38

kus, tekonurmikenttä, lasten liikennepuisto,

tehdä toimintaa muille, sanoo Salo.
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Nuorisopassi on valtakunnallinen, nuorille tarkoitettu etujärjestelmä, jonka
avulla kaupungit, kunnat, seurat ja muut
toimijat voivat tarjota omia liikuntaan,
kulttuuriin ja liikkumiseen liittyviä etuja
paikallisille nuorille. Nuorisopassi on valmis mobiilisovellus, jonka saa nopeasti ja
vaivattomasti käyttöön!
Koulun jälkeen ja viikonloppuisin on hyvää aikaa käydä harrastamassa joko yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Eri lajien kokeilu ja uusissa paikoissa vierailu
tutustuttavat sinut yhä paremmin omaan
kotipaikkakuntaasi. Teidänkin alueeltanne löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja vapaa-aikaan, oletko jo tutustunut niihin?

Nuorispassista löydät
useita etuja.

Viestien avulla pysyt ajan tasalla.

Kätevä tapa löytää tapahtumat
läheltäsi.

Nuorisopassista löydät useita etuja, joiden hyödyntäminen todellakin kannattaa! Pääset tutustumaan itsellesi uusiin
mahdollisuuksiin tai harrastamaan rakastamaasi lajia edullisemmin. Osa eduista
on sinulle täysin ilmaisia, osa tarjotaan
alennuksella.
Lataa oma Nuorisopassisi puhelimeesi ja
hyödynnä kaikki alueesi tarjoamat edut.
Maksuttoman Nuorisopassi -sovelluksen
löydät sovelluskaupasta (AppStore ja
Google Play), valitse oma kaupunkisi ja
rekisteröi tunnuksesi.

Nuorisopassi otetaan käyttöön Nakkilassa syksyn 2020 aikana 6–9 luokkalaisille. Asiasta tiedotetaan lisää Wilman kautta.
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Lataa Nuorisopassi AppStoresta
tai Google Playsta.
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TAPAHTUMA ON
TÄYSIN MAKSUTON

urassa
H yvässä se a!
u
on ilo liikk
Syyskausi AIKUISET
Syyskausi LAPSET
Syyslomaviikolla 43

Löydät meidät myös
Facebookista ja
Instagramista!

17.8.2020-20.12.2020
31.8.2020-4.12.2020
Ei jumppia

HUOM! Muutokset mahdollisia. Seurataan koronatilannetta
ja toimitaan ohjeiden mukaan!

NAKKILAN LIIKUNTASEURA SYYSKAUSI 2020

Sunnuntaina 6.9.2020 klo 10–14
Nakkilan liikuntakeskuksessa
Maksuttomat näytetunnit • Kuntokartoitukset
Liikuntaneuvonta ja kuntosalitutustuminen • Tekonurmen avajaiset
Toimintaa nuorille • Yhdistysten ja seurojen toiminnan esittelyä • Puffetti

Maanantai
17.00-17.50
SPINNING

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

18-00-18.45
PRINSESSAJUMPPA
4-6V
Amanda Kaija, Nelle Nurmi
Kirkonseudun koulu

18.00-19.00
KUNTONYRKKEILY
(Yläkouluikäiset)
Marko Nieminen
Liikuntahallin yläsali

17.00-17.45
TANSSIJAM
(YLI 10-VUOTIAAT)
Tiia Laine
Liikuntahallin yläsali

17.00-17.50
SPINNING

10.00-10.45
SPINNING

16.30-17.30
SPINNING

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin yläsali

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin yläsali

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin yläsali

19.00-19.45
HIIT

18.00-19.00
SUPERTREENI

18.00-19.00
TANSSITABATA
(Huom, 3.9. alkaen)

18.00-19.00
KUNTONYRKKEILY I

11.00-11.45
LIHASKUNTO

17.45-18.45
KAHVAKUULA

Virpi Luoma
Liikuntahallin juoksusuora

Ari Ojaniitty
Liikuntahallin juoksusuora

Tiia Laine
Liikuntahallin yläsali

Marko Nieminen
Liikuntahallin yläsali

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin yläsali

Sari Ketola
Liikuntahallin yläsali

18.00-18.50
PERUSJUMPPA

18.00-19.15
LAVIS

19.00-20.00
KUNTONYRKKEILY II

19.00-20.00
NAISTEN SÄHLY

Miia Anttila
Liikuntahallin yläsali

Jaana Pelkonen
Kirkonseudun koulu

18.00-18.45
TAAPEROJUMPPA (1-3 V.
LAPSI + AIKUINEN)
Anniina Ojanen
Kirkonseudun koulu

Marko Nieminen
Liikuntahallin yläsali

Viikkalan koulu

19.00-20.00
BODYWORX

19.15-20.15
SPINNING

19.15-20.15
PUMPPI

Elise Ramstadius
Liikuntahallin yläsali

Liisa Hietaoja
Liikuntahallin yläsali

Liisa Hietaoja
Liikuntahallin yläsali

Vaihtuva ohjaaja
Liikuntahallin yläsali
18.00-18.45
REMUJUMPPA
POJILLE 4-6 V
Heidi-Maria Vainio,
Heidi Laurila
Kirkonseudun koulu

19.20-20.00
BODYHARMONY
Jaana Pelkonen
Kirkonseudun koulu

Sopii kaiken kuntoisille
Kehonhuolto
Tehotreeni
HUOM! Kaikki aikuisten tunnit (paitsi naisten sähly) sopii sekä miehille että naisille!!
Pumppi • Kiinteyttä ja voimaa päälihasryhmille levytangoilla.

Näytetunteja jokaiselle

Liikuntaneuvonta ja kuntosali

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

Ryhmäliikuntatila

• 12:00–13:00 Liikuntaneuvontaa aulassa
Tule kysymään liikunnasta, ravinnosta
ja hyvinvoinnista. Jaossa hyvinvointimateriaalia!

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

• 10:30 Veera – Rauhallinen lihaskuntotreeni
• 11:00 Veera – Vauhdikas
toiminnallinen treeni
• 11:30 Tiia – Tanssitabata
• 12:00 Jaana – Lavis
• 12:30 Marko – Kuntonyrkkeily
• 13:00 Sari – Kahvakuula

• 13:00–14:00 Tutustu kuntosaliin
Liikunnan ohjaaja auttaa laitteiden
käytössä ja ohjaa mielekkääseen
kuntosaliharjoitteluun

Tarkasta oman kuntosi tila

Juoksusora

• 10:00–14:00 Liiku ry:n kuntokartoitukset
• InBody kehonkoostumusmittaus
• Polar kestävyyskuntomittaus
• Puristusvoiman mittaus

• 12:00 Vippe – HIIT

Ennakkoilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

• 13:30 Liisa – Spinning

Lapset ja nuoret

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

Perusjumppa • Perusjumppaa rauhalliseen tahtiin, kaikille sopiva!

• 10:00 Veera – Kevyt spinning

Tanssillinen

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

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:
Supertreeni • Kaikille sopiva kehon treenitunti erilaisia välineitä apuna käyttäen Prinsessajumppa 4-6v • Jumppaa 4-6 -vuotiaille tytöille
Tanssitabata • Tunnilla yhdistyy tanssi- ja lihaskuntotunti. Vuorotellen helppoja Remujumppaa pojille 4-6 v • Vauhdikasta menoa pojille
ja mukaansatempaavia tansseja sekä neljän minuutin Tabata-lihaskunto osuuksia. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta tanssista. Sopii kaikille kokemustasoon Taaperojumppa • Vaihteleva liikuntahetki lapsen (1-3v) ja aikuisen kesken.
katsomatta. Saat hien otsalle ja hymyn huulille.
TanssiJam • Omia tansseja ja helppoja koreografioita
Bodyharmony •Rauhalliseen tahtiin keskivartaloon ja venyttelyyn keskittyvä
Hyvällä fiiliksellä yhdessä jammailua! Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita!
tunti.
Kuntonyrkkeily yläkouluikäiset • Viiden kerran ilmainen tutustuminen kuntoKuntonyrkkeily • Kuntonyrkkeily on tehokasta ja hauskaa harjoittelua nyrkkei- nyrkkeilyyn 2.9-30.9.
lyn tekniikoita ja harjoitteita hyväksikäyttäen. Peruskunto kasvaa huomaamatta
ja ylimääräiset kilot saavat kyytiä! Ensimmäinen tunti aloittelijat, toinen tunti
LISÄTIETOA NETTISIVUILLA WWW.NAKKILAN.NV.SPORTTISAITTI.COM
edistyneemmät.

ME LIIKUTAMME SINUA!

Mari

Nelle

Liisa

Sari

Virpi

Paula

Anniina

Elise

Katja

Jaana

Antti-Matti

Johanna

Leena

Tiia

Jutta

• 12:30 Ari – Supertreeni
Tuntien kesto 20 min.

Riemukasta perheliikuntaa
• 10:00–12:00 Lasten liikuntamaa

Heidi-Maria

Heidi

Järj. Nakkilan kunta, Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ja paikalliset toimijat
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NAKKILAN WISA

LIIKUTTAA KAUDELLA 2020–2021
KUNTOLENTOPALLOA

SUUNNISTUKSEN KILPA-/
HARRASTETOIMINTAA

keskiviikkoisin Viikkalan
koululla klo 19–21 ja
perjantaisin liikuntahallilla.

Nakkilan Paterit ry lentopallo

Nakkilassa. Kaikille
avoimia ST24-kuntorasteja
järjestetään Nakkilassa
keväästä syksyyn

Tiedustelut: Sirkku Kortesmaa,
p. 050 584 1956

Lentopalloa kaikenikäisille. Tervetuloa myös uudet harrastajat mukaan kiinnostavan lajin
pariin.

Tiedustelut: Seppo Keskimäki,
p. 040 508 0586

Uudet ohjaajat ovat myös tervetulleita. Mikäli tunnet kiinnostusta lasten liikkumista kohtaan, tai liikunta on muuten lähellä sydäntä niin ota yhteyttä. Aikaisempi kokemus lajista ei
ole välttämätön.

BOCCIAA pelataan

maanantaisin ja torstaisin klo
18.45 alkaen Kirkonseudun
ala-asteella. Soveltuu hyvin
esim. ikäihmisille.

Yhteystiedot:
nakkilanpaterit@gmail.com

yli 7 vuotiaille maanantaisin
klo 17–18 Viikkalan koululla.
Tiedustelut: Terhi Ruohonen,
p. 050 511 030

Tiedustelut: Sirkku Kortesmaa,
p. 050 584 1956

Mika Palomäki, 044 571 5833

www

TELINEVOIMISTELUA

nakkilanpaterit.sporttisaitti.com
@nakkilanpaterit

syksy 2020 kevät 2021
TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

Liikuntahallin yläkerran liikuntatila:

Juoksusuora:

Liikuntahalli:

Juoksusuora:

klo 18.00 – 19.00
29.9.2020 alk.

klo
16.45 - 18.00
30.9.2020 alk.

Liikuntaleikkikoulun
3 - 5v alkamisesta
tiedotetaan

Yleisurheilua

Liikuntahallin
yläkerran
ryhmäliikuntatila:

Yleisurheilua yli 13v
Liikuntahallin maastossa ja
lähiladuilla lumitilanteen mukaan:
Hiihtokoulu 6 – 8v
klo 18.00 - 19.00
8.9.2020 alkaen
Sompa ryhmä 9 - 12v
klo18.00 – 19.00
Hopeasompa valmennusryhmä
erillisen ohjelman mukaan eri
paikoissa
Lisätiedot: Jonna

Tiistailenkki, joka tiistai ympäri
vuoden klo 19.00 – 20.00
kuntopolku 1, Nakkila

Kaiken ikäisille
1h juosten, kävellen tai sauvakävellen.
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Yleisurheilua
yli 13v

www.nakkilanvire.fi ja fb

Liikuntahalli ja
juoksusuora:
Yleisurheilukoulu – Urhis
6 – 8v
klo 18.00 – 19.00
10.9.2020 alkaen
Yleisurheilua
9 – 12v
klo 19.00 - 20.30
yli 13v
klo 19.00 - 20.30

3.10.2020 alk.
10.00 – 11.30
yli 13v
klo
11.30 – 13.00
9 – 12v

13.9.2020 alk.
klo
10.30 – 12.00
Kuntopiiri

Lisätiedot:
www.nakkilanvire.fi
https://www.faceboo
k.com/nakkilanvire/
https://www.instagra
m.com/nakkilanvire/
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KETTERÄ RAKENTAMINEN
SEKÄ ASUMISEN JA
LIIKKUMISEN HELPPOUS

Yritysten ja perheiden
muuttovoitto
Keskeiset teemat:
• Maankäytön hyvä ja luova suunnittelu
• Sujuva ja helppo lupakäsittely
• Sujuvat sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet, esim. raideliikenteen
seisake ja Valtatie 2:n nelikaistaistaminen eritasoliittymineen välillä
Ulvila-Harjavalta.

JÄRJESTÖJEN JA
YHDISTYSTEN
TOIMINTAEDELLYTYS
TEN TUKEMINEN
KEHITTÄMINEN

Jokaisella harrastus, eniten
harrastustoimintaa Suomessa
Keskeiset teemat:
• Koordinointi, yhteistyö, osaamisen
lisääminen ja tapaamiset
• Seudun harrastumahdollisuudet
tunnetuksi
• Tilojen ja infran mahdollistaminen
• Yritysten ja järjestöjen yhteistyö

Paras paikka työ- ja perheelämän yhdistämiseen.

ARANTILAN PUISTO
JA SEN JOKISEUTU
KOHTAUSPAIKKANA

Tunnettu matkailukohde
Satakunnassa
Keskeiset teemat:
• Kokonaisvaltainen suunnitelma alueen
käytöstä järjestöjen ja asukkaiden kanssa
• Lisääntyvä yhteistyö yrittäjien kanssa
• Tunnistetaan matkailu-, kalastus- ja
retkeilykohteeksi
• Kohtaamis- ja tapahtumapaikka

PERHEIDEN JA
TYÖYHTEISÖJEN
HYVINVOINTI
SEKÄ YHTEISTYÖ

Yhteisöllisyys ja yhteistyö
yli rajojen
Keskeiset teemat:
• Mielekästä liikunta-, kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimintaa kaikille
• Arjen sujuvuus: toisiaan tukevat
joustavat palvelut
• Liikenteen ja yhteyksien parantaminen
• Ennaltaehkäisevä turvaverkko

Nakkilan kunta
KÄYNTIOSOITE
Porintie 11, 29250 Nakkila
Avoinna ma-pe klo 9–15
POSTIOSOITE
PL 50, 29251 Nakkila
p. 044 747 5800
TAITTO
Idearäätäli Oy

