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SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 1/2020 
 
 
Aika: 9.12.2020 klo 18.30-20.41 

Paikka: Nakkilan liikuntakeskus, Kuntopolku 1, Nakkila  

Kokouksen osallistujat: Maria Salo, Antti-Matti Kivelä, Anna Kari, Matti Ampio, Sari Ketola,  

Anna Halinen, Aleksi Nordlund, Mari Nurmi, Mervi Naski, Eero Rantala ja Jonna Heikkilä 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

• Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti Nakkilan kun-

nan historian ensimmäisen seuraparlamentin kokouksen avatuksi. 

 

2. Seuraparlamentin valinta ajalle 1.1.2021-31.12.2022 

• Seuraparlamenttiin nimettiin virallisesti seuraavat henkilöt: Maria Salo 
Nakkilan Napakat, Nakkilan Yrittäjät, Nakkilan joulukatu, Käsityömerta 
Antti-Matti Kivelä Nakkilan Nasta, Anna Kari maatalousnaiset, Matti Am-
pio Nakkilan kansalliset seniorit, Sari Ketola Nakkilan joulukatu, Nakkilan 
yrittäjät, Nakkilan liikuntaseura 
urheiluseurat, Anna Halinen MLL Nakkilan osasto, Aleksi Nordlund va-

paa-aikaohjaaja, Mari Nurmi palveluvastaava, Mervi Naski sivistysvalio-

kunnan jäsen, Eero Rantala sivistysvaliokunnan jäsen ja Jonna Heikkilä 

sivistysjohtaja. Lisäksi päätettiin, että uuden hyvinvointikoordinaattorin 

aloittaessa myös hän kuuluu seuraparlamenttiin. Sovittiin kahden vuoden 

jaksosta 

• Seuraparlamentin varajäseniksi valittiin: Jutta Vaahtio, Miia Rantala, 

Liisa Hietaoja, Marja-Riitta Kurittu 

 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

• Seuraparlamentti valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Maria Salo ja 
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sihteeriksi valittiin Anna Halinen. Ensimmäisen kokouksen sihteeriksi va-

littiin palveluvastaava Mari Nurmi. Jatkossa Anna Halinen toimii seura-

parlamentin sihteerinä.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Seuraparlamentin tulevat toimintatavat 

 
    

• Keskusteltiin, että seuraparlamentin asiat viedään sivistysvaliokuntaan, 

tekniseen valiokuntaan ja mahdollisesti kunnanhallitukseen. 

• Keskusteltiin että kuntaan päin mietittävä parempaa tiedotusta ja keskus-

teluyhteyttä. 

• Foorumi kokoontuu 9.12. kerran vuodessa. 

• Muutettiin ja keskusteltiin säännöistä. Liitteenä.  

• Mietittiin kuinka monta ja keitä kunnan edustajia tarvitaan seuraparla-

mentissa. Seuraparlamentti päätti, että vapaa-aikaohjaaja, hyvinvointi-

koordinaattori ja tarvittaessa kaksi muuta kunnan edustajaa osallistuvat 

seuraparlamentin kokouksiin. Seuraparlamentti kutsuu tarvittaessa muil-

takin kuin sivistystoimialalta toimihenkilöitä kokoukseen.  

• Hyvinvointikoordinaattori kokoaisi puheenjohtajan kanssa yhdessä käsi-

teltävät asiat ennen kokousta. 

• Selvitetään miten seuraparlamentin muistiot esitetään valiokunnassa. 

Mahdollisesti omana pykälänään tai muissa esille tulevissa asioissa.  

 

6. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat 

• Maatalousnaisten toiminta tauolla koronan vuoksi.  

• Senioritoiminta netin välityksellä kokoustanut, muuten korona hiljentänyt 

toiminnan, käyneet etätyöskentelykurssin 

• Antti-Matti Kivelä ehdotti, että Tervasmäen kuntoilurataa kunnostettaisiin 

mahdollisesti talkoilla. 
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• Sari Ketola toi esille, että olisi toivottu yhteistä linjaa uusien koronasuosi-

tuksien tultua. Toivotaan kaikessa yhtenäistä tiedottamista. Esimerkiksi 

liikuntakeskuksen tapahtumien mainostamista reilusti ennakkoon, joissa 

seurat ja yhdistykset mukana. Seurat pystyisivät käyttämään kaiken ilta-

toiminnan, eikä välttämättä tarvitsisi kunnan resursseja tuohon iltaliikun-

taan käyttää. Samoin toivotaan, että kunta tai seurat eivät tekisi tapahtu-

mia omanaan vaan yhdessä. 

• Maria Salo toivoo tehokasta markkinointia, tiedottamista kunnan ja yhdis-

tysten kesken. Toivoi, että saataisiin toimiva sivusto yhteiseen tiedottami-

seen. Pop Jazz-leirin toteuttaminen Nakkilassa on tärkeä tapahtuma pit-

kältä ajalta. 

• Antti-Matti Kivelä kertoi eri lajiliitoilta tulevan eri ohjeistuksia ja eri ai-

kaan. Parlamentin ja foorumin ajatuksena olisi, että tuotaisiin eri yhdis-

tyksen toimintaa esille paremmin. Esimerkiksi jonkinlainen kyläjuhla olisi 

kiva tapahtuma. Antti-Matti haluaisi, että saataisiin nuoria enemmän akti-

voitua ja yritettäisiin auttaa nuoria. 

• Eero Rantala toi esille, että olemme kuntana erityinen, koska yhdistysten 

jäsenmäärät ovat huikeat.  

• Mervi Naski toivoo yrittäjiltä apua, että saataisiin jaettua Nakkilan nuo-

rille heijastimet. Mervi toivoisi, että kunta toimisi strategian mukaisesti. 

• Keskusteltiin mahdollisesti liikuntakeskuksen kahvion käytöstä turnauk-

sien ja pelien yhteydessä. 

• MLL kertoi omasta toiminnastaan ja huolistaan. Monet lapsiperheiden, 

äitien ja vanhempien tuki ja toiminta jäänyt koronan vuoksi huomioi-

matta. 

• Toivotaan tekonurmen varauskalenteria Asioon. 

 
7. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat 

• Sivistysjohtaja kertoi yhdistysten mahdollisuuksista harrastustoiminnan 

järjestämiseen osana koulupäivää. Keväällä on hankehaku, jonka puit-

teissa on mahdollista hakea rahoitusta nk. Harrastamisen Suomen malliin 
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liittyen. Hankkeen puitteissa pidetyistä harrastustunneista on mahdolli-

suus saada korvausta. Lasten ja nuorten osallistaminen on tärkeää han-

ketta suunniteltaessa. Sivistysjohtaja totesi, että seurat voivat keskustella 

asiasta alustavasti. Lisäksi sivistystoimialalla on mahdollista hakea Har-

rastus meitä yhdistää -hanketta, jonka puitteissa on mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi teemapäiväleirejä. Tähän liittyvät ideat otetaan vastaan 16.12. 

mennessä.  

• Hyvinvointikoordinaattorin työtehtävä on tulossa tämän viikon aikana ha-

ettavaksi.  

• Nuorisopassi- asiat ovat hieman vaiheessa, mutta pikkuhiljaa sekin saa-

daan valmiiksi. Passi on 7. – 9.luokkalaisille. 

• Aleksi kertoi jouluisten yhteislaulujen striimaamisesta joka tavoitti noin 

100 henkilöä. 

• Yhdistykset kyselivät hallin henkilökunnan työnkuvista ja mitä henkilö-

kunta tekee 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

• Yhdistykset toivovat, että seuraparlamentista olisi esittely kunnan sivuilla. 

Edustajat ja heidän yhteystiedot. Puheenjohtajan sähköposti ja puhelinnu-

mero, muiden sähköpostit riittänee. 

• Teamssin perustaminen siten, että koko seuraparlamentti on siellä. Pu-

heenjohtaja Maria Salo lupasi perustaa yhteisen Teamsin. 

 

 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

• Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 9.2.2021, klo 18.00, paik-

kana Liikuntakeskus. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

• Puheenjohtaja Maria Salo päätti kokouksen klo 20.41. 

 


