
SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 1/2021   MUISTIO 
 
Aika: 9.2.2021 klo 18.00 

Paikka: Nakkilan liikuntakeskus, Kuntopolku 1, Nakkila tai Teams-kokous 

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

Anna Halinen (sihteeri), Aleksi Nordlund, Mari Nurmi, Mervi Naski (saapui 18.22) ja Jonna Heikkilä 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

4. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat 

Todettiin, että koronarajoituksia tulkitaan hieman eritavoin yhdistyksissä. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, 

että esim. lajiliitot saattavat ohjeistaa eritavoin.  

- Nasta: Futsalissa ei kilpailla enää keväällä, sarjasta on luovuttu. Odotellaan jalkapallokautta! 

- Seniorit tarkkailevat tilannetta.  

- Liikuntaseura kyseli salivuokrien hintoja, onkohan sellaisia tulossa? Hankeyhteistyöstä ollaan 

kiinnostuneita kunnan kanssa. Heikkilä vastasi, että hallivuokria ei ole tulossa. 

- Yrittäjät eivät ole mukana viikonloppuna järjestettävässä valoshow’ssa. Joulukadun avajaisiin 

suunnitellaan myös valojuttua.  

- MLL:ssä koulumummut ovat aktiivisia, perhekerhoa ei tällä hetkellä pidetä Satakunnan piirin 

ohjeistuksen mukaan. Myös vuoden 2020 vauvakerho on kokonaan kokoamatta ja jää varmasti väliin. 

Pikkukokki-päivä pidetään hiihtolomalla torstaina.  

- Kesäteatteri jää luultavasti väliin päätöksiä tällä viikolla, teatterialuetta aiotaan kunnostaa.  

 
5. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat 

- Kunta järjestää valoshow:n tulevana viikonloppuna (12-14.2.2021). 

- Hiihtolomalla järjestetään alakoululaisille tarkoitettu päiväleiri, 2 ryhmää, molempiin mahtuu 15 

henkilöä.  

- Ystävänpäivän tapahtuma peruuntui Koronan vuoksi.  



- Suomi harrastaa –hanke on tulossa myös Nakkilaan. Avustuksella tuetaan harrastustoimintaa 

koulupäivän yhteydessä. Harrastustoiminta on lapsille maksutonta.  Maa- ja kotitalousnaiset ovat 

mukana ostopalveluna toteutettavassa pilotti-hankkeessa Salossa.  

- Nuorisopassin on saatu toimintaan. Hanke kestää kesäkuun loppuun. Etäpilotti on alkamassa, passissa 

mm. kitaransoittoa, juoksukoulua, laulutunteja ja uimahallin lippuja. 

 

6. Koronan vaikutus 

- Liikuntakeskus pidetään auki niin kauan kuin mahdollista. 

 

7. Vuosikellon laadinta – kunta yhdessä yhdistyskentän kanssa 

- Yhteiset tapahtumat kerätään yhteen. Sari Ketola hoitaa tämän aloitettuaan työt. Tapahtumien 

suunnittelu helpottuu ja päällekkäisyydet toivottavasti poistuvat. Asiaa on toivottu myös 

elinkeinotiimissä. Jonna Heikkilä toi esille, että vuosikelloja on jo kunnassa olemassa. Nämä voisi 

yhdistää.  

 

- Keskusteltiin yhdistysten toiminnan mainostamisesta kunnan www-sivuilla. 

 

8. Ilmoitusasiat 

 Jele ry:n yhteistyöesitys 

Yhteistyöesitys toimitettiin Heikkilälle. Esityksessä ehdotetaan mm. ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten 

toiminnan yhteistyön aloittamista yhdessä kunnan kanssa. JELE ry pitäisi kaksi ryhmää viikossa ja 

laskuttaisi siitä kunnalta yhteensä 90€/vko. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

- Sari Ketola on valittu kunnan hyvinvointikoordinaattoriksi. Jutta Vaahtio tulee seuraparlamenttiin 

Sarin tilalle. 

- Toivotettiin Sarille onnea!  

- Seuratyöntekijän palkitseminen. Satakunnan Kansassa oli juttu kuntien seuratyöntekijöiden 

palkitsemisesta ja siihen liittyvästä juhlatilaisuudesta, joka pidettiin etänä. Nakkilasta ei palkittu ketään, 

sillä kunta ei ole ehdottanut seuratyöntekijää palkittavaksi. Jonna Heikkilä vastasi, että asiasta ei ole 

tullut sähköpostia tai hän ei ole sitä huomannut. Mervi Naski huomautti, että asia on ollut 

valiokunnassa ilmoitusasioissa 8.12. Esityslista on Heikkilän esittelemä.  

- Naski on tuonut seuraparlamentin ensimmäisen kokoontumiskerran kuulumiset esiin 

sivistysvaliokunnassa. Hän ja lupasi puhua myös tämän kerran asiat huomenna kokoontuvassa 

valiokunnassa. 



- Mietittiin mikä olisi paras tapa tiedottaa seuraparlamentissa käsitellyistä asioista. Voisiko 

hyvinvointikoordinaattori hoitaa tämän vastaisuudessa tai voisiko pöytäkirjat olla löydettävissä kunnan 

www-sivuilla?  

- Heikkilä ilmoitti, että muillakin aloilla (esim. nuorisoparlamentti) toimii kyllä vastaavia parlamentteja’. 

Miten niiden tiedotus hoituu? Nostettiin esillä, että yhdistyskentästä oltava hyvä rekisteri, ja pohdittiin 

vaihtoehtoja miten sitä voisi päivittää. Ei varmaa tietoa kenellä tällä hetkellä tarkin rekisteri 

yhdistyksistä. Maria lupasi ottaa yhteyttä henkilöön, joka vastaa kunnan www-sivuista. 

- Jonna Heikkilän mukaan Nuoriso Passin kautta myös mahdollisuus Satakunta Events- sivustoon, jossa 

voisi tapahtumista ilmoittaa. Tästä ei vielä ollut tarkempaa tietoa, on kyllä tehtävälistalla. 

- Antti-Matti Kivelä mietti, miten ideoita hyvistä tapahtumista kerättäisiin? Esim. 

extremejuoksutapahtuma. Ideoitiin palautekanavaa. Lisäksi Kivelä pohti toimintaa nuokkarin nuorille. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 6.4.2021 klo 18.00. 
 
 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.  

 

 


