
        

 
    

    

Nakkilan kunta    Muistio  

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
  
   

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 2/2021 
  
  
Aika: 6.4 klo 18.00  

Paikka: Teams-kokous  

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

Anna Halinen (sihteeri), Mari Nurmi, Mervi Naski (liittyi klo 18.15), Eero Rantala ja Sari Ketola, Mari Nurmi, Aleksi 

Norlund (liittyi 18.10)  

  

  

1. Kokouksen avaaminen 

Sari Ketola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Maria Salo valittiin pj:ksi ja sihteeriksi Anna Halinen. 

  

3. Esityslistan hyväksyminen  

Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

  

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  

  

5. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat  

 

MLL: Pihaleikkipäivä Matomäen koululla su 9.4 klo 10-12, ennakkoilmoittautuminen. Useat 

nuoret perheet kaipaisivat lapsenvahtiapua. Ongelmaan törmätään säännöllisesti. 

 

Maa- ja kotitalousnaiset pitävät Tervasmäen laavulla Alli Paasikivi-säätiön rahoittaman 
”Ravintoa ja hyvää mieltä metsästä” -tapahtuman 18.8.2021 klo 18-19.  
Kotiseutumuseo on auki sunnuntaisin alk. 20.6 klo 13-15. 4.7. järjestetään pihakirkko 
kotiseutumuseon alueella.  
 
Nakkila seura pitää kotiseutumuseon auki sunnuntaisin 20.6. alkaen, klo 13-15. Pihakirkko 
museon pihassa 4.7 

 
Nasta: jalkapallossa on siirrytty ulkoharjoitteluun. Kilpailutoiminta alkaa aikaisintaan 

toukokuussa.   

 

Urheiluseurojen toiminta jatkuu rajoitukset huomioiden. Korona alkaa näkyä vähentyneenä 

harrastelijoiden määrässä. Patereissa aikuisten harkat ovat tauolla, nuoret jatkavat! 

 

Kansalliset seniorit järjestävät mm. kesällä matkan Vääksyn, elokuussa tiedossa Tervasmäessä 

letunpaisto-pippalot. Lisäksi Ampio ilmoitti, että Porissa järjestetään syksyllä Radioamatööri-

kurssi. 

   



Kesäteatterilla on suunnitteilla Stand-up ilta elokuussa (14.8). Syksyllä ehkä teatterikerhoa, 

pikkujouluksi jotakin. Kesällä talkoillaan teatterialueen kunnostuksen parissa.  

 

Nakkilan joulukatu ry suunnittelee  seuraavaksi joulukadun avajaisia marraskuulle. Emmoilla on 

jo kirkkokonsertti varattuna ko. viikonlopulle. 

 

Mietittiin Aronuoman kunnostusta. Virkistys-/retkeilyhankkeisiin on Elyllä ollut monia 

hankehakuja. Aronuomaan purkaa keskusta-alueelta koottuja hulevesiä, Elyllä on myös useita 

hankkeita niihin liittyen. 

 

  

6. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat  

  

Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen on tullut parista yhdistyksestä kerhoideoita. Lisääkin 

mahtuisi. Napakoilta teatteria, Emmoilta Nakkilan historiaan liittyvä kerho, Soteekin kautta on 

yhteistyötä vireillä ja Satasirkukselta sirkuskerho. Kirkonseudun koulun opettajia ja 

koulunkäyntiavustajia sekä vapaa-aikapalveluiden työntekijöitä on myös lupautunut kerhojen 

ohjaajiksi. Hankehakemus tehdään 15.4. ja toiminta käynnistyisi 09/2021 mikäli myönteinen 

hankepäätös saadaan.  

 

Kuperkeikkaa läpi elämän 4 -hanke on menossa (16.3-31.12.2021). Hankkeen kohteena on 

varhaiskasvatus ja esiopetus, aikuiset, ikiliikkujat ja soveltava liikunta. Yhdistyksiin liittyen 

yrittäjät on mainittu hankesuunnitelmassa . Liikunnanohjaaja Tiilikainen työskentelee 

hankkeessa. Lisäksi Harrastus meitä yhdistää 2. -hanke on käynnissä toukokuun loppuun. 

 

Seuratukien hakuaika 1.4-30.4. 

 

Pop-jazz leiri pidetään heinäkuussa Nakkilassa koronatilanne huomioden.  

 

Muistutettiin liikuntahallin turvallisuusjärjestelyistä, liikuntakeskuksen iltakäyttäjille on 

lähetetty viestiä turvallisuusasioista ja tämä toivottiin käytävän läpi ohjaajien kanssa. Isomman 

tapahtuman järjestämiseksi kootaan järjestäjien avuksi ohjekansio. Turvallisuustauluja on 

laitettu myös liikuntahallin oviin. Infon aukioloja on laajennettu. Info on heinäkuussa ehkä 

kesälomalla. Hallin vuorot tulossa jakoon toukokuussa. 

 

Kesällä leirejä koululaisille viikolla 23,24,25,26 sekä 31.   

 

Vapaa-aikapalveluiden työntekijöiden tehtävien toimenkuvia on täsmennetty ja tämä näkynee 

myös yhdistys ja seurakentille. 

 

Kyl määki ko sääki-liikuntatempaus kannustaa jokaista lähtemään ulos huolehtimaan 

hyvinvoinnistaan ulkoillen haastaen kavereita mukaan! Tapahtuma on facebookissa.  

 

Kunnan hyvinvointikertomus (4-vuotinen) on työn alla. Se esitellään uudelle valtuustolle 

syksyllä.  

 

Valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä on 10.5. Ideoidaanko tähän yhdessä jotakin?  

Lähiliikunta-viikko mahdollisesti vielä toukokuussa? 

 

 

7. Yhdistysvuosikellon valmistelu 

 

Vuosikelloon on saatu vanha pohja. Storage on ilmoittanut kesän rompepäivät. Harmonikka 

viikko syksyllä. Marraskuussa joulukadun avajaiset, Emmojen kirkko-konsertti.  

 

Kivelä toivoi liikuntakeskukselle omia facebook-sivuja hallin tapahtumista. Naski totesi, että 

tiedotuksen aktivointia on toivottu jo vuodesta 2019 asti.  Ketola totesi asian nytkähtäneen 

liikkeelle kunnan puolesta. Tarkoitus olisi myös aktiivisesti myydä hallin vuoroja.  



 

Tulevia tapahtumia voi ilmoittaa Sarille! 

 

 

8. Viestintä seuraparlamentin ja yhdistysten välillä:  

 

Päätettiin, että kunnan www-sivuille laitetaan parlamentin jäsenten yhteystiedot, kokousten 

esityslistat ja muistiot. Ketola lähettää esityslistat ja muistiot tiedoksi sähköpostilla kaikille 

yhdistyksille. 

 

 

 

9. Nakkilan liikuntakeskuksen käyttäjähinnaston kommentointi 

 

Esityslavan kokoaminen kuuluu vuokrahintaan. Lavan vuokrasta useammaksi päiväksi toivottu 

kohtuullistamista.  

 

Keskusteltiin kahvion vuokrasta. Voisiko se kuulua salivuokraan, kun salia vuokrataan 

turnauksia varten. Keskusteltiin vessaan pääsemisestä ja kahvion käytöstä, esim. jalkapallopelin 

yhteydessä ja tähän liittyvistä vastuista ja siivoamisesta.  

 

Rantala tiedusteli, että onko lainvastaista vaatia ulkopaikkakuntalaisilta salin vuokraajilta 

korkeampia hintoja kuin nakkilalaislta? Ketola vastasi, että asia on selvityksen alla ja sitä on 

kysytty Avilta. Todettiin, että Porissa on silti sama juttu, ulkopaikkakuntalaisille kovemmat 

hinnat. 

 

10. Muut esille tulevat asiat  

 

   Ruokaneuvo-liveä onniteltiin tunnustuksesta!!  Onnea!! 

Nakkilasta on tulossa lähiruokavideo. 

Syyskuussa isompi kokous yhdistyksille. 

Ehdotettiin uutta mainosvideota Nakkilasta. Kenties oma Youtube-tili? 

Laskutus tiheyteen ja laskujen oikeellisuuteen toivottiin muutosta.  

Yleis- ja kohdeavustusten haku on meneillään. Tulossa muutoksia tulevina vuosina. 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Keskiviikkona 19.5.2021. klo 18.15 

   

12. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.54. 
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