
 
 

 

 
NAKKILAN KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITO VUONNA 2021: 
 
Viranomainen Kokoustenpitoaika Pöytäkirjan nähtävänä pito 

Valtuusto yleensä maanantaisin, 
5 - 6 kokousta vuodessa. Kokousten 
alkamisaika on kello 17.00, ellei toisin 
päätetä. 

maanantai 8.2. 
maanantai 19.4. 
maanantai 14.6. 

 

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.nakkila.fi/paatoksenteko) neljän päivän kuluttua 
kokouksesta, yleensä kokouksen jälkeisenä perjantaina.  
 

Kunnanhallitus pääsääntöisesti kaksi kertaa 
kuukaudessa yleensä maanantaisin. 
Heinäkuussa ei ole kokousta.  
Kokousten alkamisaika on kello 16.30, 
ellei toisin päätetä. 
Tämän lisäksi kunnanhallitus kokoontuu 
iltakouluihin tarpeen vaatiessa. 
 
maanantai 15.2. 
maanantai 8.3. 
maanantai 29.3. 
maanantai 12.4. 
maanantai 26.4. 
maanantai 10.5. 
maanantai 24.5. 
maanantai 7.6. 
 
 

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.nakkila.fi/paatoksenteko) neljän päivän kuluttua 
kokouksesta, yleensä kokouksen jälkeisenä perjantaina. 
 

Sivistysvaliokunta Kokousten alkamisaika on kello 16.30. 
Tarpeen mukaan kokouksia voidaan 
pitää muinakin ajankohtina. 
 
keskiviikko 10.2. 
tiistai 16.3. 
tiistai 20.4. 
tiistai 1.6. 
 

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.nakkila.fi/paatoksenteko) kokousta seuraavan viikon 
maanantaina, ellei kokouksessa toisin päätetä. 

   

Tekninen valiokunta Kokousten alkamisajankohta on kello 
17.00 
 
torstai 18.3. 
torstai 22.4. 
torstai 3.6. 
torstai 9.9. 
torstai 14.10. 
torstai 11.11. 
torstai 16.12. 
 
 

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.nakkila.fi/paatoksenteko) kokousta seuraavan viikon 
maanantaina, ellei kokouksessa toisin päätetä. 

 
Kokouspäivämäärät ovat ohjeellisia, joten muutoksia saattaa 
vuoden mittaan tulla. 
 

 
Tarkastuslautakunta 

 
17.2.2021 
21.4.2021 
5.5.2021 
 
Tarkastuslautakunta kokoontuu  
tarvittaessa.  
 

 

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.nakkila.fi/paatoksenteko) kokousta seuraavan viikon 
maanantaina, ellei kokouksessa toisin päätetä. 

 
 

   

K U U L U T U S  



Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä joka kuukauden 1. toimistopäivä asianomaisella osastolla. 

Nakkilan kunnan kokouskalenteri ja pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen nähtävänä kunnan internet-sivulla kohdassa Päätöksenteko. 

 
PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN ALAISENA TOIMII KOLME 
SEUDULLISTA JAOSTOA:  

- ympäristöterveysjaosto 
- jätehuoltojaosto 
- joukkoliikennejaosto 

Näiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta www.pori.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat 
 

Nakkilan kunta 
 
– kunnanviraston käyntiosoite: Porintie 11 
– postiosoite: PL 50, 29251 NAKKILA 
 

 
- Internet-kotisivu:  

www.nakkila.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nakkilassa 13.4.2021 

- Sähköpostiosoitteet:  

 viralliset asiakirjat:  
kirjaamo@nakkila.fi 

 viestit: 
nakkilan.kunta@nakkila.fi 
etunimi.sukunimi@nakkila.fi 

 
NAKKILAN KUNNANHALLITUS 

 

  

 

http://www.nakkila.fi/

