Nakkilan kunta
Porintie 11
29250 Nakkila

MUISTIO

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 3/2021
Aika: 19.5 klo 18.15
Paikka: Nakkilan liikuntakeskus, Kuntopolku 1, Nakkila tai Teams-kokous
Kokoukseen osallistujat: Maria Salo (pj), Antti-Matti Kivelä, Anna Kari (teams-yhteydellä), Matti Ampio, Jutta
Vaahtio (sihteeri), Aleksi Nordlund, Mari Nurmi, Mervi Naski, Eero Rantala, Liisa Hietaoja ja Sari Ketola

1.

Kokouksen avaaminen
 Sari Ketola avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen
 Puheenjohtajaksi valittiin Maria Salo ja sihteeriksi Jutta Vaahtio.
3. Esityslistan hyväksyminen
 Lisättiin esityslistaan kohta 10. Jäsenen lisääminen seuraparlamenttiin. Näillä
muutoksilla hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
5.

Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat
 Yleisesti todetaan, että seurojen ja yhdistysten toiminta jatkuu rajoitukset huomioiden.
 Nasta harjoittelee ulkona. Kilpailutoiminta edelleen seis, pois lukien nuoret.
 Liikuntaseura järjestää aikuisille etätreenejä. Kovasti odotetaan rajoitusten purkua, jotta
aikuisten sisäryhmäliikuntaa päästäisiin taas toteuttamaan.
 Liikuntaseuralta iso kiitos kunnalle yhteistyöstä frisbeegolf ja ulkospinning
tapahtumapäivästä.
 Lähiaikoina tulossa lasten liike-koulutus Nakkilassa lapsia ohjaaville (avoin kaikille).
Useammista seuroista jo ilmoittautuneita.
 Liikuntaseuralla ajatuksena syksyllä aloittaa nuorten toiminnallinen/ matalan kynnyksen
ryhmä  Tästä heräsi keskustelua ja ajatusten vaihtoa vähän liikkuvien nuorten
aktivoimisesta. Jatkossa yhteistyötä kehitettävä nuokkarin kanssa. Nuokkarilla
perjantaisin nuorille varattu yksi lohko liikuntasalista, jossa mahdollista kehitellä
yhdessä nuorille jotain. Aleksi Nordlund alkaa kunnasta suunnitella tätä kuviota
syksyksi ja toimii tässä yhteyshenkilönä.
 Todetaan yhteisesti hienona sivistysvaliokunnassa läpi mennyt hallimaksu  hienoa, että
kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
 Vaikeista ajoista huolimatta keskustelu ja yhteistyö ovat olleet nyt avoimempaa kunnan
ja seurojen sekä yhdistysten kesken.
 Jos rajoitukset poistuvat/ lievenevät on suunnitteilla jalkapallon EM- kisastudio. Päivänä
suunniteltu 16.6. Ottelu alkaa klo 16.00. Pohdinnassa isompi koko perheen tapahtuma

















johon saataisiin muitakin toimijoita mukaan. Paikka joko liikuntahallilla tai
ulkotapahtumana kesäteatterilla. Kunnan puolesta yhteyshenkilönä toimii Mari Nurmi.
Kansallisilla senioreilla tulossa taidereissu. Vääksyssä ruokailu, tutustuminen
vesivehmaan vanhaan kenttään ja Päijät-Hämeen ilmailumuseoon. Kalkkisten kylä,
Marttilan tila, josta saa ostaa lahjatavaroita. Matkalla lisäksi Kimolan kanava ja Verlan
pahvitehdas, jossa voi tehdä ostoksia ja tutustua esihistoriallisiin kalliomaalauksiin.
Lopuksi Taidekeskus Salmela, kesänäyttely, Maria Ylipään ja Waltteri Torikan konsertti.
Tämä Mäntyharjulla.
Kansalliset seniorit järjestämässä lauluiltaa kesäteatterille. Ajankohta vielä avoinna.
Edelliset tapahtumat avoimia kaikille, taidematka jo täynnä. Senioreilla etuoikeus
osallistumiseen.
Matti kertoo myös maaottelumarssihaasteesta ja kannustaa väkeä osallistumaan. Haaste
on voimassa 25.5.2021 saakka. Haaste mukailee 80 vuotta sitten järjestettyä
Maaottelumarssin ideaa. Haasteeseen osallistuvan tulee suorittaa yhtäjaksoinen
vähintään 10 kilometrin mittainen marssi, toki pidemmänkin matkan saa kävellä.
Kävelyhaaste jatkuu 25.5. jälkeen Suomen Ladun ja monen muun järjestön
"kävelykipinä" haasteena koko loppuvuoden.’
Viime viikolla seniorien kävelytapahtuma Urheilutalon maastossa keräsi yli 30
osanottajaa.
Anna Kari toivoo tapahtumiin enemmän ryhmähyötyjä. Esim. hävikkiruuan
hyödyntäminen, terveellinen välipala tmv. kattavia tietoiskupisteitä.
Kesäteatterilla suunnitteilla ollut Standup elokuussa peruttu ja siirretty kesään 2022. Nyt
kesäteatterilla talkoiltu ja tarkoituksena kunnostaa kesän aikana teatterialuetta.
Toivottu tekonurmen jakoa asiossa jatkossa kahteen osaan.
Pohdittu kokouksessa Tervasmäen laavua- kenen vastuulla? Todettu, että liikuntareitti
mahdollisesti kuuluu kunnan vastuulle.
Kesällä starttaa erilaisia 4H-yrityksiä. Lisäksi tulossa Pihatyö pojat/ Hannu ja Vilho sekä
lastenhoitoapua.
Nakkilan maatalousnaisilla on toiminta lähinnä kesällä kudontapirtti Ainolassa,
turvallista harrastamista. Avaimen saa Jaana Pereltä.
Nakkila-seuralla on museo auki sunnuntaisin 20.6. alkaen klo 13-15, muuten otettava
yhteyttä Teuvo Ruohoseen tai Heikki Sivuun. Kirkonmenot 4.7.21 museon pihassa.
Länsi-suomen maa- ja kotitalousnaisten vieraslajitorjunta-hanke tarjoaa talkoita. Eli jos
kunnalla/ jollain alueen omistajalla on tarjota upea lupiini tai jättipalsamia, niin Ella
Turunen voisi olla kiinnostunut vetämään talkoot. Saataisiinko joukkoa kokoon?

6. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat
 5.6 lauantaina koulujen päätös. Toivotaan pientä ryhmää vapaaehtoisia jalkautumaan
rantaan nuorison kanssa. Ilmoittautumiset Aleksi Nordlundille
aleksi.norlund@nakkila.fi
 valtuustoaloite: puulaakiturnaukset jatkossa seurojen ja yhdistysten kesken/
järjestämänä.
 Avin vastaus liikuntahallin hinnoittelusta. Saa olla paikallisille ja seuroille oma
hinnoittelu.
 Päiväleirejä useampia tiedossa kesällä. Ryhmät tarkoitettu alakouluikäisille.
Uimakouluja myös eri-ikäisille kesäkuussa.
 Nuorille (11–12-vuotiaille ja 13–17-vuotiaille) kesällä reissu seikkailupuisto Huikeeseen
Poriin.
 Yhteislaulutilaisuudet alkavat 5.7. Tilaisuuksia järjestetään kahden viikon välein. Myös
omat tilaisuudset Hyppingillä ja Keinustoolissa. Ensimmäinen yhteislaulutilaisuus
järjestetään Villilässä.
 Meneillä olevat hankkeet: Harrastukset meitä yhdistää (päiväleirit), Kuperkeikkaa läpi
elämän 4. Harrastamisen Nakkilan malli –hakemusvaiheessa.
 Seuratukihakemukseen on tulossa luultavasti muutoksia ensi vuoteen. Liittyminen
selvemmin strategiaan ja hyvinvointikertomukseen ja suunnitelmaan.







7.

Markkinointi/mainonta: tapahtumakalenteri, kunnan fb ja Ig, fb sivusto: Nakkilassa
tapahtuu- liikuntaa ja kulttuuria. Sari Ketola valittu kunnan sometiimin vastaavaksi
väliaikaisesti.
Harrastuskysely - toivotaan ehdotuksia kiinnostavalle otsikolle kyselyyn? Jakakaa
seurat ja yhdistykset kyselylinkkiä omilla tahoillanne, kun se julkaistaan
Tilavuorojako tehty 2021-2022, seuroilla asio- tunnukset ja päivitysvastuu. Myös
vuorojen vaihto wa- ryhmässä.
Uusia rekrytointeja parhaillaan; mm. koulunkäyntiavustajia (5), matematiikan lehtori,
erityisopettaja, englanninopettaja, etsivä nuorisotyöntekijä.

Nakkilan kunnan Hyvinvointilehti 2021-2022
 Tavoitteena saada lehti jakoon elokuun puolivälissä, jolloin ajankohta olisi paras
harrastustoiminnan mainonnan kannalta.
 Sovitaan, että materiaali ja aineisto pitää olla valmiina 19.7.
 Sisältöaiheita, vinkkejä otetaan vastaan. Ehdotukset Sari Ketolalle.
 Mistä teemakirjoitus lehteen? (NTK ja Napakat oli viimeksi) Partio? Seniorit?

8. Nakkilan kunnan yhdistysohjelma, Kiitos N-M Turpela!
Hanna Ruohola, Satakylät Ry.






Nakkila ei mahdu enää käynnissä olevaan hankkeeseen mukaan, jossa on tehty
Satakunnan kuntiin yhdistysohjelmia. Satakylät Ry tarjoaa samalla konseptilla Nakkilaan
yhdistysohjelman valmistelua ja kirjoittamista.
Ohjelman tarkoituksena on tuoda esiin sekä kunnan että yhdistysten toiveet ja tarpeet.
Ohjelmaan kirjoitettujen toimenpiteiden avulla on tarkoitus lisätä asukkaiden
viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä luoda kunnalle pito- ja vetovoimaa. On tärkeää, että
jokaisessa vaiheessa sekä yhdistykset että kuntapäättäjät ja virkamiehet otetaan mukaan
valmisteluun. Kaikki työ tehdään neuvotellen ja sopien kunnassa nimetyn
yhteyshenkilön kanssa.
Tarkoituksena aloittaa syksyllä 2021 ja tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi kesään
2022 mennessä.

9. Amazing race Nakkila


Loppukesällä 11.9. järjestetään amazing race kilpailu ympäri Nakkilaa pyöräillen. Sarjat
13-17 vuotiaat ja aikuset. Tarvitaan seuroja ja yhdistyksiä mukaan järjestämään
tehtävärasteja tapahtumaan. Yhteyshenkilönä ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Aleksi
Nordlund, aleksi.norlund@nakkila.fi

10. Jäsenen lisääminen seuraparlamenttiin



Parlamentista puuttuu hyväntekeväisyysjärjestöjen jäsen. Sari kontaktoi ja kyselee
jäsentä mukaan. Jäsen päätetään yhteiskokouksessa syyskuussa.
Pohdintaa kuinka jatkossa seuraparlamentti koostetaan uudelleen. Syksyn yhdistysillassa
tarkoituksena ratkaista ja päättää asiasta.

11. Kokouksen päättäminen



Sovitaan seuraava kokous keskiviikkoon 11.8 klo 18.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.34.
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