
     Muistio 2/2021 

 

Nakkilan elinkeinotiimin kokous  

 

Aika:  24.5.2021 14.00-15.30 

Paikka: Hotelli Verstat Villilä 

Osallistujat:    

Nina-Mari Turpela kunnanjohtaja puheenjohtaja 
Harri Aalto  kunnanhallituksen pj 
Ilmo Myllymaa kunnanvaltuuston pj  
Maria Salo  Nakkilan Yrittäjät pj sihteeri 

 Lassi Väkiparta  Nakkilan Yrittäjät 
 Mika Isoniemi Nakkilan Yrittäjät 
 Harri Höglund Verstas Juhlat    

Jussi Kuvaja  Nakkila-Luvian Osuuspankki 
  
 
Poissa Piia Tiainen  Suominen Oyj 
 Eetu Bragge   Nakkilan Yrittäjät 

Markku Pohjonen  Nakkilan Yrittäjät 
 
 
  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 

2. Koronan vaikutus elinkeinotoimintaan / tilannekatsaus 

 Koronan vaikutus ei näy ainakaan perustettavien yritysten määrässä, Nakkilaan 
perustettu paljon maaliskuun aikana. Uusien yrittäjien palvelussa työskentelee 
Anna Heikintalo. Varsinkin nuoria yrittäjiä on perustanut yrityksiä. 

 

 Koronan vaikutukset eivät ole kovin suuria yhteisöveronmaksajiin.  
 

 Koronatiedottamista on pyritty parantamaan kunnassa. 
 

 Valtionkonttorin kustannustuki on aukeamassa. Hakeminen on helppoa 
yrittäjille. Yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä omaan kirjanpitäjäänsä.  

 

 Näyttää siltä, että isoa konkurssiaaltoa ei ole odotettavissa. Vienti on elpynyt 
samalle tasolle kuin ennen koronaa.  

 
3. Kunnan kuulumiset 

 
Nina-Mari Turpela  

 Tilinpäätös on hyväksytty ja kunnan taloustilanne on hyvä. Tilikausi oli 
voitollinen noin 1 miljoonaa euroa. Tähän ei kuitenkaan pidä tuudittautua liikaa. 



Korona tukien avulla tulos on positiivinen, mutta edelleen muutoksia ja 
uudistuksia pitää tehdä. 

 

 Sivistystoimi lähtee kohti uutta. Uuden sivistysjohtajan rekrytointi on 
käynnistymässä. 

 

 Terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyneet kokonaisuudessaan Kessotelle. 
 

 Tasoristeys muutokset kunnassa, seuraava iso investointi jota valmistellaan 
parhaillaan. 

 
 
Harri Aalto 

 Kotitehtävään viitaten Nakkilan tulee erottautua muista palveluiden, tonttien ja 
koulutuksen avulla. Osa-alueet joihin tulee panostaa pitkällä tähtäimellä.  

 
Ilmo Myllymaa 

 Kiitokset elinkeinotiimille kuluneista vuosista. Seuraava elinkeinotiimi 
kokoontuu jo uudella kokoonpanolla vaalien jälkeen. 

 
4. Nakkilan Yrittäjien kuulumiset 

 
Maria Salo 

 Elinkeinotiimin kokoonpano muutosehdotus. Katsotaan syksyllä uusia jäseniä 
elinkeinotiimiin, koska kaikki eivät pääse osallistumaan kokouksiin yhtä usein. 
Pohditaan yhdessä miltä toimialoilta halutaan. Ehdotettu Jussi Kiviojaa (Nakkila 
Works) mahdolliseksi uudeksi jäseneksi.  

 
5. Suurempien yritysten ja rahoitusalan kuulumiset 

 
Jussi Kuvaja /Nakkila-Luvian OP 
Yrittäjät investoivat tällä hetkellä hyvin.  
 
Osalla pankeilla kasvu on jämähtänyt kuten. Haetaan voimaa kasvuun pankkien 
yhdistymisistä kuten esim. OP Sastamala, OP Satakunta ja OP Satapirkka fuusio. 
 
Nakkila-Luvian Osuuspankilla on hyvää kasvua. Sijoituspalveluosaajia on nyt 2 
pankkipalveluissa ja se tuo lisää osaamista taloon. Asiakastyytyväisyys on myös 
erittäin hyvää tasoa. Pankilla on nousujohteinen drive päällä. 
 

6. Kotitehtävä: Kunnan markkinointi ja kohteet 
 
Ideoita miten markkinoida Nakkilaa ja mitä kohteita 
Harri Aalto 
Tapahtumat= haetaan erilaisia tapahtumia Nakkilaan. Miksi emme voisi olla pienten 
kuntien Tampere?  
 
Hyvät harrastusmahdollisuudet vapaa-aikaan 
 
Portti laadukkaaseen elämään 
 
 
 
 
 



Harri Höglund 
Nakkilan edut ja ainutlaatuisuus esille tekstien, kuvien ja tarinoiden avulla. 
Etusivulle kuvakavalkadi liittyen asumiseen ja ympäristöön, lohikoski, kireät siimat, 
upeat peltomaisemat, lapset liikkuvat/liikuntahalli/vihreät kentät, kivat asuinalueet. 
 
Sitten tarinoita Nakkilalaisista ja miksi asuvat täällä, haastattelun muodossa. Sekä 
yrittäjiä, että palkansaajia, opiskelijoita, eläkeläisiä. Vaikka haastattelujen kautta. 
Onnistumisia ja kivoja kuvia. Annetaan kasvot Nakkilalle. 
 
Osio tonteista, hinnoista ja eduista asua täällä. 
 
Sivuille myös video, joka esittelee tiiviisti ja raikkaasti Nakkilan.  
 
Listaus 100 asiaa joita voit tehdä Nakkilassa  
https://www.hotelliverstas.fi/aktiviteetit 
 
Markku Pohjonen (toimittanut kommentit  kokoukseen aiemmin) 
Jokiranta/Arantilankoski-> kalastus, melonta muu virkistyskäyttö. Lyhyet 
kulkuyhteydet. Lähellä Poria, Harjavallan suurteollisuuspuistoa ja esim. Yyteriä.  
 
Maria Salo 
Matkailu ja kunnan esittelyvideo. Nyt alustava markkinointisuunnitelma laadittu niin 
hyvä lähteä kehittämään asioita yksi kerrallaan. markkinointi ei aina vaadi suuria 
panostuksia vaan hetken paneutumista ja niin että siitä tulee luonteva osa omia 
työtehtäviä joka toimialalla kunnassa.  
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 

8. Seuraava kokous 
Kunnanjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan elinkeinotiimin kokouksen 
ajankohdan.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.35 

 
 
 

Maria Salo 
muistion laatija 

https://www.hotelliverstas.fi/aktiviteetit

