
        

 
    

    

Nakkilan kunta    MUISTIO 1.9.2021 

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
  
   

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 4/2021 
  
  
Aika: 1.9 alkaen klo 18.00. 

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

Kokouksen osallistujat: Maria Salo, Antti-Matti Kivelä, Matti Ampio, Jutta Vaahtio,   

Anna Halinen (sihteeri), Mari Nurmi, Mervi Naski (teams-yhteydellä) ja Sari Ketola  

  

  

1. Kokouksen avaaminen 

Maria Salo 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: 2020 ja 2021 vauvat on saatu koottua. 2021 ryhmässä mukana myös odottajia ensi kertaa. 

Perhekahvila toimii joka toinen perjantai. Koulumummut ja -papat ovat aloittaneet myös 

useammassa alakoulussa. 

   

         Liikuntaseuran jumpat pyörivät. Patereilla on harjoituskausi käynnissä. 

 

Nastan ulkokausi alkaa olemaan lopuillaan. 13.9 futiskouluohjaajan startti.  Beach Volley -kenttä 

on hiekkaa vaille valmis. 

 

Nakkilan Seniorit osallistuvat Amazing Race-tapahtumaan. Tervasmäen laavulla lenkkeiltiin ja 

paistettiin makkaraa. Humppilassakin käytiin kesällä saunomassa yhdessä Harjavallan latu- ja 

polun porukan kanssa. Kesällä oli myös lauluilta. Heinäkuussa käytiin taidekeskuksessa (Salmela 

Maria Ylipää, Valtteri Torikka). 

  

Kesäteatteri on ollut hiljainen koronan takia. Lauantaina 25.9 pidetään Nahkiasmarkkinat. 

Käsityömerralla ei ole myöskään ollut tapahtumia. Joulukatu on suunnitelmissa toteuttaa 

pienempänä tapahtumana. 

 

6. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat  

 

Harrastamisen Nakkilan malli: kerhot alkavat maanantaina. Kerho sana pudotetaan jatkossa 

pois. Porukkaa on ilmoittautunut kivasti. 



 

Hyvinvointi-lehti on ilmestynyt. 

 

Yhdistysillassa 23.9. mm. Leader-Karhuseudulta info, yhdistysohjelma ja Nakkilan 

työllisyyspalvelut. 

 

Amazing Race tapahtuma tulossa 11.9. 

 

MiiaMaija Kurtakko on aloittanut määräaikaisena etsivänä nuorisotyöntekijänä. 

 

Popjazz-leiriä kannattaa hyödyntää enemmän,  ideointa keväällä. 

 

Liikuntahallin ovienhallintajärjestelmään kartoitetaan parannusta etenkin viikonloppukäyttäjille. 

 

Haussa on uusi sivistysjohtaja ja hallintojohtaja 

 

 

7. Yhdistysohjelma, kyselyn valmistelu/kommentointi 

Kysely ei saisi olla kovin pitkä. Voisiko kysely olla kaksiosainen, jossa ensimmäisessä kyseltäisiin 

faktat ja sen pohjalta pidettäisiin ns. yhdistysrekisteriä.  

Kaikkien parlamentin jäsenten tulisi miettiä perjantaihin mennessä laadullinen kysymys 

yhdistysohjelmaan ja lähettää se Sarille spostitse. 

 

8. Keskustelu seuratuen kriteereistä 

Keskusteltiin seuratuen valintakriteereistä ja vastikkeellisuudesta. Muutettaisiinko kohdeavustus          

pika-avustukseksi? Vaikuttaisiko aktiivisten jäsenten määrä avustuksen suuruuteen tai mitä 

muita kaikille yhteisiä kriteereitä löydettäisiin? 

 

9. Uuden seuraparlamentin jäsenten valinta, vaaleista ja käytännöstä sopiminen 

Parlamentin jäsenten toimikausi on 2-vuotinen. Parlamentti on toiminut nyt vasta vuoden, joten 

uudet valitaan ensi syksynä 2022. Hyväntekeväisyysjärjestöstä on kuitenkin esitetty 

seitsemännen jäsenen valintaa parlamenttiin. Muutetaan sääntöjä sen verran. 

  

10. Tapahtumakalenterin hyödyntäminen, toimenpiteet? 

Tapahtumakalenteri on otettu heikonlaisesti käyttöön, tsempataan!  

 

11. Muut asiat 

SM-Maastojuoksutapahtuma  7. – 8.5.2022 tarvitsee talkooväkeä. Lähtöpaikka jalkapallokentällä 

kentän puolesta puhuttaa. 

 

Liikunnanohjaaja ja kunnan jumpat ovat saaneet positiivista palautetta. Kuperkeikka-hanke 

mahdollistaa ohjaajan työllistymisen. 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.25.  
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