
        

 
    

Nakkilan kunta    PÖYTÄKIRJA  

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
   

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 5/2021 
  
Aika: 8.12 klo 17.30 

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

Kokouksen osallistujat: Maria Salo, Antti-Matti Kivelä (saapui n. 18.00), Jutta Vaahtio,   

Anna Halinen, Maria Lehmuskallio-Loula, Mari Nurmi, Mervi Naski, Eero Rantala, Sari Ketola ja Riikka Kuusisto-

Kajander.  

  

  

1. Kokouksen avaaminen 

Sari Ketola avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Maria Salo valittiin pj:ksi ja sihteeriksi Anna Halinen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

  

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Muistio hyväksyttiin. 

 

 

5. Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander puheenvuoro 

 

Riikka Kuusisto-Kajander esittäytyi ja painotti yhteistyön merkitystä. Yhdistystoiminnan 

varmistaminen ja mahdollisuus vapaa-ajan harrastuksiin on kaikkien kuntalaisten etu.  

 

Rieskaronmäen muinaismuistoaluetta kehitetään mahdollisesti yhteistyössä LC Ulvilan kanssa. 

  

 

6. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat  

 

- Liikuntaseuroissa korona rajoittaa vielä vähän toimintaa. Koronapassi on käytössä peleissä. 

Lentopallotolpat ovat huonossa paikkaa varastossa. Tekonurmikentän valoista kulmavalo on 

sammunut. 

-SM-maastot 7-8.5.2022, vapaaehtoisia tarvittaisiin. Voisiko kesäteatterilla olla katsomo?  

-Kesäteatterilla on kesäksi käynnissä oleva projekti. Maria Salon tilalle on tullut uusi 

puheenjohtaja.  

-Yrittäjäyhdistys on suunnitellut tulevaa vuotta. 

-Käsityömerta on pitänyt Joulumarkkinat Villilässä. 

-MLL:llä on toimessa koulumummut ja -vaarit, perhekahvila ja vauvakerhot. 

- Koulujen tukiyhdistyksillä on menossa jäädytyskausi. Tukiyhdistyksille maksetaan jäiden 

hoidosta.  

-Mailaton vuoro kunnan jäällä on hyvä juttu. 

 



7. Sivistystoimialan/vapaa-ajan ajankohtaiset asiat  

 

-Oviohjausjärjestelmä käyttöönotto, ASIOn-kautta voi varata esim. kahvion tai hallin. Sisään 

pääsee ilman avaimia. Päivitys varauksista onkin entistä tärkeämpää ja tarkempaa. Esmikko 

tullaan luultavasti uusimaan tulevien vuosien aikana. Käyttöaste toivottavasti kasvaa uudistusten 

myötä. 

- 27.-31.12 järjestetään hallilla maksuttomia vuoroja, kuten syyslomalla. Syyslomalla oli 33 

varattua vuoroa! 

 

-Koulujen iltakäyttöä voisi lisätä. 

Keittiöistä yhteyttä voi ottaa ruokapalvelupäällikkö Sulin Kirsiin. 

 

 

8. Yhdistysohjelma, kyselyn tuloksia 

Sari Ketola esitteli kyselyn tuloksia. Kyselyyn oli tullut 18 vastausta. 

Keskusteltiin talkoolaisten wa-ryhmästä tai muusta kanavasta. 

Yhdistykset tekevät paljon yhteistyötä keskenään. 

Yhdistysohjelman kyselyn tulokset on liitteenä 1. 

Vuoden alussa pidettävässä yhdistysillassa käytäisiin läpi kyselyn avoimia kysymyksiä 

työpajatyöskentelyn merkeissä. (to 3.2 tai to 10.2 klo alkaen). 

 

9. Leader-hankkeiden haku, tulossa uudet teemahankkeet 

Aihetta on käsitelty yhdistysillassa ja esim. Emmat ja NTK ovat tehneet hankkeet, jotka ovat 

saaneet rahoitusta. 

  

10. Vuosikellon suunnittelua 2022 

Kevätmarkkinapäiviä ei ole sovittu. Nahkiais- ja joulumarkkinat on sovittu. 

  

11. Yksittäisen henkilön tukeminen, sponsorointiin liittyvää keskustelua 

Voisiko kunta tukea esim. yksittäisiä menestyneitä urheilijoita esim. stipendien muodossa? 

Stipendeille voisi olla hakujärjestelmä. Onko pakko ole menestynyt juuri urheilussa?  

Asiaa ei lähdetä toistaiseksi viemään eteenpäin. 

 

12. Hyväntekeväisyysjärjestöt: kunnan tilojen maksuton käyttö?   

Maksuton käyttö yhdistyksille tasapuolisesti toisi enemmän ihmisiä.  

Tilat olisivat kaikille ilmaisia. Koeaika ja käytänteet? Hyvinvointikoordinaattori valmistelee asiaa 

sivistysvaliokunnalle.  

 

13. Muut asiat 

- Sydän-Satakunnan juttu, MLL koulumummut- ja vaarit 

- sometus: pyyntö tägätä kunnan ig-tiliä @nakkilankunta  

- Sivistysjohtaja toi vielä joulutervehdyksen 

- Liikuntahallin kenkäteline voisi olla toisenlainen.  

- ensiapukaapin siirtäminen defin yhteyteen?  

 



14. Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 
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