
        

 
    

    

Nakkilan kunta    MUISTIO 

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
  
   

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 1/2022 
  
  
Aika: 10.2.2022 klo 18.00  

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

Kokouksen osallistujat: Maria Salo, Antti-Matti Kivelä, Anna Kari, Matti Ampio, Jutta Vaahtio (poistui 19.10) 

Anna Halinen, Maria Lehmuskallio-Loula, Mervi Naski (saapui 18.20), Eero Rantala ja Sari Ketola  

  

  
1. Kokouksen avaaminen  

Sari Ketola 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 

Muistio hyväksyttiin. 
  

5. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat  
Emmat kiittävät Saria ja kuntaa nopeasta ja informatiivisesta viestinnästä.  

 
6. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat  

- kerhot alkavat vkolla 9 
- abloy entry -oviohjausjärjestelmä on käytössä liikuntakeskuksella 
- kahviohanke yhteistyössä työpajan kanssa, toimintamallia työstetään vielä. 
- matkailutyöryhmä kokoontui 8.2, työn alla matkailustrategia. 
- hiihtolomaksi on tulossa ohjelmaa 
- kesän ohjelmaa minileirejä, yhdistyksille pidettäväksi? 
- vakiovuorojen vuorojaot: kesälle? Syksyn vuorojaot? Toukokuun alku? 
- seuratukihakemukset 04/2022. Hakua käsitellään sivistysvaliokunnassa 15.3, odotettavissa  
pieniä muutoksia. 
- markkinointi ideaa: kunta voisi esitellä seuratoimintaa nyt kun rajoitukset poistuvat. 
 

7. Liikuntakeskuksen vastuu- ja käyttöehdot tarkistettavaksi 
Ehdot koskevat sekä seuroja, että yksityisiä varaajia. Kommentointi Sarille maanantaihin 
mennessä. 

 

8. Yhdistysillan 1.3. työryhmien teemat 
 
Teemoja on kolme:  
Seuratukien kriteerit jatkossa 
Toiminnan jatkuvuus, jäsenhankinta 
Tulevien tapahtumien järjestelyt ja tapahtumien vuosikello 
 



 

9. Leaderin teemahankkeet 2022 
Aiheesta on lähetetty sähköpostia. Teemahankkeita voi hankea mm. harrastevälineisiin, tilojen ja 

harrastepaikkojen kunnostamiseen ja uuden toiminnan aloittamiseen. Rahaa on vielä jäljellä. 

Haku on käynnissä 20.3. asti. 

 

10. Vapaaehtoistyöt ikääntyville, seurojen jäsenistä vapaaehtoisia? Matti Ampio 
Muun muassa ikäihmisillä olisi pieniä töitä, esim. lumenluontia ja ruohon leikkuuta, johon 
tarvittaisiin vapaaehtoista apua. 
Päätettiin tehdä Nakkilassa tapahtuu facebook-ryhmästä Nakkila talkoilee-ryhmä, johon voi 
laittaa avunpyynnön.    

 
 

11. Muut esille tulevat asiat  
Ei muita asioita. 

 
12. Seuraavan kokouksen ajankohta   

Ma 28.3.2022 klo 17.30 alkaen. 
 

13. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.15. 
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