
     Muistio 3/2021 

 

Nakkilan elinkeinotiimin kokous  

 

Aika:  1.11.2021 klo 14.00-15.30  

Paikka: Kunnantalo 

Osallistujat:    

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

 Lassi Väkiparta  Nakkilan Yrittäjät 
 Markku Pohjonen  Nakkilan Yrittäjät 
 Jussi Kuvaja  Nakkila-Luvian Osuuspankki 
 Jussi Kivioja  Nakkila Works 

 
 
Poissa  
 Eetu Bragge   Nakkilan Yrittäjät 

Harri Höglund Verstas Juhlat 
 
  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 

2. Koronan vaikutus elinkeinotoimintaan / tilannekatsaus 

 Käydään asiat kohdassa 3. 
 

3. Kunnan kuulumiset 
 
Nina-Mari Turpela  

 Uusia yrityksiä perustettu Nakkilaan, yhteensä 464 yritystä ja 23 uutta perustettu 
2021 aikana.  Tietoa ei kuitenkaan pois muuttaneista tai Nakkilaan siirtyneistä 
yrityksistä. 
 

 Hyvänä asiana voidaan todeta, että koronasta ei isoja näkyviä vaikutuksia 
kunnalle. 

 

 Keväällä 2022, koronan helpottaessa tarkoitus aloittaa yrityskierrokset yhdessä ja 
erikseen Nakkilan Yrittäjien puheenjohtajan kanssa. 

 

 Kunnan tiedottamista parannettu entisestään koronatukipakettien osalta 
yrittäjille. 

 

 Kuntaveron korotus tulee olemaan edessä, koska tehtyjä säästöehdotuksia ei 
hyväksytty.   



 

 Kuntaan perustetaan talouden tasapainotustyöryhmä. 
 

 Suurin säästömahdollisuus tulee kouluverkkouudistuksen kautta. Painelaskelmat 
tehtävä tarkkaan että lopullista päätöstä. 

 

 1,2-1,5  miljoonan säästötavoite 
 

 
Harri Aalto ja Ilmo Myllymaa 

 Tilinpäätöksen arvioidaan olevan alijäämäinen n. 1,2 miljoonaa. Veronkorotus 
näyttää olevan vallitsevin vaihtoehto. 

 Kouluverkkouudistus tulee muuttamaan tilannetta jossain kohtaa, mutta ei vielä. 
Myös rautatien tasoristeys uudistus vaikuttaa Nakkilan kunnan talouteen 
investointina.  

 
4. Nakkilan Yrittäjien kuulumiset 

 
Maria Salo 

 Markkinavuoropuheluillan järjestäminen tulevana keväänä, tullaanko tällaista 
järjestämään?  
Nina-Mari Turpela: Tilanne on vielä auki ja edetään koronatilanteen mukaan. 
Kunnan strategia huomioiden, kunnalle ollaan tekemässä omaa hankinta- sekä 
matkailustrategiaa. 
 

Markku Pohjonen 

 Tervasmäentien kunto huolestuttaa kuntalaisia ja yrittäjiä  
Nina-Mari Turpela: Tien huono kunto on tiedossa ja siitä on raportoitu ELY- 
keskukselle, kunta ei pysty itse suoraan vaikuttamaan kyseisen tien kuntoon, kuin 
tekemällä kirjelmät ELY- keskukselle tien kunnosta.  
 

5. Suurempien yritysten ja rahoitusalan kuulumiset 
 
Jussi Kivioja Nakkila Works Oy 

 Hienoa että matkailustrategia on valmisteilla 

 Tällä hetkellä vienti vetää hyvin, n. ¾ osaa on vientiprojekteja. Materiaalien 
saatavuus vaikuttaa projekteihin. 

 Työntekijöiden saatavuus heikkoa ja tarve uusille työntekijöille olisi. Pitäisi 
paremmin kartoitta myös ulkomaisen työvoiman saatavuutta. 

 Kouluyhteistyön merkitys paikallisille yrityksille, yritysten tulisi näkyä paremmin 
oppilaille, miten kouluyhteistyötä tulisi parantaa? 
Nina-Mari Turpela: Selvitellään kanavia miten paikalliset yrittäjät ja 
työnhakijat kohtaisivat paremmin.  
Maria Salo: Kouluyhteistyökuvioista puhuttu uuden sivistysjohtajan kanssa, 
asiaa viedään eteenpäin. 

 
Jussi Kuvaja /Nakkila-Luvian OP 

 Nakkila-Luvian Osuuspankki panostanut osaavaan henkilökuntaan ja kouluttaa 
henkilökuntaansa.  

 Markkinoilla rakenteellisia muutoksia ja korkotaso olettavista nousemassa 
lähivuosina.  

 Pankin edustajistovaalit tulossa 

 Pankilla remontti, tulossa moderni toimistohybridi joka vastaa nykyajan 
pankkimaailmaan tarpeita. 



 Yrittäjien aamubrunssi taas suunnitteilla 14.12. 
 
 

6. Vuoden Yrityspalkinto 
 
Kuntalaiskyselyssä kolmen parhaan joukossa myös Eetu Bragge. Elinkeinotiimin 
ehdotus vuoden Yrityspalkinnon saajaksi on Eetu Bragge. Asia käsitellään vielä 
kunnanhallituksessa. Palkinto annetaan kunnanvaltuuston viimeisessä kokouksessa.  

 
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 


