
        

 
    

    

Nakkilan kunta    ESITYSLISTA  

Porintie 11  

29250 Nakkila  

  
   

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 3/2022 
Aika: 16.5 klo 18:00 

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

Kokouksen osallistujat: Maria Salo, Antti-Matti Kivelä, Anna Kari (poistui 19.00), Matti Ampio, Jutta Vaahtio 

(saapui 17.50) Anna Halinen, Maria Lehmuskallio-Loula 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  
-13.8 Stand up-ilta kesäteatterilla.  
-Kysyttiin, että olisiko kunnan rakennuksissa ylimääräisiä varastoja yhdistyksille? Ei ole. 
-Kahvioon toivottiin tarkempia siivousohjeita ja ne ovat päivitetty 
-Tilavarauksia voi Asion lisäksi tehdä myös pyyntönä liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi 
(0447475914) 
-Tupakointi roskiskatoksen takana on kielletty, kuten koko hallin alueella. Toivotaan, että 
seuratkin välittävät tupakoimattomuusasiaa omissa kanavissaan. Tämä on kaikkien 
hallinkäyttäjien yhteinen asia.  
   

6. Vapaa-aikatoimen ajankohtaiset asiat  
- Jytryn kevätfoorumi ke 8.6, myös striimattuna. Sari pitää avajaispuheen. 

- kerhoja tulossa taas koululaisille syksyllä 22, ohjaajia haetaan. 

- popjazzleiri pidetään 5-15.7. 14.7 pääkonsertti, jossa puffetti. Puffetti on ollut perinteisesti Viren 

pitämä. Voisi olla myös joku muu seura, olisiko halukkaita? Lisäksi tarvitaan myös 

liikenteenohjaus, siitä maksetaan 9€/h/henkilö. Tuotto molemmista tulee yhdistyksille.  

- Hyvinvointilehdelle ei ole rahoitusta ensi vuodelle. Suunniteltiin uutta markkinointilehteä.  

- Amazing Race järjestetään 10.9. Ainakin yli 10 rastia. Ilmoittautuneita yrityksiä ja yhdistyksiä 

on jo aika paljon. 

- Liikuntahallin kesäaukioloajoista infotaan piakkoin.  

 

7. SM-maastot, palautteet 
- Tapahtuma oli pääosin onnistunut. Toivotaan jatkossakin vastaavia tapahtumia Nakkilaan. 
Liikuntakeskuksen tilat ja ympäristö soveltuu hyvin ko tapahtumien järjestämiseen.  

 
8. Seurojen ja yhdistysten aktivointi hankehauissa, toimenpiteet?   

- Hankesparraamo Karhuseudulta tulossa yhdistysiltaan.  
- Kyläilta 2023? 
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9. Ola Areena, Beachvolley kentän avajaiset 
- 9.7.2022. 8 joukkuetta? Jutta ja A-M jatkaa suunnittelua. Koko perheen tapahtuma. 
 

10. Kuntalaisilta noussut toive: Harrastuksia 4-6 vuotiaille, Maria Salo 
- Urheiluseuroilta ja kansalaisopistoilta löytyy ainakin paljon ryhmiä lapsille. 

 

11. Yhdistysilta syyskuussa ja uuden seuraparlamentin valinta 
-Toimitaan sääntöjen mukaan. Jäseniä valitaan 9 kpl + 2 luottamushenkilöä. Vaalit pidetään 
yhdistysillan yhteydessä 14.9. Ehdokkaat täytyy ilmoittaa 1.9.2022 mennessä. 
Vammaisneuvoston pj pitää puheenvuoron esteettömyydestä yhdistysillassa. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 
 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta   
14.9.2022. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.  
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