
 

Kyselytunnille suunnatut kysymykset 

Ke 23.11 2022 klo.9:00-10:00 Kunnanhallituksen huone  

Vastaajina kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela  

Kunnanhallituksen pj Harri Aalto 

Kysymyksiä ovat laatineet oppilaskuntien hallituksien edustajat ja nuorisovaltuusto 

 

1. Mitkä arvot ovat kunnalle kaikkein tärkeimpiä ja miten nämä arvot näkyvät kunnan 

toiminnassa?  

2. Missä asioissa kunta on onnistunut? 

3. Missä asioissa kunnalla on parannettavaa? 

4. Uutta koulua ollaan vähitellen suunnittelemassa. Oppilaiden huoli on tulevan koulun 

välituntipiha. Pihaan toivotaan monipuolisuutta ja siitä toivotaan sellaista, että se huomioi 

jokaisen ikäluokan. Välineitä toivotaan riittävästi oppilasmäärään nähden. Oppilaat toivovat 

pääsevänsä osallistumaan välituntipihan suunnitteluun. Miten oppilaat osallistetaan 

koulupihan suunnitteluun?  

5. Nakkilassa ei ole virallista uimarantaa. Onko tähän jotain jokin erityinen syy? 

6. Liikuntapaikkoja kehitetään niin löytyisikö skeitti/skuuttiparkille jostain rahaa ja paikka? 

Parkkia tulisi käyttämään kaikenikäiset lapset ja nuoret. 

7. Toivotaan, että kunta panostaisi ja kannustaisi yrittämiseen etenkin nuorten yrittämiseen. 

8. Voitaisiinko Nakkilassa panostaa kulttuuriin ja taiteeseen? Kaikki keskitetään liikuntaan. 

9. Nakkila tarvitsisi oman kauppakeskuksen ja kaupan, mikä olisi auki pidempään kuin klo.21 

asti. Myös useampi kauppa olisi hyvä, esim. Lidl. 

10. Saataisiinko me Viikkalan välituntipihaan hämähäkkikeinu? 

11. Onko kunnanjohtajan työ kivaa? Mikä on parasta ja mistä et tykkää? 

12. Miksi Nakkilan kouluissa ei tarjoilla välipalaa, maksullista tai ilmaista? 

13. Opettajien vaihtuvuus on ollut suurta viimeaikoina yläkoulussa ja lukiossa. Tämä ei ole 

hyväksi oppimiselle. Miten opettajien pysyvyyttä tuetaan ja miten tänne saataisiin päteviä ja 

kokeneita opettajia? Toivottaisiin myös, että opettajavalinnoissa kuultaisiin oppilaita. 

14. Nakkila pikkukylänä on ollut median otsikoissa paljon useiden ikävien asioiden tiimoilta. 

Miten ehkäistään Nakkilan turvattomuutta ja mikä sen aiheuttaa? 

15. Jotta Nakkilan keskusta olisi viihtyisämpi niin tarvittaisiin kauppakeskus, pikaruokaravintola 

ja nuorille aikuisille viihtyisä klubi ja rakennuksia täytyisi uudistaa. Onko siis olemassa 

suunnitelmia Nakkilan keskustan kehittämisestä? 



16. Nakkilasta puuttuu kamppailu-urheilulle tarvittavat tilat. Tilan puuttumisella kamppailulajien 

harrastaminen on lähes mahdotonta. Miten tämä asia voitaisiin ratkaista? 

17. Julkinen liikenne ei toimi! Nuorilla on vaikeuksia päästä esim. harrastuksiin ja tai vaikka 

psykiatrisen hoidon käynneille, mitkä ovat Nakkilan ulkopuolella. Tämä asettaa nuoria 

epätasa-arvoiseen asemaan. Miten tämä kunnassa huomioidaan?  

18. Julkisen liikenteen toimimattomuuteen auttaisi, että junat pysähtyisivät Nakkilassa. Onko 

asiaa selvitetty kunnan toimesta? 

19. Miksi teiden kunnosta ei huolehdita tarpeeksi ympäri vuoden ja etenkin talvella? 

20. Kunnan tapahtumista ei tiedoteta tarpeeksi. Miten asiaan ratkaistaan? 

21. Nakkilaan tarvitaan lisää virkistysmahdollisuuksia, että aina ei tarvitsisi lähteä muualle.  

22. Tuntuu siltä, että Nakkilaan ei haluta muuttaa. Onko kunnalla suunnitelmia asian 

ratkaisemiseksi, että Nakkila olisi houkuttavampi? 

 

 

 

 

 

 


