
     Muistio 1/2022 

 

Nakkilan elinkeinotiimin kokous  

 

Aika:  21.3.2022 klo 14.00-15.30  

Paikka: Kunnantalo 

Osallistujat:    

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

 Eetu Bragge   Nakkilan Yrittäjät 
 Mika Isoniemi Nakkilan Yrittäjät 

Jussi Kivioja  Nakkila Works 
Harri Höglund Verstas Juhlat 
Aapo Kivenmaa Karhuseutu 

 
Poissa  

Harri Aalto  kunnanhallituksen pj 
Jussi Kuvaja  Nakkila-Luvian Osuuspankki 

 Victor Aalto  Nakkilan Yrittäjät 
  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 

2. Karhuseudun Aapo Kivenmaa 
 

 Karhuseudun teema tulee avustuksissa olemana 2023-2027 yrittäjyys ja vihreä 
siirtymä. 

 Nakkilassa tehdyillä hankkeilla hyvä palautusprosentti. 

 Ely-keskuksella haettava rahoitus on suunnattu isoille hankkeille ja työllistäville 
hankkeille 

 Alle 5 henk. työllistävissä pienyrittäjät saavat 20% investointitukea max  
5 0 000.  

 Vihreän siirtymän teemoina hiilineutraalius, energiatehokkuus ja öljystä 
luopuminen. 

 Maatalousyrittäjien tukea ei haeta Leaderin kautta vaan Ely-keskuksen kautta. 
 

3. Kunnan kuulumiset 
 
Nina-Mari Turpela 
Ukrainan tilanne 

 Ukrainan tilanne: Pakolaiset ja sodan vaikutukset välilliset moneen asiaan.  

 Paikallisilla yrityksillä Venäjän vienti vähäistä, välilliset vaikutukset suuremmat. 

 Oletuksena että suurimmat vaikutukset tulee energian ja polttoaineiden 
hintoihin. 



 Nakkilan kunta lahjoittaa 5000€ avustuksen luotettavan järjestön kautta 
Ukrainan tukemiseksi. 

 

 Kunta on myös päivittänyt valmiussuunnitelmansa (sodan näkökulmasta) 
 

 Nakkilassa ei ole ukrainalaisia työntekijöitä 
 

 Migrille ei ole tarjottu asuntoja tai kiinteistöjä sodan alta tuleville. Kunta odottaa 
mahdollista ohjeistusta valtiolta. Kunta toimii tarpeesta ja kunta huolehtii 
tarvittaessa mahdollisten lasten koulutusasiat ja Kessoten kanssa terveyspalvelut 
mikäli kuntaan sijoittuu ukrainalaisia.  

 

Jussi Kivioja 

 Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät raaka-aineiden saatavuusongelmana 

 ruostumattoman terä sen myynti on tällä hetkellä jäissä 

 kasvu hidastuu ja hinnat nousevat ja ovat suuria 

 pakotteet vaikuttavat toimintaan vielä pitkään 

 investointeja on siirretty ja tullaan siirtämään lisää tilanteesta johtuen 

 vihreän siirtymän projektit sellaisia jotka voisivat olla ajankohtaisia 
 

Eetu Bragge 

 Sodan vaikutukset näkyvät elintarvikkeiden hinnoissa 

 suorat vaikutukset saatavat näkyä myös suoraan ravintola-alaan, kuten 
tilaisuuksien ja juhlien perumisena. 

 

Nina-Mari Turpela 

Kunnan muut kuulumiset 

 Kunnan toiminnassa onnistuttu pysymään talousarviossa ja myös tekemään 

budjetin alituksia. 

 Ongelmallisin on Kessote ja sairaanhoitopiiri ja näiden toimintojen arviointi ja 

vaikutukset kunnan tulokseen.  

 Kunnan sairauspoissaolot vähentyneet ennaltaehkäisyn, työhyvinvointiin 

panostamisen ja hyvän esimiestyön avulla. 

 Työllisyydenhoito parantunut ja työttömyysaste on laskussa 

 Työllistävä työtoiminta toimii hyvin 

 Yhteisövero ei ole kunnassa laskenut vuonna 2021. Ansiotuloverotuksen tulovero 

nousi kunnassa. 

 Nakkilassa pyritty panostamaan elinkeinopolitiikkaan 

 
Ilmo Myllymaa 

 Hyvä tilinpäätös, ja tulos on erinomainen talousarvioon verrattuna. 

 Kouluverkkoselvitys jatkuu ja tarkemmat painelaskelmat tulee tehdä ennen 
päätöksentekoa. 
 

4. Nakkilan Yrittäjien kuulumiset 
 
Maria Salo 

 Kunnan suuntaan palautteena, että kunnan viestintä on parantunut 
huomattavasti vuoden aikana. 



 21.5. järjestetään kevätmarkkinat joihin toivotaan myös kuntaa esille. 
 

Jussi Kivioja 

 Hyvä tilauskanta 

 oppilasyhteistyö parantunut kunnan kanssa 

 makrotalous huolettaa 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
 

Nina-Mari Turpela 
27.4. Aamubrunssi Osuuspankilla 
7.-8.5. Maastojuoksukisat  

 
6. Seuraava kokous 

Kunnanjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan elinkeinotiimin kokouksen 
ajankohdan.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.24 

 
 
 

Maria Salo 
muistion laatija 


