
        

 
    

    

Nakkilan kunta    Muistio  

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
  
   
SEURAPARLAMENTIN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2023 

  

  

Aika: To  26.1.2023 klo 18.00  

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

 

Kokouksen osallistujat:  
Liisa Hietaoja (liikunta- ja urheiluseura)  
Virpi Luoma (liikunta- ja urheiluseura)  
Anni Pohjala (nuorisoseura)  
Annikki Tommila (kulttuuriseura) 
Jukka Kim (eläkeläisjärjestöt) 
Maria Lehmuskallio - Loula (hyväntekeväisyysjärjestöt) 
Linda Ahvenkoski 
Mika Isoniemi 
Sari Ketola 
 
Poissa: Marko Nieminen (muut) 
 
 

  

1. Kokouksen avaaminen  

HVK Sari Ketola avasi kokouksen ja toivotti uudelle seuraparlamentille onnea ja 

intoa uudelle kaudelle. 

  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

HVK Sari Ketola toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin  

 

4. Seuraparlamentin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2023-

2024.  

Liisa Hietaoja valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024 ja 

varapuheenjohtajaksi Jukka Kim.  

 

5. Seuraparlamentin sihteerin valinta kaudelle 2023-2024 

Sihteeriksi valittiin Linda Ahvenkoski 



 

6. Seuraparlamentin säännöt ja toiminnan tarkoitus 

Hyväksyttiin seuraparlamentin säännöt ja toiminnan tarkoitus.  

 

7.  Päätetään hallituksen työskentelystä vuosina 2023-2024 

- kokousten ajankohdat: kokoonnutaan n. joka toinen kuukausi ja tarpeen 

mukaan.  

- Kokouksista ilmoittaminen/esteestä ilmoittaminen: Viestitään pääasiallisesti 

sähköpostilla. Perustetaan whatsup-ryhmä, jossa viestitään nopeaa reagointia 

vaativista asioista. Pidetään Wa-ryhmä rauhallisena.  

  

8. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat  

- Liikuntakeskuksen käyttäjät toivoivat käyttökoulutusta ääni- ja 

valotekniikkaan.  

- ehdotettiin liikuntamaa 2.0, joka olisi tarkoitettu vanhemmille koululaisille (n. 

10-15v.) 

- Vinkattiin, että Viikkalan koululla on hienot kaupunkisotavälineet 

- Eläkkeensaajien Liikunnan haastekampanjasta keskuteltiin aikavälillä maalis-

huhtikuusta 1.3–30.4.2023 

- ehdotettiin, että kunta neuvottelisi naapurikuntien uimahalleihin uimalippujen 

sarjalippuihin alennuksen. Keskusteltiin uimahallikuljetuksista – todettiin 

kannattamattomaksi järjestää.  

- yhteistä tapahtumakalenteria on käytetty kohtuullisesti.   

  

9. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat  

- valtuustoaloite: järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen. 

keskusteltiin aloitteen kolmesta eri kohdasta. Todettiin, ettei koeta 

kummitoiminnalle tarvetta, seuraparlamentin jäsenet ovat jo ”kummeja” 

yhdistyksille. Todettiin, että tapahtumakoordinaatioryhmä on kannatettava asia. 

Todettiin, ettei Nakkilassa oli järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka voisivat 

palkkaustukea hyödyntää. Toivottiin, että mieluummin panostetaan kaikki 

hyödyttävien toimintaedellytysten edistämiseen.  

- sivistysvaliokuntaan tulossa päätettäväksi kaikkien yhdistysten ja järjestöjen 

tilojen käyttöoikeus 

- yhdistysohjelma on valmistunut. Lähetetään sähköpostilla jäsenille tarkempaan 

tarkasteluun.  

- ptv tulossa – sivustolle syötetään kaikki kunnassa olevat palvelut ts. 

harrastukset myös. Tästä viestitään lisää yhdistyksille keväällä.  

- Nakkilan uuden koulukeskuksen harrastetilojen tilatarpeiden pohdintaa – 

iltakäyttö. Toimitettu ja käyty läpi kouluverkkotyöryhmälle 23.1.2023 

- haetaan HNM-hanketta lukuvuodelle 2023-2024 

- kiusaamisen vastainen toiminta vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Keskusteltiin 

aiheesta ja päätettiin että yhdistysillan teemana voisi olla tämä. Sari lupasi 

selvittää mahdollista luennoitsijaa ja teeman ympärille työpajaa tms.  

 

 

10. Muut esille tulevat asiat  

- ei muita asioita 



  

11. Seuraavan kokouksen ajankohta  

- 9.3 klo 19, liikuntakeskuksen kahvila 

- Yhdistysilta 13.4. klo 18 (alustava) 

  

12. Kokouksen päättäminen  

- kokous päätettiin klo 19.55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nakkilan kunta  
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