
        

 
    

    

Nakkilan kunta    Muistio  

Porintie 11  

29250 Nakkila  

 
  
   
SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 2/2023 

  

Aika: To  9.3. klo 19.00 

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) 
Maria Lehmuskallio - Loula (hyväntekeväisyysjärjestöt) 
Linda Ahvenkoski 
Mika Isoniemi 
Sari Ketola 
varajäsen Ampio Matti 
 
poissa:  
Marko Nieminen (muut)  
Jukka Kim (eläkeläisjärjestöt) 
  

1. Kokouksen avaaminen  
 Avattiin kokouksen klo 19:06 

  
2. Kokouksen järjestäytyminen  

Käsitelty paikallaolijat ja kokouksen laillisuus. Kokous on kutsuttu koolle edellisessa 
kokouksessa 

  
3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksytty 
 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Muistio on ollut luettavana sähköpostilla jäsenillä ja hyväksytty kokouksessa 
 

5. Yhdistystoimijoiden ajankohtaiset asiat  
Kuulumiset kentältä 
Hyväntekeväisyysjärjestöiltä tullut toive yläasteikäisille hallivuoro. Asiaan saatu vastaus, 
sellainen on järjestetty. 
Liikuntakeskuksen kenkätelineihin pyydetty järjestystä. Korkeutta suunniteltu lisää. 
Liikuntaseuroilta tullut toive padel-kentästä.  
MLL.n palautteena pyydetään vapaaehtoistoimijoita. Perhekahvilan toiminta supistunut. 
Tapahtumien järjestäminen on onnistunut, mutta hallitustoiminta on supistunut 



Mietitty Vanhempainyhdistysten toimintaa osana seuraparlamentin tehtäviä. 
Kulttuuriseuralta tullut tapahtumakalenteri, joka jaettu koteihin. Perinnepiiri toimii. 
Seurakunnat toimivat kylätalolla. 
Visit Nakkilan IG-tili avattu.  
Eläkeläisjärjestöt toivat esille, että toimintaa on paljon.  
 

  
6. Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat 

- uimalippuasiaa selvitetty. Eurajoen mallissa kunta maksaa 50% lipuista. Eurajoella 
kustannukset ovat olleet 20 000. Pohdittu ikäryhmien etuja. Pohdittu ja toivottu edelleen 
asian vireillä oloa ja kehittämistä. 
- tiloja vuokrattu myös kuin paikillisille seuroille(FC Hapo, FC Ulvila). Tekonurmi 
kiinnostaa seuroja. Paikalliset seurat menevät etusijalle ja jäljelle jäänet vuorot ovat 
myytävissä.  
- haettu HNM-hanketta lukuvuodelle 2023-2024. Päätös tulee toukokuussa. Harrastamisen 
Nakkilan mallin avulla järjestetään harrastekerhoja 1. -9 . luokkalaisille, haettu summa on 
65000 €. 
- seuratukien haku aukeaa 3.4.2023. Viestitään somessa, www-sivuilla ja sähköpostilla 

- yhdistysilta To 13.4. klo 18, paikkana Verstas. Paikalle tulossa luennoitsija. 
- Tulossa 16.6 Nakkilan kirjaston kanssa kirjasto-Piknik alustavasti klo 15-18. Toivottu 
yhdistysten osallistuvan. Tapahtuma on kirjastonkorttelissa. 
- muut vuoden 2023 tapahtumat. Löytyy kunnan tapahtumakalenterista. 
- Liikuntakeskuksen tilajaot  ja pa käyttökoulutus 19. tai 20.4? 

- saatu avustus liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeesta, johon on kirjattu 
Liikuntamaat 2.0 (mutta tässä oli ajatuksena luonto ja lähiliikuntapaikat) . Hankkeen 
toimenpiteissä on myös tasapainoryhmät senioreille sekä senioritanssit ja eskareille 
liikuntakokeilut.  

- pohdittu hyvinvointi-lehden tuottamista. Seuraparlamentti suosittelee lehden tekoa, asia 
voidaan esitellä alustavasti yhdistyksille ja hyvinvointikoordinaattori on kokoojana. 
 

 
7. Seuraparlamentin aseman vahvistaminen. 1. Toimenpide-ehdotus:  Seuroille jäsenkummit 

seuraparlamentista  
Vastuuhenkilöiden nimeäminen ja seurojen yhteistyön mahdollistaminen. 
Hyvinvointikoordinaattorin järjestettäväksi jäi ilmoittaminen seuroille seuraparlamentin 
yhdyshenkilöistä.  
 

8. Seuratuki kriteeristön tarkistus ja ehdotukset vuodeksi 2023.   
Käyty avustusten jaon arviointikriteerit läpi ja suositellaan hyvinvointikoordinaattorin esitystä.  

 
9. Uudesta seuraparlamentista viestiminen: kuva someen ja www-sivuille 

Toimintasuunnitelma; aseman vahvistaminen ja tarpeeseen vastaaminen. 
 

10. Muut esille tulevat asiat  
Jukka Kimin ehdotus digi-korteista viedään eteenpäin kunnan markkinointitiimille. 
Muistuteltiin tapahtumakalenterin käytöstä ja yhteystietojen päivittämisesti kuntaan päin.  
 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta  
24.5.2023 liikuntakeskuksen kahviossa klo 18:00-20:00 

 



12. Kokouksen päättäminen klo 20.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nakkilan kunta  

Porintie 11, 29250 Nakkila  PL 50, 29251 Nakkila    
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