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KÄYTTÖTALOUS
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus:
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää sekä rakentaa uusia liikuntapaikkoja sekä vastata
hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, käyttövuorojen jaosta ja harrastetilojen
vuokrauksesta. Edelleen sen tehtävänä on opastaa ja ohjata kuntalaisia terveysliikuntaan sekä luoda
valmiudet ottamaan vastuu omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Hyvinvointipalvelujen suhteen
liikuntatoimella on koordinoijan rooli. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välillisesti että suoraan avustuksin
paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä
kyläyhteisöjä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Liikuntatoimen tärkein tavoite on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta monin
kampanjoin, kuten haastepyöräily ja-hiihto. Liikuntatoimi keskittyi kuntastrategian mukaan
ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan, jota tehtiin omana työnä, poikkihallinnollisesti ja näkyvästi
yhteistyötahojen kanssa. Painopistealueena oli kuntosalitoimintaja terveyskioskin kehittäminen. Keskiössä
olivat terveysliikuntapalvelut, joihin kuuluvat muun muassa terveys-ja liikuntaneuvonta, liikunnan-ja
kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta ja liikuntavälineiden lainaus-ja testauspalvelut. Terveyskioski on
palvelupiste, josta voi lainata ravinto- ja terveysliikunta alan kirjallisuutta tai liikuntavälineitä kokeiltavaksi
kotiin. Aikuisille/ikäihmiselle tarjottiin ammattimaista ja elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa,
ryhmäliikuntaohjausta sekä kannustettiin arkiaktiivisuuden lisäämiseen. Eri toimijat vahvistivat yhteistyössä
liian vähän liikkuvien ikääntyvien liikkumisen lisäämiseksi kannustaen voimaliikuntaan, unohtamatta
sosiaalista toimintaa; ulkoilmassa tapahtuvat sauvakävelyt, patikointi-, pyöräily-ja marjastusretket.

Liikuntatoimi otti aktiivisen roolin yhtenäiskoulun toiminnallisen pihan suunnitteluun, rahoituksen hakuun,
kenttä-ja laitehankintojen vertailuun sekä valintaprosessiin varmistaen, että oppilaita ja muita aktiivikäyttäjiä
kuultiin herkällä korvalla. Lisäksi avustettiin Liikkuva koulu hakemuksen teossa. Lapset ja nuoret viettävät
välitunneilla noin viisi tuntia viikossa. Se on suurempi määrä kuin minkään muun oppiaineen tuntimäärä
viikossa. Välitunnit ovat silti miltei täysin hyödyntämätön voimavara lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan
lisäämisessä. Välituntiliikunnan aktivointi edellyttää sekä olosuhteiden parantamista että lasten aktivointia.
Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Koulu toteuttaa liikkuvampaa
koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeintä on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja lisää liikettä - vähemmän
istumista. Rahoitusta tuli seuraavasti; Lounais-Suomen AVI lähiliikuntapaikka 122 000 €, Palloliiton/S-
ryhmän Assäkenttä 10 000 € ja Liikkuva koulu 5000 €
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Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kertomusvuonna panostettiin liikuntaneuvojan palveluihin; henkilökohtaiseen neuvontatyöhön ja
ryhmäliikunnanohjauksiin. Aloitettiin kerta viikossa erittäin suosittu tasapainojumppa, äiti/vauvajumppaja
lapsiparkki sekä liikuntaesteisillekin sopiva kehonhuolto, curlingja bocciapiiri. Edelleen liikuntaneuvoja veti
niska-selkäjumppaa TYKY ryhmälle, tanssi-ja liikuntakerhoja ylä-ja kyläkouluissa sekä päiväkodeissa.
Toivottua tuolijumppaa liikuntaneuvoja ohjasi sekä Iltaruskossa ja Annan kodissa. Nonstop saliohjauksien
lisäksi ajanvarauksella laiteopastuksiaja liikuntaneuvontaa kirjattiin 138 henkilölle. Henkilökohtaisia sali-
/treeniohjelmia tehtiin tilauksesta 70 kpl ja kehonkoostumus inbody ym. testejä 45.

Runsaat 15 000 euron säästöt liikuntatoimi hankki kunnalle, kun räätälöi henkilökunnalle 3,5 kuukautta
kestävän TYKY startin. Ohjelmaan kuuluivat alku-ja lopputestaukset, kehonkoostumusmittaukset, luennot



Karvian kunta
Kylä-Karviantie17
39930 KARVIA

terveellisestä ruokavaliosta, unesta ja stressinhallinnasta. Viikko-ohjelmassa oli ohjattu niska-selkäjumppa,
vaihtuvat lajitreenitja ryhmäharjoitukset (27). Lisäksi liikuntaneuvoja veti erikseen päivähoidon
henkilökunnalle ja lapsille liikuntatuokioita (6). Lyhyempi TYKY ohjaus toteutettiin Karvian seurakunnan
henkilöstölle (4). Liikuntaneuvoja vastasi terveyskioskin ylläpidosta, lainaustoiminnastaja terveyskuntosalin
laitehuollosta omavalvonnan mukaan. Yhteistyö terveystoimen (Posa) kanssa jatkui ja organisoitiin liikuntaa
kipeästi kaipaaville diabeetikoille ryhmäohjausta syyskuusta marraskuuhun kerran viikossa. Tavoitteena oli
motivoida ryhmä terveellisen ravinnon äärelle sekä innostumaan liikunnasta (17). Jatkettiin aikaisempien
terveysliikuntaryhmien liikuttamista. Liikuntasihteeri kutsui tekstiviestein ja piti terveysryhmiin osallistuneiden
liikuntavirettä yllä järjestämällä kerran kuukaudessa ryhmätapaamisia "Karvia tutuksi kävelyin" eri puolille
kuntaa. Tapaamiset olivat henkisesti ja sosiaalisesti osallistujille tärkeitä. Liikuntatoimi järjesti toiminnalliset
lähiliikuntapaikan vihkiäiset samalla kun yhtenäiskoulu Opinpolussa oli avoimet ovet, osallistujia 800. Kesän
ja syksyn aikana lähiliikuntapaikan käyttökoulutuksia tarjottiin oppilaille ja perheille.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Liikuntatoimen yksilöllinen liikuntaneuvonta ja panostus terveysliikuntaan ovat madaltaneet liikunnan
aloittamista ja saanut kuntalaiset liikkumaan aktiivisemmin. Liikuntaneuvoja on helposti lähestyttävä henkilö
ja hänen vahva ryhmäliikunnan ohjaustaidot. Innostava ja kannustava ote on saanut kuntalaiset käyttämään
liikuntaneuvoja palveluja. Kuntalaiset arvostavat maksutonta, laadukasta ohjaustyötä ja osaavat hyödyntää
sitä. Terveyskioskin palvelut olivat vaikuttavuudeltaan laajaa ja pitkälle kantavaa ennalta ehkäisevää
toimintaa. Liikuntasihteeri on kehittänyt paikallista liikunnan palveluketjua (Lipake) muiden Posan alueen
kuntien kanssa. Sen tavoitteena on saavuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset
arkiliikunnan pariin. Palveluketjun toimivuus edellyttää terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä
yhteistyötä sekä paikallisten yhdistysten ja muiden harrastetoimintaa järjestävien tahojen toiminnan
kehittämistä j a linkittämistä osaksi kunnallista palveluketjua. Avainasemassa on kolmikantayhteistyö (lääkäri-
terveydenhoitaja-liikuntaneuvoja). Liikuntatoimi on kerännyt lääkärien/terveydenhoitajien käyttöön, kunnan
nettisivuiltakin saatavilla olevat matalan kynnyksen liikunta-ja ohjauspalvelut, josta löytyvät yhteystiedot
kunnan liikuntaneuvojaan sekä liikunnan palvelutarjonta. Käynnissä on myös HYTE- valmentajien koulutus,
joiden palvelu on tärkeä osa Satakuntaan rakennettavaa liikunnan palveluketjua.

Rakennettiin tulevaan liikuntapuistoon palloilukentän laitoja reunustava maastopyöräilyrata, jossa voi
harrastaa taitoajoa. Talvisin se palvelee lasten hiihtomaana. Järjestettiin kokeiluluonteisesti neljä kertaa
vuodessa naisten oma liikuntatapahtuma IhaNaisten hemmottelupäivä, jossa liikunnan lisäksi
terveyssanoma. Mukaan pyydettiin myös 1-2 paikkakunnan yrittäjää. Tapahtumat saivat niin hyvän
vastaanoton, että toimintaa tullaan jatkamaan toistaiseksi neljännesvuosittain eri teemoin. Naisten omalle
tapahtumalle oli sosiaalinen tilaus ja ne ovat houkutelleet mukaan uusia, eri liikuntalajeihin tutustujia.
Täytettiin kuntalaisten toivo aloittamalla kuntonyrkkeily, ohjaajana toimii tuttu Lasse Seppälä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kunniaksi, liikuntatoimi organisoi kolmannen sektorin toimijoiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa Suomi 100 syyskuun. Joka päivään sisältyi liikunnallinen tapahtuma, johon
voi maksuttomasti osallistua. Eri toimijoiden pitkäjänteisellä, ennaltaehkäisevällä yhteistyöllä on säästetty
korjaavasta hoidosta ja monen kuntalaisen elämänlaatu on parantunut. Kuntalaisten tyytyväisyys ja
hyvinvointi on selvästi lisääntynyt. Me ja talkoohenki tiedostetaan ja sitä pidetään kaikilla sektoreilla Karvian
vahvuutena. Kaikkiaan toteutettiin 30 tapahtumaa -> arviolta 2500 osallistujaa

Tärkein pointti liikuntapalveluissa on saada ihmiset kantamaan oma vastuunsa omasta terveydentilasta ja
elämäntavoista huomioiden koko ihmisen elinkaari. Liikunnan aloittaminen kannattaa aina ja parasta lääkettä
se on silloinkin, jos jokin elintapasairaus on jo saanut hienoisen yliotteen. Kuntosalin käyttöaste on pysynyt
hyvänä, vaikka käyttäjämäärä laskee samassa suhteessa kuin väki vähenee. Aktiivikäyttäjiä oli
kertomusvuonna 397. Käyttäjistä 202 ovat iältään 15-49 -vuotiaita ja loput 195 yli 50 -vuotiaita. Yli 70 -
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vuotiaista kuntosalia käytti 47 henkilöä ja vanhin kuntosalin käyttäjä oli 81-vuotias. Laskuri kirjasi suorituksia
8987, joista puuttuu ryhmäliikkujien merkinnät. Laskennallisen keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli
750 ja päivässä keskimäärin 25 henkilö. Matalan kynnyksen palveluilla edistettiin asiakaslähtöisyyttä ja
saatavuutta sekä palveluiden tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Vanhaan punttisaliin
hankittiin asiakkaiden pyynnöstä isoja käsipainojaja 150 kg ylätalja. Kuntosalikorteistaja
testauspalveluluista saatiin myyntituloja 15 354 euroa.

Piskuisen Karvian kunnianhimoinen ja pitkäjänteinen työ pyöräilyharrastuksen edistämiseksi palkittiin 2017.
Karvia valittiin Vuoden pyöräilykunnaksi. Lisää mainetta ja kunniaa kunta sai, kun pyöräilykuntien verkosto
valitsi ex-karvialainen Sanna Stellan vuoden pyöräilijäksi. Karvian pyöräilyintoja pyöräilijapatsaat huomioitiin
näkyvästi niin maakunnan kuin valtakunnan medioissa. Satakunnan haastepyöräilyssä Karviassa on
perinteitä 26 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja suurin kuntalaisten liikuttaja. Pyöräilystä on tehty kivaa,
virkistävää ja sosiaalista. Paikallinen kampanjan kesto oli pitkä ja vaikuttava 5 kuukautta ja verkoston
kanssa järjestettiin 24 pyöräilyn oheistapahtumaa -> osallistujia 2154. Henkilökohtaisen pyöräilypassin
käyttäjiä on 110 ja leimoista syntyi passiin lause "Kunniaa ja mainetta poikien". Kymmenkunta tosiaktiivia
pyöräili joka päivä 10 km ja kävi kaikissa 24 tapahtumassa. Virallisessa vapusta juhannukseen kisassa
Karvia toinen ja asukaslukuun 2443 suhteutettuna aktiivisuusprosentti oli 282,5%. Suorituksia tehtiin kesän
aikan yli 18 000. Patsaskisan teemana oli Suomi 100 vuotta. Voitto meni Saran kyläyhdistykselle teoksella
"Ylioppilas Larvanto & morsian - vihkivalan uusinta". Myös Fatbike maastopyöriä on opittu lainaamaan.

Karvia osallistui näkyvästi Satakunnan Hiihto ry:n järjestämään talven mestariliikkujakampanjaan, kesto 2,5
kuukautta. Mestariliikkujan tittelin suoritti 9 kuntalaista, joista viiden kerran erikoispalkinnon saivat sisarukset
Rauni Mäenpää ja Tekla Rajala. Suuren suosion sai ja uusi liikuntapaikka syntyi, kun Joonas Suomisen
aurasi Kirkkojärvelle luistelu-, potkukelkka-ja ulkoilureitin.

Avustuksia liikuntatoimi jakoi kahdeksalle eri yhteisölle. Itsenäisyysjuhlassa se palkitsi 23 nuorta urheilijaa.
Vuoden urheilijaksi valittiin 16-vuotias murtomaahiihtäjä Juho Syrjäläinen, joka on niittänyt menestystä niin
valtakunnallisissa kuin Koululiikuntaliiton kisoista. Nuorten hopeasompahiihdoissa Juho on aina ollut 30.
parhaan hiihtäjän joukossa. Syrjäläinen on lisännyt harjoitusta nousujohteisesti ja kilpailee edelleen
aktiivisesti edustaen Jämin Jännättä. Vuoden kuntoilijaksi valittiin Jouko Lamminmäki Alkkiasta. Hän
pyöräileeja hiihtää vuosittain tuhansia kilometrejä ja tekee aktiivisesti töitä kyläkuntansa liikuntaedellytysten
kehittämiseksi. Lamminmäki hoitaa Alkkian latujen kunnossapidon ja on kehittänyt suosituksi tulleen
Ter/atupa-Alkkia latuverkoston. Lisäksi hän rakensi liikuntatoimen avustuksella upean laavun valoladun

varteen. Vuoden seuratyöntekijänä palkittiin yhdistysaktiivi Päivi Tuuliniemi. Hän on toiminut ja toimii
edelleen monissa Kirin monissa jaostoissa luottamustoimissa ja voimistelun ohjaajana. Tuuliniemi on
luontainen organisaattori ja talkooaktiivi.

Kertomusvuoden ohiaustoiminnat (osanottajat);
Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa, torstaisin ja kevytversio maanantaisin (78), seniorien
tasapainojumppa 1 krt/vko (40), Äiti-/isävauvajumppa 1 krt/vko (7), kotiäitien kuntosaliharjoittelu/lapsiparkki 1
krt/vko (6), erityisryhmien kehonhuolto, curling & boccia 1 krt/vko (10), perustettiin teemalla "kesätekemistä"
nuorille 1 krt/vko Dance tanssiryhmä; esiintymiset Karvia-Päivät, Ässä-kentän avajaiset (24), TYKY niska-
selkäjumppa 1 krt/vko (30), rakasta kehoasi ja rentoudu -jumppa (32), Ikäihmisten kävelytapahtuma Liikettä
niveliin (80), tutustuminen Combatfit treenaukseen; Circuit-ja hurrikaani ohjaus (16), liikuntaleikkikoulua 3-6-
vuotiaille 1krt/ vko (19), lasten voimistelukoulu 6-13-vuotiaille tytöille ja pojille 1 krt/vko (30), tehoryhmä
Mölyapinat/aikuisten vaikka 1 krt/vko (10+8), ohjattu telinevoimisteluleiri ja lasten HopLop (55), eläkeliiton
liikuntapäivä Jokipirtillä (42), keväällä sählyharjoituksia 1 krt/vko esikoulu-2. lk oppilaille, punttikoulua 2



Karvian kunta
Kylä-Karviantie17
39930 KARVIA

krt/viikossa yli 12-vuotiaille (14), lukkopainitreenit 1 krt/vko (6), lentopalloharjoitukset 1 krt/vko 6-12 v. ikäiset
(12), nuoret ja naiset (15), aikuisten harrastelentopallo pejantaisin (11), ohjatut uimakoulut l-ll Kankaanpään
uimahallissa (49), Jumppamaraton; lajit dancefit, tehomuokkaus, pilatesja venyttely (15), kymmenen kerran
kehonhallinnan starttikurssi yli 8-vuotiaille (20), kuntonyrkkeily 1 krt/vko (18).

Kilpailut/Matkat (osanottajat);
Katujuoksut oli keväällä neljät (49), yleisurheilukoulua (5) pidettiin aina ennen seurakisojen alkua.
Osakilpailuja oli kesän aikana (5), 5-17-vuotiaita kilpailijoita (42) ja perinteiseen kuntaottelu Siikainen-Karvia-
Honkajoki järjestettiin Karviassa (60), Karvian lentopallopuulaakissa kuusi joukkuetta/40 ottelua (67),
mestaruuden nappasi Parkano, hopeasompahiihtoja järjestettiin huonon lumitalven vuoksi Mustajärven jäällä
vain kahdet (23), tuettiin perinteisesti erityisryhmien uintimatkoja. Ikaalisten uinti-ja virkistysmatka (45) ja
Molskis Kurikka kahdesti (37/38), laskettelumatka Lapuan Simpsiöön (46), koko perheen uintimatka (40) ja
nuorten uintimatka (48) Porin uimahalliin.

Kunto- ia terveysliikuntakampaniat (osanottajat);
IhaNaisten hemmottelupäivät neljänä eri vuodenaikana eri liikunta-ja terveysteemoin (88), 100 minuuttia
lavista (26), kuntoilijoille haaste kunniakierrokselle (25), liikuntapapin kutsu, liikuntakirkkoja rastitehtäviä
Kirkonkylän laavulla (21), Nonstop ratsastusta Rajakallion ratsutilalla (26), luontoliikkujien patikointiretki
Alkkian vuorelle, oppaana Hannu Raitio (45), perheiden liikuntailta lähiliikuntapaikalla (15), koko Suomi
humppaa Sampolassa (24), avoimet kuntotestit kuntalaisille (10). Kesän pyöräilytapahtumat (24);
haastepyöräilyn aloitus Honkajoki-Karvia pyöräilymaaottelu (208), Kirkonkylän maatalousnaisten haaste
(102), Nuorisovaltuuston pyöräilyhaaste (84), Partakylän pyöräilyhaaste (114), Maa-ja kotitalousnaisten
haaste (84), Alkkian pyöräilyhaaste (102), Saran pyöräilyhaaste (101), SPR:n haaste (112),
Kotiseutuyhdistyksen haaste (70), Alkavan pyöräilyhaaste (90), VPK:n palokuntanaisten haaste (102),
Kan/ian matkailun haaste (75), Marjasuon pyöräilyhaaste (162), Seurakunnan pyöräilyhaaste (103),
Hevosharrastajien pyöräilyhaaste (55), Kan/ia-Päivien haaste (47), lltatuulen pyöräilyhaaste (86), Kirin
pyöräilyhaaste (107), Metsähallituksen ja Naiskuoron haaste (71), Ammälä-Mattilan pyöräilyhaaste (60),
4H:n pyöräilybingo (40), Drinkers'n pyöräilyhaaste (48), Marttojen haaste (70), vuoden pyöräilykunnan
haaste (61). Haastepyöräilyn palkinnot jaettiin joulumarkkinoilla. Pääpalkinnon pyörän voitti Aulis Koskinen

Liikuntatoimen työntekijät verkostoituivat ja osallistuivat aktiivisesti Satasoten ja sairaanhoitopiirin
järjestämiin elintapaneuvonnan verkostoitumistilaisuuksiin mm. VESOTEja SATALIPAKE, joiden tavoitteena
tavoitteena on Satakunnan liikunta-, ravitsemus-ja unineuvonnan palveluketjuja hankkeiden
asiakaskohderyhmille valmistelevien työryhmien perustaminen. Lisäksi osallistuttiin voimaa vanhuuteen ja
SAMKjärjestämiin erityisliikunnan yhteistyöfoorumeihin,

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista valvoi sisäisesti viranhaltija. Käteisellä maksettujen
kuntosalikorttien ja osanottomaksujen seurannasta, tilityksestä vastasivat yhteisesti kuntosaliohjaaja/
liikuntasihteerija perustui aina kirjalliseen dokumentointiin. Myös kulunvalvontaja kuntosalin käyntitilastoista
pidettiin kirjaa kuukausittain ja niistä raportoitiin vähintään 1-2 kertaa vuodessa lautakunnalle ja tarvittaessa
kunnanhallitukselle. Liikuntapaikkojen ja - tilojen toimintaympäristön turvallisuusriskit on minimoituja
päivittäin seurantaa suorittivat koko Karviatalon henkilökunta. Kameravalvontaan turvauduttiin valvotusti vain
vahingonteon yhteyksissä. Liikuntatoimen suurimmat uhkatekijät liittyvät Sote-palvelujen siirtyminen
maakuntaan, jolloin paikallistuntemusja yhteisöllisyys menetetään. Nykypäivänä toiminnallinen tasa-arvoja
saatavuus on varmistettu maksuttomilla harrastetiloilla. Maksujen myötä myös osallistumishalukkuusja
liikkumattomuus lisääntyvät, varsinkin kun tulotaso on maan keskiarvoa pienempi. Varallisuuden taso ei saa
olla liikuntaharrastuksen este.

Henkilöstön määrä 31.12.2017: 1,7

ITOIMINTATULOT

l TOIMINTAMENOT

l NETTO

l SUUNNITELMAN
l MUK. POISTOT
l LASKENNALLISET
l ERÄT

TALOUSARVIO

21 200

176476

155276

TOTEUMA

22837

151 701
128864

61 514

115804

POIKKEAMA

1637

24775

26412

61 514

115804

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN
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Nuorisotoimi

Toiminta-ajatus:
Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä
paikalliselle nuorisotoiminnalle ja kuulla nuoria.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoitteena oli huomioida toiminnassa Suomi 100 -vuotta juhlavuosi. Lasten ja nuorten viriketoimintaa
tuettiin. Etsivän nuorisotyön palveluita ostettiin Kankaanpään kaupungilta. Perustettiin Karvian
nuorisovaltuusto. Karvia laulaa ja soi -musiikkiviikollaja VVillin Kansan -viikolla huomioitiin myös lapset ja
nuoret. Yhtenäiskoululla järjestettiin avajaisetja Suomi 100 -vuotta juhla.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Jaettiin palkka-, vuosi-ja kohdeavustuksia 12.950 euroa karvialaisille lapsi-ja nuorisotyötä tekeville tahoille.
Nuorisoyhdistykset järjestivät yhteisöllistä kerhotoimintaa 20 eri kerhossa 200 osallistujalle. Lisäksi
järjestettiin neljä retkeä (100), viisi leiriä (80), nuorten bileet Karviatalossa 04.08., 03.11. ja 10.11. (320).
Lapsiteatteri-ja sirkusesityksiä 4 (245), konsertteja oli kolme (300), Karvia Drinkers järjesti bileet (Pandora)
Suomijärven lavalla 10.06. (530). Suomi 100 teemalla yhtenäiskoulun avajaiset 02.09. (800) ja
yhtenäiskoulun oma Suomi 100 -vuotta juhla 01.12. (250).

Viranhaltija osallistui Satakuntaliiton Suomi 100 -vuotta neuvotteluihin Porissa (2), hyvinvointia käsitteleviin
neuvotteluihin(4), nuorisovaltuuston kokouksiin (6) ja esittävien taiteiden katsomopalavereihin (4). Nuoriso-
ja kulttuuritoimeen hankittiin älypuhelinja läppäri. VVillin Kansan -viikon ja Karvia laulaa ja soi -viikon
ohjelmat kehystettiin. VVilli Kansa teatterikatselmuksen julisteet ja kunniakirjat kehystettiin. Etsivän
nuorisotyön tekijät Kankaanpäästä esittelivät toimintaansa yläkoulun nuorille ja olivat kerran kuukaudessa
mukana Karviatalon nuorisokahvilassa. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.
Nuorisovaltuusto järjesti haastepyöräilytapahtuman 09.05. (84), nuorten bileet 04.08. (130) ja 04.11. (100).

Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat aktiivisesti kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen,
sivistyslautakunnan, vapaa-ajanlautakunnan ja elinvoimalautakunnan kokouksiin. Valtuuston edustajat
osallistuivat koulutustilaisuuksiin Porissa. Väinö Hautaluoma teki osan siviilipalveluksestaan Kan/ian nuoriso-
ja kulttuuritoimessa 06.02.-06.06. Tiina-Kaisa Aro-Heinilä oli töissä nuoriso-ja kulttuuritoimessa 30.10.-
31.12. ja jäi hoitamaan nuoriso-kulttuurisihteerin tehtäviä Maria Laaksoharjun jäätyä eläkkeelle (virallisesti
01.03.2018 alkaen).

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin, lasten ja nuorten tapahtumia yhteensä noin 50 ja
osallistujia noin 3000. Nuorisovaltuusto aktivoi nuoria järjestämään omia tapahtumiaan ja osallistuu kunnan
hallintokuntien työhön. Suomi 100 -vuotta teema toteutui myös lasten ja nuorten tapahtumissa.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
Lasten ja nuorten määrän väheneminen vaikuttaa nuorisoyhdistysten toimintaan. Kaikki kunnan lapset ja
nuoret ovat samassa yhtenäiskoulussa, joten heidät on helppo tavoittaa. Yhtenäiskoulun kanssa on
yhteistyössä järjestettävä lasten ja nuorten tapahtumia. Kunnan on panostettava lasten ja nuorten
toiminnanohjaukseen ja kerhotoimintaan. Vanha Kirkonkylän koulu luovutetaan harrastekäyttöön ja siellä on
tiloja myös lapsille ja nuorille. Karviatalon nuorisokahvilatoiminnan valvontaa on tehostettava. Karviasalin
ääni-ja valotekniikkaa hoitamaan on saatava ammatitaitoista henkilökuntaa.

Henkilöstön määrä 31.12.2017: 0,5
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