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Raittiustoimi

Toiminta-ajatus:
Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida kuntalaisia ja kannustaa terveisiin elintapoihin erilaisin kampanjoin
sekä järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti paikallisen hyvinvointityöryhmän ja
kolmannen sektorin toimijoiden ja terveystoimen kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keskiössä ovat lapset ja
nuoret, mutta myös kaikki kuntalaiset koko ihmisen elinkaari huomioiden. Terveysliikuntaryhmien tavoite on
jakaa ajankohtaista terveystietoa, saada kuntalaiset heräämään sekä kantamaan vastuunsa omasta
terveydentilasta ja elämäntavoista.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Raittiustoimi aktivoi ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla
ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti hyvinvointityöryhmän kanssa. Laaja-alaisella
yhteistyöllä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on pyritty tarjoamaan nuorille
riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja luotettava tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä.
Päihdehaittoja ehkäistään osallistumalla aktiivisesti alueelliseen (Posa) mielenterveys-ja päihdetyöryhmään,
joka on juuri päivittänyt suunnitelmat ja päättänyt ottaa Pakka-toimintamallin käyttöön jäsenkunnissa.
"Pakka" on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle, jossa painopiste on
alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten
elinympäristöön sekä tukea lainsäädäntöä konkreettisen tekemisen ja osallistumisen tasolle. Raittiustoimi
toimii promoottorina järjestäen tarjonta-ja kysyntäryhmälle; oppilaille ja kaikille.kuntalaisille
ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistusta, keskittyen laillisuuskasvatukseen sekä terveys-ja
ravintotietouteen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Raittiustoimi kannusti ravintoloiden työntekijöitä, vähittäiskauppojen kauppiaita sekä eri toimijoita
osallistumaan Pakka-koulutuksiin, tiivistämään yhteistyötä, tehostamaan omavalvontaa ja toimimaan
vastuullisesti. Pakka tarjontatyöryhmän koulutukseen Honkajoella osallistui (23). Karviassa järjestettiin
Pakka-toimintamallin infotilaisuus kaikille Posan alueen kuntien toimijoille teemalla "yhteinen ote luo
turvallista toimintaa". Yhdessä mietittiin alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden kysymyksiä yksilöön ja
yhteisöön vaikuttamisen ja viestinnän keinoin sekä sovittiin konkreettisia Pakka-toimenpiteitä (30). Näin
alueellinen tarjonta-ja kysyntäryhmät saatiin perustettua.

Pakka vuosikellon mukaan järjestettiin alueen ravintoloille leikkimielinen "alkoholiton drinkkikisa", johon
osallistui myös anniskeluravintola Kyläkrouvi (3) sekä aloitettiin vierailut toiminnallisissa vanhempainilloissa.
Pohjois-Satakunnan kunnat Kankaanpää, Jämijär/i, Karvia, Honkajoki ja Pomarkku yhdistivät voimansa ja
rakensivat yhteisen ennaltaehkäisevän päihdetyön päihdeputken. Kankaanpäässä kävi Karvian 7.-9. luokan
oppilaat (70/500). Seitsemässä pisteessä käytiin läpi tupakoinnin, alkoholin, huumeiden ja niiden lieve
ilmiöiden haittoja. Paikalla oli myös poliisin, puolustusvoimien ja Satakunnan pelastustoimen edustajat.
Nuorille selvisi, että mopoiässä saadut merkinnät ylinopeudesta tai huumausainerikoksesta vaikuttavat, ettei
pääse haluamaansa yksikköön puolustusvoimien palveluksessa. Poliisin edustaja kertoi yleisesti
liikennekäyttäytymisestäja rikoksien vaikuttavuudesta. Koululaiset antoivat palautetta ja kysymyksiä käytiin
läpi vielä terveystiedontunneilla. Pakka-toimintamallillaja tiedonjaolla sitoutetaan luottamushenkilöt, eri
toimijat, vanhemmat ja muut kuntalaiset tekemään epävirallista valvontaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi.
Paikallisissa medioissa on nostettu päihdeasiat esille ja näin pidetään yllä kansalaiskeskustelua.
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Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kertomusvuonna järjestettiin monia ennaltaehkäiseviä tiedotus-ja valistustilaisuuksia. Ex-karvialainen Ville
Hakala kutsuttiin koululle pitämään laillisuuskasvatusta oppilaille ja valistamaan alaikäisenä tehdyistä
rikkeistä, jotka vaikuttavat negatiivisesti urahaaveisiin (110). Laulaja Matthau Mikojan kertoi yläkoulun
oppilaille kyllästyneensä päihteiden kanssa sekoiluun ja alituiseen kaaokseen päässään. Tuloksena bändin
hajoaminen, yleiskunnon romahdus, masennus ja rahahuolet. Raitistuminen vaati pitkän tien pohjamutia
myöten, mutta oli sen arvoista (70). Verenpaineteemaillassa erikoislääkäri Tarja Köymäri-Seilonen kertoi
kohonneesta verenpaineesta ja sen hoidosta (35). Ravinto-ja hyvinvointivalmentaja Kaisa Jaakkola luennoi
kahdesti. Palaudu paremmin oli maksuton, kohdistettu yritysten TYKY porukoille ja ammattihenkilöstölle. Hän
antoi ravinnon, liikunnan ja stressinhallinnankeinoja, miten parantaa vireystilaa arjessa (40). Energiaa
kiireiseen arkeen luennolla Jaakkola antoi vinkkejä, miten omasta, perheen hyvinvoinnista jaksaa huolehtia
ja miten tehdä pysyvä elämäntapamuutos (104). Järjestettiin nuorille 2 päivän taikurikurssi, jossa otettiin
esiintymistaidotja taikatemput haltuun. Kurssilaisten vanhemmat ja kuntatoimijat vaihtoivat ajatuksia Pakka-
toimintamallin tavoitteista, varhaisesta puuttumisesta päihdehaittoihin ja yhteisistä toimintatavoista.
Kannustettiin vanhempia ja lapsia yhdessäoloon järjestämällä toiminnallisia retkiä; laskettelumatka Lapuan
Simpsiöön (46), syyslomaretki Porin uimahalliin (48), kesäretki Power Park huvipuistoon (50), opastettu
patikkaretki Alkkianvuorelle ja luontoruokailu (45), koko perheen nonstop ratsastuspäivä (25). Hyvän
toveruuden kilvan hengessä jatkettiin oppilaille Hymy-patsaiden jakoperinnettä.
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Raittiustoimi on mukana kahdessa yhteisöllisyyttä lisäävässä hankkeessa. SPR:n Pärjätään yhdessä
hankkeessa houkutellaan paikallisia yhdistyksiä verkostoitumaan ja toimimaan yhdessä oman lähiyhteisön
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. On etsitty keinoja, joiden avulla voidaan parantaa oman
lähiyhteisön hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. Karvia on myös valittu pilotiksi 5000 tekoa hankkeeseen,
jonka promoottoreina toimivat Satakuntalaiset päihde-ja mielenterveysjärjestöt. Kehitteillä on vapaa
kokoontumistila = olohuone, jossa tarjotaan järjestölähtöisiä palveluja vastaamaan paremmin alueen väestön
tarpeita. Tavoite on kehittää ennalta ehkäiseviä palveluja koko maakunnan alueelle aiempaa kattavammin.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sisäisesti valvoi viranhaltija. Raittiustoimen riskitekijöitä
ovat syrjäytyneiden nuorten ja moniongelmaisten kuntalaisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja
päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalleja ja
auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen PAKKA-toimintamallin kautta että paikallisen
hyvinvointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Viimeisen vuoden aikana nuorten
levottomuus, ilkivalta ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. Myös ylienergisyyttäja käytöstapojen puutetta
esiintyy. Liekö syynä energiajuomat, televisio/tietokoneet ja kännykättai hektinen elämä perheissä, kun
vanhemmilla on yhä vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa.

Henkilöstön määrä 31.12.2017: 0,3
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Kulttuuritoimi

Toiminta-ajatus:
Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri-ja kotiseututyötä sekä vastata
kotiseutumuseon ja ulkomuseoalueen hoidosta ja kunnossapidosta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoitteena oli huomioida Suomi 100 vuotta juhlavuosi mahdollisimman monipuolisesti. Painopisteet olivat
esittävien taiteiden katsomon rakentamisen tukeminen Kantin koulun alueelle, Karvia dokumenttielokuvan
valmistuminen, ulkomuseoalueen rakennusten korjaustoiminnan jatkaminen. Kulttuuritoimi jatkoi kolmannen
sektorin, koulujen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteisöllisen toiminnan tukemista. Konsertti-, luento-,
teatteri-ja näyttelytoimintaa jatkettiin. Kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta hoidettiin ja pidettiin avoinna
kesällä. Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennettiin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Jaettiin kulttuuritoimen kohdeavustuksia 5.150 euroa Karviassa järjestettäviin kulttuuritapahtumiin 14 eri
yhteisölle.

Näyttelyt & konsertit:
Karviatalon aulassa järjestettiin kahdeksan eri näyttelyä ja kunnantalon aulasa kaksi näyttelyä (800).
Suomalaista musiikkia maan 100 vuotisen historian teemassa soitettiin 27 eri konsertissa:
Pori Sinfoniettan konsertti 25.01. (100), suomalaista puhallinmusiikkia 19.02. (146) ja 03.09. (200),
kansanmusiikkia 12.02. (100), 17.09. (100), suomalaista country-musiikkia ja Tapio Rautavaaran lauluja
06.03. (41), vanhat kansakoululaulut palvelutaloissa 08.03. ja 04.10. (110), Lapin valokuvia ja musiikkia
06.11. (100), vanhan ajan iltamat 1950-luvun malliin 08.03. (92), vanhat ja uudet rippikoululaulut kirkossa
11.03. (18),

artisteja ia pop-musiikkia:
Juha Tapio 12.03. (251), Partion Boys, Lord Estja Mansesteri 04.08. (130), Anne Mattila ja Vantaan

viihdeorkesteri 05.08. (300), Jorma Kääriäinen yhtyeineen 20.08. (250), Arttu VViskari 08.11. (120),
kotimaista iskelmämusiikkia eri vuosilta 06.06. (40), suomalaista kuoromusiikkia sanoin ja sävelin 08.05.
(40), Suomen luontoja kuorot Kauhanevalla 26.08. (40), yhteislaulutilaisuus Kantin laavulla 05.08. (70),
Karpalo -kuoro ja soittokunta itsenäisyyspäivän juhlassa 06.12. (200), Tallari Karvian kirkon ja reformin
juhlassa 08.10. (200) ja yhtenäiskoululla 09.10. (220), sota-ajan lauluja Saran talolla 25.05. (60) ja 04.11.
(70), sinivalkoiset sävelet Karviasalissa 05.11. (105).
Konsertteja yhteensä 27 (3103).

Teatteritoiminta:
Kesäteatterissa ulkomuseoalueella Unto Monosen elämästä kertova musiikkinäytelmä "Kohtalon tango"
28.06.- 27.07. (esityksiä 13, yleisöä 1200), Käpyhovi taistelee - näytelmä 29.07.- 08.08. (esityksiä 10,
yleisöä 1500).
Teatteri Sampolassa Karvialais-ooppera 22.04. (100) ja Lähiruoka-ooppera 06.08. (60) ja 04.11. (70).
Tupateatterissa Mama Rosen paratiisi 19.04.- 27.04. (esityksiä 8, yleisöä 600).
Lastennäytelmät teatteri Euroopan Mauri ja vähä-älypuhelin 06.03. (211), Miina ja Manu vauhdissa 09.11.
(187), Petäjä- opiston lapsiteatteri 1 (30). Koko perheen sirkustapahtuma 10.03. ja teatteri Railon esitys
Hupsis (128). Ainot ja Reinot runoryhmä, esityksiä 15, yleisöä 500. Esityksiä yhteensä 53, yleisöä 4586.

Elokuvatoiminta:
VVilli Karvia - dokumenttielokuvan ensi-ilta 11.03., ohjaus ja leikkaus Esa Sironen, kuvaus Raimo Salo,
tuotanto Karvian kunta, esityksiä 6 (530). Elokuvaa myytiin vuoden aikana noin 382 kpl.
Sota- ajan muistoja illassa esitettiin 06.11. Askelten kaiku dokumentti jatkosodasta kotiutettujen miesten
kohtalosta (85). Matkailu ry esitti Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen tuottaman Kyläelämää Karviassa
Suomi 100 vuotta teemassa 09.11. (90). Petäjä-opiston lasten tekemiä animaatioelokuvia 10.11. (27).
Esityksiä yhteensä 9, yleisöä 732.
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Kurssit & luennot:
Petäjä- opiston kanssa 7 luentoa Suomi 100 teemassa. Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa 24.01. Hannu
Latvajärvi (15), Geopark Unescon maailmankohteeksi21.02. geologi Pasi talvitie (17), Karvian esihistoriaa ja
pysyvän asuttamisen ensivaiheet 21.03. amanuenssi Leena Koivisto (24), siirtolaisuus Amerikkaan ennen
toista maailmansotaa 25.04. tietopalvelupäällikkö Jouni Korkiasaari (25), Eino Leino 26.09. FT Panu Rajala
(20), Mestareiden jäljillä-soiva luento Riskun pelimannisuvusta 17.10. MuT Piia Kleemola-Välimäki (24),
rakentamisen unohdettu taito 21.11. FT Panu Kaila (80). NS:n Olet ihana-illassa 06.11. (77) stylisti -
pukeutumisneuvojaja kosmetologi Minna Mänty-Sorvari. Suomalaiset Siperiassa 07.11. YTM Leena Kakko
(42). Runoilija Ulla Arkko ja kuvittaja Anni Hautala julkaisivat ja esittelivät lasten runoteoksen "Tarujen tie
satusaarelle vie" 08.11. (25). Kotiseutuillan teemana Kan/ian kaupat 18.11. (30). Järjestyksenvalvojakortin
päivityskurssi Jorma Salimäen johdolla 25.03. (12). Perinnekirkko 08.10. vanhan jumalanpalveluskaavan
mukaisesti ja kirkon jälkeen seurakuntatalolla esiintyi Tallari, tarjolla vanhan ajan klimppisoppaa (121).
Tapahtumia yhteensä 13, yleisöä 512.

Muut tapahtumat:
Karvia laulaa ja soi -viikko 06.-12.03., tapahtumia 12, osallistujia 1494. Karvia- päivät 04.-06.08., eri
järjestäjiä 31, tapahtumia 63, yleisöä noin 15000. Valtakunnallinen vanhusten viikko 01.-08.10., tapahtumia
25, osallistujia 700. VVillin Kansan-viikko 03.-12.11., eri järjestäjiä 26, tapahtumia, tapahtumia 57, yleisöä
5622. Kunnan ja yrittäjien joulumarkkinat 26.11., myyjiä 31, yleisöä noin 700. Itsenäisyyspäiväjuhla 06.12.
(200). Vuoden kulttuuritekopalkinto luovutettiin Kari/ian Teatteriyhdistykselle. Kotiseutujuhlassa 09.07. (60)
nimettiin Karvian Krupulaukuksi Kaija-Riitta Törmä. Siviilipalvelusmies Väinö Hautaluoma töissä 06.02.-
06.06., Tiina-Kaisa Aro-Heinilä töissä 30.10.-31.12. ja jäi hoitamaan nuoriso- kulttuurisihteerin tehtäviä Maria
Laaksoharjun jäätyä eläkkeelle (virallisesti 01.03.2018 alkaen).

Museotoiminta;
Kotiseutumuseo oli avoinna kesällä tiistaisin klo 17.-18.00 ja Karvia -päivillä 06.08. esittelijänä Sakari Mäki-
Korte, kävijöitä 600. Ulkomuseoalueen aittarakennuksen ja tonttiriihen perustuksia korjattiin.
Kotiseutuarkistoon lisättiin yhden yhdistyksen tiedot. Sakari esitteli kotiseututyötä ja museota muillekin
vieraille ja ryhmille pyynnöstä vuoden aikana.

Esittävien taiteiden katsomo:
Karvian matkailu ry.nja kanttilaisten kokoama talkooväki rakensi esittävien taiteiden katsomoa Kantin koulun
taakse, rakennustalkoita oli useita viikossa. Ennen joulua saatiin teräskehikotja katot paikoilleen ja työ
jatkuu.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Suomi 100-vuotta juhlavuosi huomioitiin noin sadassa
eri tapahtumassa, joihin osallistui noin 10000 henkilöä. Karvian dokumenttielokuva valmistui ja sai
kuntalaisten keskuudessa suuren suosion. Eitettävien taiteiden katsomon rakentamine edistyy aikataulussa
Kantin koululla. Ulkomuseoalueen aittarakennukset on korjattu komeaksi. Tapahtumia yhteensä 260 ja
osallistujia yhteensä 32709.

Sisäinen valvonta ja riskitekijät:
Karviasalin valo- ja äänitekniikka kaipaa ammattitaitoista hoitajaa ja huoltajaa. Nuoriso- kulttuurisihteeri lähti
eläkkeelle ja työn jatkajaa mietitään. Kantin tulevaan katsomoon olisi suunniteltava ajoissa tulevia projekteja.
Kantin koulun ja Kirkonkylän koulun harrastekäyttöön on tehtävä suunnitelma. Kotiseutumuseoon ja
ulkomuseoalueen rakennukset sekä esineet kaipaavat kunnostusta ja lämmitettyjä tiloja. Vuosittain
rakennusten ja esineiden kunto kosteissa ja kylmissä tiloissa heikkenee.

Henkilöstön määrä 31.12.2017: 0,5
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