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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 1 Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enem-

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 Päätös: 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Vltk § 2 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Marie Viitala ja Eija Nevala. 

  

 



LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN 

NÄHTÄVILLÄPITO 

 

Vltk 3 § Kuntalain 63 §:n mukaan pidetään kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien 

pöytäkirjat yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeel-

liseksi.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta päättää pitää pöytäkirjansa nähtävillä kunkin kuukauden 

ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona klo 9.00 - 15.45 liikuntatoimistossa.  

Tällöin voi tutustua myös vastuualueiden viranhaltijapäätöksiin ja toimikuntien 

pöytäkirjoihin. 

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2017 

 

Vltk 4 § Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. 

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 
 Lautakunta päättää valita tositteiden hyväksyjiksi valtuustokauden loppuun 1.6.2017 

asti  lautakunnan puheenjohtajan Ilmo Törmän sekä lautakunnan viranhaltijat Sirpa 

Ala-Rämin ja Maria Laaksoharjun kaikki erikseen. Viranhaltijoiden henkilökohtaiset 

laskut hyväksyy puheenjohtaja ja tarvittaessa kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

Viranhaltijoiden esteellisyys tilanteissa viranhaltijapäätökset tekevät lähin esimies 

koulutoimenjohtaja tai kunnanjohtaja. Tositteiden hyväksyjien nimikirjoitusnäytteet 

toimitetaan kunnanhallitukselle 

 

 Päätös: 
 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  

 

 

  

 

 _________________        ___________________     ___________________ 

 Ilmo Törmä                       Sirpa Ala-Rämi                  Maria Laaksoharju 

 



2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Vltk 5 § Tilintarkastuslautakunta on tiedottanut lautakunnille, että niiden tulee omalta 

 osaltaan hyväksyä vuoden 2017 talousarvio – käyttösuunnitelmat siltä osin kuin 

muutoksia on tapahtunut talousarvion käsittelyssä. Lautakunnan käyttötalous-

esitykseen ei tehty muutoksia.  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2017  kokouksessaan 15.12.2016. 

Kunnanhallitus on antanut 23.1.2017 § 6 vuoden 2017 talousarvion täytääntöpano-

ohjeet lautakunnille tiedoksi. 

  

Vapaa-ajanlautakunnan kokonaismenot ovat kuluvana vuonna 360 469 €, tulot 

40 200 € ja nettomenot 320 269 €. Vuoteen 2016 talousarvioon verrattaessa 

bruttomenojen lasku on 4,75 %.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

Lautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion, 

tulosalueiden tavoitteet, painopistealueet ja mittarit sekä hyväksyy lautakunnan 

talousarvion käyttösuunnitelman.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. 

 



HALLINTOSÄÄNTÖ 

 

Vltk 6 § Uuden kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa tulee 1.6.2017 olla hallintosääntö, jossa  

 annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämiseen 

liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista sekä 

valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Hallintosääntöön on tarkoitus koota kaikki 

johtosäännöllä määrättävät asiat, joten hallintosääntö voimaan tullessaan kumoaa 

myös sivistystoimen päävastuualuesäännön. 

 

 Hallintosääntöä on lähdetty valmistelemaan kuntaliiton laatiman mallin pohjalta.   

 Luonnosta on tehty viranhaltijoiden toimesta seutukunnallista yhteistyötä hyödyntäen.  

Sääntöä on alustavasti käsitelty myös valtuustoseminaarissa 7.10.2016. Seminaarissa 

sovittiin, että hallintosäännön valmistelua jatketaan lautakuntien kannanotoilla,   

 minkä jälkeen hallintosääntö etenee hallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi 

ennen vuoden 2017 kuntavaaleja. 

 

 Hallintosääntöluonnos (66 sivua) on s-postissa. Tulostettuna sivu, mikä koskee vapaa-

ajanlautakunnan osuutta.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

 Vapaa-ajanlautakunta keskustelee hallintosääntöluonnoksesta ja antaa evästystä 

hallintosäännön valmisteluun.  

 

 Päätös: 

 Lautakunta keskusteli hallintosääntöluonnoksesta ja päätti ajanmukaistaa lautakunnan 

tehtävät ja toimivallan.  

 

 Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja 

tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueilla tiiviissä 

yhteistyössä eri toimijoiden, hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Keskeisinä 

arvoina ovat kuntalaisten kuuleminen, yhteisöllisyys ja kumppanuus huomioiden 

kuntalaisen koko elinkaari. Vapaa-ajanlautakunta kuuluu 7 jäsentä.  

 

Hallintosäännöstä poistetaan lautakunnan jäsenten pätevyysvaatimukset. 

Hallintosääntöön lisätään lautakunnan tehtäväksi päättää Karvia-Päivien 

järjestämisestä (5.) 

 

Muuten hallintosääntö hyväksyttiin entisessä muodossa.  

 



NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

Vltk 7 § Karvian yläkoulun 9-luokkalaiset tekevät leirikouluretken Ylläkselle 3.-7.4.2017. 

 Oppilaat ovat keränneet varoja retken toteuttamiseksi erilaisilla myyjäisillä ja muilla 

tempauksilla. Yläkoulun 9-luokka hakee nuorisotoimen kohdeavustusta 570 euroa 

retken järjestämiseen. Nuorisosihteeri on myöntänyt yläkoulun 9-luokkalaisille 

leirikouluavustusta 500 euroa. 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta päättää merkitä kohdeavustuksen jaon tiedokseen saatetuksi, 

 Lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51:n §:n mukaista otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös: 

 Lautakunta merkitsi tiedokseen saatetuksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Vltk 8 § Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 26.11.-31.12.2016 

koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti  

ja niistä on pidettävä kirjaa 

 

 - päätös 28.12.2016 Satakantri ry, kantritanssin ohjauskuluihin                             360 € 

 - päätös 28.12.2016 Karviankylän kyläseura, Sarvelan latujen kunnossapito         650 €  

 - päätös 23.11.2016 Alkkian kylätoimikunta, laavun/grillipaikan rakentaminen  1860 € 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset 

tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan 

 

 Päätös: 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta esitti, että Alkkian 

pururadalle/valoladulle saataisiin selkeämpi opaste.  

 



 

KARVIA LAULAA JA SOI 2017  

 

Vltk 9 § Karvia Laulaa ja Soi – viikkoa vietetään seitsemännen kerran 6. – 12.3.2017. 

Viikkojen pääesiintyjät ovat olleet 2011 Suvi Teräsniska, 2012 Juha Tapio, 2013 Jesse 

Kaikuranta, 2014 Antti Railio, 2015 Elonkerjuu-yhtye ja Tomi Metsäketo, 2016 Olli 

Lindholm ja Jorma Panula. 

 

Tämän vuoden ohjelmassa on ma 6.3. klo 10.15 Karviasalissa Teatteri Eurooppa 

Neljä esittää lastennäytelmän Mauri ja vähä-älypuhelin. 6.3. klo 19.00 Tervatuvalla 

Anssi Känsälä trio (Anssi Känsälä, Jani Paulamäki, Mikko Yli-Knuutila), ke 8.3. 

Juhani Korhonen laulaa ja laulattaa hanurinsa kanssa vanhoja kansakoululauluja 

palvelulaitoksissa, 8.3. klo 18 – 21 Sampolassa 1950-luvun iltamat (Nelostie-

orkesteri, solisteina Jaska Mäkynen, Arja Sipola ja Tiina Räsänen, Eino Happonen ja 

Seppo Hämäläinen imitointia, taikuutta ja huumoria; Hannu Nyyssönen juonto), pe 

10.3. Karviatalossa koko perheen sirkustapahtuma, la 11.3. kirkossa klo 18.00 

lauletaan yhdessä rippikoululauluja, su 12.3. klo 14.00 ja 19.00 Karviasalissa 

Karvia-dokumenttielokuvan ensi-ilta ja toinen esitys. 

 

Näyttelyt; Karviatalon aulan vitriineissä Petäjä-opiston kahvipussidesign-näyttely 

sekä aulassa Lasse Marttisen ja Rolf Sandqvistin tauluja. 

 

Pääesiintyjä ei ole vielä varmistunut, mutta selviää varmaankin kokoukseen mennessä. 

 

Nuorisosihteerin päätösesitys: 

Lautakunta merkitsee ohjelman tiedokseen saatetuksi. 

 

Päätös: 

Lautakunta merkitsi tiedokseen saatetuksi ja hyväksyi ohjelmaan tulleet seuraavat 

muutokset; Karvian dokumentti-elokuvan ensi-ilta lauantaina 11.3.2017 klo 13.00, 

toinen esitys klo 15.00 ja kolmas esitys sunnuntaina 12.3.2017 klo 13.00. Viikon 

pääesiintyjä on Juha Tapio sunnuntaina 12.3.2017 klo 18.00. Lisäksi nuorisovaltuusto 

tiedotustilaisuus pidetään Karviasalissa torstaina 9.3.2017 klo 18.00.  

 

 



KUNTOSALIOHJAAJA/ LIIKUNTANEUVOJA 

Vltk 10 § Pirkko Heiniluoma toimi liikuntatoimen alaisena kuntosaliohjaajana vuodesta 2011 

lähtien aina vuoden 2016 loppuun jääden eläkkeelle. Valtuusto/kunnanhallitus on 

myöntänyt vuodelle 2017 määrärahat kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan 

palkkaamiseen, joten liikuntatoimi julkaisi hakuilmoituksen sekä www.karvia.fi että  

www.te-palvelut.fi sivuilla. Määräaikaan 20.1.2017 klo 15.00 mennessä hakemuksia 

saapui yhdeksän kappaletta. 

 Hakijat ovat Tiina Koski Parkanosta, Mikko Nevanperä Kihniöstä, Kirsi Hietikko 

Kankaanpäästä, Mika Lehtonen Porista, Leena Koskinen Karviasta, Eija Hartikainen 

Iisalmesta, Iina Puskala Karviasta, Sari Hyttinen Joensuusta ja Anne Heino 

Parkanosta. Liitteenä hakijayhteenveto.  

Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuodeksi 2017 kuntosaliohjaaja/liikuntaneuvojan. 

Määräaikaisessa toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.  

Päätös: 

Vapaa-ajanlautakunta valitsi yksimielisesti kuntosaliohjaaja / liikuntaneuvojan 

määräaikaiseen toimeen Tiina Kosken Parkanosta. Valitulla on tehtävään vaadittu 

kelpoisuus ja riittävä työkokemus sekä haastatteluiden perusteella soveltuvat 

henkilökohtaiset ominaisuudet. 

  



 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 11 § Satakuntaliitto (päätös 3.1.2017 8/2017 id: 39647) on myöntänyt 1500 euroa  

avustusta Karvian Suomi 100 vuotta tapahtumien tuottamiseen. 

 

 Nuorisosihteeri on Nuori2017 koulutuspäivillä Tampere talossa 27.-29.3.2017. 

 

Suomen palloliitto ry on 14.12.2016 lähettänyt liikuntasihteerin sähköpostiin tiedon, 

että Karvian kunta ja Karvian yhtenäiskoulu on päässyt Ässäkenttäohjelmaan.  

S-ryhmä, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Suomen palloliitto on hyväksynyt kunnan 

Ässäkenttähakemuksen ja päättänyt myöntää Karvian yhtenäiskoulun monitoimi-

kenttähankkeelle 10 000 euron rakennusavustuksen. Rakennuttaja ja kenttätoimittaja, 

joita on tarjolla kolme, sopivat keskenään kentän hankinnasta ja asennustyöstä, sekä 

rakennushankkeeseen liittyvästä sopimuksesta. Kenttäasennuksen tulee olla valmis 

31.7.2017 mennessä. Palloliitto on kilpailuttanut kenttätoimittajat valmiiksi ja avustus 

maksetaan, mikäli rakennuttaja sitoutuu tilaamaan kentän vaihtoehtoisesti seuraavilta 

kenttätoimittajilta; Kompan Suomi Oy, Leikkiset Oy ja Lappset Group Oy. 

Liikuntasihteeri valmistelee hankintapykälän seuraavaan kokoukseen.  

 

Kehnoista talvikeleistä huolimatta Satakunnan Hiihto ry on julistanut talven 

mestariliikkujakampanjan, jossa varsinkin karvialaiset ovat viime vuosina kunnos-

tautuneet. Koska olosuhteet voivat vaihdella eikä tykkilunta ole kaikissa kunnissa, 

hiihdon ohella hyväksyttäviä suoritustapoja ovat sauvakävely, lumikenkäily, juoksu ja 

kävely. Tittelin saamiseksi mestariliikkujan tulee liikkua 19.1.-31.3.2017 aikana 500 

kilometriä. Kisällin arvon saa, kun liikkuu puolet edellisestä 250 km. Suorituskertoja 

eri päivinä tulee Mestarilla olla 35 ja Kisällillä 20. Kunnan liikuntatoimi kannustaa 

kuntalaisia osallistumaan kustantaen heidän osallistumisensa entisen käytännön 

mukaan. Osanottomaksu on 10-15 euroa/henkilö.   

 

Aluehallintovirasto on ilmoittanut kirjeellään 2.2.2017 (LSAVI/3634/07.03.06/2016), 

että Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut vastaan Karvian kunnan 

yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikkaa koskevan valtionavustushakemuksen. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (OKM) ja aluehallintoviraston (AVI) välistä työjakoa koskevien 

säädösten mukaan hanke kuuluu kohteisiin, joista Lounais-Suomen AVI tekee 

valtionavustuspäätöksen. Hankekohtainen päätös tehdään viimeistään toukokuussa 

2017. Asiakirjojen täydentäminen ei ole tässä vaiheessa tarpeellista ja asiaan palataan 

tarpeen vaatiessa myöhemmin saatesanoilla; Erittäin hyvät hakemusasiakirjat.  

 

Liikuntasihteeri on tehnyt ja lähettänyt Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 

määräaikaan 31.1.2017 mennessä selvityksen aikuisten terveyttä edistävän liikunnan 

kehittämiseen myönnetyn valtioavustuksen käytöstä. Liikuntatoimi sai Williä voimaa 

luonnosta hankkeeseen 23.3.2016 (LSAVI-3324-0703.02-2015) avustusta 5000 euroa.  

 



 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 12 § Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 19.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk 13 § Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 

 


