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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 1 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän 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. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä  

kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Loopere ja Eija Nevala. 

  



VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY 2018 
 

Vltk 3 § Kokouskutsu- ja esityslista laitetaan sähköisesti saataville kunnan verkkosivuille  

ja lähetetään sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kaikille niille, 

joilla on läsnäolo-oikeus ja –velvollisuus eli lautakunnan jäsenille, viran- ja toimen- 

haltijoille, kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle  

sekä nuorisovaltuuston että tilintarkastuslautakunnan edustajalle. Myös esityslistan 

liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden 

tiedonsaanti-intressit. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla ja pidetään yleisesti nähtävänä liikuntatoimistossa kokousta seuraavan 

kalenteriviikon keskiviikkona. Kokouspaikka on pääosin lautakuntien kokoushuone ja 

kokouksia pidetään tarpeen mukaan.  

 

  Toimielin päättää kokouksien ajat ja paikat.    

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2018  

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätöasesityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2018 

 

Vltk 4 § Ohjeistuksen mukaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa on valittava 

lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Liikuntasihteeri hyväksyy 

pääsääntöisesti vastuualueensa liikunta-raittiustoimen ja nuorisosihteeri nuoriso-

kulttuuritoimen laskut.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 
 Lautakunta päättää valita tositteiden hyväksyjiksi lautakunnan puheenjohtajan Väinö 

Hautaluoma sekä lautakunnan viranhaltijat Sirpa Ala-Rämin ja Tiina-Kaisa Aro-

Heinilän kaikki erikseen. Viranhaltijoiden henkilökohtaiset laskut hyväksyy 

puheenjohtaja ja tarvittaessa kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. Viranhaltijoiden 

esteellisyystilanteissa viranhaltijapäätökset tekevät lähin esimies koulutoimenjohtaja 

tai kunnanjohtaja.  

 

 Päätös: 
 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 



VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT 

 

Vltk 5 § Hallintosäännön 65 §:n mukaan osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet 

vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen 

määrärahojen puitteissa ja toimielinten tulee vuosittain vahvistaa tilivelvollisille 

viranhaltijoille hankintarajat.  

 

 Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa laskutuksen ja laskujen perinnän 

järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Toimintayksikön esimies vastaa 

myös toimialueensa valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien selvitysten 

tekemisestä. 

  

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys 

Lautakunta vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat hankintarajat; Liikuntasihteeri 10 000 

euroa ja vt. nuorisosihteeri 10 000 euroa.  

 

 Päätös:  

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti 

 

 

2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Vltk 6 § Ohjeiden mukaan lautakuntien tulee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2018 

talousarvio – käyttösuunnitelmat siltä osin kuin muutoksia on tapahtunut talousarvion 

käsittelyssä. Lautakunnan käyttötalouteen nuorisopuolelle lisättiin muihin palveluihin 

3000 (4000) euroa, jolla ostetaan nuorisotyöntekijän työpanosta Jämijärveltä. Lisäksi 

Nuorisovaltuusto sai oman kustannuspaikan ja 3199 euron määrärahan 2018.   

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2018  kokouksessaan 13.12.2017. 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 22.1.2018 § 6 vuoden 2018 talousarvion 

täytääntöpano-ohjeet.  

  

Vapaa-ajanlautakunnan kokonaismenot ovat kuluvana vuonna 369 534 €, tulot 

36 700 € ja nettomenot 332 834 €. Vuoteen 2017 talousarvioon verrattaessa 

bruttomenojen nousu on 2,51 %.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

Lautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion, 

tulosalueiden tavoitteet, painopistealueet ja mittarit sekä hyväksyy lautakunnan 

talousarvion käyttösuunnitelman.  

 

 Päätös: 

Lautakunta hyväksyi ja merkitsi tiedokseen vuoden 2018 käyttösuunnitelman, 

tavoitteet ja painopistealueet. 

 



LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Vltk 7 § Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 21.11.2017-5.2.2018 

koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti  

ja niistä on pidettävä kirjaa 

 

 - päätös 15.12.2017 Kirin voimistelujaosto, välinehankintoihin (puomi)        700 € 

 - päätös 15.12.2017 Alkkian kylätoimikunta, latujen/laavun kunnossapito     700 €  

 - päätös 15.12.2017 365 Maraton Club ry, juoksutapahtumien organisointi    700 €     

 

 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.  

 



ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 8 § Nuorisosihteeri tiedotti alustavasti tulevista kulttuuritoimen tapahtumista.  

Ohjelman tuottaminen Rotaryjen kirkkopyhän kahvituksessa tapahtuvaan sisällissodan 

muistomerkin paljastustilaisuuteen 11.02.2018, ” Naiset Suomen sisällissodassa”  

luento 13.2.2018 klo 18.30 luennoitsija VTT Tiina Lintunen yhteistyössä 

Petäjäopiston kanssa, Valtakunnallisena keikkapäivänä/ystävänpäivänä 14.2.2018 klo 

19.00  

konsertti valtuustosalissa, Naisten päivän ennakko 4.3.2018 yhteistyössä Ainojen ja 

Reinojen kanssa,  Järjestysmieskurssi 10.3.2018 klo 9-16.15 kortin päivittämistä 

varten ja Karvia laulaa ja soi viikko ajalla 10.-18.03.2018.  

 

Merkittiin tiedoksi, että uusia kuntalaisia on saatu koukutettua Satakunnan Hiihto ry:n 

organisoimaan talven mestariliikkuja kampanjaan ajalla 19.1.-2.4.2018. Ihanaisten 

hiihtotapahtuman lisäksi haastehiihtoja tullaan järjestämään ainakin Saunaluomalla, 

Kantissa ja Alkkiassa. Hiihdon ohella hyväksyttäviä suoritustapoja ovat sauvakävely, 

lumikenkäily, juoksu ja kävely. Tittelin saamiseksi mestariliikkujan tulee liikkua 

kampanja-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.   

 

Liikunta- ja nuorisosihteeri ovat olleet suunnittelemassa kaikkien kuntalaisten yhteistä 

olohuonetta, jota ollaan hiljalleen rakentamassa Kirkonkylän koululle. Karvian kunta 

on mukana kahdessakin yhteisöllisyyttä lisäävässä hankkeessa. SPR:n Pärjätään 

yhdessä hankkeessa tavoitteena on aktivoida kuntalaisia mukaan vapaaehtoistoi-

mintaan sekä paikallisia yhdistyksiä toimimaan yhdessä oman lähiyhteisön 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kunnassa 

toimivien yhdistysten kokoamista yhteen ja verkostoitumista. Kartoitetaan, mitkä ovat 

kunkin yhdistyksen vahvuudet ja osaamisalueet sekä mietitään yhdessä konkreettisia 

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. Hankeen tavoitteena on 

kehittää järjestölähtöisiä palveluja vastaamaan paremmin alueen väestön tarpeisiin ja 

kehittää ennalta ehkäiseviä palveluja koko maakunnan alueelle aiempaa kattavammin. 

Kirkonkylän koulun ”Olohuoneen” suunnittelun starttipäivä järjestetään kunnantalon 

valtuustosalissa 7.2.2018 klo 10-14. Paikalle toivotaan kaikkia, jotka haluaisivat 

tiloissa viettää aikaa. Näin saamme tietää, mitä toiveita tilan ja varustelun suhteen on.  

 

Vapaa-aikatoimen vuosiavustukset 2018 julistettiin haettavaksi Ylä-Satakunnassa ja 

kuntatiedotteessa 28.02.2018 mennessä. 

 

Nuorisosihteeri ilmoitti, että kokouskutsun lähettämisen jälkeen, Rotaryt peruivat 

11.2.2018 kulttuuritoimelta tilaamansa ohjelmapyynnön.  

 

 

 



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 9 § Luettiin lautakunnalle kokouspäivään mennessä saapuneet avustushakemukset. 

Leirikoulua koskeva hakemuksessa päätös jätettiin nuorisosihteerin harkintaan. 

 

 Lautakunnan jäsen Samuli Juurakko toivoi, että kokouspäivät päätettäisiin 

mahdollisimman hyvissä ajoin. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunnan viranhaltijat 

suunnittelevat ehdotuksen kokousajoista, mikä välitetään lautakunnan jäsenille 

sähköpostitse.  

 

 Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 18.54. 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk 10 § Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 

 


