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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 11 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 § 12 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Marttila ja Esa Pukkila.   

 



VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

Vltk § 13 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä 

tulos- ja rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisver-

tailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.  

 Tilinpäätöksen laadinnasta on säädökset kunta- ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi  

on kalenterivuosi. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston 

käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 §:n mukaan 

toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta 

vastaa kunnanhallitus, jonka on selvitettävä valtuustolle sen tilikaudelle asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja 

kuntakonsernissa.  

 Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen 

päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- 

ja kehitystoiminnan laajuudesta. Lisäksi tulee antaa selvitys mahdollisista projekteista; 

projektin tarkoitus ja tavoitteet, kesto, talousarvio ja kunnan osuus kustannuksista. 

Projekteiksi tulee lukea sellaiset hankkeet, joissa kunta on hallinnoijana että myös sel-

laiset, joissa kunta on mukana yhtenä osapuolena, mutta hallinnointi tapahtuu 

muualla. 

 Tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä pyyde-

tään täyttämään pyydetty toteuttamisvertailu huhtikuun 3.4.2018 mennessä. Mikäli 

toimielin haluaa, se voi tehdä toteuttamisvertailua laajemmankin katsauksen toimin-

nastaan.  

 Viranhaltijat valmistelevat parhaillaan toimintakertomuksia ja esittelevät ne 

viimeistään kokouksessa.   

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

Lautakunta hyväksyy viranhaltijoiden laatimat toimintakertomukset vuodelta 2017  

ja toimittaa ne kunnanhallitukselle. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.  

 

 

  



NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSUKSET 2018 

 

Vltk § 14  Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain nuorisotoimen vastuualueelta vuosiavustusta 

harkintansa mukaan karvialaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville 

yhteisöille. Vuosiavustusten jakoperusteet ovat hakijan toiminnan tarkoitus, laatu  

ja laajuus, hakijan taloudellinen tilanne ja hakijan nuorisopoliittinen merkitys. 

 

 Nuorisotoimen vastuualueella on tänä vuonna avustusmäärärahaa 12.500€, josta 

5000€ on varattu 4H–yhdistykselle palkka-avustusta. Yleis- ja kohdeavustuksiin jää 

jaettavaksi 7500 euroa. Määräaikaan 28.02.2018 mennessä vuosiavustusta on haettu 

seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H-yhdistys ry 

- palkka-avustus   5000 € 

      - yleisavustus   2000 € 

2. Karvian Teatteriyhdistys ry 

        - yleisavustusta toimintaan  1500 € 

3. Karvian Majavapartio 

       - yleisavustusta    500 € 

4. MLL.n Karvian yhdistys 

       - yleisavustusta toimintaan 1300 € 

5. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys 

      - yleisavustusta toimintaan 1000 € 

_______________________________________   

 Haettu yhteensä:                      11300 € 

 

 Nuoriso- ja liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta päättää myöntää 4H –yhdistykselle palkka- avustusta 5000€. Edelleen 

lautakunta päättää jakaa vuosiavustukset seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H –yhdistys  1000 € 

2. Karvian Teatteriyhdistys ry 1000 € 

3. Karvian Majavapartio    300 € 

4. MLL n Karvian yhdistys 1300 € 

5. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys   600 € 

_______________________________________ 

         Jaettu yhteensä:  9200 € 

 

 Jakamatta jää 3300€, mikä varataan nuorisotoimen kohdeavustuksiin. 

 

 Päätös:  

Tiina Järvinen poistui kokouksesta esteellisenä pykälän ajaksi. Lautakunta keskusteli 

ja totesi, että hakemukset olivat puutteelliset. Asiaan palataan, kun hakijat ovat 

toimittaneet puuttuvat liitteet.    



 

NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 28.03.2018 

 

Vltk § 15  Nuorisosihteeri voi harkintansa mukaan myöntää kohdeavustusta nuorten  

 vapaille toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille.  

 Jos lautakunta jakaa yleisavustukset esityksen mukaisesti, jää kohdeavustuksiin  

 jaettavaksi 3300 euroa. 

  

 Kohdeavustuksia on haettu seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H -yhdistys (leiri)                     1200 € 

2. Majavapartio (leiri)   200 € 

3. 9-luokka leirikouluun   560 €  (myönnetty 08.02.18) 

4. Kansanmusiikkiyhdistys (leiri)  500 €  

5. Karvian teatteriyhdistys ry (lasten retki) 500 € 

6. Matkailu (ital.nuorten mainostuskulut) 100 €  

 _________________________________________________ 

 Haettu yhteensä:                        3060 € 

 

 Nuorisosihteeri on jakanut kohdeavustukset seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H–yhdistys   650 € 

2. Majavapartio   150 € 

3. 9-luokan leirikoulu   560 € 

4. Matkailu     100 € 
 

Liikuntasihteeri on jakanut kohdeavustukset seuraavasti: 

 

5. Kansanmusiikkiyhdistys  250 € 

6. Karvian Teatteriyhdistys  350 € 

________________________________________________ 

 Jaettu yhteensä:                      2 060 € 

 

 Nuoriso- ja liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää, 

 ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  

 



KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 28.3.2018 

 

Vltk § 16   Kulttuuritoimen avustukset myönnetään vuosittain kohdeavustuksina yhdistyksille,  

 yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille taiteen harjoittamista ja harrastamista varten  

 taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen  

 vaalimista ja edistämistä varten. Kohdeavustukset myönnetään vain Karviassa  

 järjestettävään kulttuuritoimintaan. Kohdeavustusmääräraha on 5.000 euroa. 

 Kohdeavustuksia on haettu kokoukseen mennessä seuraavasti: 
 

1. Nuorisoseuran näyttelijät                     1300 € 

- toimintaan, vuokrakuluihin    

2. Soittokunta, toimintaan     800 € 

3. Karpalot –kuoro 

- toimintaan 

- Pohjois- Satakunnan kuorotapahtuman järj.  1000 € 

4. Ainot ja Reinot 

- toimintaan, kirjailijavieraiden tuontiin                      1000 € 

5. Karvian kansanmusiikkiyhdistys 

- maakunnallinen runo- ja musiikkitapahtuma    500 € 

6. Musiikkiteatteri Mute 

- musiikkiteatteriesityksen sovittaminen 

uuden katsomon avajaisiin 2019                      1000 € 

7. Karvian nuorisoseuran tanhuajat 

- pelimannin kuluihin      200 € 

8. Karvian naiskuoro, toimintaan      400 € 

9. Saunaluoma-Pukara kylätoimikunta 

- lauluilta      300 € 

10. Saran kyläyhdistys 

- kevään tilaisuus Sarassa     250 € 

11. Karvian Matkailu, talkooruokintaan                                             1000 € 

            Haettu yhteensä:     7750 € 
 

Nuorisosihteeri on jakanut kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti: 

800 € Nuorisoseuran näyttelijät 

800 € Soittokunta 

 200 € Saunaluoma-Pukaran kyläyhdistys 

200 € Saran kyläyhdistys 

500 € Karvian Matkailu 

200 € Karvian nuorisoseuran tanhuajat 

300 € Karvian Naiskuoro 

Liikuntasihteeri on jakanut kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti: 

400 € Karpalot –kuoro 

400 € Ainot ja Reinot 

250 € Karvian Kansanmusiikkiyhdistys 

500 € Musiikkiteatteri Mute_______________________________ 

 Jaettu yhteensä:   4 450 € 

 

 Nuoriso- ja liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää, 

 ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 



 

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA  

 

Vltk § 17 Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2018. Kuntaliito toivoo, että tänä vuonna 

veteraanipäivässä huomioidaan veteraanien perinnön siirtäminen nuorille ja toivotaan 

yhteistyötä koulun kanssa. Nuorisosihteeri ehdottaa, että juhlaan pyydetään edustajisto 

myös yhtenäiskoululta, jotta juhlatilaisuuden saadaan esiintyjiä myös paikallisista 

nuorista.  

 

 Nuorisosihteerin päätösehdotus: 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee ja päättää kansallisen veteraanipäivän 

juhlajärjestelyistä 

 

Päätös: 

Lautakunta hyväksyi nuorisosihteerin laatiman ohjelmarungon. Lisäksi päätettiin 

tarjota maksuton kuljetus kaikille sotaveteraaneille, sotainvalideille ja rintamalotille.  

Veteraanijuhla alkaa Karvian valtuustosalissa klo 12.00, osallistujille tarjotaan lounas 

klo 11.00 alkaen.  

 

 

 

 
 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 18  Merkataan tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat liikunta- ja 

nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2018. Liikuntatoiminnan yksikköhinta on 12 euroa 

kunnan asukasta kohden, joten laskennallinen peruste Karviassa on 29 388 euroa. 

Nuorisotoimen yksikköhinta on 15 euroa jokaista kunnan alle 29-vuotiasta asukasta 

kohden eli 8 805 euroa.  

 

 Nuorisosihteeri esittelee laatimansa yhteenvedon Karvia laulaa ja soi –viikon 

tapahtumista ja kävijätilastoista  

 



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 19 Lautakunta päätti siirtää Saran koulun monitoimikaukalon Kirkonkylälle Opinpolun 

pihaan, koska Saran jääkiekkokaukalolla ei ollut enää kysyntää. Sählykentän nykyiset 

styroksilaidat ovat liian kevyet ja osa myös rikki, joten eivät pysy paikallaan pelin 

temmellyksessä. Kenttä vaatii vankemmat ja korkeammat laidat. Kaikki kyläkoulujen 

pihoilla olevat monitoimikaukalot ovat liikuntatoimen ja lautakunta päättää niiden 

sijaintipaikoista tarveharkinnan mukaan.  

 

 Väinö Hautaluoma toi esille, että frisbeegolf rata pitäisi saada kuntoon. Todettiin, että 

kolme koria jouduttiin purkamaan ja poistamaan lähiliikuntapaikan tieltä. Päätettiin, 

että liikuntasihteeri suunnittelee koreille uudet paikat ja päivittää kartan, jotta rata 

saadaan kuntalaisten käyttöön kesäksi.  

 

 Esa Pukkila toi esille urheilutalon vanhanosan yleisövessojen huonon kunnon. Ovet 

ovat vääntyneet ja varsinkin naisten vessan ovet eivät mene kiinni ja/tai lukkoon. 

Uusille oville olisi tilausta. Liikuntasihteeri tiedottaa asiasta tekniselle toimelle.  

 

 Urheilutalon palloilusalissa kokoontuvat monet harrastuspiirit. Lajikirjo on vuosien 

saatossa kasvanut ja liikuntavälineitä on hankittu lisää. Osa välineistä ei mahdu 

nykyiseen varastoon ja niitä säilytetään salin seinustoilla muodostaen käyttäjille 

turvallisuusriskin. Varastotilojen rakentamisesta on tehty valtuustoaloitteita ja 

tekninen ja vapaa-ajanlautakunta ovat etsineet kustannustehokkaita ratkaisuja 

ongelmaan. Tekninen toimi on virkamiestyönä suunnitellut palloilusaliin avaramman 

varaston yhdistäen nykyisen varaston ja vähäisellä käytöllä olevan näyttämön. 

 Muutostyöhön tekninen lautakunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioon  

50 000 euroa. Lautakunta suhtautui suunnitelmaan myönteisesti, ainoastaan tuolien  

(300 kpl) säilytys Karviasalin varastoon ei tule onnistumaan. Pienen osan voi 

varastoida pinottuna kuljetuskärryillä lastatauslaiturin varastoon, mutta lopuille on 

keksittävä talon ulkopuolinen varastointipaikka. Kuljettaminen ei ole työlästä, sillä 

kaikkia tuoleja tarvitaan juhlatilaisuuksiin vain muutaman kerran vuodessa.    

 

 Edelleen lautakunta keskusteli Kirkonkylän koulun muuttamista harrasteryhmien 

kokoontumistilaksi ja muutostöiden aiheuttamista kustannuksista. Lautakunnan jäsen 

Esa Pukkila ottaisi uudelleen harkintaan suunnitelmissa yläkertaan sijoitetut 

keramiikka- ja posliinimaalaustilat. Käytännöllisempää olisi sijoittaa kohderyhmän 

harrastetilat alakertaan, johon on oma sisäänkäynti, uuneille paikat ja keramiikka- ja 

posliiniryhmäläisten tarvitsemat vedenottopisteet valmiina. Näin työstämisestä 

aiheutuva hieno pöly ei leviäisi yläkerrasta alakertaan muihin harrastetiloihin. Pöly on 

ollut ongelma yhteistiloissa Meijeri-Villelässä. Lautakunta päätti antaa muut esille 

tulevat asiat tiedoksi ja käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle.  

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 20 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 


