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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 21 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 § 22 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Mira Hautaluoma ja Kristiina Loopere.



 TENNISKENTÄN VERKKOAIDAN HANKINTA 

 

Vltk § 23 Tenniskenttien verkkoaita on kulunut korjauskelvottomaksi ja liikuntatoimi varasi 

uuden hankintaan asennuksineen kuluvalle vuodelle 20 000 euroa (alv 0%). Kunnan 

rakennusmestari Jaakko Kallioniemi on pyytänyt tarjoukset sekä tenniskenttien että 

päiväkodin pihapiirin aitauksista. Tenniskentille panssariaitaa tarvitaan 178 metriä, 

lisäksi aitaukseen tulee kaksi huoltoporttia. Sinkityn teräsverkon silmäkoko tulee olla 

50 mm ja vahvuus vähintään 2,5 mm. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla maalattua tai 

muovipinnoitettua, väreinä vihreä tai harmaa. Hankinnassa tulee huomioida myös 

kestävyys ja esteettisyys. Aidan tulee sointua lähiliikuntapaikan ja liikuntapuiston 

muihin elementteihin. Määräaikaan mennessä tuli kolme aitatarjousta; Saher-aidat Oy 

(19 220,17 €), Puomitek Oy (14 347,64 €) ja Suomen laatuaita Oy (13 271 €).  

 

  Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta tutustuu tarjouksiin ja aitamalleihin sekä päättää parhaiten kohteeseen 

soveltuvan tennisaitauksen hankinnan 

 

Päätös: 

Lautakunta tarkisti tarjoukset ja päätyi valitsemaan Puomitek Oy:n tarjouksen, jossa 

kannatin pylväille valetaan kestävät betonijalustat ja aidan värinä saadaan haluttu 

tummanharmaa pinnoite huoltoportteineen. Lisäksi hankitaan pitkille sivuille kaksi 

käyntiporttia helpottamaan tennispallojen hakua maastosta. Firman ehdotuksesta 

verkko asennetaan siten, että tasaisempi puoli tulee sisäpuolelle, mikä vähentää 

tennispallojen kimpoilua, jos sattuu osumaan tolpan kohdalle. Lautakunta valtuuttaa 

rakennusmestari Jaakko Kallionimen vahvistamaan kaupan, sopimaan asennuksesta 

sekä ympäristön siistimisestä.     

 

 



NYKYISET HENKILÖRESURSSIT JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN HAASTEET 
 

Vltk § 24 Karvia tunnetaan maakunnassa vahvasta liikunta- ja kulttuurityöstä. Siitä kertovat 

monet viimeaikaiset huomionosoitukset; Vuoden pyöräilykunta ja Satakunnan 

liikuttavin kunta palkinnot 2017. Karvian toimintamalleista on saatu erityiskiitosta 

niin liikunta- kuin kulttuurityöstä ja niitä on kopioitu sellaisenaan muihin kuntiin  

ja käytetty Sata-soten valmistelussa. Vapaa-aikatoimen ja kolmannen sektorin pitkät 

perinteet ja kustannustehokas yhteistyö hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ovat 

olleet ihmetyksen aiheena myös kuntaliitossa. Karvia on toiminut valtakunnallisena 

esimerkkinä tulevaisuuden kumppanuuskunnasta, jossa toimii yhteisöllisyys  

ja yhdessä tekeminen. Kunta on toiminut vahvana alustana, mahdollistajana sekä 

kuunnellut herkällä korvalla kuntalaisia, verkostoitunut aktiivisesti ja koordinoinut 

yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa paikallisia hyvinvointipalveluja.  

 

 Nykyisin vapaa-aikatoimessa (liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja raittiustoimi) hoidetaan 

lakisääteisiä tehtäviä ja hyvinvointipalveluja kolmen työntekijän liikunta- ja 

nuorisosihteerin sekä liikuntaneuvojan voimin. Lautakunta on varautunut tulevaan 

sote- ja maakuntauudistukseen, vaikka virkanimikkeet eivät nykypäivänä enää kerro 

työntekijän vastuista tai kuvaa tehtäväkentän kokonaisuutta. Vapaa-aikatoimen 

vastuut ja velvoitteet ovat vuosien saatossa laajentuneet. Nykyisin haasteisiin 

vastataan tiimityössä, koska työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista halutaan 

hyödyntää mahdollisimman laajasti. Monissa kunnissa onkin nimikkeitä muutettu 

muun muassa hyvinvointikoordinaattoreiksi kuvaamaan paremmin kuntien 

palvelukirjoa.  

 

Liikuntasihteeri vastaa liikuntatoimen lisäksi ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä, some- 

ja verkkoviestinnästä, kuntaimagon (Willi Karvia) edistämisestä ja matkailuasioiden 

kehittämisestä. Työntekijän panosta on tarvittu monissa hankkeissa, kuten meneillä 

oleva Geopark hanke ja siihen läheisesti liittyvän kunnan matkailusivuston Willi 

Karvia luonti, ylläpito ja kehittäminen.  

 

 Nuorisosihteeri vastaa nuorisotoimen lisäksi kulttuuripalveluista ja museotoimesta. 

 Kunnan vetovoimatekijöitä on tuotu esille ja työntekijän kulttuuripuolen verkostoja, 

osaamista on hyödynnetty Karvian musiikki- ja tapahtumaviikkojen toteutuksessa. 

Edelleen työpanosta on tarvittu vanhusten virkistystoiminnan järjestämisessä, 

itsenäisyys- ja veteraanijuhlien organisoinnissa sekä nuorten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien, kuten nuorisovaltuuston aktivoinnissa.  

 

Liikuntaneuvoja keskittyy kuntalaisten hyvinvoinnin sekä toiminta- ja työkyvyn 

edistämiseen ja liikuntaneuvontaan, ohjaten ihmisiä liikunnalliseen, terveyttä 

edistävään ja ylläpitävään elämäntapaan. Työpanosta tarvitaan matalan kynnyksen 

yksilö- ja ryhmäohjauksiin ja kuntouttavien kannustamiseen. Työntekijä vastaa myös 

terveyskioskin välinelainaus- ja testauspalveluista. 

 

Vapaa-aikatoimella on tulevaisuudessa isosti haasteita, sillä kunta on panostanut 

vahvasti harrastetilojen rakentamiseen. Olemassa olevia harrastetiloja käytetään 

aktiivisesti ja käyttöaste on kiitettävä. Kanttiin on parhaillaan rakenteilla esittävän 

taiteen katsomo. Kirkonkylän kouluun suunnitellaan kuntalaisten käyttöön 

kaikenkansan olohuonetta, kansalaisopiston harrastepiirin tiloja sekä mahdollisesti  



myös nuorisotilat. Keskeinen sijainti on monen kuntalaisen mieleen. Pilottihankkeet 

”Pärjätään yhdessä” ja ”5001 tekoa” ovat osoittaneet, että matalan kynnyksen 

kokoontumispaikalle ”olohuoneelle” on tilausta, ilman yhdistystoiminnan velvoitteita 

tai jäsenmaksuja. 

 

 Rakennukset, erityisesti esittävien taiteiden katsomo tarvitsevat myös kunnan 

koordinoimaa toimintaa sekä vahvaa tilojen markkinointia vieraileville 

kulttuuripalvelujen tuottajille. On esiarvoisen tärkeää turvata esittävien taiteiden 

katsomon sateenvarjon alle omaa toimintaa sekä kehittää myös lapsi- ja 

nuorisoteatteria. Paikallisesti on pystyttävä tuottamaan omaa teatteritaidetta, musiikki- 

ja kulttuuritoimintaa, jolla luodaan peruspohja jatkuvuuden kannalta. Näytökset ja 

konsertit tukevat välillisesti myös matkailu- ja elinkeinopalveluja. Kun panostetaan 

olosuhteisiin, toiminnan rahoituksesta ei ole järkevää vähentää.  

 

Vapaa-aikatoimen työtä ohjaa lakisääteisten velvoitteiden lisäksi kuntastrategia, 

kunnan hyvinvointisuunnitelma, mielenterveys- ja päihdesuunnitelma ja vapaa-

aikatoimen omat tavoitteet ja mittarit. Työntekijät pitävät itsensä ajan hermolla 

analysoiden Tea-viisarin ja Sotkanetin indikaattoreita ja lukien valtakunnallisia 

tutkimuksia, jotka näyttävät terveydenedistämisen suunnan. 

Hyvinvointikertomuksessa tuleviin ongelmakohtiin tartutaan välittömästi ja tehdään 

korjausliikkeitä. Viimeksi esiin tulleeseen ikäihmisten tapaturmien korkeaan määrään 

tartuttiin järjestämällä ohjattua tasapainojumppaa. Tulevia haasteita ovat myös lasten 

ahdistuneisuus, nuorten pahoinvointi, kiusaaminen ja nuorten syrjäytyminen. 

Kestohaasteena on runsas päihteiden käyttö.  

 

 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä 

tehtävistä ja kunnille jää edelleen merkittävä rooli asukkaidensa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä myös sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen. 

Kunnan on varmistettava riittävät henkilöstö- ja talousresurssit, että vapaa-

ajanlautakunnan palvelutarjonta voidaan säilyttää samalla tasolla ja kehittää niitä. 

Lisäksi panoksia täytyy löytyä myös tuleviin haasteisiin.  

 

Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys 

Lautakunta keskustelee työntekijöiden tehtäväkentistä sekä nykyisistä ja tulevista 

palveluhaasteista ja siitä, miten niihin tulee varautua. 

 

Päätös: 

Lautakunta keskusteli pitkään vapaa-aikatoimen saavutuksista, laajasta 

tehtäväkentästä ja nykyisestä palvelukirjosta sekä esittää kantansa tiedoksi 

kunnanhallitukselle. Positiivinen maine ja monet kunnianosoitukset ja tyhjentävät 

toimintakertomukset ovat vahvoja merkkejä siitä, että lautakunta on onnistunut 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteisöllinen toiminta, 

osallisuuteen kannustaminen sekä harrastetarpeiden tyydyttäminen ovat 

henkilökunnan vahvinta näyttöä. Lautakunta on yksimielinen siitä, että nykyiset 

henkilöresurssit tulee jatkossa pysyä samana. Karvian imagon ja hyvinvointityön 

positiivinen tila on saavutettu vuosien työllä ja rakenteilla, joita ei ole varaa romuttaa, 

varsinkaan sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä. Lisähaastetta vapaa-

aikatoimelle tuo tärkeäksi koettu esittävien taiteiden katsomon markkinointi ja 

toiminnan koordinointi.  



NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 24.4.2018 

 

Vltk § 25 Nuorisosihteeri voi harkintansa mukaan myöntää kohdeavustusta nuorten  

 vapaille toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille.  

 Kohdeavustuksia on haettu seuraavasti: 

 

 Yläkoulun oppilaskunta, perinteiseen kevätretkeen  1000 € 

 Karvian kotiseutuyhdistys Ry, 9.luokan kotiseuturetkeen   500 € 

 

 Nuorisosihteeri on jakanut kohdeavustusta seuraavasti: 

 

 Yläkoulun oppilaskunta, perinteiseen kevätretkeen   500 € 

 Karvian kotiseutuyhdistys ry, 9.luokan kotiseuturetkeen   200 € 

 

 Nuorisosihteeri on jakanut kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti: 

 

 Karvian kotiseutuyhdistys RY, 9.luokan kotiseuturetkeen  150 € 

  

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää, 

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

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 26 Karvia osallistuu perinteiseen tapaan Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n 

haastepyöräilykampanjaan, mikä kestää vapusta juhannukseen. Karvia jatkaa omaa 

kampanjaansa aina syyskuun loppuun. Liikuntasihteeri esittelee Karvian 2018 kesän 

kokokohdat, pyöräilytapahtumat, henkilökohtaisen pyöräilypassin sekä pyöräilyn 

uudet ideat, joita kokeillaan tulevana kesänä ensimmäisen kerran.  

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 27 Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 20.06 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 28 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti   

 
 

 


