
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 4/2017 

 

Aika Maanantai 25.9.2017 klo 17.15 – 20.15 

 

Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

 

Läsnä Väinö Hautaluoma puheenjohtaja  

 Esa Pukkila  varapuheenjohtaja 

 Samuli Juurakko  jäsen 

 Rami Marttila jäsen 

 Kristiina Loopere jäsen 

 Mira Hautaluoma jäsen 

 Eija Nevala  jäsen  

 

Muut saapuvilla olleet 

 

 Sirpa Ala-Rämi liikunta-raittiussihteeri 

 Maria Laaksoharju nuorisosihteeri 

 Tiina Koski  liikuntaneuvoja, poissa 38 § klo 18.20-18.30 

 Juho Syrjäläinen nuorisovaltuuston edustaja 

 Tiina Järvinen  kunnanhallituksen edustaja, poissa klo 18.00-19.58 

  

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 6.10.2017 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 18.10.2017 



 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO: 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 2 

PÖY TÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2017 4 

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  3 

LIIKUNTANEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 4 

NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 30.5.-25.9.2017 5 

 

KUNNAN MONITOIMIKAUKALOJEN SIIRTO 6 

KIINTEISTÖNHOITAJA/KENTÄNHOITAJAN PALKKAAMINEN 7-9 

TALOUSARVOIESITYS VUODELLE 2018 10-11 

NUORISO-KULTTUURISIHTEERIN ELÄKKEELLELÄHTÖ 12 

VANHUSTENVIIKKO JA WILLI KANSAN VIIKKO 13 

ITSENÄISYYPÄIVÄJUHLA 6.12.2017 13 

ILMOITUSASIAT 14 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 15 

OIKAISUVAATIMUS 15 



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 34 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 § 35 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Hautaluoma ja Kristiina Loopere. 

  

 



LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2017 

 

Vltk 36 § Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Valtuustokauden 

ja puheenjohtajan vaihtuessa kesäkuun alussa on päätös tehtävä uudelleen. 

 

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

Hautaluoman 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.  

 

 

_________________________ 

Väinö Hautaluoma 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Vltk 37 § Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 30.5.-25.9.2017 

 koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti  

ja niistä on pidettävä kirjaa 

 

 - päätös 25.9.2017 Kirin pesäpallojaosto, harrastepesiksen käynnistäminen          700 € 

 - päätös 25.9.2017 KarHes, valmennus- ja kerhotoiminnan organisointiin             900 € 

 - päätös 25.9.2017 Kirin voimailujaosto, kuntonyrkkeilyn käynnistäminen 900 € 

  

 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.  

 

 

 



LIIKUNTANEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 

 

Vltk § 38 Karviatalon laajennuksen ja uuden kuntosalin myötä liikunnanohjauksen ja 

ennaltaehkäisevän työn tarve on entisestään lisääntynyt Karviassa. Vuodesta 2011 

lähtien liikuntatoimessa on toiminut päätoiminen, mutta määräaikainen 

kuntosaliohjaajana ja kuluvan vuoden ajan liikuntaneuvojan nimikkeellä.  

 

 Määräaikaisuus on kestänyt yhtäjaksoisesti seitsemän vuoden ajan ja tänä aikana 

toiminta on monipuolistunut ja osoittautunut tuloksekkaaksi. Kunta on säästänyt 

ennaltaehkäisevällä työllä vuosien varrella mittavan summan sosiaali- ja 

terveysmenoissa ja kuntalaisten hyvinvointi on parantunut.  

 

 Maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtäväksi jää kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen. Valtionosuuksien määräytymisessä tämä on yksi kriteereistä. 

Liikuntapalvelujen kehittämisen sekä liikuntaneuvonnan ja –ohjauksen jatkuvuuden 

kannalta on tärkeää, että liikuntaneuvojan toimi vakinaistetaan.  

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys 

Lautakunta tutustuu liikuntasihteerin esittämiin perusteluihin sekä päättää esittää 

kunnanhallitukselle liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista 1.1.2018.  

 

 Päätös: 

 Liikuntaneuvoja kertoi liikuntaneuvojan työstään ja erityisryhmien ohjauksista, kuten 

äiti/lapsi vauvajumpasta, lapsiparkista ja vanhempien omasta liikunta-ajasta sekä 

suositusta seniorien tasapainojumpasta. Ajanvarauksella saliohjauksia, laiteopastuksia 

ja liikuntaneuvontaa ollut 80 kertaa. Edelleen liikuntaneuvoja on tehnyt 

henkilökohtaisia sali- ja treeniohjelmia reilut 30 kappaletta. Yksilölliselle ravinto- ja 

liikuntaneuvonnalle on kysyntää. Tutustuttiin myös liikuntaneuvojan esityksestä hänen 

ohjausraporttiin. Liikuntaneuvoja poistui kokouksesta päätöksen ajaksi 18.20-18.30. 

 

Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että maakuntauudistuksen myötä 

paikallistasolla hyvinvointipalvelut ja liikuntaneuvonnan tarve vain lisääntyy ja 

tuleviin haasteisiin on varauduttava. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle 

liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista vuoden alusta 1.1.2018 alkaen.  

 

  



 

NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 30.5.-25.9.2017 

 

Vltk § 39 Kulttuuri- ja museotoimen vastuualueelta on haettu kohdeavustusta seuraavasti: 

- Karvian Matkailu Kantin esittävien taiteiden katsomon talkooväen  

   ruoka- ja kahvikuluhin 500 € 

 - Tuulen kyläseura ry. teatteriesityksen kuluihin ja virkistystoimintaan yhteensä 530 € 

 - kuvataiteen perusopetusryhmät joulunäyttelyn pystyttämiseen Karviatalon aulaan  

   4.12. alkaen 500 € 

 

 Nuorisosihteeri on jakanut kulttuuri- ja museotoimen kohdeavustusta 500 € Karvian 

Matkailulle, Tuulen kyläseuralle 200 € virkistystoimintaan, kuvataiteen 

perusopetusryhmille 500 € (ryhmät keräävät varoja opintomatkalle ulkomaille).  

 Kohdeavustukset on myönnetty haettuihin kohteisiin. 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

 Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi kulttuuri- ja museotoimen  

 kohdeavustusten jaon. 

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
¨ Hyväksy ttii 
 

 



KUNNAN MONITOIMIKAUKALOJEN SIIRTO 

 

Vltk 40 § Kunnan liikuntatoimi on hankkinut vuosien varrella Saran, Kantin ja viimeisin 

Sarvelan (v.2009) kouluille monitoimi-/jääkiekkokaukalot päätysuojineen. Kaukalot 

ovat olleet päivisin pääasiassa oppilaiden käytössä. Nyt kun kyläkoulut on lakkautettu, 

osa mahdollisesti päätymässä yksityisomistukseen tai muuhun käyttöön, ei kaukaloille 

ole enää paikkaa pihapiirissä. Toisaalta kaukaloiden lisätarve on syntynyt 

yhtenäiskoulu Opinpolun lisääntyneen oppilasmäärän 200 vuoksi. 

 

 Tenniskentille jäädytetty yksi kaukalo ei tule riittämään. Parille lisäkaukalolle on 

tilausta siksi, että eri luokka-asteilla (esikoulu, 1.-9.-luokat) on liikuntatunteja samaan 

aikaan ja liikkuva koululla enemmän valinnaisia liikuntatunteja kuin aikaisemmin.  

Jotta kaikki saavat saman tasavertaisen mahdollisuuden harjoitella luistelua, ringetteä 

ja jääkiekkoa, on kylien monitoimikaukalot järkevä siirtää keskustaan.  

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta keskustelee asiasta ja päättää siirtää kaikki kolme monitoimikaukaloa 

lähiliikuntapaikalle yhtenäiskoulu Opinpolun välittömään läheisyyteen. Käyttöön 

otetaan talviolosuhteista johtuen harkinnan mukaan niin monta kuin on tarve. 

 

 Päätös: 

 Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti siirtää esittävien taiteiden katsomon tiellä 

olevan Kantin jääkiekkokaukalon keskustaan, lähiliikuntapaikalle. Sarvelan ja Saran 

monitoimikaukalot jäävät toistaiseksi paikoilleen.   

   

 



KIINTEISTÖNHOITAJA / KENTÄNHOITAJAN PALKKAAMINEN 

 
 Teknltk § 65 

  

Kiinteistönhoitaja/kentänhoitaja Voitto Raita-aho on 15.8.2017 jättänyt 

irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoittaa irtisanoutuvan Karvian kunnan työsuhteesta 

30.11.2017 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ennen irtisanoutumista Raita-aho pitää kertyneet 

vuosilomansa pois.   

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja alkaa valmistella uuden 

kiinteistönhoitaja/kentänhoitajan palkkaamista.   

 

 PÄÄTÖS: 

 Tekninen lautakunta merkitsi Voitto Raita-ahon irtisanoutumisen tiedoksi.  

 

Lautakunta keskusteli kunnan kiinteistönhoidon nykyisistä järjestelyistä ja 

kiinteistönhoitotöiden mitoituksesta. Mitoitusta ollaan täsmentämässä lähipäivinä. 

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti, että kunnanrakennusmestari 

valmistelee kiinteistönhoidon järjestelyjä ja tuo lautakunnalle ehdotuksen siitä, miten Raita-

ahon jatkajan toimenkuva olisi järkevää määritellä. Ehdotuksen pohjalta lautakunta asettaa 

kiinteistönhoitajan toimen julkiseen hakuun syyskuun aikana. Kiinteistönhoitajan olisi 

tarkoitus aloittaa perehdytys uuteen tehtävään lokakuussa Raita-ahon rinnalla.    

_____________________________________________ 

 

Teknltk § 71 

 

Kunnanrakennusmestari on yhdessä teknisen toimen kiinteistönhoitajien kanssa 

valmistellut/keskustellut teknisen toimen kiinteistönhoitajien uusista 

tehtäväjärjestelyistä. Kiinteistönhoitajien tehtäväjärjestelyitä on mietitty uudestaan, 

koska alakoulujen lakkauttamisien ja uuden yhtenäiskoulun myötä 

kiinteistönhoitotarpeet ovat muuttuneet. Lisäksi kaikilla kunnan kiinteistöillä ja 

toiminnoilla ei ole nimettyjä huoltohenkilöitä vaan niitä on hoidettu yhteisesti teknisen 

toimen henkilökunnan kanssa. Uudella järjestelyllä on tarkoitus selkeyttää 

henkilökunnan tehtävänkuvia ja vastuualueita. Lisäksi Raita-Ahon jäädessä eläkkeelle 

on hyvä myös miettiä uuden tilalle tulevan kiinteistönhoitajan tehtävänkuvaa. 

Raita-Ahon tilalle palkattavan kiinteistönhoitajan tehtäväksi on suunniteltu seuraavien 

kiinteistöjen kiinteistönhoitotehtävät: 

 Yhtenäiskoulu 

 Karviatalo 

 Urheilutalo 

 Paloasema 

 Urheilukentän huoltorakennus 

 



Aikaisemmin Raita-ahon tehtävänkuvaan on myös kuulunut kentänhoitotehtävät ja 

kirjaston kiinteistönhoitotehtävät, mutta edellä mainitut tehtävät on suunniteltu 

jätettävän pois tulevan kiinteistönhoitajan tehtävänkuvasta, koska yhtenäiskoulun 

laajentumisen vuoksi yhtenäiskoulun (entisen yläkoulun) kiinteistönhoitotehtävät ovat 

kasvaneet huomattavasti. Kirjaston kiinteistönhoitotehtävät ja kentänhoitotehtävät on 

tarkoitus jakaa sisäisesti nykyisten kiinteistönhoitajien kesken.  

Oheismateriaalina lautakunnalle esitetään lisätietoa kunnan kiinteistöjen 

kiinteistönhoidon mitoituksesta sekä kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelystä. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Raita-Ahon tilalle palkattavan uuden 

kiinteistönhoitajan tehtävänkuvan ja päättää laittaa kiinteistönhoitajan vakinaisen 

työpaikan julkiseen hakuun.  

  

Lisäksi tekninen lautakunta käsittelee kunnanrakennusmestarin ehdotusta muiden 

kiinteistönhoitajien uusista tehtävistä.   

PÄÄTÖS: 

Kunnanrakennusmestari esitteli kunnan kiinteistönhoitajien työnkuvaa ja vastuualueita 

ja kertoi kiinteistönhoidon mitoituksesta. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja 

kunnanrakennusmestari ovat neuvotelleet nykyisten kiinteistönhoitajien kanssa, ja 

kertoivat neuvottelujen sujuneen hyvässä yhteisymmärryksessä.  

Tekninen lautakunta keskusteli tuntimitoituksesta ja työnjaosta, ja hyväksyi 

kunnanrakennusmestarin ehdotuksen työnjaosta.  

Lautakunta päätti asettaa kiinteistönhoitajan vakituisen paikan julkiseen hakuun, 

tehtävänkuvaksi määriteltiin kiinteistönhoitotyöt seuraavissa kunnan kiinteistöissä: 

 Yhtenäiskoulu 

 Karviatalo 

 Urheilutalo 

 Paloasema 

 Urheilukentän huoltorakennus 

 

Valittava kiinteistönhoitaja liittyy myös kiinteistönhoidon päivystysjärjestelyyn. 

Hakuajaksi päätettiin asettaa 14.9.-28.9., hakuaika päättyy kello 15.00.  Hakijoiden 

joukosta voidaan valita sopivimpia haastatteluun. Hakemukset avataan seuraavassa 

kokouksessa 28.9. 

 



Vltk 41 § Kiinteistönhoitaja/kentänhoitaja Voitto Raita-aho on 15.8.2017 jättänyt vapaa-

ajanlautakunnalle irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoittaa irtisanoutuvan Karvian 

kunnan työsuhteesta 30.11.2017 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ennen irtisanoutumista 

Raita-aho pitää kertyneet vuosilomansa pois.  

 

 Teknisen lautakunnan alustuksen pohjalta lautakunta keskustelee liikunta-alueiden 

hoitotyön suorittamisesta. Tekninen lautakunta ehdottaa, että liikunta-alueiden 

hoidosta (urheilukenttä, tenniskenttä, pururatojen kesähoito) vastaa jatkossa 

kiinteistönhoitaja Vesa Raiskio. Näin ollen ostopalveluna tulisi hoitaa edelleen latujen 

ajo ja jääalueiden jäädytys- ja hoito. 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus 

 Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen, että yksi tehtävään valittu 

teknisen toimen kiinteistönhoitaja vastaa jatkossa urheilukentän, tenniskenttien ja 

pururatojen kesähoidosta. Lautakunta keskustelee ostopalvelumuodoista koskien 

latujen ja jääalueiden talvihoitoa. 

 

 Päätös: 

 Lautakunta hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen, että yhden kiinteistönhoitajan 

tehtäviin ja työnkuvaan sisällytetään urheilukentän, tenniskenttien ja pururatojen 

kesähoito. Latujen kunnossapito sekä jääalueiden jäädytys- ja jääalueiden hoito 

hankitaan jatkossakin mahdollisimman joustavasti, kustannustehokkaasti 

ostopalveluna. 

 

 



TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 

 

Vltk 42 §  Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 14.8.2017 § 149 seuraavat ohjeet vuoden 

 2018 talousarvion laadinnasta. Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, 

joista vuosi 2018 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana pidetään vuoden 

2017 talousarviota. Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukkeneva talous. 

Välttämättömät menojen ja tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. Palkoissa 

työkokemuslisät on huomioitava.  

 

 Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä ja niissä tulee 

huomioida lomarahojen 30% leikkaus. Käyttötalouteen luetaan alle 5000 euron 

hankinnat, suuremmat kuuluvat investointimenoihin. Investointien osalta alv-

palautukset on eriteltävä. Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden 

kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti. Työllistämis-

tukitulot on myös ilmoitettava. Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset 

tavoitteet vuonna 2018, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa 

yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.  

 

 Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta keskustelee viranhaltijoiden laatimasta vapaa-ajanlautakunnan talous-

 arviosta ja päättää esityksen antamisesta kunnanhallitukselle.  

  

 Päätös: 

Lautakunta hyväksyi viranhaltijoiden laatimat talousarvioehdotukset, painopistealueet 

ja mittarit sekä liikuntatoimen investointiesitykset vuodelle 2018. Liikuntatoimen 

investointi osaan hyväksyttiin 20 000 euroa (alv 0%) tenniskenttien uuden aidan 

hankintaa varten. Edelleen lautakunta varasi Kirkonkylän ja Saran pururatojen 

kunnostamiseen sekä tarvittavien valopylväiden ja led-valaisimien hankintaan 

yhteisesti 40 000 euroa (alv 0%). Määrärahavarauksessa on otettu huomioon Saran 

pururadan talkootyöpanos valaisimien asennuksen osalta.  

 

Talousarvion yhteydessä lautakunta käsitteli ikäihmisten aloitteesta tehty ja 

vanhusneuvoston kunnanhallitukselle julkituomaa esitystä mahdollisesta 

eläkeläisalennuksesta, jossa kuntosalin vuosikortin maksu 50 euroa puolitettaisiin. 

Perusteluna on, että kunnostaan huolen pitävä pystyy asumaan pidempään kotona ja 

on tällöin ennaltaehkäisevää toimintaa. Kuntosalilla käynti tuo fyysisen kunnon lisäksi 

myös mieleen virkeyttä muiden ihmisten tapaamisen johdosta. Kunnanhallitus päätti 

kokouksessaan 13.2.2017 KH § 22, että kuntosalimaksut käsitellään talousarvion 

yhteydessä.   

 

Liikuntaneuvoja teki vertailun naapurikuntiin ja Karviassa oli huokein vuosimaksu. 

Parkanossa ei peritä maksuja, mutta siellä ei olekaan turvallista terveyskuntosalia 

painopakkalaitteineen. Harva eläkeikäinen pystyy perinteissä punttisalissa vapaasti 

nostamaan tankoja levypainoineen. Karvia on myös panostanut vahvasti 

liikuntaneuvontaan, monipuoliset ja laadukkaat palvelut ovat kuntalaisille 

maksuttomia. Laiteopastusta, ohjausta ja liikuntaneuvontaa saa niin paljon kuin kokee  

 



tarvitsevansa. Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi. 

Muun muassa maksuttomassa tasapainojumpassa käy yli 40 eläkeläistä. Maksuttomia 

liikuntaneuvojan palveluja ovat myös eläkeläisten ohjaukset, kuten tuolijumpat ja 

liikuntarajoitteisillekin sopiva kehonhallinta, boccia ja curling ohjaukset.   

 

Henkilökohtaisen laiteopastuksen voi varata liikuntaneuvojalta, joka tekee myös 

kuntosaliohjelmia. Liikuntatoimi ei ole lähtenyt pilkkomaan hintoja erityisryhmille, 

koska kokonaishinta niin huokea. Laitteiden kunto on mitä mainioin ja niitä huolletaan 

säännöllisin väliajoin. Karvian hintoja tarkastellessa tulee ottaa myös huomioon, että 

täällä kuntalaisille tarjotaan kaksi kuntosalia. Kuntosali saa viikoittain kehuja sen 

siisteydestä ja hyvästä kunnosta.  Kuntalaisia kuullaan herkällä korvalla, 

kuntosalitoimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusia välineitä hankitaan kysynnän 

mukaan. Lautakunta katsoi, ettei kuntosalikorttien maksuluokkia ole syytä muuttaa ja 

toimittaa kuntosalimaksujen vertailutiedot ja raportin kunnanhallitukselle  

 

 Kunnanhallituksen edustaja Tiina Järvinen poistui kokouksesta klo 18.00. 

 

  

  



NUORISO-KULTTUURISIHTEERIN ELÄKKEELLE LÄHTÖ 
 

Vltk 43 §          Maria Laaksoharju irtisanoo itsensä 1.3.2018 eläkkeelle lähdön vuoksi. Laaksoharju  

     aloitti työnsä Karvian kunnassa 1.10.1986 nuorisosihteerin virassa. Laaksoharjun 

                          eläkkeelle lähtökahvitus on kunnantalolla pe 8.12.2017 klo 13.00. Ennen 1.3.2018 

                          Laaksoharju pitää uudet ja vanhat lomansa sekä työaikajärjestelyvapaansa.   

                              

      Nuorisosihteerin päätösesitys: 

                           Lautakunta keskustelee mahdollisesta sijaisjärjestelystä. 

                              

      Päätös: 

     Tiina Järvisen ehdotuksesta tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä. Lautakunnan   

     jäsenet toivat esille oman kantansa, että viranhaltijalle on valittava jatkaja, koska 

     nuoriso- ja kulttuurityö on kunnassa aktiivista. Karvia tunnetaan vahvasti myös  

     kulttuurikuntana kunnan ulkopuolella. Haasteita viranhaltijan työlle tuovat etenkin  

     Kantin uuden katsomon valmistuminen 2019, nuorisovaltuuston työn  

     vakiinnuttaminen ja yhtenäiskoulun kanssa tehtävä yhteistyö.  

 

     Lautakunta haluaa, että myös tapahtumaviikot; Karvia Laulaa ja Soi, vanhusten  

     viikko ja Willin Kansan viikko jatkuvat. Teatteri- ja konserttitoimintaa tuotetaan 

     myös tulevina vuosina. Lautakunta hyväksyi Laaksoharjun irtisanoutumisen 

     1.3.2018 alkaen ja päätti antaa asian tiedoksi kunnanhallitukselle. Vapaa-    

     ajanlautakunta valitsi yksimielisesti musiikkipedagogi Tiina-Kaisa Aro-Heinilän  

     nuoriso-kultturisihteerin määräaikaiseen virkaan 31.7.2018 saakka, jos Tiina-Kaisa 

     saa virkavapaata Kankaanpään musiikkiopistosta. Viran laittamisen myöhemmin  

     haettavaksi päättää kunnanhallitus.  

 

 

 

 



VANHUSTEN VIIKKO JA WILLIN KANSAN VIIKKO  

 

Vltk 44 § Nuorisosihteeri esittelee vanhusten viikon 1.10.-8.10.2017 ja Willin kansan viikon 

3.11.-12.11.2017 ohjelmat lautakunnan kokouksessa. 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys 

Lautakunta merkitsee ohjelmat tiedokseen saatetuksi.  

 

 Päätös: 

 Viranhaltija esitteli viikkojen ohjelmat ja lautakunta merkitsi ne tiedokseen saatetuksi. 

Perjantaihin 29.9. saakka Willin Kansan viikon ohjelmaa voi vielä täydentää.  

 

 

 

 

 

 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 6.12.2017  

 

Vltk 45 § Tänä vuonna Suomi täyttää 100 vuotta 6.12.2017. Perinteisen itsenäisyyspäiväjuhlan 

ohjelmaan on lisättävä jotain erityistä juhlavuoden kunniaksi.  

 

 

                      Nuorisosihteerin päätösesitys: 

                      Lautakunta käy yleiskeskustelun itsenäisyyspäiväjuhlan ohjelmasta ja juhlapuhujasta. 

                              

 Päätös: 

Keskusteltiin itsenäisyyspäiväjuhlan ohjelmasta. Mira Hautaluoma ehdotti ja mitä 

kannatettiin, että uutena ohjelmana KarHes ry järjestäisi sotaveteraanien kuljetuksen 

kirkosta Karviatalolle. Viranhaltija etsii sopivan juhlapuhujan, koska esitystä 

puhujaksi ei tullut. Juhla toteutetaan muuten entisen mallin mukaisesti.  

 

 



ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 46 §  Liikuntasihteeri ja liikuntaneuvoja ovat räätälöineet kunnan ja työsuojelutoimikunnan 

pyynnöstä Karvian kunnan henkilöstölle kerran viikossa TYKY toimintaa. 

Suunnitellulla työkykyä ylläpitävällä toiminnalla pyritään parantamaan henkilökunnan 

hyvinvointia siltä osilta, mitä vuonna 2016 suoritetussa kunnan henkilöstön 

hyvinvointikertomuksessa todettiin huonoiksi asioiksi. Kehitettäviä asioita olivat 

liikunnan lisääminen, stressinsietokyvyn ja unen laadun parantaminen, palautuminen 

sekä diabetesriskin pienentäminen. TYKY-startin kesto 23.8.-13.12.2017. Se sisältää 

kahdet kuntotestit, ilmaisen kehonkoostumusmittauksen sekä kerran viikossa niska-

selkäjumpan ja vaihtuvat teematreenit. Lisäksi päivähoidon henkilökunnalle 

liikuntaneuvoja järjestää erikseen lasten kanssa yhteisiä liikuntatuokioita työn ohessa.  

 

 Liikuntatoimi järjesti lähiliikuntapaikan ja Ässäkentän toiminnalliset vihkiäiset 

yhtenäiskoulu Opinpolun avoimien ovien päivänä 2.9.2017. Oppilaat nimesivät 

Ässäkentän Tähtiareenaksi ja laativat kentälle säännöt. Avajaisiin ja vihkiäisiin 

osallistui yli kuntarajojen 800 vierasta.  

 

 Raittiustoimi järjesti Karviasalissa 19.9.2017 Pakka toimintamallin kysyntäryhmän 

infotilaisuuden, johon osallistui Posan alueen kunnista toimijoita 34. Kutsu koski 

kaikkia yhteisön jäseniä ja sillä tavoiteltiin laajaa yhteistyöverkostoa ja 

kanssatoimijoita yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pakka-toimintamalli on 

paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi. 

 

 Tiina Järvinen saapui uudelleen kokoukseen klo 19.58. 

 

  

   



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 47 § Tiina Järvinen olisi halunnut Willi Karvia dokumenttielokuvan julkaisemattoman 

materiaalin myyntiin. Materiaalia on 40 tuntia, mikä siirretään kunnan arkistoon 

6.11.2017 tulevaa käyttöä varten.  

 

 Lautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 20.11.2017 klo 18.00. 

Vuoden viimeinen koulutus- ja pikkujoulukokous pidetään Tervatuvalla maanantaina 

4.12.2017 klo 18.00.   

 

 

 

 

  

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk 48 § Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 

 

 


