
 

 

  

 

 

 

 

 Elinvoimalautakunta    1/2017 

 

  
 Kokousaika   Torstai 29.6.2017 klo 18.00 – 20.10 

   

Kokouspaikka  Karvian kunta, lautakuntien  kokoushuone 

 

Saapuvilla olleet jäsenet      Sami Laitila puheenjohtaja 

       Esko Hautakorpi varapuheenjohtaja 

       Jorma Niskala jäsen 

       Sari Vaholuoto jäsen 

       Malle Niemelä jäsen 

       Juha Rinne jäsen 

       Elina Salminen jäsen 

       Johanna Anttila jäsen 

    

   

Muut saapuvilla olleet    Tarja Hosiasluoma sihteeri   

   Kaija Kangas kh:n edustaja  

   Matti Arkko yritysasiamies        

           

Poissa   Ari Väliaho jäsen 

            

      

 

 Asiat      § 1 - 12  

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalo 30.6.2017 

   

     

 

 Pöytäkirja on ollut Karvian kunnantalo 3.8.2017    

 yleisesti nähtävänä 
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Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Sami Laitila toivotteli uuden lautakunnan jäsenet 

tervetulleeksi ja korosti lautakunnan tärkeää roolia paikkakunnan elinvoiman kehittäjänä.  

Matti Arkko esitteli PSKK:n ja muiden sidosryhmien palveluita yrittäjille.  

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

EVLTK § 1 

 Elinvoimalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja / 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.  

 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

EVLTK § 2 

 Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu  pääsääntöisesti kokousta 

seuraavana arkipäivänä klo 15 jälkeen kunnantalolla.  Pöytäkirja pidetään julkisesti 

nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.  

 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Anttila ja Esko Hautakorpi.  

  



 

 

KARVIAN NUORISOVALTUUSTO 

 
Vltk23.3.2017  

§ 20  Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa 

perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryhmän turvaamaan 

nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. 

 

Karvian nuorisovaltuusto perustettiin 9.3.2017 Karviasalissa. Nuorisovaltuustoon on 

ilmoittautunut seitsemän nuorta. Valtuusto järjestäytyi 15.3.2017 seuraavasti: Aleksi 

Liikala, puheenjohtaja, Juho Syrjäläinen, varapuheenjohtaja, Mimosa Nevala, 

sihteeri, Eetu Suoneva, tiedottaja, Juho Käkelä, Mika Järvinen ja Väinö 

Hautaluoma. 

 

 Valtuusto laati ja hyväksyi itselleen säännöt 22.3. (liitteenä) 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston säännöt ja esittää ne 

kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Nuorisovaltuuston talousarvio sijoitetaan omalle 

kohdalleen nuorisotoimen vastuualueelle. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2016 

§ 96 päättänyt antaa kunnan 150 vuotta juhlarahat 4.425 euroa nuorisovaltuuston 

käyttöön. 

 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus siirtää 4.425 euroa nuorisotoimen 

vastuualueelle perustettavaan kohtaan ”nuorisovaltuusto”. Valtuusto voi käyttää 

määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, retki- ja tapahtumakuluihin. 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää myös että kunnanhallitus ja lautakunnat kutsuvat 

nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.  

 

 Päätös: 

 Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston 

säännöt (liite). Edelleen lautakunta päätti kutsua nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa.  

 

Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston 

perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Lautakunta esittää myös, että 

kunnanhallitus ja muut lautakunnat kutsuvat nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa. Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan 

nuorisotoimen vastuualueelle. 

 
KH § 73  

Liitteet: 

 

 Nuorisovaltuuston säännöt 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Kunnanhallitus päättää 

lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa 



 

 

kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä 

salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus esittää lautakunnille, että ne tekevät 

päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt sillä muutoksella, että 

kohdasta 6. poistetaan viimeinen lause ”ellei nuorisovaltuusto toisin päätä”. 

Kunnanhallitus päätti lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi 

nimetä edustajansa kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla 

läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää 

lautakunnille, että ne tekevät päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta 

kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa.  

 

EVLTK § 3 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta päättää kunnanhallituksen esityksen esityksen mukaisesti, että 

nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa elinvoimalautakunnan kokouksiin. Edustaja 

ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta päätti kunnanhallituksen esityksen  mukaisesti, että 

nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa elinvoimalautakunnan kokouksiin. Edustaja 

ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY V. 2017 

 

EVLTK § 4 

 Esityslista lähetetään elinvoimalautakunnan jäsenille, yritysasiamiehelle, 

kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja tilintarkastajille, 

jotka on nimitetty elinvoimalautakunnan tarkastajiksi. Esityslista julkaistaan myös 

kunnan verkkosivuilla.  Pöytäkirjan kopiot lähetetään yritysasiamiehelle, 

kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille. Tarkastettu ja allekirjoitettu 

pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan 

kalenteriviikon keskiviikkona.  Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla.  Kokouspaikka on pääosin kunnanhallituksen huone ja kokouksia 

pidetään tarpeen mukaan.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.00. 

 

PÄÄTÖS 

 

Elinkeinolautakunta päätti, että kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamis- 

aika klo 18.00. 

  



 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VUODEN 2017 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN HYVÄK-
SYJÄT 

 

EVLTK § 5 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

Kunnanjohtaja  tai elinvoimalautakunnan puheenjohtaja hyväksyy kaikki 

elinvoimalautakuntaa koskevat laskut.  Kunnanjohtaja tai elinvoimalautakunnan 

puheenjohtaja hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.  

 

PÄÄTÖS 

 

Elinvoimalautakunta päätti toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

Kunnanjohtaja  tai elinvoimalautakunnan puheenjohtaja hyväksyy kaikki 

elinvoimalautakuntaa koskevat laskut.  Kunnanjohtaja tai elinvoimalautakunnan 

puheenjohtaja hyväksyy yritysasiamiestä koskevat laskut.  

  



 

 

KUUKAUDEN YRITTÄJIEN VALITSEMINEN HEINÄ -  SYYSKUU JA PALKITTUJEN 
YRITTÄJIEN MUISTAMINEN 

  

EVLTK § 6  

 Kuukauden yrittäjän valitseminen on osoittautunut hyväksi käytännöksi, 

 jota on toteutettu jo huhtikuusta 2013 lähtien. Ylä-Satakuntalehti- ja Kankaanpään 

Seutu lehdet ovat tehneet juttuja yrittäjistä.  Valitun yrittäjän on  mahdollista saada 

www-sivuilleen linkki kunnan sivuilta, tämä markkinoi ja tekee yrittäjää 

tunnetummaksi. Kuukauden karvialaisen yrittäjän esittely on näin näkyvää ja 

tehokasta.  

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta valitsee tulevat kuukauden yrittäjät. Kunniakirjat jaetaan kaikille 

valituille kuukauden yrittäjille.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Heinäkuun yrittäjä valittiin jo edellisessä elinkeinolautakunnan kokouksessa. 

Lautakunta valitsi tulevat kuukauden yrittäjät elo-lokakuulle.  Kunniakirjat jaetaan 

kaikille valituille kuukauden yrittäjille.  

  



 

 

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2017-31.5.2017 

 

EVLTK § 7 

 Elinvoimalautakunnan alaisen elinkeinolautakunnan ja maaseutulautakunnan 

toteumavertailut ovat valmistuneet ajalta  01.01-31.05.2017 ja sen mukaan 

elinkeinolautakunnan toimintatuottojen toteuma on 32 % ja toimintakulujen 32 %.  

 Maaseutulautakunnan  toimintatuottojen toteuma on 32  % ja toimintakulujen 31 %.  

  

 

 

 

 

Liitteet: 

 

 Elinkeinolautakunnan toteumavertailu 01.01.2016-31.05.2017 

 Maaseutulautakunnan toteumavertailu 01.01.2016-31.05.2017 

 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 05.2017 toteutumisvertailut tiedoksi.  

 

   

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja esitteli elinkeinolautakunnan talousarvion sisältöä ja maaseutusihteeri 

maaseutulautakunnan talousarviota. Elinvoimalautakunta merkitsi 01 - 05.2017 

toteutumisvertailut tiedoksi. 

  



 

 

LAINAJYVÄSTÖ JA LAINAJYVÄSTÖN VAROJEN KÄYTTÖ 

 

EVLTK § 8 

 

Vuonna 2004 lakkautetun lainajyvästön varat on Maa- metsätalousministeriön 

vuonna 2005 antaman määräyksen mukaisesti siirretty Karvian kunnan 

maaseutulautakunnan maataloutta edistäviin tarkoituksiin Karvian kunnan alueella. 

Lainajyvästöstä voi anoa avustuksia hakemuksella ja maaseutulautakunnan tekemän 

päätöksen mukaisesti osa avustuksista maksetaan ilman erillistä hakemuskohtaista 

päätöstä. 

 

Liitteet: 

 

 Lainajyvästön vuoden 2016 tilitiedot.  

 Maa- ja metsätalousministeriön määräys lakkautetun lainajyvästön varojen 

käytöstä. 

 

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta keskustelee ja päättää maaseutulautakunnan tekemien jatkuvien 

korvauspäätösten jatkamisesta Lainajyvästöstä, ja merkitsee vuoden 2016 tilitiedot 

tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen selosti lainajyvästön toimintaa 

elinvoimalautakunnalle.  Elinvoimalautakunta päätti maaseutulautakunnan tekemien 

jatkuvien korvauspäätösten jatkamisesta aikaisemman käytännön mukaisesti  

Lainajyvästöstä, ja merkitsi vuoden 2016 tilitiedot tiedoksi. 

  



 

 

AVUSTUSHAKEMUS LAINAJYVÄSTÖSTÄ 

 
EVLTK § 9 

 
Marjasuon pienviljelijäyhdistys anoo avustusta hankkimiinsa kahvinkeittimiin 

yhdistyksen toimintatiloihin. 

 

Liite: 

 

 Marjasuon pienviljelijäyhdistyksen avustushakemus 

 

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta keskustelee ja päättää asiasta.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunta päätti myöntää Marjasuon pienviljelijäyhdistykselle avustusta 

30 % hankinnasta aiheutuneista kustannuksista.  

 

  



 

 

KARVIAN SEURAKUNNAN MYYNTITARJOUS 

 
EVLTK § 10 

 Karvian seurakunta tarjoaa kunnalle ostettavaksi virkistys/uimaranta-alueen 

Rastiaisjärven kiinteistöstä Rastiainen 230-405-1-6.  Seurakunta esittää tontin 

myyntihinnaksi 30 000 euroa.  

 

 Seurakunta on teettänyt v. 2015 kiinteistölle rantayleiskaavan muutoksen. 

kaavamuutoksella siirrettiin virkistysaluetta leirikeskuksen läheisyyteen ja osoitettiin 

kaski uutta lomarakennuspaikkaa. Kaavamuutoksella parannettiin virkistys/ 

uimaranta-alueen käyttömahdollisuuksia.  Kaavamuutoksen jälkeen seurakunta on 

myynyt kaavamuutosalueelta pohjoisemman mökkitontin 58 000 eurolla ja eteläinen 

mökkitontti on myynnissä 74 000 euron hinnalla.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Seurakunnan myyntitarjous 

 Kiinteistörekisterin karttaote 

 Virkistysalueen ja mökkitonttien kartat 

 Karvian rantayleiskaavan muutos 14.10.2016 

 Pöytäkirjanote KV 2/14.11.2016 

 

 ESITTELIJÄN  PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta esittää näkemyksensä tontin ostosta kunnanhallitukselle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunnan yksimielinen näkemys oli, että tontti tulisi hankkia kunnan 

omistukseen.  

 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

EVLTK § 11 Elinvoimalautakunnan muut asiat: 

 

Yrittäjien seuraava aamukahvitilaisuus pidetään 8.8.2017 klo 9:00. 

Jarkko Huhtala Satakunnan Kauppakamarista tulee esittelemään 

yrittäjille Kauppakamarin tarjoamia palveluita.  

 

Kunnanjohtaja esitteli katsomohankkeen tilannetta lautakunnalle.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

EVLTK § 12 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 


