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Pöytäkirja on tarkastettu Karvian maaseututoimistossa 21.4.2017

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

MTLK § 1 Lautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

MTLK §2 Lautakunnasta kaksi (2) henkilöä ovat vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan
tarkastajana.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

 Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Ritva Ylinen ja Sari Teerioja.

PÄÄTÖS:

Ylinen Ritva ei ollut paikalla pöytäkirjan tarkastajia valittaessa. Tarkastajiksi valittiin
Sari Teerioja ja Kalevi Ala-Korte.



ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-28.2.2017

MTLK § 3 Lautakunnalle tiedoksi alustava tilinpäätös, lainajyvästön tilin tapahtumatiedot,
toimintakertomus vuodelta 2016 sekä talousarviovertailu ajalta 1.1.-28.02.2017.
Tilinpäätöstiedot korjataan mikäli niihin tulee lopullisen tilinpäätöksen valmistuttua
muutoksia.

PÄÄTÖSEHDOTUS/MAAS.SIHT.
Lautakunta  hyväksyy tilinpäätöstiedot, toimintakertomuksen  sekä
talousarviovertailun ajalta 1.1.-28.2.2017 ja merkitsee ne tietoon saatetuksi.

PÄÄTÖS:

Kokouskutsun yhteydessä lähetetty alustava tilinpäätös ei poikennut 16.3.2017
valmistuneesta lopullisesta tilinpäätöksestä. Lautakunta hyväksyi maaseutusihteerin
esittelemän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

AVUSTUS-ANOMUS LAINAJYVÄSTÖN VAROISTA
MTLK § 4     Suomijärven metsästysseura ry. anoo lainajyvästön varoista avustusta Metsästysmaja

Tussarin ympäristön kunnostamiseen. Metsästysseura on laajentanut pysäköintialuetta
ja kunnostanut varaston/lahtisuulin perustusta. Kustannuksia seuralle on koitunut
926,91 €.

PÄÄTÖSEHDOTUS/MAAS.SIHT:

Lautakunta keskustelee ja päättää asiasta.

PÄÄTÖS:

Lautakunta keskusteli hakemuksesta. Lautakunta oli yksimielinen, ettei avustuskohde
täytä hakuperusteita. Lautakunta ei nähnyt avustuskohteella olevan riittävää kytköstä
maatalouteen vaan enemmänkin vapaa-ajan toimintaan. Hakemuksen perusteella ei
myönnetä avustusta.



KARVIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

MTLK § 5 Karvian kunnan hallintosääntö lähetetty tiedoksi ja kommentoitavaksi sähköpostitse
24.2.

PÄÄTÖSEHDOTUS/MAAS.SIHT:

Lautakunta hyväksyy alustavan hallintosäännön.

PÄÄTÖS:

Maaseutusihteeri esitti hallintosäännön luonnoksen pykälän 35 liittyen
elinvoimalautakuntaa.
Suominen huomautti, että kunnan hallituksessa oli päätetty elinkeinolautakunnan
jäsenmääräksi 9 henkilöä. Lisäksi rajaus jäsenten asiantuntemuksesta lautakuntaa
muodostettaessa on poistettu.
Lautakunta hyväksyi alustavan hallintosäännön Suomisen esittämin kommentein.

KARVIAN PERINNEJUOMA RY. AVUSTUSANOMUS LAINAJYVÄSTÖN VAROISTA
MTLK 6 § Karvian Perinnejuoma ry. anoo avustusta lainajyvästön varoista 5000 euron kylätalo-

osuudesta 30 % eli 1500 euroa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, perinteen

säilyttämiseen ja tulevien sahtikisojen järjestämiseen. Liitteenä avustusanomus.

PÄÄTÖSEHDOTUS:/MAAS.SIHT.

Lautakunta keskustelee ja päättää asiasta.

PÄÄTÖS:

Lautakunta keskusteli perinnejuoma ry:n hakemuksen hakuperusteista. Puheenjohtaja

esitti, että hakemuksessa täyttyisi maaseudun kehittämiseen ja maaseudun perinteiden

säilyttämiseen liittyvät tekijät. Toiminnan tukemista perusteltiin paikallisesti tuotetun

viljan käytöllä ja sen jatkojalostuksella. Lisäksi kiinnostus sahtiin ja alkuoluisiin on

kasvanut Suomessa ja yhdistyksen tavoitteena on hyödyntää tätä tulevassa

toiminnassaan.

Lautakunta päätti myöntää avustuksen, 1500 euroa.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

MTLK 7 §



Maaseutusihteeri esitteli 4H:n avustushakemuksen lautakunnalle. Lautakunta

keskusteli hakemuksen perusteista. Teeriojan mielestä 4h:n palstaviljely on

olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Lautakunta hyväksyi hakemuksen

yksimielisesti ja päätti myöntää 30 % avustuksen palstan parannustöihin korkeintaan

hakemuksella arvioituun 4200 euroon asti. Avustus maksetaan toteutuneita

kustannuksia vastaan.

Maaseutusihteeri ilmoitti tukikoulutuspäivät: 26.4. Karviassa ja Kankaanpään YTA:n

järjesetämä koulutus Jämijärvellä 27.4.

Kevään tilavierailu järjestetään Kauhajoen koulutilalle.

Puheenjohtaja kiitti kuluneesta kaudesta ja päätti Karvian kunnan

maaseutulautakunnan viimeisen kokouksen klo 20.40.


