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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Karvian siirtovesijohtohanke

Pyydämme Karvian kuntaa käsittelemään Lakeuden Vesi Oy:n maastotutkimuslupahakemuksen Karvian

kunnan omistamilla mailla.

Tarkempi kuvaus tutkimusmenetelmistä on esitetty tässä hakemuskirjeessä. Maastotutkimuksilla halutaan

varmistaa vesijohdon rakennettavuus kyseiselle alueelle ja samalla varmistaa suunnitellun työmenetelmän

soveltuminen kohteeseen. Näin vältetään myös työnaikaisia odottamattomista maaperäolosuhteista

johtuvia mahdollisia suunnitelmamuutoksia.

Pyydämme Karvian kunnan lupaa suorittaa tässä hakemuksessa kuvattuja maastotutkimuksia liitteessä

esitettyjen kunnan kiinteistöjen mukaisilla alueilla. Tutkimuksista ei aiheudu pysyviä haittoja. Kunnan maille

on suunniteltu suoritettavaksi seuraavat tutkimukset: Maatutkaluotaus, 2 painokairausta ja yksi

pohjavesiputki (esitetty tarkemmin liitteessä l).

Vesijohtohanke

Rakennettavan siirtovesijohdon pituus on noin 30 kilometriä. Putkikoko vesijohdolla on 315 - 400 mm.

Näkyväksi osiksi vesijohdosta jäävät ilmapoisto-ja tyhjennyskaivojen kannet sekä venttiilihatut. Vesijohtoa

rakennetaan perinteisesti auki kaivamalla sekä suuntaporaamalla, kohteissa joissa poraus katsotaan

paremmin soveltuvaksi vaihtoehdoksi.

Vesijohtoa ei ole mahdollista rakentaa kansallispuiston alueen läpi.

Karvian kunnan vesijohtoverkostoon tehdään varavedenottoa varten haara, millä Karvian kunnan vesihuollon

varautumista voidaan parantaa.

Tällä hetkellä käynnissä on vesijohdon suunnitteluvaihe. Työn alla ovat maastotutkimukset sekä

maanomistajaneuvottelut. Suunnittelijana hankkeessa on Pöyry Finland Oy Vantaalta. Lupa- ja

korvausasioissa toimii Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n Oulun toimisto.

Tavoite on aloittaa vesijohdon rakennustyöt Kauhajoen puolella syksyllä 2018 ja Karvian puolella vuoden

2019aikana.

Hankkeesta järjestetään vesijohtolinjan kiinteistöille maanomistajatilaisuus Karvialla toukokuussa 2018.

Maastotutkimukset

Maastotutkimuksissa tehdään koko linjalle maatutkaluotaus, joka suoritetaan kevyellä miehen/mönkijän

vetämällä laitteella ("pulkalla"). Maastokartoituksia suoritetaan GPS-ja takymetrikalustolla jotka eivät

aiheuta maastoon jälkiä. Referenssipohjatutkimuksia tehdään painokairaamalla keskimäärin 2 pistettä/km.
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Painokairaukset suoritetaan kevyellä monitoimikairalla, joka liikkuu teloilla. Koneen tarvitsema vapaa leveys

on noin 1,5 metriä ja se painaa auton verran.

Painokairaustutkimuksetja pohjavesiputkien asennus suoritetaan tela-alustaisella GMSO-kairavaunulla.

Maasto-olosuhteissa vaunu ajetaan pisteelle, nostetaan vaunun etuosassa oleva puomi pystyyn,

suoritetaan kairaus, asennetaan tarvittaessa pohjavesiputki (noin tuuman paksuinen rautaputki, joka jää

noin l metrin maanpinnan yläpuolelle, merkitään tarvittaessa oranssilla/punaisella maalilla), käännetään

puomi matka-asentoon ja jatketaan seuraavalle tutkimuspisteelle. Vaunun mahdollisesti aiheuttamat

puusto-ja kasvistovauriot riippuvat kasvillisuudesta, vuodenajasta, lumen määrästä jne. Harvassa

puustossa vaunulla pystyy helposti kulkemaan puustovahinkoja aiheuttamatta. Sulan maan aikaan vaunusta

jää pintamaakerrokseen jäljet, jotka häviävät melko nopeasti. Vaunu tuodaan paikalle peräkärryllä

olemassa olevia väyliä/reittejä hyödyntäen ja maastossa liikkuminen pyritään minimoimaan.

Kairapisteiden merkkaaja liikkuu maastossa jalkaisin (tai talvelta suksin/lumikenkien avulla). Kairapisteet

merkitään maastoon puukepillä (kuvassa etualalla).

Pohjavesiputkesta käydään tarpeen mukaan mittaamassa pohjaveden pinta.

Maatutkaluotaus on sähkömagneettinen, ainetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, joka perustuu

sähkömagneettisen aallon etenemiseen tutkittavassa väliaineessa. Mittauksessa käytetään antennia, joka

lähettää mittauspulssin maaperään. Pulssi heijastuu maaperän eri kerroksissa ja osa pulssin energiasta

palautuu takaisin antenniin, jossa vastaanotinyksikkö rekisteröi signaalin kulkuajan. Kun mittaus toistetaan
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riittävän monta kertaa, saadaan aikaan luotausprofiili, josta voidaan tulkita eri kerrosten materiaalisia

ominaisuuksia ja kerrospaksuuksia. Mittaus pystytään suorittamaan kävelyvauhtiaja normaalisti

mittausdataa saadaan 10-15 km päivässä.

Mittaus suoritetaan tässä tapauksessa kävellen ja tutka-antennia perässä vetäen (kuva). Toinen

mahdollisuus on käyttää antennin liikuttamiseen työntökärryäjoka soveltuu erityisesti kovalla pinnalla

tapahtuvaan tutkaukseen. Mittauksesta ei jää maastoon pysyviä jälkiä, eikä antennin lähettämä signaali

aiheuta häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin. Mittauksen paikannus hoidetaan ulkoisella gps-antennilla,

josta ei myöskään jää maastoon pysyviä jälkiä.

Loput maastotyöt, maastomittaukset ja pohjatutkimukset on tarkoitus suorittaa vuoden 2018 aikana.

Peltoalueilla pyritään välttämään tutkimuksia aikana jolloin pelto on viljelykäytössä.

Tutkimuksista ei pääsääntöisesti aiheudu mitään vahinkoa. Mahdolliset tutkimusluvan aikaiset vahingot

arvioidaan Arviointikeskuksen toimesta ja korvataan tutkimustyön valmistuttua viimeistään

sijoituslupahakemusten yhteydessä vuoden 2018 aikana. Tutkimustyön aikaisista vahingoista pyydetään

ilmoittamaan heti niiden tapahduttua allekirjoittaneelle tai Arviointikeskukseen.

Juha Santtila, Lakeuden Vesi Oy

puh.: 0400 510 184, sähköposti: juha.santtila@seinajoki.fi

Liite l: Tutkimuspisteet/karttaote Karvian kunnan kiinteistöjen osuudesta.
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS, LIITE l.

Karvian kunnan maille on suunniteltu suoritettavaksi seuraavat tutkimukset:

Maatutkaluotaus kiinteistöllä 230-405-7-57. Luotauksen pituus noin 190 metriä. Sininen viiva kuvassa esittää

luotauksen reittiä. Punaisella rasteroituna on Karvian kunnan omistama kiinteistö.
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Maatutkaluotaus sekä kahden pohjatutkimuksen tekeminen ja yhden pohjavesiputken asentaminen

kiinteistöllä 230-410-10-159. Luotauksen pituus noin 580 metriä. Sininen viiva kuvassa esittää luotauksen

reittiä. Pohjatutkimuksien sijoittumista kuvaavat numeroilla 49 ja 50 esitetyt kairaussymbolit. Pohjavesiputki

sijaitsee pohjatutkimuspisteen 50 yhteydessä. Punaisella rasteroituna on Karvian kunnan omistama

kiinteistö.
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Linjauksen sijaintia koskien on Jaakko Kallioniemen kanssa sovittu aiemmin maastokäynnin yhteydessä, että

Lentokentäntien osuudella (kunnan kiinteistö 230-410-10-159) siirtovesijohto sijoittuisi Lentokentäntien

katualueen ulkopuolelle siten, että rakentamisella ei ole vaikutusta Lentokentäntien liikennöintiin. Samoin

maastotutkimukset sijoitetaan metsäalueelle Lentokentäntien ulkopuolelle. Lentokentäntie on

museoviraston suojelema ja siirtovesijohdon sijoittumiselle on myös museoviraston hyväksyntä.
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Hyvät kiinteistön omistajat-ja haltijat

TIEDOTE JA TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ

Karvia - Kauhajoki vesijohto

Hankkeen taustalla on Lakeuden Vesi Oy:n tarve vedenhankintaa palvelevan runkolinjan rakentamiseksi

alueelle. Vesijohdolla mahdollistetaan alueellisen vedenhankintayhtiön vedentoimitus paikallisille

vesilaitoksille ja edelleen asiakkaille.

Tällä hetkellä käynnissä on vesijohdon suunnitteluvaihe. Suunnittelijana hankkeessa on Pöyry Finland Oy

Vantaalta. Eri vaihtoehdoista tarkempaan suunnitteluun otettu linjaus kulkee kiinteistöllänne tai sen

läheisyydessä (ohessa kartta-aineistoa putkilinjasta). Linjausta voidaan vielä tarkentaa maastotöiden

yhteydessä. Tutkimusluvat alueelle hakee Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n Oulun toimisto.

Maastotutkimuksissa tehdään koko linjalle maatutkaluotausjoka suoritetaan kevyellä miehen/mönkijän

vetämällä laitteella ("putkalla"). Maastokartoituksia suoritetaan GPS-ja takymetrikalustolla jotka eivät

aiheuta maastoon jälkiä. Referenssipohjatutkimuksia tehdään painokairaamalla keskimäärin 2 pistettä/km.

Painokairaukset suoritetaan kevyellä monitoimikairalla, joka liikkuu teloilla. Koneen tarvitsema vapaa leveys

on noin 1,5 metriä ja se painaa auton verran.

Tutkimuspisteiden sijoittelussa ja maastossa liikkuessamme pyrimme siihen, että tutkimuspisteille

kulkemisesta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ympäristölle tai haittaa asukkaille.

Lisäksi linjalle asennetaan pohjaveden havaintoputkia pohjatutkimustöiden yhteydessä.

Maastotyöt, maastomittauksetja pohjatutkimukset on tarkoitus suorittaa pääosin joulukuussa 2017 ja

tammikuussa 2018.

Mahdolliset tutkimusluvan aikaiset vahingot arvioidaan Arviointikeskuksen toimesta ja korvataan

tutkimustyön valmistuttua viimeistään sijoituslupahakemusten yhteydessä alkuvuodesta 2018.

Tutkimustyön aikaisista vahingoista pyydetään ilmoittamaan heti niiden tapahduttua Arviointikeskukseen.

Pyydämme tällä kirjeellä maanomistajilta tutkimuslupaa maastotöiden tekemiseen. Jos maanomistaja ei

ota erikseen yhteyttä Arviointikeskukseen ja ilmoita kielteistä kantaansa viimeistään torstaina 30.11.2017.

tulkitsemme luvan maastotöiden tekemiseen saaduksi.

Mikäli kiinteistöllänne on linjan suunnittelussa huomioitavia rajoitteita esim. käytössä olevia vesikaivoja,

vesijohtoja tai maalämpöputkistoja pyydämme ilmoittamaan niistä suunnittelijalle. Myös muista huomioon

otettavista seikoista voitte olla yhteydessä suunnittelijaan. Suunnittelijalle voi toimittaa materiaalia, johon

tulee merkitä luovuttajan kiinteistö-ja yhteystiedot.
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Hankkeesta järjestetään maanomistajatilaisuuksia osa-alueittain suunnittelun edistyessä myöhemmin

erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Maanomistajatilaisuuksissa esitellään hanketta Ja kerrotaan

linjarakentamiseen liittyvistä sijoituslupasopimus-ja korvausasioista.

Niille tiloille, joille kartta-ja ilmakuvatulkinnan mukaan on vesihuoltolinja tulossa peltoalueelle, on

lähetetty kirjeen mukana myös Salaojayhdistyksen suostumuskaavake. Tällä suostumuksella maanomistaja

antaa oikeuden suunnittelijalle ja rakentajalle käyttää apuna hankkeen toteuttamisessa tilan

sa laaja karttoja. Suostumus pyydetään palauttamaan mahdollisimman pian oheisessa palautuskuoressa

Arviointikeskukseen. Mikäli salaojakartta löytyy teiltä, voitte lähettää siitä tiedon sähköpostilla suoraan

suunnittelijalle (Mika Nevala, mika.nevala^povry.com).

Lisätietoja hankkeesta saa suunnittelijalta ja tutkimuslupien hakijatta.

Tutkimuslupien hakija: Suunnittelija:

Maanomistajien An/iointikeskus Oy Pöyry Finland Oy

Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Oulu Jaakonkatu 3,01621 Vantaa

Vesa Hakala Mika Nevala

0400 507 222 010 332 6658

vesa.hakolafSarviointikeskus.fj mika,nevala@povry^om

Liitteet: Yleiskartta, karttaote kiinteistön osuudesta
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LOUNAIS-SUOMEN
ALUETOIMISTO
Asevelvollisuussektori
Turku

PYYNTÖ

9.5.2018 M010881

Asevelvollisuuslaki 19 §

KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2018 KUTSUNTAAN

Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänel-
te vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden ase-
velvollisten kutsuntoihin.
Seuraavia kuntia pyydetään nimeämään kaksi (2) henkilöä edellä
mainittuihin tehtäviin; Pori, Saloja Turku, koska näillä paikkakunnilla on
päivittäin kaksi kutsuntalautakuntaa.

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan oheisella
lomakkeella 10.8.2018 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosjaa-
lisistä olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvollisel-
le itselleen että hänen asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti

Osastoupseeri
Yliluutnantti

Jc(ni Undemarf

iska'Hyvönen

LIITTEET Kutsuntakuulutus
Vastauslomake

JAKELU Lounais-Suomen aluetoimiston alueella olevat kunnat

13 Lounais-Suomen aluetoimisto Käyntiosoite: Heikkilän kasarmi
PL 69 Rykmentintie 15B
20811 TURKU www.puolystusvoimatfi Turku

S +358299480190
Email: loynais-suomenaluetoimisto@mil.fi



SATAKUNTALIITTO

Postiosoite: PL 260, 28101 PORI
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

24.4.2018

LAUSUNTOPYYNTÖ TUKIPALVELUSELVITYKSEN PERUSTEELLA

Satakunnan kuntajohtajakokouksessa 14.3.2018 esitellyn ja Satakunnan kuntiin 19.3.2018
toimitetun (maakunta-asiamies Marika Luoman kuntien kirjaamoihin 19.3.2018 lähettämä
sähköposti liitteineen) tukipalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan selvityksen osalta
Satakunnan kunnilta pyydetään lausunto siitä, miten kukin kunta aikoo järjestää tämän
lausuntopyynnön kohteena olevat tukipalvelunsa maakuntauudistuksen toteutuessa. Lausunnossa
kuntia pyydetään arvioimaan kunnan tukipalveluiden järjestäminen ja tuottaminen erityisesti
selvityksen lopussa olevia vaihtoehtoja vasten.

Lausunto pyydetään toimittamaan 30.6.2018 mennessä maakuntauudistuksen projektitoimistoon
osoitteella: maakuntauudistus.kiriaamo(5)satakunta.fi

^
Asko Aro-Heinilä
vt. maakuntajohtaja
asko.aro-heinila(5)satakunta.fi

+358503501505

Yhteystiedot: Email: etunimi.sukunimi@satakunta.fi
Puh. vaihde: 02 - 620 4300
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Toimipaikat ja siivottavat neliöt

SBBiiiBBBBSäBI
Sotetoiminta

Kunnalle jäävä toiminta

Posan toiminnan piirissä

Ei ilmoitettu

Henkilöstö
UEiXBJääBBBHBSS^^B—BBBiä^BBSHffiBiBSI

ISiBBSSHBBBBBSiSBH^Bl^S
BääBBStliBSIKHffiSISI

BBggEBiBBBiSI

BgBffiMIMäM—BI

Sotetoiminta

Kunnalle jäävä
toiminta

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Ei kysytty Ei kysytty

SATAKUNTA
— efäniää.pafilialnu^dS&an.



Ulkoiset toimintatuotot
v. 2017 toteutuneilla tiedoilla sisällyttäen arvio loppuvuoden luvuista

Ei ilmoitettu

Toimintakulut
ulkoiset + sisäiset yhteensä

Hinnoittelutapa
Posan tapa on: Neliöt, työtuntimäärä

Sotetoiminta

Kunnalle jäävä toiminta

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

SATAKUNTA
— elämää. pa.i/iM'w>-u/&ian-



Siivouspalvelujen ostot €/vuosi ja tuottaja

Kunnalle jäävä toiminta

Investoinnit
taseessa oleva irtain omaisuus

Sotetoiminta

Kunnalle jäävä toiminta

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

SATAKUNTA
— elämää, pa.llraininiiffaan-



Tavarahankinnatja sopimuksien voimassaoloaika

voimassaoloaika

Vaihtomatot

Siivousaineet, -välineet ja -koneet

Pyykinpesukoneetja kuivausrummut

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Posalla on käytössä Atop -mitoitusjärjestelmä

SATAKUNTA
— etäniäa, paA^ainu^dl&an-



ATERIAPALVELUT
KARVIA

SATAKUNTA
— e&mää. paAkawu-i\itlaan.



Organisaation toimipisteet / SOTETOIMINTA
Valmistus-, tuotanto- ja palvelukeittiöt sekä toimituspisteet
(mainitse jos keittiössä tuotetaan myös muun toimialan ateriapalveluja esim. koulu tai päiväkoti)

gSiaMSBBfflBBBSBBBigMSBI

Karvian Sotetoiminta kuuluu Posan piiriin.

Karvian Iltaruskon vanhainkoti:
- osastot

-Annankoti, Iltaruskonkatu 11
- Syreeni, lltaruskokatu 3

Toimipaikat /Sotetoiminta
BB3Blffi@BHEBS8
lukumäärä

Valmistavat BSMBSUSIiMäil

Tuotantokeittiö Palvelukeittiö

Toimipaikat / Kunnille jäävä toiminta

UBEBOBSaaKäl
BIIIBMSiBäBi BiiBBMiBBUS

SATAKUNTA
— etämää, pa.t/iat'nv>u/&ian.



SOTETOIMINTA
Valmistustapaan perustuvat ateriamäärät / vuosi
(lounas ja päivällinen)

|^g^g3I|ll^B uglgggglgSBg ^BjB^Sgjgjgljjg

Ateriamäärät asiakasryhmittäin / vuosi
(lounas ja päivällinen)

IHStMSiiiSiiBäsSSIiitiHI Bg|fig||gj81KBBSBE@BI

hajautettu

l iSffliiiäBBSiäilBi l
EBguiBBBBBGISU

keskitetty

EilESiffll
IBsInpiifelikl
toimitettavat

B^liRCiSigffiiEl
toimitettavat

E@§äH§imi
||3|||g|Q|| |g|Q§iS§EH

KUNNALLE JMVÄ TOIMINTA
Ateriamäärät / vuosi
(päivähoidosta aamupalat, lounaat, päivälliset ja välipalat, iltiksen osalta välipalat ja muista lounaiden määrä)

BiUiBäEB
!S§BB@Si§§SiS8HI

päiväkodissa

BäilgBlga)!
iRgl.gggggailIJB

IBBiSISäuU
isisBgggllgjliigBB

IgiBljgofijiggssigi
BBBBS§8

BiigiBHSäiBBBäS

IBMRiB
i@i§|B|jilgij§g|tlil

ggjgggjglggsäj
BgiIBBBSS

HB@g|ääK§iBitB

BäMBIB
IBMBSSStS
•SiHBä

BgffiBiiiSB
HBBBMB

igBiBSiSSai

5600 28000 3000

SATAKUNTA
— etämaS, pa.t/iatnunc&ian.

Tuotantotavat:

Cook & Serve

Kypsennäja tarjoa
Cook & Chill
Kypsennäjajäähdytä

Hajautettu jakelu:

Ruoka annostellaan

vasto kohteessa

Keskitetty jakelu:
Ruoka annostellaan

valmistuskeittiössä

valmiiksi annoksiksi



Ulkoistettu toiminta / SOTETOIMINTA
•?i§iMHBHBBBMM BSBEiil

Toimintakulut/vuosi
•BiiiijBUStia BäSBKilJiSS •StSriää
EgiUiBI IggBiggB iggggijäii BigijgBgg

iBBSBB

ESstigB g§BUgBj§IBngä BiSHBBS ESilfiiB •SBSäiilS EiiStiiä BHBBBfilfflB

Sotetoiminta

Kunnalle
jäävä toiminta

Karvia ilmoitti toimintakuluista:
"Ei ole helposti irrotettavissa muusta toiminnasta"

SATAKUNTA
— elämää pa.!iliawu->\t/Saa.n.
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HinnOittelU eivaslausta
(sote-ja kunnalle jäävä toiminta)

•BBgnUiBBiBBBSIBBUHKBS^filMSgMBB§63BHBKSiBBBJBMiS KIUffliBBSMBilBSI

l

Laskutus
•UIBTOKäMBBEgiBBiMBBSilCTB

IggBggflBSI
BiisJBKäBHJMSBI

laskutus
BSiSiHBBUSMBBBMBBI

Sotetoiminta
Kunnalle jäävä
toiminta Ei kysytty »>

Tietojärjestelmät
(sote ja kunnalle jäävä toiminta)

BBSBSBBHSBBSBBBKBSrRSIBSMK^Si
käytössä olevat tietojärjestelmät

^i

BBgg^gBljgH^ Muu mitoitus-

iäffljSBB

IBIISSBBSB

BBBpäBBB

KSHJSIBBBBffilMS

ivo- tuotannonohjausjärjestelmä

SATAKUNTA
— etäiti&ä. pa.iAat'mf>it/&ian.



Hankintasopimukset / sopimustoimittaja /
sopimuksen voimassaolo

BMMBHIBHBBBI

Kuntahankinnat

kuljetukset

SATAKUNTA
— etäfn.a& pai\tialnu'>\it{aan.
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Ateria-ja puhtauspalvelut yhteensä

Sotetoiminta

Kunnalle jäävä toiminta

"Kustannuksia vaikea erotella
muusta toiminnasta"

SATAKUNTA
— e/ä/nää. pa.iliainuntf&Utn.



MUUT KUIN PUHTAANAPITO- JA RUOKAHUOLTO TUKIPALVELUT

• Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut uuden maakunnan suunnitellaan
hankkivan KuntaPro Oy: Itä (inhouse -yhtiö)^>kunnjita siirtyvä henkilöstö siirtynee myös
KuntaProlle

• ICT -palvelut uuden maakunnan suunnitellaan hankkivan 2M-IT Oy:ltä
(entinen Medbit Oy) (inhouse -yhtiö)->kunnilta siirtyvä henkilöstö siirtynee myös 2M-IT:lle

• Diagnoosipohjaiset tukipalvelut (kuvantaminen ym,) maakunnan
(osa)omistamalle yhtiölle, joka voi olla valtakunnallinen-^kunnilta siirtyvä
henkitöstö siirtynee myös tämän yhtiön palvelukseen

• Uuden maakunnan vastuulle siirtyvä sairaanhoitopiirin kiinteistönhoidon
henkilöstö siirtyy valtakunnallisesti Maakuntien Tilakeskus Oy:n
palvelukseen, joten maakunnalle ei tule omaa kiinteistönhoidon
henkilöstöä

aoaao^
ODISiD^"'v

SATAKUNTA
— etSf»ä& fxaMhatnmit.tktan,
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TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA KARVIAN KUNNAN TARKASTUS-
LAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2017 Tl-

LINTARKASTUKSESTA

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 090'1285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konsemiin. EmoyhtiÖ BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limite-
dissäja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.
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Tämä tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2017 tilintarkastusha-
vainnoista. TUintarkastusmuistio on osoitettu tarkastuslautakunnan lisäksi

kunnanhallitukselle. Tarkastuslautakunnalle on esitetty tilikauden aikana ra-
portteja tilintarkastajan työn toteutumisesta ja tehdyistä tarkastushavainnois-
ta.

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 123 §:n tarkoittamia epä-
kohtia, joista tilintarkastajan olisi pitänyt ilmoittaa viipymättä tarkastuslau-
takunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

Osana tilintarkastusprosessia olemme pyytäneet kunnalta johdon vahvistusil-
moituskirjettä tilintarkastajalle. Vahvistusilmoituskirje on saatu 9.4.2018.
Vahvistusilmoituskirje on annettu tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

1. HALLINTO

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu. Päätösten
täytäntöönpanoa on tarkastettu pistokokein. Muiden toimielinten pöytäkirjoja
ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja on tarkastettu tarkastussuunnitelman
mukaisesti.

Päätösten lainmukaisuutta on tarkastettu ensisijaisesti kuntalain, hallintolain,
julkisuuslainsäädännön, kirjanpitolain ja verolakien, hankintalain ja tasa-
arvolain säännösten perusteella.

Tarkastuksessa on havaittu, että rakennuslautakunnan kokouksen nro 4 pöytä-
kirja 17.5.2017 ei ole ollut tarkastettuna eikä yleisesti nähtävillä 19.1.2018
mennessä.

Vapaa-ajanlautakunta on päätöksessä 43§/2017 (Nuoriso-kulttuurisihteerin
eläkkeelle lähtö) valinnut Tiina-Kaisa Aro-Heinilän nuoriso-kulttuurisihteerin
määräaikaiseen virkaan 31.7.2018 sakka. Tähän päätökseen liittyen tarkastuk-
sessa tehtiin seuraavassa esitettyjä huomioita.

Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan Karvian kunnassa ei ole perustettuna
määräaikaista nuoriso-kulttuurisihteerin virkaa. Viran perustamisesta päättää
kunnanvaltuusto (HS 42§).

Toimivalta määräaikaisen henkilöstön valinnassa on enintään 12kk ajaksi osas-
ton päälliköllä. Tätä pidemmäksi määräajaksi ottamisessa toimivalta nuoriso-
ja kulttuurisihteerin osalta kunnanhallituksella (HS 46§). Vapaa-
ajanlautakunta on päätöksessä 43S/2017 ylittänyt sille hallintosäännössä an-
netun toimivallan. Kunnanhallitus ei ole käyttänyt asiassa sille kuuluvaa otto-
oikeutta.
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Vapaa-ajanlautakunnan päätöksen 43§ esittelyssä on tuotu esille nuoriso-
kulttuurisihteerin irtisanoutuminen ja eläkkeelle lähtökahvituksen ajankohta.
Päätösehdotuksena on, että lautakunta keskustelee mahdollisesta sijaisjärjes-
telystä. Esittelyssä tai päätösehdotuksessa ei tuoda esille henkilöstövalinnan
tekemistä.

Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämi-
sestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.
Valmistelun perusteella esittelijän velvollisuus on tehdä päätösehdotus asian
ratkaisijalle. Yleensä valmistelun tulokset selostetaan esityslistassa. Päätös-
ehdotuksessa esittelijän on otettava asiallinen kanta päätettävänä olevaan
asiaan. Päätösehdotuksen on oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen
päätökseksi ("ehdotus hyväksyttiin"). Jos päätösehdotus on tehty, mutta se ei
ole riittävän täsmällinen, esittelyn laillisuus on arvioitava kussakin tapaukses-
sa erikseen.

Kunnanhallituksen tulee osana sisäistä valvontaa huolehtia siitä, että toimie-
linten jäsenet ja esittelevät viranhaltijat osaavat noudattaa hallintosäännön
ja lainsäädännön määräyksiä.

Suosittelemme rekrytointiohjeen antamista toimielinten ja viranhaltijoiden
käyttöön. Ohjeessa voidaan selvittää mm. toimivaltuuksia, vastuita ja tehtä-
via, vertailujen laadintaa, hakemusten käsittelyä ym.

Talousarvion toteutuminen

Valtuuston päätöstenmukaisuutta on tarkastettu mm. vertaamalla talousar-
vioin toteutumaa talousarvioon. Valtuusto on päättänyt muutoksista talousar-

vioon päätöksillä 27§, 28§, 59§, 60§, 65§, 72§ ja 75§. Päätetyt talousarviomuu-
tokset oli oikein kirjattu talousarviokirjanpitoon.

Valtuuston päättämä sitovuustaso on käyttötaloudessa tulosalueen tulo ja me-
no bruttona. Investointien sitovuustaso on hankeen netto. Käyttötaloudessa
valtuuston päättämä toimivalta on ylitetty kymmenellä tulosalueella ja inves-
tainneissa viidessä hankkeessa.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtä-
vät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Määrärahat

Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivähoito ja lasten kotih. Tuki

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Kiinteistöt

Ylitys € i
214 700.94 € |

181 264.01 € i
25 066.01 € i

5 398.65 €

; 438.27 € l
50 665.80 €

Tot %

113.7

103.1

103.9

107.5

100.5

104.6
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Tuloarviot Alitus € Tot%

Elinkeinotoimi 1 631.11 € 97.1%

Tekn. hallinto ja suunnittelu 87.25 € 56.4%

Kiinteistöt 16 082.00 € 97.9%

Vesi-ja viemärilaitos 31 573.63 € 86.2%

Rak.valvonta, tnk.turva, kaavi 6 992.10 € 50.0%

Investoinnit Ylitys € Tot%

Yhtenäiskoulun atk-laitteet 2 969.64 € 103.3

Yhtenäiskoulu 68 508.73 € 102.5
Kirjasto ; 264.52 € 100.8'

:Yhtenäiskoulun tietov. hankinta ' 3 030.97€ 113.2'

Palvelutalo Syreeni, parkkipaikan saneera 13 198.99 € 166.0'

2. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Vuoden 2017 tilinavaus on oikein johdettu kunnanvaltuuston vahvistamasta
vuoden 2016 tilinpäätöksestä.

Aineistotarkastus

Tarkastuksen tavoitteena oli atk-avusteisesti analysoida Karvian kunnan osto-
reskontraa ja reskontratositteita sen selvittämiseksi, perustuuko ostoreskontra
hyväksyttäviin tositteisiin. Lisäksi tarkoitus on ollut kartoittaa ostoreskontraan
liittyviä sisäisen valvonnan menettelytapoja liittyen ostoihin sekä laskujen
käsittelyrutiineihin.

Tarkastuksessa siirrettiin kunnan ostolaskuaineisto ajalta 1.1.
31.12.2017 Idea-ohjelmaan, jonka avulla aineistosta tehtiin erilaisia poiminto-
ja. Tarkastuksessa kartoitettiin myös ostolaskujen käsittelyyn liittyvää ohjeis-
tusta

Tarkastus on suoritettu riittävässä laajuudessa luotettavan kuvan saamiseksi
kunnan sisäisistä kontrolleista ja niiden riittävyydestä asianmukaisten toimin-
tatapojen varmistamiseksi. Tämän tarkastuksen ulkopuolelle on jätetty arvon-
lisäverokirjausten tarkastus.

Keskeiset havainnot aineistotarkastuksessa

Laskujen hyväksyjät on päätetty toimielimittäin käyttösuunnitelmien käsitte-
lyn yhteydessä. Hankintamenettelyä on ohjeistettu kunnanhallituksen anta-
massa pienhankintaohjeessa.

Syksyllä 2017 kunnassa on siirrytty sähköiseen laskujen kierrätykseen. Järjes-
telmä ei päästä taskua maksuun ilman asianmukaisia hyväksymis- ja tarkas-
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tusmerkintöjä. Sisäisen valvonnan kannalta sähköinen laskunkierto on hyvä
asia.

Tarkastetuissa tositteissa ei havaittu olennaista huomautettavaa.

Kiinnitimme huomiota tositteille ja niiden liitteisiin tehtäviin merkintöihin.
Tositteiden perusteella tulisi ulkopuolisen vaivatta pystyä selvittämään miten
kyseinen tapahtuma liittyy kunnan toimintaan.

Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin
kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113§:n kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-
puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnanhalli-
tuksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsitel-
tavaksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös on tarkastettu käymällä läpi tasekirjaa sekä tilinpäätöstä varmen-
tamaan laadittuja tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä. Lisäksi on käyty
läpi kirjanpidon aineistoa sekä hallinnollisia päätöksiä ja näin on varmennettu
tilinpäätöksen sisällön oikeellisuutta.

Tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mää-
räysten mukaisesti ja se antaa kuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riit-
tavat tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, rahoituksesta, taloudellisesta
kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Tilinpäätöslaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen
mukaisesti. Tasekirjan tunnusluvut oli oikein laskettu.

Yli 1000pv (n 2v 9kk) vanhoja saamisia oli kirjanpidossa 28 775.04€. Suositte-
Ien, että saamisista poistetaan kaikki myyntisaamiset, joiden tuleva kertymi-
nen on epätodennäköistä.

Tuloslaskelman osoittama vuosikate muodostui 1 017342,66 € positiiviseksi.
Poistojen ja arvonalentumisten 798 427,20 € jälkeen tilikauden tulos muodos-
tui 218 915,46€ positiiviseksi. Tämä on myös tilikauden ylijäämä.

Kirjanpitoon kirjatut verotulot, valtionosuudet, pankkitilit ja lainat on täs-
mäytetty ulkopuolisten antamiin todistuksiin.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot varmistavat sitä, että tilinpäätös
kokonaisuutena antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Liitetietojen on tarkoitus täydentää laskelmien muodossa esitettyä
tilinpäätösinformaatiota.
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Tilinpäätöksessä on esitetty kirjanpitoasetuksen ja kuntajaoston antaman
yleisohjeen mukaiset liitetiedot. Liitetietojen, tuloslaskelman ja taseen luvut
on verrattu keskenään.

Tilinpäätöksen liitetiedon tulee perustua sen sisällön yksityiskohtaisesti toden-
tavaan tositteeseen, jollei sen perusta muuten ole ilmeinen. Liitetiedon pe-
rustana tulee olla asiakirja tai laskelma, joka voi olla ulkopuoliselta saatu
asiakirja tai tosite voi olla myös itse laadittu. Liitetietotosite on numeroitava
sekä laatijan varmentama.

Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen eritte-
lyt (KPL 3:13 §). Tase-erittelyjä verrattiin taseen lukuihin ja ne täsmäsivät
keskenään.

Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä nii-
den kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen tavoitteena oli varmentaa, että se on
laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja on oikein johdettu konser-
myhteisöjen tilinpäätöksistä. Tämän toteamiseksi tarkastuksessa käytiin läpi
yhdistetylaskelmat ja verrattiin konserniyhteisöjen kunnalle antamia tilinpää-
töstietoja yhdistelylaskelmissa käytettyihin tietoihin. Tarkastuksessa pyrittiin
varmentumaan siitä, että konserniyhteisöjen väliset sisäiset erät on eliminoitu
kaikista laskelmista ja että poistot on muutettu vastaamaan kunnan suunni-
telman mukaisia poistoja.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kunnan tytäryhteisöt (2 kpl) ja kuntayh-
tymät (5 kpl), joissa kunta on jäsenenä.

Konsernilaskelmien tiedot on johdettu konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä.
Konsernitaseen peruspääoma on sama kuin kunnan peruspääoma ja tilikauden
ylijäämä vastaa konsernituloslaskelman ylijäämää. Konsernilaskelmiin on kir-
jattu poistojen oikaisut vastaamaan kunnan poistosuunnitelmaa ja konserniyh-
teisöjen väliset olennaiset tapahtumat on eliminoitu.

Konsernitilinpäätöksen osoittama tilikauden ylijäämä on 215 939,43. Konserni-
taseen kertynyt ylijäämä on 13 318 t€, joka on 5 538€/asukas. Konsernin suh-
teetlinen velkaantuneisuus on 58,87 % ja tainakanta 4 447€/asukas.

3. KUNTATALOUDEN VERTAILUTI ETOJA TILINTARKASTAJAN TARKASTUS-
PIIRIIN KUULUVISTA KUNNISTA VUOSILTA 2008-2017

Tilintarkastuspöytäkirjan liitteenä ovat otsikossa mainittujen kuntien talouden
tunnusluvat laskettuna vuosien 2008-2017 tilinpäätöksistä.
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4. VALTIONOSUUDET

Valtionosuuksien perusteena olevien tietojen oikeellisuutta on tarkastettu
oppilastietojen ja taloustilaston tarkastuksissa.

Taloustilasta

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokeskukselle annetut
tiedot kunnan taloudesta ja toiminnasta perustuvat kunnan tilinpäätökseen
2016 sekä sisäiseen laskentaan ja että talous- ja toimintatilasta on koottu Ti-
lastokeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Tarkastusmateriaalina on käytetty kunnan vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjoja
sekä Tilastokeskukselle lähetettyjen tietojen tulosteita ja tietojen kokoami-
sessa syntyneitä työpapereita ja kirjanpidon raportteja. Tarkastuksessa haas-
tateltiin tilastoa laatinutta pääkirjanpitäjää.

Tilastokeskukselle annetut tiedot perustuivat Karvian vuoden 2016 tilinpää-
tökseen ja sisäiseen laskentaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta,
ettei tilastoon sisälly olennaisia virheitä.

Oppi lasti lasto

Oppilastietojen tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokes-
kukselle ja Opetushallitukselle ilmoitetut oppilastiedot ovat oikeat, tiedot on
ilmoitettu ajallaan ja tiedot on asianmukaisesti dokumentoitu. Erityisesti pai-
notettiin valtionosuuksiin vaikuttavien tietojen tarkastamista.

Tarkastus suoritettiin haastattelemalla oppilastiedoista vastaavaa kanslistia
sekä käymällä läpi toimitettujen oppilastietojen ilmoituslomakkeita ja niitä
varmentavia asiakirjoja.

Valtionosuuksiin vaikuttavissa suoritteissa ei havaittu huomautettavaa. Koti-
kuntakorvausilmoituksessa 31.12.2016 ei havaittu huomautettavaa.

5. SISÄINEN VALVONTA

Toimintakertomuksessa sivulla 21-23 on annettu kuntalain ja kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti selonteko kunnan sisäisen valvonnan

järjestämisestä. Selonteko antaa oikean kuvan kunnan sisäisestä valvonnasta.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 80S/2017 hyväksynyt konserniohjeen. Ohje
tulee voimaan 1.1.2018. Konserniohje tulee tytäryhtiöitä sitovaksi, kun se on
käsitelty ja hyväksytty yhtiön hallinnossa.

Ameistotarkastuksen yhteydessä kartoitettiin Yhtenäiskoulun saneeraus- ja
laajennushankkeen urakkasopimusten maksuerätaulukoiden noudattamista
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vertaamalla tehtyjä urakkasopimuksia ja niiden maksuerätaulukoita tosittei-
siin. Kaikki maksuerät oli maksettu maksuerätaulukon mukaisina. Suositte-
lemme, että kunnassa varmistetaan ilmastointi- ja rakennusautomaatioura-
koiden takuuaikaisten vakuuksien oikeellisuus.

Karviassa 18.5.2018

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

...f_../Vesa'Keso./

tilintarkastaja, JHTT



Nuorisosihteerin työsuhde julistetaan haettavaksi 1.6.2018 klo 15.00 mennessä

Karvian kunta on vireä, n. 2400 asukkaan kunta, joka tunnetaan vahvoista perinteistä sekä
aktiivisesta j a monipuolisesta ktdttmiritoiminnastaan. Kuntaan on valmistumassa hieno esittävien

taiteiden katsomo.

Nuorisosihteerin tehtäviin on yhdistetty kulttuurisihteerin tehtävät. Tehtävänä on edistää, kehittää,
tukea ja järjestää nuorisotoimintaa sekä kulttuuritoimintaa. Nuorisosihteeri vastaa nuorisolain

mukaisten tehtävien lisäksi kunnan kulttuuritoiminnasta, museotoiminnasta ja kotiseutuarkistosta.
Nuorisosihteerin vastuualueella on myös nuorisovaltuuston toiminta. Nuorisosihteerin tehtäviin

kuuluu mm. erilaisten tapahtumien, kuten Karvia Laulaa ja Soi, Willin kansan viikko,
itsenäisyyspäivän juhla, tuottaminen. Uuden esittävien taiteiden katsomon toiminnan kehittäminen

ja tukeminen ovat tärkeä osa työtä. Nuorisosihteeri vastaa nuoriso-ja kulttuuritilojen

käyttö vuoroista ja välineistöistä.

Tehtävänimekettä saatetaan myöhemmin muuttaa, ja myös työnkuvaus on joustava. Tehtävässä
tarkoituksena on palvella nuorison lisäksi kaiken ikäisiä kuntalaisia monipuolisten hyvinvointi- ja

vapaa-aj an palveluiden j ärj estämisellä.

Työaika on KVTES:n mukainen, 36 h 45 min viikossa. Työtehtävät ajoittuvat osin iltoihin ja
viikonloppuihin.

Nuorisosihteeriltä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja sekä esiintymistaitoa.

Koulutuksena edellytetään nuorisotyön tutkintoa, kulttuurituottajan tutkintoa, sosionomin tutkintoa

tai muuta vastaavat valmiudet antavaa tutkintoa. Arvostamme kokemusta lasten ja nuorten parissa

tehdystä työstä sekä ryhmien ohjaustyöstä.

Tehtäväkohtainen palkita määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa sovelletaan neljän (4)
kuukauden koeaikaa tehtävien aloittamisesta lähtien.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan Karvian kunnanhallitukselle osoitteella Karvian kunta,

kunnanhallitus, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 1.6.2018 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnansihteeri Hanna Vainionpää 044-7727520 kunnanjohtaja Taija
Hosiasluoma 0400-221 900.

Karvian kunnanhallitus



AVUSTUSPYYNTÖ KARVIAN KUNNANHALLITUKSELLE

Saran Metsästysseura ry pyytää avustusta suunnitellun lahtivajan rakentamiseen Karvian kunnalta.

Liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta selviää hankkeen yleishyödyllisyysja käytettävyys

laajemminkin, kuin vain Saran ja Karviankylän alueella asuville.

Kustannusarvio on 105 403€, jonka rahoitus jakautuisi seuraavasti:

Leader rahaa myönnetty 48 % = 50 593 €

Kunnan avustusta pyydetään 10 000 €

Talkootyön osuus 39 600 €

Oman rahoituksen osuus 5 210 €

Saran Metsästysseura ry;n puolesta

^ ^c_^
Seppo Ala-Karvia

Sihteeri



Hankesuunnitelma

Saran Metsästysseura ry on perustettu vuonna 1983. Jäseniä seurassa on nykyisin noin 65.Seura ei

omista muuta kiinteää omaisuutta kuin kodan vuokramaalla. Kota on kyläläisten/kuntalaisten

vapaassa käytössä.

Kyläyhteisön keskeisellä paikalla sijaitsee Saran Maa-ja kotitalousseura ry:n kylätalo 1,33 ha:n

tontilla, jossa on jo sähkö- ja vesiliittymät. Kylätalo on hyvässä kunnossa ja keittiö uusittu.

Metsästysseura on vuokrannut oikeuden rakentaa samalle tontille lahtivajan. Vastikkeena Maa- ja

kotitalousseura saa käyttöoikeuden kylmätiloihin, jotka heiltä puuttuvat, sekä lisäksi

metsästysseura uusii tontilla olevan huonokuntoisen puusuojan. Metsästysseura kunnostaa lisäksi

itselleen kerho/harrastetilan seurantalon tiloista. Seurantalossa on myös vessat, joita ei tarvitse

nyt erikseen rakentaa lahtivajaprojektissa.

Lahtivajan ja seurantalon yhteiskäyttö mahdollistaa erilaisten juhla-, koulutus-, leiri- ym.

tapahtumien järjestämisen, mm. Suomen metsästäjäliitto on ilmaissut kiinnostuksensa (liite).

Tarve on aktivoida nuoria harrastuksen pariin ja kouluttaa heitä metsästykseen ja lihan käsittelyyn.

Hankkeen toteutuessa se palvelee seuran jäsenien lisäksi kyläyhteisöä; voidaan järjestää juhla ym.

tilaisuuksia entistä paremmin. Mahdollisen geopark-hankkeen myötä voidaan paremmin tarjota

palveluita ko. turisteille ja muulle matkailulle.

Lähialueella ei ole hyvää hygienisiä tilavaatimuksia täyttävää paikkaa teurastukselle, joka tila olisi

käyttövalmiina ympäri vuoden. Karjatilat voisivat käyttää lahtivajaa tarvittaessa hätäteurastukseen

ja tilaa voitaisiin käyttää myös kolarieläinten käsittelyyn. Myös villisika, jonka metsästys tietyin

edellytyksin on ympärivuotinen, on levittäytymässä alueelle, joten teurastustilaa tarvitaan

mutinakin kuin hirvieläinten metsästysaikana. Rakennuksen huonetilan puhdistuksen helppous on

ollut suunnittelun lähtökohta ja ulkoapäin rakennus tulee sopimaan ympäröivään miljööseen.

Rakennus voidaan ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi ja suunnitteluratkaisujen johdosta se on

pitkäikäinen.

Uudisrakennus on rakenteeltaan yksinkertainen ja valitut materiaalit ovat tulevalle talkooväelle

tuttuja, joten riski epäonnistumiselle on pieni. Vaativimmat/luvanvaraiset työvaiheet teetetään

alan yrityksillä ja niistä työvaiheista on hankittu ennakkoon tarjoukset. Karvian kunnalta anotaan

hankkeelle avustusta ja mahdollisesti työnaikaisen lainan takausta. Hirvenlihan myynnillä tasataan

mahdollisia muutoksia kustannusten osalta.

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa pääosin kuluvana vuonna, mikäli rahoitukseen saamme

myönteiset päätökset.

Kohderyhmät ovat Saran Metsästysseura ry:n jäsenet ja kyläyhteisö Saran Maa-ja kotitalousseura

ry:n välityksellä sekä karjatilalliset. Riistanhoitoyhdistyksen välityksellä tiedottaminen hoidetaan

myös SRVA:n toimijoille. Suomen metsästäjäliitto seuraa projektimme tilannetta ja haluaa

hyödyntää tiloja nuorison koulutuksessa ym. metsästykseen liittyvissä tärkeissä muutoksissa.

Metsästysseuralla on käytössään kotisivut, jolla jäsenistöä informoidaan. Tärkeimmät ilmoitukset

hoidetaan paikallislehden välityksellä.



Saran Metsästysseura ry lahtivajan 10 x 6 m budjetti
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tarjous

tarjous

tarjous

tarjous

tarjous

tarjous

tarjous

tarjous

koneet laitteet

400

4800
500

3695
1149
2990

13 534 €

Talkootyö 234001
Oma konetyö



BUDJETTI/ ESISELVITYSHANKE

Työpajatoiminnan ja harrastaja -ja ammattiteattereiden

yhteistyömahdollisuuksista

palkkakustannukset

yhteensä

12509,12

12 509,12 €

muut hankkeen kulut

muut hankkeen kulut yhteensä

3 002,18;

3 002,18 €

HANKKEEN BUDJETTI (alv O %) 15 511,30 €



Esiselvityshanke työpajan ja harrastaja-ja ammattiteattereiden

yhteistyömahdollisuuksista / Leader

Hankkeen julkinen kuvaus

Hankkeella selvitetään työpajan ja kierrätyskeskuksen yhteistyömahdollisuuksia harrastaja- ja

ammattiteattereiden kanssa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston, ompelimon ja kierrätyksen

monipuoliset mahdollisuudet tarjoavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm.

rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Tämän toiminnan

tarkoituksena on tukea alueellista osallisuutta ja elinkeinoelämää.

Karvialla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnastaja paikkakunnalla on osaamista Joka mahdollistaisi

työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Työpajan toiminta kaipaa kehittämistä ja Karvialle

tämä olisi juuri omannäköistä toimintaa. Työpajatoiminnan kehittäminen on alueellisesti merkityksellistä.

Osa ihmisistä tulee jatkossakin jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tulee työllistymään pajatoiminnan

kautta. Työn tulisi olla mielekästä ja palkitsevaa. Kulttuuriharrastuksella on Karviassa vahva perusta.

Kulttuuriharrastuksen ja työpajatoiminnan välille voisi löytyä yhteys, joka vahvistaisi työpajan roolia ja lisäsi

pajalla tehtävän työn mielekkyyttä ja kehittäisi uusia työnkuvia ja työllistymismahdollisuuksia kuntalaisille.

Esiselvityshankkeella selvitetään lähialueen harrastaja ja ammattiteattereiden tarvetta rekvisiitan

valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle. Rekvisiitan valmistus soveltuisi hyvin työpajan nykyisiin

toimintoihin, osaamiseen ja konekantaan. Esiselvityshankkeessa luodaan toimintamalli ja aiesopimuksia

teattereiden kanssa.

Kehitetään uudenlaisia mielekkäitä töitä työpajalle ja nostetaan työpajan profiilia ja vetovoimaa. Toiminnan

myötä työpajalle syntyy uusia työ ja työtoimintapaikkoja ja kehitetty toimintamalli voi luoda uudenlaista

pienyrittäjyyttä alueelle.

Hakija

Valtti -työpaja on uudistushaluinen ja innovatiivinen työyhteisö, joka on kehittänyt alueellaan

työpajatoimintaa, nuorille ja aikuisille työttömille sekä syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille suunnattuja

koulutus- ja valmennuspalveluita pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. Työpajatoiminta on kehittynyt ja

muovautunut vuosien varrella toimineiden ESR-kehityshankkeiden avulla ja niiden myötävaikutuksella

Valtti on kehittänyt omia palvelultaan vastaamaan toimialueen tarpeita. Koko alueelle perustettavan

työpajan idea syttyi Voimaa työstä -(ESR) projektin aikana. Varsinainen pajatoiminta aloitettiin Valtti-

valmennushankkeen (ESR) myötä. Toiminta on ollut koko ajan kasvavaa ja kehittyvää. Työpajan



kehittämishankkeet ovat kytkeytyneet vahvasti osaksi työpajakokonaisuuttaja niistä saatu hyöty tiedoissa

jataidoissa on omaksuttu osaksi Valtin arkea. Palvelutuotekohtaisten kehittämishankkeiden tavoitteena oli

tuottaa uusia ja kehittää olemassa olevia palveluita asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen tarpeiden

mukaisesti. Kehittämishankkeet tuottivat lisäarvoa, jota perustoiminnan kautta ei muuten olisi voitu

tuottaa. Tehtävänämme on kehittää ja tukea heikossa työmarkkinatilanteessa olevien nuorten ja aikuisten

työttömien työllistymisen edellytyksiä ehkäisemällä syrjäytymiskehitystä mm. tukemalla henkilön

kuntoutumista, opiskelua, oppimis-ja työtaitojen kehittymistä, ammatinvalintaa ja arjenhallintataitojen

kehittymistä. Työpajatoiminnan tavoitteena on toimia ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille.

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun. Työpajajakso

toteutetaan aina yksilöllisen suunnitelman mukaan. Työpajatoiminta toteuttaa varhaisen puuttumisen ja

yhteisöllisyyden periaatteita ja soveltaa tekemällä oppimisen ja motivoimisen menetelmiä.

Aikuiskoulutussäätiön työpajan tavoitteena on yksilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ-ja

toimintakyvyn sekä elämänlaadun paraneminen. Työ- ja yksilövalmennus tukee elämänhallinnan taitoja,

sosiaalista vahvistumista sekä yhteisöllistä kasvua.

Valtti-työpajan alueellista toimintaa ohjaa ja neuvoo työpajalle perustettu asiantuntijoista koostuva

johtokunta, joka koostuu tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme. Haettava hanke liittyy olennaisesti

työpajan hyväksyttyyn kehittämisstrategiaan.

Strategiset päämäärät:

i syrjäytymisen ehkäiseminen

i asiakkaiden työllisyysmahdollisuuksien kehittäminen

i asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

i moninainen asiakaskunta

Karviassa toimii Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä työpaja ja kierrätyskeskus. Työpajoissa on

puutyöosasto ja tekstiiliosasto. Myös kierrätys toimii samoissa tiloissa puutyöosaston kanssa kunnan

omistamassa entisessä leipomorakennuksessa. Tekstiiliosasto ja myymälä toimii vuokratiloissa. Tiloissa

työskentelee keskimäärin 22 henkilöä/ päivä. Tällä hetkellä työpajoissa tehdään pääosin tilaustöitä

asiakkaille. Työpajojen työntekijät ovat joko kuntouttavassa työtoiminnassa, työharjoittelussa tai

työsuhteessa.

Hankkeen tarve Ja tausta

Karviassa on työttömyysaste suurin piirtein vakiintunut nykyiselle tasolleen. Osa ihmisistä tulee jatkossakin

jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tulee työllistymään pajatoiminnan kautta. Työn tulisi olla

mielekästä ja sellaista, että työtoimintaan tulevat henkilöt kokisivat tekevänsä mielekästä ja tärkeää työtä.

Aina työpajalle meno ei ole se houkuttelevin vaihtoehto, kun koetaan että se leimaa liiaksi. Kuntouttavan

työtoiminnan työntekijät ja työharjoittelijat kokisivat positiivisena mikäli työpajan profiilia ja työn

mielekkyyttä pystyttäisiin jollain keinolla lisäämään. Työpajalle ja sen tyyppiselle toiminnalle tulee



jatkossakin olemaan tarvetta vähintään nykyisessä laajuudessa. Työpajatoiminnalle ja ennen kaikkea sen

monipuolistamiselle ja kehittämisellä on tarve.

Työpajan toiminta kaipaa kehittämistä ja Karvialle tämä olisi juuri omannäköistä toimintaa. Karvialla on

pitkä perinne harrastajateatteritoiminnastaja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollistaisi työpajan

hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Esiselvityshanketta tarvitaan pohjatietojen keräämiseksi ja

tarpeiden kartoittamiseksi.

Kulttuuritoiminnalla ja -harrastamisella on selkeitä aluetaloudellisia merkityksiä. Tämä näkyy kahdella eri

tavalla. Kulttuuritoiminta ensinnäkin työllistää. Toisekseen se tuottaa välillistä, koko kuntaa koskevaa

taloudellista kasvua kulttuuripääoman muodossa.

Karviassa toimii Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä työpaja ja kierrätyskeskus. Työpajan

nykyiset toimintamuodot puuosaston, ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset mahdollisuudet tarjoavat

sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen

kestävän kehityksen periaatteella.

Esiselvityshanke kartoittaa lähialueiden harrastaja-ja ammattiteattereidenja työpajatoiminnan välisen

yhteistyön mahdollisuuksia. Tämän toiminnan tarkoituksena on tukea alueellista osallisuutta ja

elinkeinoelämää ja luo parhaimmillaan uusia työllistymisenmuotoja alueelle.

Hankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeen tavoitteena on tutkia ja selvittää lähialueen (noin 150 km säteeltä) harrastaja-ja

ammattiteattereiden tarpeet ja nykykäytännöt.

Esiselvityksessä kartoitetaan millaisia yhteistyön muotoja nämä teatteriryhmätja teatterit ovat

kiinnostuneita kehittämään työpajatoiminnan kanssa.

Esiselvityksen toteuduttua tiedämme kohtaako pajatoiminnan tarjonta teattereiden tarpeet.

Tarpeiden kartoittamisen lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jotta itse toiminta voisi

esiselvityshankkeen valmistuttua käynnistyä. Tavoitteena on tarjota palvelua rekvisiitan tekoon,

korjaukseen ja vuokraukseen. Myös kierrätyskeskukseen saapuvaa tavaraa voidaan hyvin hyödyntää

teattereiden tarpeisiin.

Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Työpajatoimintaan pyritään saamaan mielenkiintoinen lisätoiminto,

joka tekee työpajasta vetovoimaisemman paikan työskennellä. Mikäli toiminta lähtee hyvin käyntiin, se voi



jatkossa työllistää työttömiä henkilöitä palkkatyöhön ja lisätä työtoimintaan uusia työmuotoja. Lisäksi se

parhaimmillaan edistää kunnan elinvoimaisuutta ja synnyttää uudenlaista yrittäjyyttä.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit
toteutuksessa

Esiselvityshanke palkkaa työntekijän neljäksi (4) kuukaudeksi. Työntekijä perehtyy työpajatoiminnan
nykytilaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hanketyöntekijä ottaa yhteyttä lähialueen harrastaja-ja
ammattiteattereihin selvittäen heidän halukkuuttaan ja tarpeitaan teatteritoiminnan ja työpajatoiminnan
yhteistyön kehittämisestä.

Yhteydenotot hoidetaan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Hankkeelle varataan rahaa myös
henkilökohtaisten kontaktien luomiseen.

Hanketyöntekijä laatii teattereiden tarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista perusteellisen selvityksen.
Selvitetään eri teattereiden kiinnostus yleislavasteiden sekä esityskohtaisten lavasteiden, puvuston
tarpeesta. Selvitetään onko tarvetta rekvisiittakeskuksen perustamiseen. Tällaisesta keskuksesta
voitaisiin ostaa/ vuokrata lavasteita.

Lisäksi hän kehittää toimintamallin, jonka pohjalta käytännön toteutusta päästään käynnistämään.
Selvitetään eri toimintojen vuosikellot palveluiden tarpeessa sekä tuottamiseen vaadittavasta ajasta ja
laaditaan aiesopimuksia toiminnan käynnistämistä silmällä pitäen. Lisäksi selvitetään toiminnan
taloudellisia reunaehtoja.

Hanketyöntekijä selvittää myös mahdolliset kehittämistarpeet työpajan toiminnan, tilojen, henkilöstön ja
välineistön suhteen saatujen tulosten pohjalta.

Esiselvityshankkeessa ei ole riskejä. Suunniteltu toimeksianto pystytään toteuttamaan. Riskinä on
lähinnä se, että esiselvityksen lopputulema on, että tällaiselle toiminnalle ei ole tarvetta tai tarve on
selkeä, mutta sen käyttämiseen ei ole taloudellisia resursseja.

Loppuraportin perusteella nähdään miten ja missä laajuudessa työpajatoimintaa on mahdollista
hyödyntää/ kehittää yhteistyössä harrastaja ja ammattiteattereiden kanssa.

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan.
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?

Karvian kunnan yksi tärkeimmistä voimavaroista on kulttuuri. Kulttuurilla ja erityisesti
harrastajateatteritoiminnalla sekä musiikilla on Karviassa vuosikymmenten perinteet.



Karvian kunnan strategian mukaan työpajatoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään siten,

että niissä tehtävä työ on mahdollisimman mielekästä ja tuottavaa. Työpajaa tulee kehittää niin,
että se kannattavuutensa ja toimintansa puolesta on nykyistä lähempänä yritystoimintaa.

Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston, ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset
mahdollisuudet tarjoavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan

valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella.

Uusi toimintamalli tarjoaa asiakaslähtöisen ja mielenkiintoisen mahdollisuuden uudenlaiseen

toimintaan ja oman osaamisen kehittämiseen sekä työpajatoiminnan yritysmäisempään

tuottamiseen ja rahoitusmallien vakiinnuttamiseen.

Esiselvityshankkeen tutkimuksen perusteella kyetään kehittämään ja monipuolistamaan Karvian

työpajatoimintaa ja ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaan syrjäytymiskehitystä
uuden tyyppisen toiminnan kautta. Lisäksi tutkimuksen pohjalta kehitetään suhteita alueellisiin
yhteistyökumppaneihin. Esiselvityksen perusteella luodaan uusia toimintatapoja työpajatoiminnan,
Karvian kunnan, lähialueiden teattereiden ja muiden toimijoiden, kuten paikallisten yrittäjien välillä.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Toiminta-alueena on Karvian ympäristö noin 150 kilometrin säteellä. Esiselvityksen kohderyhmänä ovat

lähialueiden teatterit, Karviassa toimiva työpaja, Karvian kunta, kolmas-sektori sekä mahdolliset yrittäjä-

yhteistyökumppanit sekä tulosten ja toimintamallin vahvistuttua muut suomessa toimivat työpajat ja

teatteriyhdistykset.

Esiselvityshankkeen toteutuksesta hyötyvät tuloksista riippumatta edellä mainitut kohderyhmät. Hankkeen

toteutuksesta saadut tiedot ja tulokset ovat julkisia, ja esimerkiksi paikallisten yrittäjien käytettävissä.

Lisäksi työpajatoiminnan kehittämisen ja monipuolistamisen kannalta esiselvityshanke on kannattavaa

toteuttaa.

Esiselvityshanke aloitetaan 2.7.2018-31.12.2018. Hanke toteutetaan Leader-rahoituksen turvin kuuden

kuukauden aikana.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa
syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen
jälkeen?
Esiselvityksen toteuttaminen arvioidaan kirjallisella loppuraportilla, todeten esiselvityksen laajuus, tarkkuus

ja laatu sekä uudet toimintamallit. Lisäksi arvioidaan raportin luomat mahdollisuudet työpajan toiminnan

kehittämisen suhteen.



Esiselvityshankkeen jatko ja laajuus riippuvat loppuraportin tuloksista.

Tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan tiedotusvälineissä, henkilökohtaisissa yhteydenotoissa ja sosiaalisessa
mediassa sekä Valtti-työpajan omassa tiedotuslehdessä VT-sanomissa, jota jaetaan sähköisesti ja

paperiversiona Valtti-.työpajan yhteistyökumppaneille. Hankkeen tuloksista tiedotetaan myös
satakunnan alueen muille työpajoille satakunnan työpajojen alueellisen verkoston kautta sekä koko

suomen työpajoille valtakunnallisen työpajayhdistyksen hyvien käytäntöjen jakamisen kautta, jotta
myös muilla alueilla hankkeen tulokset ja toimintamalli on otettavissa käyttöön ja muokattavissa

alueellisiin tarpeisiin.
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