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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 29 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 § 30 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Sairiala ja Hilma Välimäki.



 

 

 

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019  

 

Vltk § 31 Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 3.9.2018 § 142 seuraavat ohjeet vuoden 

 2019 talousarvion laadinnasta. Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, 

joista vuosi 2019 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 

talousarvio. Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous. 

Välttämättömät menojen ja tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.  

Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.  

 

 Palkkakustannuksia nostetaan 1,95% ja opettajien osalta 1,65% 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 2019, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa 

yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.  

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 

mennessä. Talousarvioedistykset annetaan viimeistään kokouksessa. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot  

ja investoinnit sekä päättää esityksen antamisesta kunnanhallitukselle.  

  

 Päätös: 

Lautakunta hyväksyi vapaa-ajanlautakunnan talousarvion, painopistealueet ja mittarit 

sekä liikuntatoimen investointiesitykset vuodelle 2019. Liikuntatoimen investointi 

osaan hyväksyttiin Kirkonkylän ja Sarvelan pururatojen kunnostamiseen sekä 

tarvittavien valopylväiden uusimiseen ja led-valaisimien hankintaan varten yhteisesti 

40 000 euroa (alv 0%). Määrärahavarauksessa on otettu huomioon Sarvelan pururadan 

osalta kyläläisten talkootyöpanos. 

 

 



 

OLOHUONEHANKKEEN LEIKKINURKKAUS 

 

Vltk § 32 Kirkonkylän koululle rakennetaan Leader rahoituksen turvin kaiken kansan olohuone, 

jonne kokoonnutaan eri teemoin kotoisasti vain olemaan tai viettämään aikaa 

spontaanisesti ryhmissä. Olohuoneen tarkoitus on ennen kaikkea toimia alustana 

matalan kynnyksen palveluille yhdistäen villisti eri ikäluokat. Tavoite on löytää uusia 

toimintamalleja, joilla innostetaan ja osallistetaan kuntalaisia. Yhdistävänä tekijänä on 

aktiivisuus, sosiaalisuus ja omien kykyjen käyttö. Vapaamuotoisissa ryhmissä ei 

vaadita jäsenyyttä tai yhdistystoiminnan velvoitteita.     

 

 Olohuone hankkeen tavoitteena on vastata asukkaiden toiveisiin kokoontumistiloista 

ja luoda puitteet uudenlaiselle toiminnalle, jolla voidaan lisätä kuntalaisten 

yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyyttä  ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Yksi olohuoneen isoimmista hankinnoista on lapsiperheiden tarpeisiin tuleva 

leikkinurkkaus (minihoplop) nimeltä Willi Wekara. 

 

Hankesuunnitelman mukaan liikuntasihteeri on laatinut tarjouspyynnön, kirjannut 

toivelistan leikkinurkkauksen teemasta, välineistä ja vaatimuksista sekä lähettänyt 

tarjouspyynnöt kaikille potentiaalisille laitetoimittajille.  

 

Hankinnan kilpailutusmenettelynä käytettiin kilpailutusta (ranskalainen urakka), jossa 

tilaaja määrittää hankinnan arvon sekä tavoitteet/laatukriteerit. Tarjous ei saanut 

ylittää annettua maksimiarvoa. Kokonaishankinnan veroton maksimiarvo oli 18.900 

euroa (alv 0%). 

 Määräaikaan 21.9.2018 mennessä tarjouksia tuli kolme kappaletta; Kids Factory Oy, 

Lappset Group Oy ja Toygroup Oy Finland. Valinnan tekee vapaa-ajanlautakunta, 

koska hankinta ylittää liikuntasihteerille vahvistetun hankintarajan 10 000 euroa. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys:   

Lautakunta tutustuu ennakolta tarjouksiin, keskustelee ja tekee hankintapäätöksen 

laitetoimittajasta. 

 

Päätös: 

Lautakunta tutustui tarkasti tarjouksiin ja päätti yksimielisesti valita Toygroup Oy 

Finlandin tekemän tarjouksen, mikä oli laitekokonaisuuksiltaan laajin ja monipuolisin 

sekä hinta-/laatusuhteeltaan parhain. Tarjous myös täytti tilaajan kriteerit ja odotukset.  

 

 

 

 



 

OLOHUONEHANKKEEN PELINURKKAUS 

 

Vltk § 33 Toinen olohuoneen isoimmista hankinnoista on lapsiperheiden, nuorten, aikuisten ja 

ikäihmisten tarpeita palveleva pelinurkkaus, joka erityisesti innostaa, kannustaa ja 

koukuttaa eri-ikäisiä pelaajia liikkumaan aina perheen pienimmistä vaariin. Tavoite on 

saada leikin ja kisailun avulla ihmiset liikkumaan. Pelialueeksi on varattu seinusta, 

joka on 4 m (leveys) x 3 m (syvyys) noin 12 neliötä. Korkeutta tilassa on 3,10 metriä. 

Koska olohuone mukauduttava monen piirin ja harrastern tarpeisiin, on hyvä, että pelit 

on tarvittaessa kasattavissa seinustalle.   

 

 Pelipaikka saisi haastaa pelaajia tanssimaan, hyppimään, juoksemaan ja 

tasapainoilemaan. Tärkeää on että pelit nostavat sykettä sekä innostavat liikunnan 

iloon, riemuun, sosiaaliseen leikkiin ja pelailuun. Pelikokonaisuus saisi kehittää 

kehonhallintaan, voimaa, ketteryyttä, yhteispeliä, koordinaatiokykyä, mielikuvitusta, 

luovuutta ja sosiaalisia taitoja. 

 

Toiveena on saada olohuoneeseen uusinta tekniikkaa käyttävät  interaktiiviset 

tietokonepelit, jotka liikuttavat pelaajia virtuaalitodellisuudessa.  Niiden on sovittava 

myös liikuntarajoitteisille. 

 

 Tarjouskilpailussa käytetään rajoitettua menettelyä, jossa tilaaja lähettää 

tarjouspyynnön valitsemilleen ehdokkaille. Kyseessä on hankinta, joka ei ylitä julkisia 

hankintoja koskevia kynnysarvoja. Tilaaja valitsee tarjoajan/toimittajan, jonka katsoo 

olevan hinta-/laatusuhteelta parhain ja täyttävän tilaajan ja kuntalaisten odotukset.  

 

Hankinnan kilpailutusmenettelynä käytettiin kilpailutusta (ranskalainen urakka), jossa 

tilaaja määrittää hankinnan arvon sekä tavoitteet/laatukriteerit. Tarjous ei saa ylittää 

annettua maksimiarvoa 18.000 euroa (alv 0%). Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 

vapaa-aikatoimelle 28.9.2018 mennessä. Valinnan tekee vapaa-ajanlautakunta, koska 

hankinta ylittää liikuntasihteerille vahvistetun hankintarajan 10 000 euroa. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys:  

Lautakunta tutustuu kokouksessa saapuneisiin tarjouksiin ja tekee hankintapäätöksen 

laitetoimittajasta.  

 

Päätös:  

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Coinline Oy Espoosta ja CSE Entainment 

Oy Kajaanista. Coinline Oy:n tarjoamat mekaaniset tanssi-, pallonheitto-, vasara- ja 

nopeustestipelit ovat enemmän pelihallikäyttöön sopivia eivätkä niinkään liikuntaan 

aktivoivia pelejä. Tarjouspyynnön kriteereihin ja toivomuksiin vastasi osuvammin 

CSE Entainment Oy:n tarjoama iWall peli. Siinä liikutaan virtuaaliympäristössä, 

joissa etenemistä ja liikkeitä pelaaja ohjaa omilla vartalon liikkeillä. Pelit aktivoivat 

kaikkia suuria lihasryhmiä, saavat sykkeen nousemaan, pelaajat hengästymään ja 

ennen kaikkea nauramaan. Lautakunta päätti yksimielisesti hankkia iWall 

liikuntaseinäpelin, joka on nykyaikainen, sosiaalinen ja eri ikäryhmät yhdistävä.  

 

 

 

 



ILOA TOIMELIAISUUDESTA VANHUSTENVIIKON OHJELMA 

 

Vltk § 34 Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietetään Karviassa ajalla 7.-14.10.2018.  

Viikon teema on iloa toimeliaisuudesta. Ohjelmatuottajina toimivat perinteiset 

yhteistyökumppanit mm. seurakunta, palvelutalot, SPR Karvian osasto ja LC Karvia 

sekä vapaa-aikatoimi. Ohjelmatarjonta on laajaa, monipuolista ja tavoittaa kaikki pien- 

ja perhekodit. Viikon alkajaisiksi nuoriso- ja liikuntatoimi haastaa kuntalaisia 

liikuntakaveriksi Iltaruskon ja Annakodin asukkaille sunnuntaina 7.10. klo 13.  

Tavoite on mennä metsään Kirkonkylän laavulle, jonne on nyt kuntalaisten ja 

vanhusneuvoston toiveesta rakennettu esteetön pääsy. Viikon kruunaa Brigitte 

Bardot´n elämästä kertova esitys Karviasalissa sunnuntaina 14.10.2018 klo 15.00.  

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 
 Merkitään tiedoksi nuorisosihteerin yhteistyötahojen kanssa räätälöimä 

valtakunnallinen vanhusten viikon ohjelma 2018.  

 

Päätös: 

 Lautakunta merkitsi vanhustenviikon ohjelman tiedokseen saatetuksi.  

 

 

 

 

 

 

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

Vltk § 35 Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Kristiina Loopere pyytää eroa kunnallisesta 

                      luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty  

                      lautakunnalle 28.8.2018. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 

                      pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin,  

                      kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 

hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

Päätös: 

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 36 Lautakunnalle tiedoksi, että Karvian Lions klubi järjestää paikkakunnalla Lions Quest 

Elämisen taitoja – liikuntaseurakoulutusta. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit tarjoavat 

viisi maksutonta (edun arvo 248 €) koulutusta ohjaajille ja nuorten kanssa toimiville. 

Osallistumiskynnys on nyt matala, sillä koulutukset järjestetään Karviasalissa kahtena 

lauantaina 27.10.2018 ja 17.11.2018. Koulutusohjelma antaa kasvattajille käytännön 

työkaluja ryhmäytymiseen ja elämisentaitojen harjoitteluun. Ilmoittautumiset ja 

tiedustelut Kalevi Nummijärvi p. 0400 554109. 

 

 Liikuntasihteeri toi lautakunnalle tiedoksi, että Saran valoladulle ja kuntoradalle on 

laadittu uusi maanvuokrasopimus kymmeneksi vuodeksi alkaen 19.9.2018 ja päättyen 

19.9.2028. Tämän jälkeen vuokrasuhde jatkuu vuosittain, ellei puolen vuoden sisällä 

kumpikaan irtisano kirjallista sopimusta.  

 

  

  

     

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 37 Tiina Järvinen toi esiin huolen lasten/nuorten energiajuomien suuresta kulutuksesta. 

Asiaa on pohdittu vanhempainyhdistyksen some-ringissä. Hän toivoi, että kaupat 

lähtisivät rajoittamaan myyntiä alle 18-vuotiaille. Liikuntasihteeri vie tietoa 

kauppiaille, mutta kaupat vastaavat itse myyntirajoituksistaan. Edelleen Tiina Järvinen 

toivoi, että nuorisotoimi ja seurakunta järjestäisivät yhteisiä kesäleirejä. Järvisen toive 

merkittiin tiedoksi. 

 

 Lautakunnan jäsenet katsastivat Kantin esittävien taiteiden katsomon ja olivat 

haltioissaan lopputuloksesta. Rakennus on matkailullinen vetonaula ja se on saanut jo 

maakunnassa ja teatteripiireissä kiinnostusta. Markkinointi on täydessä vauhdissa ja 

kesän 2019 ohjelma alkaa hahmottua. Katsomolle on julistettu nimikilpailu ja 

parhaillaan suunnitellaan markkinointia ja kulttuuripalveluja vauhdittamaan kunnan 

oman matkailuyhtiötä Willi Karvia Oy:tä. 

 

 Nuorisosihteeri kertoi, että Willin Kansan ohjelma menee painoon ja ilmestyy joka 

kotiin viikon 43 aikana. Huomioitavaa on, että tila- ja katuteatterikatselmus herätetään 

henkiin seitsemän vuoden tauon jälkeen. 

 

 Yhtenäiskoulun oppilaiden toiveita on kartoitettu kyselyin ja räätälöity toivottua 

harrastetoimintaa. Muun muassa 1.-3. ja 4.-6. luokan oppilaille on järjestetty 

kokkikerhoja. Lisäksi musiikkiharrastajien määrä on moninkertaistunut. 

Tanssiopetusta ei saatu paikkakunnalle, mutta sen sijasta järjestetään marraskuussa 

Satasirkuksen sirkuskoulutusta lapsiperheille, nuorille ja aikuisille.  

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 38 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti  


