
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 6/2018 

 

Aika Keskiviikko 25.11.2018 klo 17.00 – 18.45 

 

Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

 

Läsnä Väinö Hautaluoma  puheenjohtaja § 42-49 

 Esa Pukkila   varapj, puheenjohtajana § 39-41 

 Eija Nevala   jäsen 

 Rauni Virtanen  jäsen 

 Elina Kyyhkyharju  varajäsen 

 Anne Aho   varajäsen 

  

Poissa Samuli Juurakko  jäsen 

 Mira Hautaluoma  jäsen 

 Rami Marttila  jäsen 

 Juho Syrjäläinen  nuorisovaltuuston edustaja 

  

Muut saapuvilla olleet 

 

 Sirpa Ala-Rämi   esittelijä 

 Tiina-Kaisa Aro-Heinilä  nuorisosihteeri 

 Tiina Järvinen  kunnanhallituksen edustaja 

  

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 14.12.2018 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 19.12.2018 



 

SISÄLLYSLUETTELO: 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 

VUODEN URHEILIJAN VALINTA 3 

 

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN VALINTA 3 

VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA 4 

STIPENDIT NUORILLE URHEILIJOILLE 4 

VUODEN KULTTUURITEKOPALKINTO 2018 5 

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  5 

ILMOITUSASIAT 6 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 6 

OIKAISUVAATIMUS 6 



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 39 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 § 40 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Virtanen ja Anne Aho.   

  



VUODEN URHEILIJAN VALINTA 

 

Vltk 41 § Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vuosittain valita Vuoden urheilija, jonka  

Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy palkitsee. Vuoden urheilijaksi voi tulla valituksi  

vain kerran ja nimeämisen perusteena on urheilijan urheilumenestys, hyvät ja raittiit 

elämäntavat, hyviin tapoihin esimerkillään osoittava, Karvian kunnassa asuva ja  

15-vuotta täyttänyt henkilö. Vuoden urheilijoita on valittu vuodesta 1959 lähtien. 

 

 Karvian liikuntatoimi on pyytänyt joka kotiin jaettavan kuntatiedotteen sekä 

paikallisen urheiluseuran jaostojen kautta esityksiä perusteluineen urheilijan, 

kuntoilijan ja seuratyöntekijän nimeämiseksi. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään  

aina kokouspäivään asti.  

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 
 Lautakunta keskustelee vuoden urheilijaehdokkaista ja nimeää vuoden urheilijan 

2018. 

  

 Päätös: 

Lautakunta valitsi yksimielisesti vuoden urheilijaksi jokamiesluokan autoilua 

harrastavan Salla Salomäen. 20-vuotias Salomäki on harrastanut lajia Karvian 

urheiluautoilijoiden riveissä neljä vuotta ja ajanut kilpaa viimeiset pari vuotta.  

Lyhyen kilpauransa aikana naisten luokassa ajava Salla on saavuttanut kansallisissa 

kisoissa hyviä sijoituksia ja ollut usein A-finaalissa. 2017 Salla osallistui 

naisten/nuorten SM-kisaan ensimmäistä kertaa, mutta siellä ei vielä finaalipaikkaa 

auennut. Tulevaisuuden tavoite on SM-kisojen finaalipaikka.  

 

Vuoden 2017 paras saavutus oli voitto Kauhavalla. Vuonna 2018 Salla on kilpaillut 

ahkerasti osallistuen 16 kisaan. A-finaalin sijoituksia on syntynyt seuraavasti; Laitila 

5., Pori 5., Kauhavan juhannuskisa 2., Karvian syyskisa 3., Jalasjärvi 5., Härmän 

toinen kisa 3. ja Honkajoki 4.  



VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN VALINTA 

 

Vltk 42 § Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut kunnan liikuntatoimien avustuksella 

 vuosittain kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. Kunniakirjan ja palkinnon  

 on saanut tähän mennessä yli 850 lounaisuomalaista urheiluseuran vapaaehtoistyön-

tekijää. Palkitut tekevät paikkakunnillaan arvokasta työtä liikunnan parissa. 

Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan 

taustatyötä kunnassa. Henkilö voi olla puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, 

lipunmyyjä, järjestysmies tai valmentaja. Aktiiviurheilijat eivät tule kysymykseen.  

 

 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toivoo, että oman paikkakuntanne seuratoi-

minnan tukemiseksi jokainen alueen kunta nimeäisi tänä vuonna paikkakunnaltaan 

vuoden seuratyöntekijän. Palkinnot jaetaan Satakunnan Urheilugaalassa 9.2.2019 

Porissa juhlatila Cygnaeuksessa. Palkittavat kutsutaan gaalaan.  

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys 

 Lautakunta keskustelee ehdokkaista ja päättää valita vuoden seuratyöntekijän 2018. 

 

 Päätös: 

Väinö Hautaluoma saapui kokoukseen klo 17.13 ja jatkoi puheenjohtajana.  

 

Lautakunta valitsi vuoden seuratyöntekijäksi Karvian urheiluautoilijoiden ja 

moottorikelkkakerhon puheenjohtajan Pasi Patokosken, jolle jokamiesluokan 

autourheilu ja sen paikallisten olosuhteiden kehittäminen on sydämenasia.  

Patokoski on 15-vuoden ajan tehnyt ja tekee edelleen järjettömän määrän hiljaista 

näkymätöntä työtä.    

 



VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA 

 

Vltk 43 § Vuoden urheilijan rinnalle on valittu vuodesta 1991 vuoden kuntoilija, joka tunnetaan 

paikkakunnalla aktiivisena liikunnan harrastajana. Kuntoilijaksi valittu on liikkuva 

esimerkki muille kuntalaisille omaehtoisesta terveyden sekä fyysisen ja henkisen 

hyvinvoinnin vaalimisesta. Vuoden kuntoilija liikkuu ja kuntoilee omaksi ilokseen, 

eikä hänellä ole kilpailullisia tavoitteita.  

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta nimeää vuoden kuntoilijan 2018 ja luovuttaa hänelle palkinnoksi 

lahjakortin urheiluasun hankintaa varten.  

  

Päätös: 

Vuoden kuntoilijan sijasta lautakunta valitsi esityksestä vuoden kuntoilijapariskunnan 

Minna ja Jari Mustakosken Sarvelasta. Fyysisesti raskaan työn vastapainoksi he 

huolehtivat työkyvystään ja jaksamisesta hiihtäen, pyöräillen ja kuntosalilla käyden. 

Jari pelaa myös jääkiekkoa ja on kannustanut Parkanon jäähallille mukaan ystäviä, 

maajusseja ja nuoria kuntalaisia huolehtien jopa heidän kyydistään.  

 

Minna puolestaan on haastanut maatalon emäntiä mukaan moneen ryhmäliikuntaan. 

Molemmissa on se hieno ominaisuus, että innostavat muita mukaan ja ovat aidosti 

huolissaan, jos joitain ystäviä ei ole pitkään aikaan näkynyt mukana liikkumassa.  

Lautakunta on ylpeä liikuntatoimen mainiot agenteista ja kannustavista 

liikuntakavereista ja jakaa ensimmäistä kertaa Kuntoileva pariskunta tittelin. He ovat 

yhdessä mainio esimerkki muille kuntalaisille.  

 

 



STIPENDIT NUORILLE URHEILIJOILLE 

 

Vltk 44 § Kunnan liikuntatoimi on palkinnut Karvian Kirin jaostojen esityksestä eri urheilu-

lajeissa ansioituneet ja aktiiviset alle 16-vuotiaat nuoret. Kirin jaostoille on annettu 

aikaa tehdä esityksiään aina kokouspäivään edeltävään päivään asti, joten liikunta-

sihteeri antaa palkitsemis- ja jakoesityksen illan kokouksessa.  

  

  Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin esityksen stipendien jaosta 2018. 

 

 Päätös: 

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Itsenäisyyspäiväjuhlassa palkitaan seuraavat 

nuoret urheilijat; Lumia Nevala, Marii Riga, Satu Alatalo, Sonja Salminen, Elli 

Liikala, Ilona Viitala, Juulia Hietaluoma, Venla Halmela (lentopallo), Kimi Ala-

Kantti, Venla Lastula, Moona Nevala, Inna Nivus, Lenni Koskinen, Veera Koivisto, 

Peppi Viitanen (yleisurheilu), Miisa Salo, Jonna Hokkanen, Jyri-Peter Alvari, Evelin 

Kass, Meea Siro, Wilma Vainionpää, Aleksi Seppä (voimistelu), Emma Halmela, Sara 

Tuulinimi (voimailu), Veera Alatalo, Jolanda Mustasilta, Aatu Mustajärvi, Timi 

Tuuliniemi, Verafiia Hietikko ja Melinda Salovaara (hiihto).  

 

 

 

 



KARVIAN KULTTUURITEKOPALKINTO 2018 

 

Vltk 45 §      Vuosittain Karvian vapaa-ajanlautakunta nimeää vuoden kulttuuritekopalkinnon 

ansioituneelle karvialaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai yksityiselle. Ehtona on että 

palkinnon saaja on Karviassa kirjoilla ja tämän kriteerin on täytyttävä. Palkinto on  

250 euron stipendi, kunniakirja ja kukkakimppu. Palkinto luovutetaan saajalle kunnan 

itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2018. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2018 kulttuuritekopalkinnosta. 

 

 Päätös: 
Tänä vuonna valinta oli lautakunnalle helppo, sillä yksi kulttuuriteko nousi ylitse 

muiden. Vuoden kulttuuritekopalkinnon sai oikeutetusti esittävien taiteiden katsomon 

talkooporukka. He ovat tehneet itseään säästämättä ja väsymättömällä innolla lähes 10 

000 talkootyötuntia katsomon valmistumiseksi. Palkinnon kutsutaan talkooporukan 

puolesta vastaanottamaan Joni Vainionpää.  

 



LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Vltk 46 § Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 24.8.-25.11.2018 

 koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti  

ja niistä on pidettävä kirjaa 

 

 - päätös 25.11.2018 Kirin lentopallojaosto, juniorien kilpailutoimintaan           700 € 

- päätös 25.11.2018 Karvian Martat ry, perheen talvitapahtuman organisointi   760 € 

- päätös 25.11.2018 Kirin voimailujaosto, valmennustoiminnan organisointi    650 € 

- päätös 25.11.2018 Kirin hiihtojaosto, matka-avustus hiihtoputki/tykkilumet   650 € 

- päätös 25.11.2018 Kirin jääkiekkojaosto, jääaika- ja harrastejääkiekkokulut   650 € 

- päätös 25.11.2018 Saran kylätoimikunta, pururadan laavun hankinta             1890 € 

 

  

 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.  

 

 

 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 47 §  Nuorisosihteeri ilmoitti, että Karvian musiikkiteatterin isänpäivänlounaan tuloista on 

päätetty jakaa ja muistaa pitkän linjan musiikinharrastajia. Jaettava summa on 

kaikkiaan 570 euroa. Tunnustuksen saavat Willin viikon menestyksestä lapsi- ja 

nuorisoteatteri, Karvian kuvataideryhmä, huilisti Sini Kontiainen, harmonikansoittaja 

Jaakko Lammintausta, huilisti Ilona Viitala, harmonikansoittaja Marii Riga ja 

pianonsoittaja Jenna Hautakorpi. Lisäksi jaetaan kulttuurikävijästipendi Arja 

Tuuliniemelle. Tunnustukset jaetaan Karviatalolla itsenäisyyspäivänä. 

 

 

 



 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 48 § Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:  

Aluehallintoviraston kirje LSAVI/7319/2018 liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 

rahoitussuunnitelma 2020-2023 ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 

myönnettävät avustukset vuonna 2019 sekä niiden ilmoitus- ja hakuohjeet. 

 

 Kunnanvaltuuston 15.11.2018 § 40 päätös hallintosäännön muutos hyväksyttiin 

esityksen mukaisesti lisäyksellä. että kokouspalkkioiden korotukset astuvat voimaan 

1.1.2019 alkaen. Edelleen kunnanvaltuusto myönsi § 44 eron vapaa-ajanlautakunnan 

jäsenyydestä Kristiina Looperelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hänen tilalleen 

valittiin Rauni Virtanen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

 Edelleen luettiin valtuutettu Esa Pukkilan kiitos lautakunnan työntekijöille hienosta 

Willin viikon toteutuksesta. Pukkila halusi itse ja toivoi valtuutettujenkin yhtyvän 

vapaa-ajanlautakunnan viranhaltijoille esitettävään kiitokseen. Vieraspaikkakunta-

lainen henkilö oli Pukkilalle todennut seuraavasti ”Karviassa on toimintaa ja aina se 

näyttää paranevan”.  

 

 Seuraava kokous päätettiin pitää 16.12.2018. Kun muita asioita ei ollut kokous 

päätettiin klo 18.40.  

  

  

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk 49 § Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 

 


