
 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä   Sivu 

 Vapaa-ajanlautakunta 13.2.2019  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

I 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       _________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

   KKOOKKOOUUSSKKUUTTSSUU 
KARVIAN VAPAA-AJANLAUTAKUNTA          1/2019  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja: 

 
Merk. Väinö Hautaluoma 

KKOOKKOOUUSSAAIIKKAA  JJAA  --PPAAIIKKKKAA::  

Keskiviikko 13.2.2019 klo 19.00  

 

 

Karvian kunnantalo, lautakunnan 

kokoushuone 

 

 
 
 

 

 

 

 



 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä   Sivu 

 Vapaa-ajanlautakunta 13.2.2019  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

1 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       _________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO: 

 

 

KKOOKKOOUUSSKKUUTTSSUU  

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY 2019 3 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2019 3 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN VIRANHALTIJAN HANKINTARAJA 4 

TALOUSARVION 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 4 

EROPYYNTÖ VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 5 

HARRASTETILOJEN VUOKRIEN TARKISTUS 6 

KARVIA LAULAA JA SOI 2019 7 

ILMOITUSASIAT 8 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 9 

OIKAISUVAATIMUS 9 



 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä   Sivu 

 Vapaa-ajanlautakunta 13.2.2019  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

2 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       _________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 1 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 Päätös: 

  

  

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Vltk § 2 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä  

kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 
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VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY 2019 

 

Vltk 3 § Kokouskutsu- ja esityslista laitetaan sähköisesti saataville kunnan verkkosivuille  

ja lähetetään sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kaikille niille, 

joilla on läsnäolo-oikeus ja –velvollisuus eli lautakunnan jäsenille, viran- ja toimen- 

haltijoille, kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle  

sekä kunnanhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajalle. Myös esityslistan liitteitä jul-

kaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaan-

ti-intressit. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja 

pidetään yleisesti nähtävänä liikuntatoimistossa kokousta seuraavan kalenteriviikon 

keskiviikkona. Kokouspaikka on pääosin lautakuntien kokoushuone ja kokouksia pi-

detään tarpeen mukaan.  

 

  Toimielin päättää kokouksien ajat ja paikat.    

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2019  

 

 Päätös: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2019 

 

Vltk 4 § Ohjeistuksen mukaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa on valittava 

lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Hallintosäännön mukaan vapaa-

aikatoimen laskut hyväksyy liikuntasihteeri-raittiussihteeri. Tavaroiden ja palvelujen 

kilpailutusta ja itsenäisiä hankintoja suorittavat myös nuorisihteeri ja liikuntaneuvoja. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Vapaa-ajanlautakunnan laskut hyväksyy liikunta-raittiussihteeri ja lautakunnan 

puheenjohtaja kummatkin erikseen. Viranhaltijan poissa ollessa tai 

esteellisyystilanteissa vapaa-aikatoimen laskut hyväksyy ja/tai tarvittavat 

viranhaltijapäätökset tekee lähin esimies koulutoimenjohtaja tai kunnanjohtaja. 

 

 Päätös: 
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Karvia    .   .       _________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN A VIRANHALTIJAN HANKINTARAJA 

 

Vltk 5 § Hallintosäännön 65 §:n mukaan osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet 

vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen 

määrärahojen puitteissa. Toimielinten tulee vuosittain vahvistaa tilivelvollisille 

viranhaltijoille hankintarajat.  

  

 Liikuntasihteerin päätösesitys 

Lautakunta vahvistaa vuodelle 2019 liikuntasihteerin hankintarajaksi 10 000 euroa 

 

 Päätös:  

 

 

 

 

 

TALOUSARVION 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Vltk 6 § Ohjeiden mukaan lautakuntien tulee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2019 

talousarvio – käyttösuunnitelmat siltä osin kuin muutoksia on tapahtunut talousarvion 

käsittelyssä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2018 lisännyt 006420 

museotoimeen piha-alueiden kunnossapitoon 7000 euroa. Vapaa-aikatoimen 

investointeihin hyväksyttiin 40 000 euroa Kirkonkylän ja Sarvelan valolatujen 

kunnostukseen. 

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2019  kokouksessaan 12.12.2018. 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 21.1.2018 § 6 vuoden 2019 talousarvion 

täytääntöpano-ohjeet.  

  

Vapaa-ajanlautakunnan kokonaismenot ovat kuluvana vuonna 367 828 €, tulot 

32 300 € ja nettomenot 335 528 €. Vuoteen 2018 talousarvioon verrattaessa 

bruttomenot vähenivät on 0,46 %.  

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta keskustelee toimielinten haasteista ja tärkeimmistä painopistealueista  

sekä merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion, 

tulosalueiden tarkennetut tavoitteet, painopistealueet ja mittarit sekä hyväksyy 

lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman.  

 

 Päätös: 
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EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

Vltk 7 § Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Samuli Juurakko pyytää eroa kunnallisesta 

                      luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty  

                      lautakunnalle 2.1.2019. 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 Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen 

tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

Päätös: 
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HARRASTETILOJEN VUOKRIEN TARKISTUS 

 

Vltk 8 § Voimassa olevan hallintosäännön mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää 

                      vastuualueensa harrastetilojen, välineiden, alueiden ja palvelujen käyttömaksuista. 

  Tilavuokrien tarkistus ja yhtenäistäminen on ajankohtaista siksi, että lautakunnalle on 

                      syntynyt uusia harrastetiloja Kirkonkylän koululle. Alakerran laajennettua 

                      Olohuonetta ja nuorisotilaa voidaan vuokrata yhdistyksille, yhteisöille ja kuntalaisille 

                      yksityiseen käyttöön. Harrastetilat ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta 

                      vuokranmaksuvelvoite syntyy, jos ja kun tilassa järjestetään kaupallista toimintaa. 

 

                      Myös Karviatalon vuokrahintoja tulee tarkistaa ja sääntöjä yksinkertaistaa.  

                      Hallintokuntien kaikilta rintamilta on tullut toive, että Jokipirtin ja Torron 

                      harrastekeskuksen maksuluokkia vähennettäisiin ja vuokria korotettaisiin vastaamaan 

                      paremmin kiinteistökuluja. Osa vapaa-ajanlautakunnan hallinnassa olevista tiloista,  

                      kuten Jokipirtti ja Torron harrastekeskus siirtyvät kunnan matkailupalveluja  

                      kehittävälle Willi Karvia Oy:lle, kun yhtiö on rekisteröity.  

 

Hallintosäännön mukaan liikuntasihteeri päättää vapaa-aikatoimen tilojen 

käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. Liikuntasihteeri kuulee elinvoima- ja 

teknisen toimen viranhaltijoita ja valmistelee kokoukseen mennessä esityksen uusista 

harrastetilojen yhteneväisistä säännöistä ja käyttömaksuista 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys 

Lautakunta keskustelee harrastetilojen käyttömaksuista ja päättää maksujen 

korotuksista ja yhteisistä vuokrauskäytännöistä 

 

Päätös 
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KARVIA LAULAA JA SOI 2019 

 

Vltk 9 § Nuorisosihteeri on valmistellut Karvia Laulaa ja Soi – viikon ohjelmaa, jota vietetään 

yhdeksännen kerran 8.-17.3.2019. Viikon pääesiintyjät ovat Arja Koriseva ja pianisti 

Minna Lintukangas. Kaksikko on konsertoinut yhdessä noin seitsemän vuoden ajan ja 

heidän ohjelmistonsa on erittäin laaja ja monipuolinen. Tässä konsertissa kuullaan 

rakastettuja ja voimaannuttavia lauluja eri vuosikymmeniltä sekä Arjan omasta 

tuotannosta. Arja Koriseva juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa 

tangokuningattarena. Lauluista voimaa – Enkelin silmin konsertti järjestetään 

Karviasalissa 14.3.2019. Tiina-Kaisa Aro-Heinilä esittelee kokouksessa lopun viikon 

ohjelmiston ja jakaa painosta tulleen käsiohjelman. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta merkitsee ohjelman tiedokseen saatetuksi. 

 

Päätös: 
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ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 10 § Yhteinen olohuone kaikille kuntalaisille hankeen kalusteet/välineet on hankittu 

määrärahavarauksen vuoksi vuoden 2018 loppuun mennessä, vaikka toteutusaika 

1.7.2018 – 31.7.2019 vielä jatkuu. Olohuoneen Willi Wekara leikki- ja pelinurkkaus 

on ollut hyvin suosittu perheiden ajanviettopaikka. Parhaillaan olohuoneeseen ja 

soittokunnan tilaan asennetaan Konton akustiikkalevyjä vaimentamaan tilan kaikua, 

tuomaan viihtyisyyttä ja väriä seiniin. Liikuntasihteeri on vastannut hankinnoista ja 

nuorisosihteeri on ottanut kopin nuorisotilan varustamisesta ja kalustamisesta lasten ja 

nuorten kanssa. Lautakunta merkitsee tiedoksi kuntalaisten kuulemisen laajalla 

rintamalla kuntalaisten koko elinkaari huomioiden.  

 

 Nuorisosihteeri ilmoitti, että Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä aloittaa 

Satakunnassa. Nuoret ovat antaneet ryhmälle nimeksi Satanuva. Nuorten 

maakunnallinen vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa helmikuussa ja siellä on 

edustajia myös Karviasta. Satanuvan tehtävänä on tuoda nuorten ja lasten mielipide 

esiin sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta maakunnassa. Tehtävää toteutetaan 

muun muassa järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja 

päättäjien kohtaamisia 

 

 Merkittiin tiedoksi, että talven mestariliikkujakampanjan on pyörähtänyt käyntiin 

ajalla 14.1.-31.3.2019. Hiihdon ohella hyväksyttäviä suoritustapoja ovat sauvakävely, 

lumikenkäily, juoksu ja kävely. Tittelin saamiseksi mestariliikkujan tulee liikkua 

kampanja-aikana 500 kilometriä. Kisällin arvon saa, kun liikkuu puolet edellisestä 250 

km. Suorituskertoja eri päivinä tulee Mestarilla olla 35 ja Kisällillä 20. Kunnan 

liikuntatoimi kannustaa kuntalaisia osallistumaan kustantaen heidän osallistumisensa 

entisen käytännön mukaan. Osanottomaksu on 10-15 euroa/henkilö. Hiihdon harrastus 

on edelleen kasvussa ja uusia metsälatuja on kuntalaisten käytössä myös Ämmälässä ja 

Köykkäperällä. Liikuntatoimi julkaise kartan latuverkostosta ja P-paikoista, joista 

hiihtoladulle pääsee kätevästi. Latureitit on merkitty väreillä vaatimustason mukaan.  

   

 Karviassa on aloittanut keskiviikkolisin uusi sosiaalinen liikuntamuoto senioritanssi. 

Vetäjänä toimii liikuntatoimen avustuksella koulutettu senioritanssiohjaaja Maiju 

Kujanpää. Mukana on jo toistakymmentä tanssin harrastajaa. Liikuntatoimen 

ohjausreserviin kuuluvat myös Lavatanssiohjaaja Sari Penttilä, sählyvalmentaja Joel 

Heine, kuntonyrkkeilyvalmentaja Lasse Seppälä ja harrastelentopallo-ohjaaja Hely 

Kytömäki.  

 

Lentopallopuulaakissa on runkosarja ohi ja neljä parasta joukkuetta on päässyt play off 

otteluihin. Mitalitaisto käydään neljän joukkueen; Parkano, Boxing Team, Sarvelan ja 

Kauhajoen välillä. Vahvimmin finaalipaikassa ovat kiinni Parkano ja Boxing Team.  

 

 Kyrönkankaan Pelimannipäivää vietetään 21. kerran sunnuntaina 17.2.2019 klo 13.00 

Esiintyjät Impivaara Olds, harmonikkaryhmä Seinäjoelta, Eveliina Eloranta, Hopeisen 

Harmonikan hallitseva mestari, huilisti ja laulaja, Mäsä Duo, Speliyhtye 2018, 

Retropojat, Karvian omat kultakurkut, Karvian Nuorisoseuran Tanhuajat sekä Arto ja 

Lauri.  
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 11 §  

  

 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk 12 § Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 


