Vapaa-ajan lautakunta
Liikun+a+oimi
Toiminta-aja+us:
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää sekä rakentaa uusia liikuntapaikkoja sekä vastata
hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, käyttövuorojen jaosta ja harrastetilojen vuokrauksesta. Edelleen sen tehtävänä on kannustaa ja ohjata kuntalaisia terveysliikuntaan sekä luoda valmiudet ottamaan vastuu omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Hyvinvointipalvelujen suhteen liikuntatoimella on koordinoijan rooli. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välillisesti että suoraan avustuksin
paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä
kyläyhteisöjä.

Talousarvion sitovat toiminnallise+ja taloudelliset +avoittee+:
Liikuntatoimen tärkein tavoite oli edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan kautta ja monin kampanjoin, kuten haastepyöraily ja -hiihto. Liikuntatoimi keskittyi kuntastrategian mukaan ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan, jota tehtiin omana työnä ja
poikkihallinnollisesti. Painopistealueena oli esikouluikäisten lasten uimataidon tehostettu opetus ja terveyskioskin kehittäminen. Terveyskioskin palveluja tuli rummuttaaja mainostaa lisää. Terveyskioskin
tarjonnasta löytyi monipuolisia ja matalankynnyksen hyvinvoinnin palveluja, ravinto-ja terveysliikunnan
kirjallisuutta ja maksutta kokeiltavaksi liikuntavälineitä. Koska liikuntaneuvoja työskenteli vain osaaikaisesti, noin 20 tuntia viikossa ryhmäliikunnan ohjauksen lisäksi liikuntaneuvoja keskittyi henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan ja erityisryhmien ryhmaliikunnan ohjaamiseen.
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen keskiössä olivat terveysliikuntapalvelut, joihin kuuluvat muun muassa terveys-ja liikuntaneuvonta, liikunnan-ja kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta ja liikuntavälineiden
lainaus-ja testauspalvelut (kehonkoostumusja luuntiheysmittaukset). Kunnantalon henkilökunnan toivattua TYKY toimintaa jatkettiin syksyllä ja heille ideoitiin oma liikuntakampanja. Edelleen liikuntaneuvoja avusti Karvian VPK:n miehistön kuntoremonttia tehden osallistujille kuntosaliohjelmatja testaukset.
Lisäksi kuntalaisille järjestettiin keväällä ja syksyllä maksuttomia kuntotestauksia (kyykky-, vatsalihas-,
punnerrustestitja toiminnallinen eteentaivutus). Henkilökohtaisia kuntosaliohjelmia liikuntaneuvoja teki
27 ja tarvitsijoille laiteopastuksia. Iltaruskon palvelukeskuksessa ja Annakodissa tuolijumppaa oli joka
toinen tiistai. Hiihtolomalla räätälöitiin toiveesta piloxing ja kehonhuoltotunnit.

^.^a
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kertomusvuoden kohokohta oli kun, Karvia palkittiin vuoden alussa Satakunnan urheilugaalassa vuo-

den liikuttajakunnaksi. Tunnuksen arvoa lisää se, että palkinto jaettiin ensimmäisen kerran. Perustelujen
mukaan kunta on luonut alueelleen kattavan ja monipuolisen liikuntapaikkaverkoston sekä kehittänyt
rohkeasti toimintamalleja kuntalaisten liikuttamiseksi. Toiminnallaan se on edistänyt esimerkillisesti kansanterveyttä, terveellisiä elämäntapoja sekä kuntalaisten vastuunottoa omasta elämästä.

Liikuntaneuvoja toimi tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Hän veti liikuntatuokiöitä päivähoidon 3-5-vuotiaille lapsille ja kesän leikkikenttätoiminnassa sekä lajiohjauksia ja kuntosalitoimintaan yläkoulun tytöille. Liikuntaneuvoja panosti ryhmäliikunnan ohjaukseen ottaen huomioon koko
ihmisen elinkaari. Ryhmistä suosituimmat olivat äiti/vauvajumppa, kuntosalin lapsiparkki ja tasapainojumppa sekä liikuntaesteisillekin sopiva kehonhuolto, curling ja bocciapiiri. Liikuntaneuvoja vastasi myös
terveyskioskin ylläpidosta, lainaustoiminnasta ja terveyskuntosalin laitehuollosta omavalvonnan mukaan. Jatkettiin aikaisempien terveysliikuntaryhmien liikuttamista, joita liikuntasihteeri kutsui tekstiviestein sekä osallisti erilaisiin yhteisöllisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Monelle yksinäiselle kutsu on toivottu
henkireikä elämässä.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Liikuntatoimen yksilöllinen liikuntaneuvontaja panostus terveysliikuntaan ovat madaltaneet liikunnan
aloittamista ja saanut kuntalaiset liikkumaan aktiivisemmin. Kuntalaiset arvostavat maksutonta, laadukasta liikuntaneuvontaa ja osaavat hyödyntää sitä. Terveyskioskin palvelut olivat vaikuttavuudeltaan
laajaa Ja lainaustoiminta vilkastui merkittävästi, kun toiminnasta tehtiin lehtijuttuja sekä mainostettiin
tehokkaasti kuntatiedotteessa ja sosiaalisessa mediassa. Runsaan kysynnän vuoksi terveyskioskiin
jouduttiinkin hankkimaan lisää kompakteja ilmatäytteisiä sup-lautoja. Edelleen hankittiin remontoituun ja
laajennettuun palloilusalin varastoon järjestyksen takaamiseksi useita pyörillä kulkevia telineitä alastulopehmusteille, voimistelumatoilleja kuntopalloille. Keväällä kokeiltiin uutta toimintamuotoa Sampolassa.
Merja Vaskela veti suosittuja levytansseja kaksi kertaa kuukaudessa (20). Järjestettiin kolme IhaNaisten
hemmottelupaivää, jossa liikunnan lisäksi terveyssanoma. Uutuutena pyydettiin mukaan myös jokin
paikkakunnan yrittäjä.
Liikuntasihteeri on ollut mukana Satakunnan maakuntauudistukseen tähtäävissä kehittämishankkeissa,
joissa pyritään hakemaan kustannustehokkaitaja toimivia malleja liikunnan palveluketjun (Lipake)ja
hyvinvoinnin ja terveyden (Hyte) edistämistä poikkihallinnollisesti. Niiden tavoitteena on saavuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset arkiliikunnan pariin. Palveluketjun toimivuus edellyttää terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten yhdistysten ja muiden harrastetoimintaa järjestävien tahojen toiminnan kehittämistä ja linkittämistä osaksi kunnallista palveluketjua. Avainasemassa on kolmikantayhteistyö (lääkäri-terveydenhoitaja-liikuntaneuvoja). Liikuntatoimi on kerännyt lääkärien/terveydenhoitajien käyttöön, kunnan nettisivuiltakin saatavilla olevat matalan
kynnyksen liikunta-ja ohjauspalvelut, josta löytyvät yhteystiedot kunnan liikuntaneuvojaan sekä liikunnan palvelutarjonta. Lisäksi liikuntatoimen työntekijät osallistuivat varhaiskasvatusseminaariin. Liikuntasihteeri on antanut työpaniostaan ja osaamistaan myös matkailun ja kuntaimagon kehittämiseen sekä
Willi Karviaja Geopark hankkeisiin.

Kertomusvuonna kunnan liikuntaedellytykset monipuolistuivat ja monet olemassa olevat liikuntapaikat
kokivat kasvojen kohennuksen. Kirkonkylän kouluun rakennettiin kaiken kansan olohuone, josta tuli heti
lapsiperheiden suosikki ja käytetty vaihtoehto pakkas-ja sadepäiviin. Olohuoneessa on nykyaikainen
lwall peliseinäja vajaan 30 m2 leikkinurkkaus nimeltä Willi Wekara. Sisäliikuntapaikka haastaa lapsia
kiipeilemäan, ryömimään, roikkumaan, pujottelemaan, hyppimään, tasapainoilemaan sekä innostaa
liikunnan iloon, riemuun, sosiaaliseen leikkiin ja pelailuun. Se kehittää kehonhallintaan, voimaa, kette-

ryyttä, yhteispeliä, koordinaatiokykyä, mielikuvitusta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Peliseinä lwall taas
haastaa lapsiperheiden lisäksi myös nuoret, aikuiset ja ikaihmiset. Liikuntaan aktivoiva peli innostaa,
kannustaa ja koukuttaa eri-ikäisiä pelaajia perheen pienimmista vaariin.

Liikuntatoimen pitkäaikainen kumppani Lions klubi oli aktiivisessa roolissa, kun kuntaan hankittiin lapsiperheiden, päivähoidon ja koululaisten tarpeisiin 7,5 metriä pitkä rinneliukumäki. He olivat myös apuna
sen asentamisessa. Luovutus-ja vihkiäisissä koelaskijoina toimivat yhtenaiskoulun oppilaat. Tenniskentille hankittiin uusi, muovitettu teräsverkkoaita huoltoportteineen. Vanhusneuvoston toiveesta ja vanhustenviikon kunniaksi valmistui Kirkonkylän laavulle esteetön kulku Kirkonkylän laavulle. Ulkoiluhaasteen
liikunta- ja nuorisotoimelta saivat erityisesti liikuntaesteisten lähiomaiset sekä Iltaruskon ja Annankodion
asukkaat (25). Allekirjoitettiin uudet sopimukset maanomistajien kanssa ja perusparannettiin Saran pururata vastaamaan nykyhiihdon tarpeita. Valolatu koki melkoisen muodonmuutoksen, kun kylänvaki pisti
(alkoissa hösseliksi. Puunkaato-, metsän raivaus-ja maansiirtotöissä sekä muissa talkootehtävissa haäri
25 kylän naista ja miestä. Valopaalujen lamput vaihdettiin led-valoihin. Kun paikat olivat kunnossa, liikkumisen ja hiihtämisen riemu ja käyttöaste lisääntyvät.
Tärkein pointti liikuntapalveluissa on saada ihmiset kantamaan oma vastuunsa omasta terveydentilasta
ja elämäntavoista huomioiden koko ihmisen elinkaari. Liikunnan aloittaminen kannattaa aina ja parasta
lääkettä se on silloinkin, jos jokin elintapasairaus on jo saanut hienoisen yliotteen. Kuntosalin käyttöaste
on pysynyt hyvänä, vaikka käyttäjämäärä laskee samassa suhteessa kuin väki vähenee. Aktiivikäyttäjia
oli kertomusvuonna 347. Käyttäjistä 164 ovat iältään 15-49 -vuotiaita ja loput 140 yli 50 -vuotiaita. Yli 70
-vuotiaista kuntosalia käytti 43 henkilöä. Laskuri kirjasi suorituksia 7407, joista puuttuu ryhmäliikkujien
merkinnät. Laskennallisen keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 618 ja päivässä keskimäärin 21
henkilö. Matalan kynnyksen palveluilla edistettiin asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä palveluiden
tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntosalikorteista ja testauspalveluluista saatiin
myyntituloja 14 685 euroa.
Vuoden pyöräilykunta jatkoi pyöräilyharrastuksen kehittämistä. Patsaskisa (6v) tuli tiensä päätökseen ja
tilalle lanseerattiin kuntalaisia ja satunnaisia matkailijoita liikuttava patsastaidepolku. Kuntalaiset tekivät
edelleen ITE-taidetta tienvarsille, joista tehtiin kartta hauskoina tarinoineen, osoite-ja koordinaattitietoineen. Satakunnan haastepyörailyssä Karviassa on perinteitä 27 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja
suurin kuntalaisten liikuttaja. Pyöräilystä on tehty omaleimaista, paikallista kulttuuria, josta Karvia tunnetaan. Kampanja oli vaikuttava ja laaja, kestoltaan viisi kuukautta. Kolmannen sektorin verkoston kanssa
järjestettiin kesän aikana 22 pyöräilyn oheistapahtumaa -> osallistujia 1835.

Henkilökohtaisen pyöräilypassin käyttäjiä oli 80 ja leimoista syntyi passiin lause "Voitit Willi Karvia sukat". Kymmenkunta tosiaktiivia pyöräili 5 kk:n ajan joka päivä 10 km. Kaksitoista kuntalaista kävi kaikissa 22 tapahtumassa. Kolme Helena Ala-Rami, Ville Yliluomaja Esa Nikola suorittivat kummatkin vaatimukset. Virallisessa vapusta juhannukseen kisassa Karvia oli toinen. Asukaslukuun 2394 suhteutettuna
aktiivisuusprosentti oli 275,9%. Suorituksia kirjattiin nettiin ja vihkoihin kesän aikana kaikkiaan 16 193.
Karvia osallistui taas näkyvästi Satakunnan Hiihto ry: n järjestämään talven mestariliikkujakampanjaan,
kesto 2,5 kuukautta. Mestariliikkujan tittelin suoritti 8 kuntalaista vaatimusten ollessa hiihtoa 500/250
km.

Avustuksia liikuntatoimi jakoi seitsemälle eri yhteisölle. Itsenäisyysjuhlassa se palkitsi 30 nuorta urheilijaa. Vuoden urheilijaksi valittiin jokamiesluokan autoilua harrastava 20-vuotias Salla Salomäki. Salla on
harrastanut lajia Karvian urheiluautoilijoiden riveissä neljä vuotta ja ajanut kilpaa viimeiset pari vuotta.
Vuoden kuntoilijan sijasta lautakunta valitsi kuntoilijapariskunnan Minna ja Jari Mustakosken Sarvelasta.
Fyysisesti raskaan työn vastapainoksi he huolehtivat työkyvystään ja jaksamisesta hiihtäen, pyöräillen
ja kuntosalilla käyden. He myös kannustavat aktiivisesti vertaisiaan liikkumaan. Vuoden seuratyönteki-

jana palkittiin Karvian urheiluautoilijoiden ja moottorikelkkakerhon puheenjohtaja Pasi Patokoski, jolle
jokamiesluokan autourheilu ja sen paikallisten olosuhteiden kehittäminen on sydämenasia.
Kertomusvuoden ohiaustoiminnat (osanottajat);
Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa, torstaisin ja kevytversio maanantaisin (25), kokeiltiin VVillin Kansan viikolla Sijälavista (7), suosittu seniorien tasapainojumppa 1 krt/vko (40), Äiti-/vauvajumppa 1 krt/vko
(7+7), erityisryhmien kehonhuolto, curling & boccia 1 krt/vko (10), TYKY niska-selkäjumppa 1 krt/vko
(13), jumppamaraton - piloxing, kehopainoharjoittelu, Latin solo tanssi, Fascial venyttely (13), liikuntaleikkikoulua 3-6-vuotiaille 1krt/vko (25), lasten voimistelukoulu 6-13-vuotiaille tytöille ja pojille 1 krt/vko

(40), tehoryhmä Mölyapinat (5), aikuisten vaikka 1 krt/vko (23), eläkeliiton liikuntapäivä Jokipirtillä (42),
sählytreenit 10-13v pojille 1 krt/vko (12), punttikoulua 2 krt/viikossa yli 12-vuotiaille (15), lukkopainitreenit 1 krt/vko (5), lentopalloharjoitukset 1 krt/vko 6-12 v. ikäiset (20), nuorten ja naisten lentopallo (15),
aikuisten harrastelentopallo perjantaisin (11), kuntonyrkkeily 1 krt/vko (12), luistelu-ja kiekkokoulu 6-9vuotiaille (12). Kesän uimakoulut l-ll pidettiin Kauhajoen uimahallissa (52). Uimakoululaiset suorittivat
38 eri tason taitomerkkiä.
KilpailufMatkat (osanottajat);
Katujuoksuja oli neljät, kilpailijat/palkitut (133/44), yleisurheilukoulua (5) pidettiin aina ennen seurakisojen alkua. Osakilpailuja oli kesän aikana (5), 5-17-vuotiaita kilpailijoita/palkittuja (136/28), lentopallopuulaakissa kuusi joukkuetta/40 ottelua (67) mestaruuden nappasi Parkano, hopeasompahiihtojajärjestetUin neljät (148) sekä palkintomatka Kauhajoen Sotkaan (58), tuettiin perinteisesti erityisryhmien uintimatkoja; Ikaalisten uinti-ja virkistysmatka (66) ja Kurikan Moskikseen (33), hiihtolomamatka Super parkiin Tampereelle (48), laskettelumatka snowpark Parraan (50), koko perheen uintimatka syyslomalla
(49) Porin uimahalliin.
Kunto- ia tervevsliikuntakampaniat (osanottajat);
IhaNaisten hemmottelupäivät eri liikunta-ja terveysteemoin järjestettiin kolmet (55), Kuutamohiihto akselilla Alkkia-Tervatupa (65) sekä Koillis-Karvian metsästysseuran ja Alkkiankylän haastehiihdot (90),
patikkaretki Lauhavuorelleja nuotiolla kokkaillen (19), haaste kuntoilijoille kunniakierrokselle (22), avoimet kuntotestit kuntalaisille (7). Kesän pyöräilytapahtumat (22); haastepyöräilyn aloitus HonkajokiKarvia pyöräilymaaottelu (152), Maa-ja kotitalousnaisten haaste (101), Marjasuon pyöräilyhaaste (131),
Saran pyöräilyhaaste (90), MLL Karvian pyöräilyhaaste (105), SPR:n Karvian osaston pyörailyhaaste
(83), Partakylän pyörailyhaaste (83), Alkavan pyöräilyhaaste (81), Kotiseutuyhdistyksen haaste (83),
Alkkian pyöräilyhaaste (98), VPK:n palokuntanaisten haaste (98), Karvian matkailun haaste (63), Karvian seurakunnan haaste (78), Annakodin pyöräilyhaaste (51), Kirin hiihtojaoston pyöräilyhaaste (90),
Kirkonkylän maatalousnaisten haaste (73), Karvian Kirin pyöräilyhaaste (67), Vanhempaintoimikunnan
haaste (54), Marttojen pyöräilyhaaste (69), Ämmala-Mattilan pyöräilyhaaste (66), Karvian Drinkers'n
pyöräilyhaaste (68) ja Satakunnan liikuttavin kunta -haaste (51). Valtakunnalliset tapahtumat; pyöräkuntoon päivä (28) ja pyöräillen kauppaan päivä, mukana Lastulaja Sale tarjoiuneen (60) Haastepyöräilyn
palkintopyörän voitti Kari Tuuliniemi.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista valvoi sisäisesti viranhaltija. Käteisellä maksettujen
kuntosalikorttien ja osanottomaksujen seurannasta, tilityksestä vastasivat yhteisesti liikuntaneuvoja/
liikuntasihteerija perustui aina kirjalliseen dokumentointiin. Myös kulunvalvontaja kuntosalin käyntitilas-

toista pidettiin kirjaa kuukausittain ja niistä raportoitiin vähintään 1-2 kertaa vuodessa lautakunnalle ja
tarvittaessa kunnanhallitukselle. Liikuntapaikkojen ja - tilojen toimintaympäristön turvallisuusriskit on
minimoitu ja päivittäin seurantaa suorittivat koko Karviatalon henkilökunta. Kameravalvontaan turvauduttiin valvotusti vain vahingonteon yhteyksissä. Liikuntatoimen suurimmat uhkatekijät liittyvät Sotepalvelujen siirtyminen maakuntaan, jolloin paikallistuntemusja yhteisöllisyys menetetään. Nykypäivänä
toiminnallinen tasa-arvoja saatavuus on varmistettu maksuttomilla harrastetiloilla. Maksujen myötä
myös osallistumishalukkuusja liikkumattomuus lisääntyvät, varsinkin kun tulotaso on maan keskiarvoa
pienempi. Varallisuuden taso ei saa olla koskaan liikuntaharrastuksen este.
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Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Liikuntatoimi: Investoinneissa huomioitavaa, että Kirkonkylän pururadan kunnostus jäi kertomusvuonna
toteuttamatta.

Rai+tius+oimi
Toimin+a-aja+us:
Kunnan hyvinvointipalveluja koordinoivan raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa terveisiin
elintapoihin erilaisin kampanjoin sekä järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti
sekä alueellisen että paikallisen hyvinvointityöryhmän kanssa. Karviassa on myös pitkät yhteistyön perinteet kolmannen sektorin toimijoiden ja terveystoimen kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keskiössä ovat
lapset ja nuoret, mutta myös kaikki kuntalaiset koko ihmisen elinkaari huomioiden. Terveysliikuntaryhmien tavoite on jakaa ajankohtaista terveystietoa, saada kuntalaiset heräämään sekä kantamaan vastuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista.

Talousarvion sitovat toiminnallise+ja taloudelliset tavoi+teet:
Laaja-alaisella yhteistyöllä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on tarjottu nuorille
riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä. Päihdehaittoja
ehkäistään osallistumalla aktiivisesti alueelliseen (Posa) mielenterveys-ja päihdetyöryhmään, joka otti
vuosi sitten Pakka-toimintamallin käyttöön. "Pakka" on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkaisevalle paikalliselle yhteistyölle, jossa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Toiminnalla vaikutetaan ihmisten elinympäristöön sekä tuetaan lainsäädäntöä konkreettisen
tekemisen ja osallistumisen tasolle. Raittiustoimi toimii promoottorina järjestäen tarjonta-ja kysyntäryhmälle; oppilaille ja kaikille kuntalaisille ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistusta. Hyvinvointipalvelut on siirtänyt toiminnan painopistettä häiriöiden ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, koska se on
sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa, kuin sairauksien hoito. Ongelmien varhainen
havaitseminen ja puuttuminen sekä ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, erityispalvelujen ja
laitoshoidon tarvetta.

TQVoi+teiden toteu+umisto kuvaavat tunnusluvut:
Noudatettiin alueellisesti sovittua Pakka toiminnan vuosikelloaja kannustettiin yhteistyötahoja osallistumaan Pakka-koulutuksiin. Karviassa osallistuttiin kiitettävästi (5). Tiedotettiin kuntien luottamusmiehille
Pakka toiminnan periaatteista (10). Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin viikolla 45. Viikon teemana
oli tänä vuonna nuoret ja nuuska. Kannustettiin ammattilaisia ottamaan nuuska puheeksi nuorten kans-

sa. Toteutettiin luento Karvian 5-9 luokkalaisille, missä tuotiin esiin nikotiinituotteiden etenkin nuuskan
terveysvaikutuksia. Mukana oli suuhygienisti. Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden etenkin nuorelleja nuuska sisältää runsaan määrän nikotiinia. Laaja, nuorena aloitettu korkeiden nikotiinipitoisten
tuotteiden käyttö on melko uusi ilmiö, joten todellinen kuva sen vaikutuksista ilmenee vasta vuosikymmenien kuluttua. Asiasta informoitiin sekä Vilmassa että paikallislehdissä helpottamaan puheeksi ottamistä kotona. On tärkeää, että aikuisten esiin tuomat kielteiset asenteet ja päihteiden käyttöön puuttuminen viestivät nuorille välittämistä ja varhainen puuttuminen kaikkien päihteiden käyttöön estää nuoria
ajautumasta riippuvuuteen. Ohjelman mukaan kunnassa toteutettiin edelleen pikkujoulukampanja, ostokokeet vähittäismyyntipaikoissa ja terassikyselyt anniskelupaikoissa sekä käytiin henkilökohtaiset palautteet henkilökunnan kanssa. Järjestettiin päihdevalistustilaisuuksia oppilaille kaikkiaan (5)/osallistujia
yhteensä 600.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteu+umises+a:
Kertomusvuonna järjestettiin monia ennaltaehkäiseviä tiedotus-ja valistustilaisuuksia. Entinen koulu-ja
huumepoliisi kävi valistamassa yhtenaiskoulun oppilaita eri ikätasot huomioiden ottaen kantaa ajankohtaisiin asioihin ja päihdyttävien aineiden käytön seuraamuksiin. Mukana olivat omina ryhminä 3-luokka
ja eskari-ikäiset, 4-6-luokanja 7-9-luokan oppilaat. Myös koulu-ja nuorisotyöhön perehtynyt Riku Rinne
vieraili koulussa. Hänen keskeiset viestit koskivat lasten ja nuorten maailmaa ja elämänhallintaa, jossa
tarjolla on päihdyttäviä aineita. Puheeksi otettiin myös lasten ja nuorten liiallinen tietokonepelaaminen,
internetin maailma ja koulukiusaaminen. MitäAA-on tiedotustilaisuus järjestettiin paikallisen, aktiivisen
AA-ryhman kanssa ja kuultiin koskettavia AA-omaisten selviytymistarinoita (30). Seutukunnallisen etsivien, nuorisotyöntekijöiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä valistuksen saralla.
Koulun alkajaiseksi räätälöitiin kodin, koulun ja kunnan kanssa lauantaina koulupäivä, johon myös vanhemmat pääsivät. Karviaan ajoi 75 motoristia 64 menopelinsä kanssa kampanjoimaan koulukiusaamista
vastaan. Järjestön keulahahmo Ari Santaharju teki oppilaiden kanssa sopimuksia ja taikuri Marko Akkan
huolehti väen viihtyvyydestä. Todetuksi tuli, että erilaisuus on rikkaus ja ristiriitoja tulee. Sovittiin, että
koulu on se turvasatama, jossa ei kiusata ja sinne on hyvä tulla. Lokakuussa oli liikennekasvatuksen
vuoro. Mopo-Pete alias Petri Tuovinen kertoi vauhdikkaalla tyylillään mopoiluun, mopoautoiluun ja liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä 8-9-luokkalaisille. Itsetuhoisestaja pakonomaisesta juomisesta
kärsinyt, raitistunut vertaisohjaaja ja luennoitsija Petri Kankaanpää ei kaunistellut tarinaansa, kun kertoi
päihderiippuvaista elämästään oppilaille. Omaa pahaa oloa ja egoa hän ilmaisi juomalla sekä manipuloin muita. Valehteli ja oli väkivaltainen, kuten paihderiippuvaiset tekevät. Elämä helpottuu kun kulissien
ylläpidosta ja salailun sijasta puhuu. Luento innosti vilkkaaseen vuoropuheluun nuorten kanssa. Raitistuminen on mahdollista aina, lupasi Oikeahetki-tiimissä toimiva vertaisohjaaja.

Raittiustoimi oli vahvasti mukana kahdessa yhteisöllisyyttä lisäävässä hankkeessa. SPR: n Pärjätään
yhdessä hankkeessa houkuteltiin paikallisia yhdistyksiä verkostoitumaan ja toimimaan yhdessä oman
lähiyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestettiin toiminnallisia maanantai-iltoja
kahdeksan. Teemana olivat mm. ensiapukurssit seka lasten että ikäihmisten pienissä tapaturmissa,
kahvia ja kansanlauluja ilta, liikunnan iloja kesän haastepyöräily sekä pelit ja sosiaalinen yhdessäolo.
Etsittiin yhdessä keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä yksinäisyyttä, parantaa oman lähiyhteisön hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. Hanke myös aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.
Karvia valittiin pilotiksi 5000 tekoa hankkeeseen, jonka promoottoreina toimivat Satakuntalaiset päihdeja mielenterveysjärjestöt. Hanke sai jatkoa ja viranhaltija kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Arki haltuun
-hankkeessa tavoite oli edistää nuorten arjen ja elämisen taitoja niin, että koulutus ja työelämä mahdollistuvat. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 18-30-vuotiaat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevat nuoret aikuiset sekä muut, joilla on haasteita omassa arjessaan. Arjen lisäksi hanke tuli oman
mielekkään polun ja työnelämän löytämisessä, sosiaalisissa suhteissa ja hyvinvoinnissa. Karviassa
kiinnostuttiin vertaisohjaajakoulutuksesta ja pajatoiminnasta sekä kunnan olohuonehankkeesta, jossa
tarjottaisiin järjestölähtöisiä palveluja vastaamaan paremmin alueen väestön tarpeita. Kevään aikana
pidettiin kaikelle kansalle olohuoneen toiminnasta kuulemis-, ideointi ja starttitilaisuus, mikä poiki esiolohuoneessa kymmenkunta kokoontumista eri teemoin; arvot, tunteet, perinteet, ehkäisevä päihdetyö,
mielenterveysomaisen tukeminen, vuorovaikutus, voimavarat sekä saatiin juurrutettua muistikahvilatoiminta.

Varsinainen olohuone valmistui kertomusvuoden lopulla. Viranhaltija oli vastuussa olohuoneen ja nuorisotilan kalustamisesta. Hankkeen kustannusarvio oli 44 750, johon saatiin Leader maaseudun kehittämisrahastosta tukea 22 375 euroa. Olohuoneen tarkoitus on toimia alustana matalan kynnyksen palveluille yhdistäen villisti eri ikäluokat. Yhdistävänä tekijänä ovat aktiivisuus, sosiaalisuus ja omien kykyjen
käyttö. Olohuoneen toiminnat on saavutettavissa esteettömästi matalia kynnyksiä ylittämällä ja myös
kynnys osallistua pidetään matalana. Yhteistyötahojen kanssa etsitään ja tarjotaan uusia yhteisöllisyyttä
lisääviä toimintamalleja tavoitteena torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Olohuone peli-ja leikkinurkkauksineen on miellyttänyt niin lapsiperheitä kuin spontaaneja toimintaryhmiä ilman yhdistystoiminnan
velvoitteita.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sisäisesti valvoi viranhaltija. Raittiustoimen riskitekijoita ovat syrjäytyneiden nuorten ja moniongelmaisten kuntalaisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja
päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalleja ja auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen PAKKA-toimintamallin kautta että paikallisen hyvinvointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Muutamien vuosien aikana nuorten levottomuus, ilkivalta ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. Myös ylienergisyyttäja käytöstapojen
puutetta esiintyy. Liekö syynä energiajuomat, televisio/tietokoneet ja kännykät tai hektinen elämä perheissä, kun vanhemmilla on yhä vähemmän viettää yhteistä alkaa lasten kanssa.
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Kult+uuritoimi
Toimin+a-ajatus:
Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri-ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutuja ulkomuseoalueen hoidosta ja kunnossapidosta. Tavoitteena on Kantin esittävien taiteiden katsomon
rakentamisen tukeminen ja ulkomuseoalueen rakennusten korjauksen jatkaminen. Kantin katsomoon

tulevia ohjelmia suunnittelaan. Katsomon avajaisiin tilataan alueen historiasta kertova teatteri-ja musiikkiesitys. Kantin ja kirkonkylän lakkautettujen koulujen käyttöä suunnitellaan Petäjä-opiston, kolmannen sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa. Kulttuuritoimi tukee kolmannen sektorin, yhtenäiskoulun, Pe-

täjaopiston ja musiikkiopiston järjestamää yhteisöllistä kuntalaisten henkistä hyvinvointia edistävää kulttuuritoimintaa Karviassa. Konsertti-, teatteri-ja näyttelytoimintaa jatketaan. Kotiseutumuseotaja ulko-

museoaluetta hoidetaan ja pidetään kesäaikana avoimena yleisölle. Kunnantalon alakerrassa olevaa
kotiseutuarkistoa täydennetään. Ulkomuseoalueen rakennusten korjauksiin haetaan avustusta Museovirastolta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit+eet:
Tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman monipuolisesti kulttuuritapahtumia kuntalaisten saataville ja
huomioida alle 18-vuotiaat, tarjoamalla heille ilmaisen sisäänpääsyn suurimpaan osaan tapahtumista.
Painopisteet olivat esittävien taiteiden katsomon rakentamisen tukeminen Kantin koulun alueelle, osallistavan toiminnan kehittäminen osaksi molempia kulttuuriviikkoja, Willi Kansa tilateatterikatselmuksen
palauttaminen VVillin viikon ohjelmistoon yhdessä Karvian Teatteriyhdistys Ry: n kanssa, ulkomuseoalueen elävöittämisen suunnittelu ja konserttitoiminnan jatkaminen museoalueella. Kulttuuritoimi jatkoi
kolmannen sektorin, koulujen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteisöllisen toiminnan tukemista.
Konsertti-, luento-.teatteri-ja näyttelytoimintaa jatkettiin. Kotiseutumuseotaja ulkomuseoaluetta hoidet-

tiin ja pidettiin avoinna kesällä. Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennettiin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Jaettiin kulttuuritoimen kohdeavustuksia 5.000 euroa Karviassa järjestettäviin kulttuuritapahtumiin kolmelletoista eri yhteisölle.

Karviatalon aulassa järjestettiin 6 eri näyttelyä ja kunnantalon aulassa 3 (850). Vuoden 2018 ensimmäinen konsertti järjestettiin valtakunnallisena keikka-ja ystävänpäivänä 14.02. kunnantalon valtuustosalissa, kun piano-opettajana toimiva Birgitta Äijälä ja Tiina-Kaisa Aro-Heinilä konsertoivat yhdessä (35).
Naistenpäiväa juhlistettiin etukäteen Karviasalissa 04.03. Ainojen ja Reinojen järjestäessä "Nainen on
ihana" -tapahtuman (45). Tilaisuudessa kuultiin Ainojen ja Reinojen lisäksi Naiskuoroaja Retro poikia.
Perjantaina 09.03. käynnistyi kahdeksas Karvia laulaa ja soi -viikko, joka ensimmäistä kertaa tähtäsi
myös osallistavaan toimintaan. Viikko käynnistettiin juonellisella konsertilla Unto Monosen elämästä.
Konsertti kuultiin yhteensä 4 kertaa ensimmäisen viikonlopun aikana. Sunnuntaina 11.03. aamupäivällä
MuM Eeva- Leena Ahopelto & Ulla- Sisko Jauhiainen vetivät valtuustosalissa työpajan kansan-ja maa-

ilmanmusiikista (2). Sisko & Sisko -duo jatkoi sunnuntain ohjelmatarjontaa sunnuntai-iltana hengellisen

kansanmusiikin -konsertilla (11). Maanantaina 12.03. Juhani Korhonen laulatti väkeä Syreenissä, Annakodissa, Iltaruskossa ja Kaisalassa. 12.03. Tervatuvalla kuultiin lauluja ja laulelmia fiilispohjalta, kun
karvialaiset kulttuurivoimat löivät "hynttyyt yhteen" ja pitivät yhteistapahtuman. Tilaisuudessa esiintyivät
Ainot & Reinot ja naiskuoro. Lisäksi Lauri Kuusela ja nuorisosihteeri Aro-Heinilä laulattivat yleisöä (85).
Tiistaina 13.03. pikku kakkosestakin tuttu Siina Hirvonen laulatti päiväkoti-ja alakouluikaisiä Karviasalissa (100). Samana iltana oli lapsiperheille suunnattua tekemistä, kun musiikkiopisto piti valtuustosalissa soitinesittelyn ja konsertin jälkeen kunnantalo muuttui soitinpoluksi, jonka pysäkeillä pääsi kokeilemaan erilaisia instrumentteja (65). Osallistava toimintatarjonta jatkui keskiviikkona 14.03. bändipajalla
(0) ja illalla bändipaja vetäjät konsertoivat Karviasalissa Silent Stronghold -yhtyeellään (12). Karvia
laulaa ja soi -viikon tarkoituksena oli tarjota mahdollisimman laajasti eri musiikkityyleja ja torstaina olikin klassisen vuoro, kun MuM Miikka Hakomäki (alttoviulu) ja Jonne Grans (kitara) konsertoivat valtuustosalissa (22). Perjantaina Suomen musiikkitaivaan tähdet valtasivat loppuunmyydyn Karviasalin ja
saimme kuulla upeaa musisointia Silvennoinen- Försti- Hela -kokoonpanolta (250). Lauantaina 17.03.

laulaja ja laulujoogaaja Hanna Marsh esiintyi valtuustosalissa (9) ja sunnuntaina aamupäivällä Hanna
piti yläkoulun jumppasalissa laulujooga -tuokion (2). Musiikkiviikko päättyi sunnuntaina yhteiseen Karhun kämmen lyö-voiman näytekonserttiin (120). Karviasalissa kuultiin ryhmiä Kankaanpäästä (Lieriäiset lapsikuoro, kansanmusiikkiyhtyeet Kapelli ja Amyrit, Pramilla -kuoro ja musiikkiopiston trumpetti yhtye) ja Karviasta ( Karpalo -kuoro, Karvian nuorisoseuran tanhuajat/Nurkkurit, Sini Kontiainen ja Retro pojat).
Maanantaina 09.03. valtuustosalissa järjestettiin kansanlaulukahvio, jossa nuorisosihteeri laulatti kahvittelevaa väkeä. Valtakunnallista veteraanipäivaa vietettiin perjantaina 27.04. valtuustosalissa. Kirkonme-

nojen jälkeen vieraat kestittiin kunnantalolla. Tarjolla oli karjalanpaistia lisukkeineen. Nuorisosihteeriä
tarjoiluissa avusti runoryhmä Ainojen ja Reinojen vapaaehtoiset. Ruokailun jälkeen oli ohjelman vuoro ja
valtuustosalissa kuultiin karvialaista huilistia Sini Kontiaista, harmonikansoittaja Eveliina Elorantaa, Retro poikia ja runoryhmä Ainoja ja Reinoja. Eetu Suoneva piti nuoren puheenvuoron, kunnanjohtaja lausui
tervehdyssanat ja juhlapuheesta vastasi Ilpo Vuorela. Sunnuntaina 29.04. Karvian Pramilla-kuoro teki
vierailevan reisuun Parkanon kuoron vieraaksi.

Toukokuussa kuultiin kansanmusiikkiyhtye Kaieen ja Pramilla-kuoron yhteiskonsertti teemalla "Keväässa kajahtaa"(26). Torstaina 05.07. ukrainalaiset kasakat saapuivat esiintymään Karviasaliin (45) ja sunnuntaina 08.07. vietettiin perinteistä kotiseutujuhlaa. 29.07. tunnelmallinen Suutarin tyttären pihalla konserttikokonaisuus viihdytti lämpimässä kesäillassa yleisöä (40). Konsertissa esiintyivät hopeisen
harmonikan tuore voittaja Eveliina Eloranta, Arkussa vainaat -yhtye, naiskuoro ja Retro pojat.
Lokakuussa vietettiin vanhustenviikkoa 07.-14.10. ja viikkoon mahtui monenlaisia tapahtumia, mm. van-

husten ulkoilutusta vapaaehtoisvoimin uudelle Kirkonkylän laavulle, jossa paistettiin makkarat ja höpistiin yhdessä mukavia, Retro pojat vierailivat laulamassa tuttuja sävelmiä kaikissa palvelutaloissamme,
vanhusten värikylvyistä päästiin nauttimaan Iltaruskossa ja Annakodissa, joihin käytiin viemässä myös
lastentervehdykset Karvian muskariryhmien ja eskarilaisten kanssa. Viikko huipentui esitykseen Brigitte
Bardon elämästä. Torstaina 18.10. legendaarinen Veikko Ahvenainen saapui konsertoimaan Karviasaliin yhdessä vaimonsa Carina Nordlundin kanssa.

Perinteistä Willin Kansan viikkoa vietettiin 02.-11.11., erilaisia tapahtumia ja esiintyjiä oli viikon aikana
yhteensä 58 kappaletta. Kulttuuritoimen ensimmäinen tapahtuma oli lauantaina 03.11. yhdessä Teatteri

Sampolan kanssa toteutettu Kammo ehtoo, joka keräsi valtuustosalin täyteen katsojia (120). Sunnuntaina 04.11. nähtiin vieraileva teatteriesitys "Lannistumaton" Karviasalissa (13). Maanantaina 05.11. oltiin

Tervatuvan lumoissa (100) jossa kuulijoita hellittiin Eveliina Elorannan harmonikkataidoilla, Ainojen &
Reinojen runoilla, Naiskuorolla ja kirjailijavieras Maire Lopin hersyvillä teksteillä. Tiistaina 06.11. oli vuorossa musiikkiopiston perinteinen konsertti (50). Keskiviikkona 07.11. Kaurismäen elokuvista tuttu Marko Haavisto & Poutahaukat-yhtye esiintyi Karviasalissa (60). Perjantaina 08.11. tapahtui joka kulmassa
jotain. Kunnantalo oli koristeltu juhla-asuun Flowers of life -taiteilijoiden ja Opo's Soundin toimesta.
Ohjelmaa tarjottiin kaikenikäisille, ilta alkoi musiikkikasvattaja Jesi Blomgrenin osallistavallaja omintakeisella tuokiolla. Katselmuksen avajaisten jälkeen valtuustosalissa raikasi ohjelma koko illan. Karvialista takuuvarmaa osaamista esitti Karvian soittokunta, Naiskuoroja Retro pojat. Illan muusta ohjelmasta
vastasi herkkä-ääninen tulkitsija Pihla heikintytär, Andien musiikkia mukaileva Komote Lamas -yhtye ja
sokerina pohjalla upea Mustat silmät-yhtye, joka villitsi koko valtuustosalin. Illan aikana yleisöä oli valtavasti liikenteessä (1000).
Lauantaina 10.11. kunnantalolla jatkettiin ohjelmaa, kun 4 eri artistia piti oman konserttinsa. Tilaisuuden
aloitti monitaituri Eveliina Eloranta, hänen jälkeensä kuultiin Käet ylös- lastenmusiikkiyhtyettä, sen jälkeen kansanmusiikkiyhtye Kaie lauloi haikeita sävelmiaja päivä päättyi Arkussa vainaat-yhtyeen Eppu
Normaali- covereihin (175). Sunnuntaina vietettiin vielä ohjelmallista isänpäivälounasta Sarantalolla(75).
Tapahtumassa esiintyivät Kaie ja Arkussa Vainaat. Karvian kansanmusiikkiyhtyeen vapaaehtoiset vastasivat ruuanlaitostaja tarjoiluista. Tapahtuman tuotto ohjattiin karvialaisten nuorten kulttuuristipendeihin
ja aktiivisen kulttuurikavijan palkitsemiseen. 30.11. vietettiin perinteistä joulunavausta, jossa väkeä laulatti Karpalot-kuoro ja muista esityksistä vastasivat musiikkiopiston Karvian oppilaat ja Karvian muskariryhmät. Joulukuun 06. juhlittiin 101 -vuotiasta Suomea (200). Juhlasta vastasivat Karvian soittokunta,
Jalasjärven ja Karvian huiluyhtye, harmonikansoittaja Jaakko Lammintaustaja kankaapääläinen pianisti
Josefina Varis. Vuoden viimeisen konsertin piti tangokuningas Marco Lundberg (45).

Alkuvuoden luentosarjat Petäjä-opiston kanssa 13.02. VTT Tiina Lintunen luennoi aiheesta "Naiset
Suomen sisällissodassa" (11). 20.3. jatkettiin sisällissodasta kertovaa luentosarjaa FT Marko Tikan luento aiheesta: "Punainen ja valkoinen terrori/ valtionrikosoikeudet" (35).
Kulttuuritoimi aloitti valtakunnallisen katselmuksen järjestämisen yhteistyössä Teatteriyhdistys ry:n
kanssa. Koska aikataulu oli kireä, kutsuttiin mukaan ryhmät; Karvian lapsiteatteri, Petäjä -opiston Parkanon lapsiteatteri, Karvian improryhma, Ilmajoen nuorisoseuran nuorisoteatteri ja karvialainen Köyhän
miehen teatteri. Teema oli "Rikki". Raadissa toimivat näyttelijä Jenni Köykkäja filosofian tohtorikoulutettava Esko Harni. Esitykset olivat teemaa mukailevia, kekseliäita ja herättivät ajatuksia. Voitto jäi Karviaan ja parhaana esityksenä palkittiin Karvian improryhmän esitys.
Katsomon rakennusurakka palkittiin vuoden 2018 vuoden kulttuuritekona. Avajaisten suunnittelu aloitettiin ja vastuualueet jaettiin. Nuorisosihteeri vastaa avajaisten sunnuntain ohjelmasta, jossa on tarkoitus
tuoda esiin karvialaista osaamista.

Nuorisotoimen kesätyöntekijä Eetu Suoneva piti museota auki tuttuun tapaan tiistaisin 17.-18.00ja Karvia Päivillä 05.08. Lisäksi museota esiteltiin muutaman kerran kesän ja alkusyksyn aikaan erityispyynnoista. Lisäksi pidettiin ideariihi museoalueen kehittämisestä. Ulkomuseoalueen korjausurakka ei edennyt, käynnissä oli liian monta rakennus-ja korjausurakkaa, eikä miestyövoimaa riittänyt museolle.

Musiikkiteatteri Mute esitti 09.-11.03. Unto Monosen elämästä kertovan juonellisen konsertin. Karvian
Teatteriyhdistys Ry:n Tupateatteri valmisti Karviasaliin Markku Hyvösen kirjoittaman ja Leena Koivulan
sovittaman ja ohjaaman Mimmiliigan. Teos sai kantaesityksensä 11.04. Karviassa. Esityksiä oli yhteensä 10 kappaletta. Teatteri Sampola valmisti keväällä JUri Tuulekin käsikirjoittaman ja Rauni Virtasen
sovittaman ja ohjaaman rikoskomedian "Hotelli outohomma". Esitys sai ensi-iltansa 22.05. ja esityksiä
oli kaikkiaan 4 kappaletta. Ulkomuseoalueelia monena vuotena teatterikansaa ilahduttanut kesäteatteri
tuotti alueelle Heikki Lundin Harmaat pantterit -trilogian viimeisen osan "Käpyhovin pelastuspalvelu".
Esitys sai ensi-iltansa 28.06. ja esityksiä oli kaikkiaan 10 kappaletta. Karvian päivien ajaksi Musiikkiteatteri Mute lämmitti Unto Monosesta kertovan "Kohtalon tango" -esityksen. Esityksen käsikirjoituksesta
vastasivat Jukka Pakkanen, Jorma Kairimoja Turo Unho. Sovitus ja ohjaus oli Leena Koivulan käsialaa.
Esitykset olivat ulkomuseoalueella 03.08.-06.06., yhteensä 5 esitystä. Lisäksi lokakuussa tehtiin teatteriretki Tampereella katsomaan musikaali "Tytöt 1918". Vierailevia teatteriesityksiä oli 2 kappaletta.
Lounais-Suomen Avilta saadun avustuksen (9500€) turvin pidettiin yhdessä nuorisotoimen kanssa kesäilä kaksi lasten-ja nuorten luovan toiminnan leiriä. Krupulaukuksi kotiseutujuhlassa valittiin Paavo
Tuuliniemi. Esittävien taiteiden katsomo palkittiin vuoden kuittuuritekona, lisäksi itsenäisyyspäivän juhIässä palkittiin nuoria kulttuurinharrastajiaja myönnettiin stipendi ahkeralle kulttuurikävijälle, Arja Tuuliniemelle. Lisäksi nuorisosihteeri osallistui uuden kulttuurilain valmistelutilaisuuteen Tampereella ja Porissa Satakunnan kulttuurista hyvinvointia -ryhmien tapaamisiin.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuosi sujui aktiivisissa merkeissä ja paljon uusia kulttuurimahdollisuuksia saatiin kuntalaisten ulottuville.
Tapahtumat olivat monipuolisia ja jokainen halutessaan löysi itselleen sopivaa kulttuuriantia. Aiemmasta
poiketen lasken kulttuuritoimen toimintakertomukseen ainoastaan paikallisten harrastajien, yhdistysten
ja järjestöjen järjestämiä tapahtumia, en paikallisten yritysten tai yrittäjien järjestämiä tapahtumia. Lisäksi jokainen tapahtuma lasketaan vain yhden kerran, joko nuoriso- tai kulttuuritoimen toimintakertomukseen, paitsi kesän lasten-ja nuorten elämysleirit.

Sisäinen valvonta ja riskitekijät:
Tekniikan toimimattomuus Karviasalissa. Sinne rakentamisen yhteydessä sattuneet virheet tulisi korjata
ja saada näin teatteritekniikka toimintakuntoiseksi. Lisäksi salin äänikoppiin on aivan liian monella vapää pääsy, ovet usein auki ja olen joutunut uusimaan tavaraa sieltä kadonneiden tilalle. Olisi myös hyvä
alkaa kouluttaa väkeä tekniikan hallintaan/vastaamaan siitä, koska äänentoistopalveluiden ostaminen
on äärettömän kallista. Museoalueen käyttöä kulttuurin yhtenä esityspaikkana on syytä pohtia tarkkaan.
Kaikkia konsertteja ei ole järkevää viedä esimerkiksi Skantziin, vaan ollakseen luonteenomaisia, tarvitsevat ne intiimimmän esiintymisareenan.
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Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Kulttuuritoimi: Tulot jäivät 4217,23 euroa alle arvion, koska museotoimessa ei toteutettu museoviraston
tukemaa hanketta varauksen ollessa 5000 euroa.

Nuorisotoimi
Toimin+a-aja+us:
Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle ja kuulla nuoria.

Talousarvion sitovat toiminnallise+ja taloudelliset tcivoi+teet:
Lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa tuetaan vähintään 10;ssä ryhmässä, joihin osallistuu noin
100 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun kanssa järjestetään lasten ja nuorten taidetapahtuma sekä kulttuuripäiviä eri teemoista (vähintään kolme kertaa). Nuorisovaltuusto jatkaa työtään nuorten aktivoimiseksi
järjestäen vähintään neljä tapahtumaa vuoden aikana. Nuorisovaltuustolle varataan oma määräraha
nuorisotoimen budjettiin. Viranhaltija osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin kaksi
kertaa vuoden aikana sekä nuorisovaltuuston kokouksiin vähintään viisi kertaa. Karvia Laulaa ja Soi musiikkiviikolla vähintään kaksi tilaisuutta, Karvia-Päivillä vähintään yksi tilaisuus ja Villin Kansan viikolla
vähintään viisi tilaisuutta lapsille ja nuorille. Etsivän nuorisotyön palvelujen ostamista varten Kankaanpään kaupungilta varataan määräraha matkakorvauksiin. Kalustomäararahalla hankitaan välineitä nuorisotiloihin. Palkataan yksi nuori määräaikaisesti nuoriso-ja kulttuuritoimen tehtäviin. Lasten ja nuorten
tapahtumiin osallistuu vähintään 2000 lasta ja nuorta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Nuorisosihteeri, nuorisovaltuuston jäsenet ja muutamat vapaaehtoiset yläkoulun oppilaat osallistuivat
aktiivisesti Nuorten ääni Satakunnassa tilaisuuksiin (4). Nuorisovaltuusto kokoontui ja nuorisosihteeri
osallistui lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat
aktiivisesti kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä sivistys-, elinvoima-ja vapaa-ajanlautakunnan

kokouksiin. Lisäksi Nuvan jäsen Eetu Suoneva piti nuoren puheenvuoron kansallisen veteraanipäivän
juhlassa kunnantalon valtuustosalissa. Nuorisosihteeri osallistui syyskuussa Lounais-Suomen Avin nuo-

risotyön viikonloppuun Eerikkilässä.

Tapahtumaviikoilla huomioitiin lapset ja nuoret. Karvia laulaa ja soi viikolla oli 6 eri tilaisuutta, jotka
suunnattiin lapsille ja nuorille. Yhteistyössä 4H:n kanssa toteutettiin Musabaari 09.03. lapsille ja nuorille
oli myös tarjolla bändi- kansan-ja maailmanmusiikki -työpajat. Lisäksi päivähoidon ja alakoulun lapsille
järjestettiin omat konsertit. Musiikkiopiston soitinesittelykonserttiin 13.03. Karvian MLL hoiti kahvion ja
näin saatiin enemmän rekrytoitua lapsiperheitä osallistumaan tilaisuuteen. Nuorisovaltuuston kanssa
pidettiin yhteinen kuulemishetki Jokipirtillä 15.05. Tilaisuuteen oli kutsuttuna myös päättäjät. Karvia Päivien yhteydessä nuorisovaltuusto järjesti nuorten bileet, johon esiintyjäksi tilattiin Pasi ja Anssi -duo.
Tilaisuus kiinnosti 110 kuulijaa. Samassa tilaisuudessa nuorisovaltuusto piti puffettiaja hoiti tilan loppusiivouksen.
Elokuussa yritettiin osallistua Virroilla 8.8. olleeseen 12-18-vuotiaille suunnattuun Startti -tilaisuuteen,

mutta yhtään ei ilmoittautunut ja reissu peruttiin. Syksyllä kunnanjohtaja, liikunta-ja nuorisosihteeri kävivät yhtenäiskoululla kartoittamassa nuorten toiveita harrastusten suhteen. Vastausten kirjo oli laaja. Osa
toiveista mahdottomia toteuttaa. Toivottu kokkikerho saatiin käynnistettyä Elvi Vuorelan suostuttua vetä-

jäksi. Tanssia myös toivottiin, mutta yrityksistä huolimatta ammattitaitoista ohjaajaa ei löytynyt. Pianoopetusta ostettiin Parkanosta, Kankaanpään musiikkiopisto ei siihen pystynyt. Piano-opettaja käy kunnantalolla keskiviikkoisin ja oppilaita on 8. Musiikkiopisto aloitti syksyllä musiikin varhaiskasvatuksen
opetuksen ja ryhmiä syntyi 2, yhteensä lapsia on muskareissa 18. Lisäksi harmonikkaopettaja käy torstaisin ja hänen johdollaan opiskelee 3 ja huiluopetuksessa 4 oppilasta. Kesällä järjestettiin Karvian Teatteriyhdistys Ry:n kanssa kaksi eri elämysleiriä lapsille ja nuorille (25). Lisäksi 4H järjesti leirin ja Mirva
Valkama kuvataideleirin Tervatuvalla, jota nuorisotoimi tuki. Retkiä tehtiin 5 kappaletta. Willi Kansa teatterikatselmukseen osallistui sekä Karvian lapsiteatteri, että improryhmä, johon kuului yläkouluikäisiä
nuoria. Jälkimmäinen esitys palkittiin Katselmuksen parhaana esityksenä. Etsivän nuorisotyön palveluiden ostamista jatkettiin ja suunniteltiin uutta nuorisotilaa Olohuoneeseen. Nuorisotoimen kesatyöntekijana toimi Eetu Suoneva.
Harrastusmahdollisuuksien kirjoa monipuolistui järjestämällä sirkuskoulu yhteistyössä Satasirkuksen
kanssa. Loppuvuodesta neljänä sunnuntaina (18.11.-9.12.) Karviasali täyttyi iloisista sirkusharrastajista.
Yhdessä olivat leikki-ikäiset vanhempineen ja toisessa alakoululaiset. Kolmatta ryhmää tarjottiin yläkouluikäisille, mutta ei saatu riittävästi osallistujia. VVillillä viikolla 4H piti Halloween discon pienemmille
lapsille ja musiikkikahvilan isommille. Willillä viikolla tarjottiin 5 erilaista lapsille ja nuorille soveltuvaa
konserttia. Tilateatterikatselmuksen ryhmistä 4 koostui lapsista ja nuorista ja esitysten tarkoituksena oli
tavoittaa heidät.

Kohdeavustuksia jaettiin 9510 euroa 11 paikallisille toimijalle. Lisäksi tuettiin maksamalla mm. 4H:n
retkikustannuksia, arpapalkintoja, ohjelmaa iltoihin ja ilmoituskustannuksia. Harrastustoiminta jatkui
aktiivisena kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa. Vuoden aikana kokoontui 10 eri 4H kerhoa, 2
teatteriryhmää ja majavapartio. Lisäksi karvialaista nuorisoa toimii aktiivijäseninä teatteriyhdistyksen
Tupa-ja kesäteatteriryhmissä. Ryhmät aktivoivat yhteensä noin 150 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun
kanssa ei toteutettu taidepäiviä, koska kokonaiset teemapäivät olisivat häirinneet opintokokonaisuutta.
Sen sijaan järjestettiin "ohjelmapyrähdyksiä" koulupäivien aikana (max.1,5 oppituntia). Keväällä Karviatalolla suoritettiin yhdistysten ja nuorisosihteerin voimin perjantai-illan valvontaa tavoitteena rauhoitella häiriökäyttäytymistä. Nuoret tottuivat nopeasti aikuisten läsnäoloon ja kahvitarjoiluun.

Sanallinen perustelu tavoi+teiden +o+eu+umises+a:
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet kasvoivat ja uusia harrastajia saatiin ryhmiin.
Nuorisovaltuuston toiminta muuttui haastavaksi usean jäsenen ollessa jo jatko-opinnoissa. Nuorisotilan
rakennusprojekti viivästyi, koska tilaan ei päästy suorittamaan riittäviä korjauksia vuoden 2018 aikana.
Positiivisena lukuna oli harrastajien määrän ja mahdollisuuksien lisääntyminen, sekä erittäin suuri lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä, jotka tavoittivat kohderyhmänsä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
Lasten vähenevä määrä aiheuttaa vaikeuksia myös nuorisotyölle. Ryhmäkoot pienenevät ja mm. kulttuuriprojektien tuottaminen nuorten kanssa vaikeutuu. Myös kansalaisopiston tiukkana pysyvä ryhmien
osallistujien määräraja aiheuttaa ongelmia pienissä kunnissa. Joustoa ryhmäkokojen suhteen pitäisi
löytyä. Harrastustoiminnan monipuolisuutta on tuettava yhä enemmän, jotta saadaan ehkäistyä myö-

hemmälla iällä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Hyvässä harrastusryhmässä kasvaa hyviä/aktiivisia
lapsia ja nuoria, joita pienet kunnat tarvitsevat, jotta talkootyökin olisi tulevaisuudessa taattu. Yhteiset
pelisäännöt pitää löytää nuorison kanssa tekemisissä oleville aikuisille, linjasta ei saisi poiketa, muuten
rajojen ja hyvän käytöksen määritteleminen on turhaa.
Henkilöstön määrä 31.12.2018: 0,5
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