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Muut saapuvilla olleet 

 

 Sirpa Ala-Rämi   esittelijä 
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Pöytäkirja tarkastettu 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 5.4.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 13 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 § 14 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Aho ja Elina Kyyhkyharju.  

 



VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 

Vltk § 15 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä 

tulos- ja rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisver-

tailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.  

 Tilinpäätöksen laadinnasta on säädökset kunta- ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi  

on kalenterivuosi. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston 

käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 §:n mukaan 

toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta 

vastaa kunnanhallitus, jonka on selvitettävä valtuustolle sen tilikaudelle asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja 

kuntakonsernissa.  

 Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen 

päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- 

ja kehitystoiminnan laajuudesta. Lisäksi tulee antaa selvitys mahdollisista projekteista; 

projektin tarkoitus ja tavoitteet, kesto, talousarvio ja kunnan osuus kustannuksista. 

Projekteiksi tulee lukea sellaiset hankkeet, joissa kunta on hallinnoijana että myös sel-

laiset, joissa kunta on mukana yhtenä osapuolena, mutta hallinnointi tapahtuu 

muualla. 

 Tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä pyyde-

tään täyttämään pyydetty toteuttamisvertailu. Mikäli toimielin haluaa, se voi tehdä 

toteuttamisvertailua laajemmankin katsauksen toiminnastaan.  

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisosihteerin laatimat toimintakertomukset 

vuodelta 2018 ja toimittaa ne kunnanhallitukselle. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

 

 



 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA  

 

Vltk § 16 Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4.2019. Valtakunnallinen pääjuhla 

teemalla ”on aika muistaa” järjestetään Kuopiossa. Kuntien ja kuntayhtymien 

tilaisuudet muodostavat keskeisen ja merkittävän osan kansallista veteraanipäivän 

viettoa. Kuntaliito toivoo, että veteraanipäivässä huomioidaan veteraanien perinnön 

siirtäminen nuorille ja toivotaan yhteistyötä koulun sekä muiden yhteistyötahojen 

kanssa.  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee ja päättää kansallisen veteraanipäivän 

juhlajärjestelyistä 

 

Päätös: 

Lautakunta päätti, että veteraanijuhla järjestetään paikallisesti ja se pidetään joko 

perjantaina tai lauantaina. Nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilälle annettiin 

valtuudet hoitaa veteraanijuhlan järjestelyt. Esa Pukkila tiedustelee, haluaako 

seurakunta olla osallisena veteraanipäivässä.  

 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 17  Nuorisosihteeri esittelee laatimansa yhteenvedon Karvia laulaa ja soi –viikon 

tapahtumista ja kävijätilastoista. Mikaveli & Dj Roope Halonen oli perjantain 

nuorisotapahtumassa myytiin vain 13 lippua. Valtuustosalin karaoketansseihin ja 

karaokeen osallistui 15. Karviasalissa Kaisa Kulhua yhtyeineen esiintyminen kiinnosti 

20. Kevätkohinat Tervatuvalla sai liikkeelle 100. Siellä esiintyivät Retropojat, kuorot 

sekä Ainot & Reinot. Ainot ja Reinot ja Duo Maaliskuu esiintymiset Iltaruskon 

palvelukeskuksessa ja Annakodissa otettiin ilolla vastaan. Klassinen 

harmonikkataiteilija Heli Siekkisen konserttia saapui kuulemaan 37 henkilöä. Viikon 

pääkonsertti Arja Koriseva – lauluista voimaa oli odotetun suosittu. Konsertissa oli 

väkeä 180+10 talkooväki mukaan lukien. Perjantaiaamuna päiväkotilapsille ja 

alakoulun oppilaille esiintyi Henxelit (100). Lauantaina oli tunnelmaa Folk it! illassa 

Tervatuvalla, väkeä 56 + 9 esiintyjää. Viikko päättyi sunnuntaina tangokonserttiin Sol 

de Noche, yleisöä 36 ja 6 esiintyjää. Kulttuuritoimi sai kiitosta vieraanvaraisuudesta. 

 

 Karvian Kuutamohiihtoon 22.3.2019 Tervatuvalla osallistui 70 hiihtäjää. Järjestelyissä 

liikuntatoimea avustivat latumestari Jouko Lamminmäki sekä huoltopuolella 

uurastaneet Liisa Hiitti ja Päivi Alvari.  

 



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 19 Todettiin, että Karviasalin osoite on saatava näkyvälle paikalle nettiin. Osa Karvia 

Laulaa ja Soi konsertteihin saapuneet eivät löytäneet heti perille, kun karttapalvelut 

ohjasivat kunnantalolle.  

 

 Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 20.32 

 

 

 

 

 

  

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 20 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


