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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 21 Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun  

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 Päätös: 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Vltk § 22 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eija Nevala ja Rami Marttila. 



LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSTEN JAKO  

Vltk § 23 Liikuntatoimen tulosalueen talousarviossa on varattu 13 000 euroa jaettavaksi perus- 

ja kohdeavustuksina paikallisille liikuntajärjestöille sekä liikuntakasvatustyötä sekä 

kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäville kyläyhteisöille ja kylätoimikunnille. 

Tästä summasta liikuntatoimen on lautakunnan aikaisempien päätösten mukaan vuo-

sittain varattava Willin Karvian juoksun tappiontakuusummaksi 1500 euroa. Sitä ei 

tänä vuonna järjestetty. Näin ollen perus- ja kohdeavustuksiin jää määrärahaa 13 000 

euroa. 

 Vapaa-ajanlautakunnan perusavustukset oli haettavana Ylä-Satakunta lehdessä ja 

määräaikaan 28.2.2019 mennessä tuli kaksi hakemusta. Karvian Kirin hakemus, jossa 

anottiin perusavustuksena 7000 euroa ja Saunaluoman Kiistan 300 euron anomus. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys:                                                            
Lautakunta päättää jakaa 13 000 euron avustusmäärärahat paikallisille liikunta-

järjestöille 20% perusavustuksina 2600 euroa ja 80% kohdeavustuksina 10 400 euroa. 

Edelleen lautakunta päättää myöntää Karvian Kirille perusavustuksena 2300 euroa ja 

Saunaluoman Kiistalle 300 euroa.  

 

Päätös:  
 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. 



NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSUKSET 2019 

 

Vltk 24 §      Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain nuorisotoimen vastuualueelta vuosiavustusta 

harkintansa mukaan karvialaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville 

yhteisöille. Vuosiavustusten jakoperusteet ovat hakijan toiminnan tarkoitus, laatu  

ja laajuus, hakijan taloudellinen tilanne ja hakijan nuorisopoliittinen merkitys. 

 Nuorisotoimen vastuualueella on tänä vuonna avustusmäärärahaa 12.500 €, josta  

5000 euroa on varattu 4H–yhdistykselle palkka-avustusta. Yleis- ja kohdeavustuksiin 

jää jaettavaksi 7500 euroa. Määräaikaan 28.2.2019 mennessä vuosiavustusta on haettu 

seuraavasti: 
 

1. Karvian 4H-yhdistys ry 

- palkka-avustus   7000 € 

      - yleisavustus   2500 € 

2. Karvian Majavapartio 

       - yleisavustusta    400 € 

3. MLL:n Karvian yhdistys 

       - yleisavustusta toimintaan 1500 € 

4. Teatteri Sampola 

      - yleisavustusta toimintaan   500 € 

5. Opinpolun vanhempainyhdistys ry 

      - yleisavustus toimintaan                     450 € 

 _______________________________________   

 Haettu yhteensä:                    12 350 € 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta päättää myöntää 4H –yhdistykselle palkka-avustusta 5000 €. Edelleen 

lautakunta päättää jakaa vuosiavustukset seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H–yhdistys   

- palkka-avustus   5000 € 

- yleisavustus   1000 € 

2. Karvian Majavapartio     

- yleisen toiminnan kehittäminen        300 € 

3. MLL:n Karvian yhdistys   750 € 

4. Teatteri Sampola 

- yleisavustus                        300 € 

5.   Opinpolun vanhempainyhdistys ry      450 € 

- yleisavustus toimintaan                         

_______________________________________ 

          Jaettu yhteensä:  7 800 € 

 Jakamatta jää 4700 €, mikä varataan nuorisotoimen kohdeavustuksiin. 

 

 Päätös:  

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Edelleen maksetaan nuorisotoimen 

käyttötaloudesta kunnanhallituksen ohjaama 500 euron lämmitysavustus Karvian 

Nuorisoseuralle.  



NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET  

 

Vltk § 25  Liikuntasihteeri voi harkintansa mukaan myöntää kohdeavustusta nuorten  

 vapaille toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille.  

 Jos lautakunta jakaa yleisavustukset esityksen mukaisesti, jää kohdeavustuksiin  

 jaettavaksi 4700 euroa.  

  

 Kohdeavustuksia on haettu seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H -yhdistys (leiri)                          1600 € 

2. Majavapartio (leiri)        200 € 

3. Karvian yhtenäiskoulun oppilaskunta (kevätretki)     1000 €   

4. Kuvataiteen perusopetus (kesäleiri)                            1000 € 

5. Karvian Kotiseutuyhdistys (9lk kotiseuturetki)            500 € 

6. Teatteri Sampola (esiintymis/harj.matkakuluihin)      500 €  

 _________________________________________________ 

 Haettu yhteensä:                            4800 € 

 

 Liikuntasihteeri on jakanut kohdeavustukset seuraavasti: 

 

1. Karvian 4H–yhdistys      650 € 

2. Majavapartio      100 € 

3. Karvian yhtenäiskoulun oppilaskunta    650 € 

4. Kuvataiteen perusopetus                                            650 € 

5. Karvian Kotiseutuyhdistys (9lk kotiseuturetki)         250 € 

6. Teatteri Sampola (esiintymis/harj.matkakuluihin)    300 €     

__________________________________________________ 

 Jaettu yhteensä:                        2 600 € 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää, 

 ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös: 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. Kohdeavustuksia jää jakamatta 2100 euroa, 

joita yhdistykset voivat hakea vuoden loppuun asti.  

 

 

 



 

KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 28.3.2018 

 

Vltk § 26   Kulttuuritoimen avustukset myönnetään vuosittain kohdeavustuksina yhdistyksille,  

 yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille taiteen harjoittamista ja harrastamista varten  

 taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen  

 vaalimista ja edistämistä varten. Kohdeavustukset myönnetään vain Karviassa  

 järjestettävään kulttuuritoimintaan. Kohdeavustusmäärärahaa on varattu 5.000 euroa. 

 Kohdeavustuksia on haettu kokoukseen mennessä seuraavasti: 
 

1. Karvian naiskuoro                        400 € 

- kuorotoimintaan ja esiintymiskuluihin    

2. Karvian Soittokunta ry    1000 € 

- puhallinmusiikin kehittäminen, yleiseen toimintaan 

3. Karvian Drinkers ry      500 € 

              - musiikki- ja kesätapahtumien järjestäminen                       

4. Saunaluoma-Pukaran kyläyhdistys 

- laulu- ja/tai vierailevan teatteri-illan järjestäminen                300 € 

5. Karvian Matkailuyhdistys ry 

- Kansainvälisten esiintyjäryhmien kontaktointi    400 € 

          _____________________________________________________________ 
            Haettu yhteensä:                          2 600 € 

 

Liikuntasihteeri on jakanut kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti: 

Karvian Naiskuoro ry                                                                           250 € 

Karvian Soittokunta ry                                                                         800 € 

Karvian Drinkers ry                                                                              300 € 

 Saunaluoma-Pukaran kyläyhdistys                                                       200 €    

Karvian Matkailuyhdistys ry                                                                250 € 

_____________________________________________________________ 

 Jaettu yhteensä     1 800 € 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää, 

 ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös: 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. Todettiin, että kulttuuritoimen  

avustusmäärärahoja voi hakea joko yleis- tai kohdeavustuksina. Loppuvuodeksi 

kohdeavustusta jää jaettavaksi eri kohteisiin 3200 euroa.  

 

 



ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 27 Karvian lähiliikuntapaikan frisbeegolf rata on uusittu. Karvian radalla on nyt 

kymmenen koria entisen yhdeksän sijaan ja se lähtee sekä palaa kirjaston nurkalle 

Sampolantien varteen. Lähtöpaikkaan hankitaan isompi infotaulu, josta selviää 

säännöt ja väylän pituudet sekä radan par eli ihanneheittotulos.  

 

 Nuorisosihteeri ilmoitti, että 31.8.2019 järjestetään nopealla aikataululla 

persoonallinen pienoisfestivaali Suo Soikoon. Lauantaina aamupäivällä 

Kulttuurikeskus Skantzin alue täyttyy lähi- ja luomutuottajista, käsityöläisistä ja 

hyvinvointia edistävistä hoitomahdollisuuksista. Iltapäivällä alkavat taiteella maustetut 

pitkospuukierrokset Kauhanevalla, jonne haastetaan porukkaa pyörällä. Myös 

yhteiskuljetus järjestetään. Pitkospuut tarjoavat tuolloin paitsi ihania maisemia, myös 

musiikkia, sanataidetta ja tanssia. Illalla Skantzissa maksullinen iltaohjelma. Lavalla 

kuullaan mm. Simon & Garfunkel –tribuutti. Loppuillasta elektroniset folk-biitit 

tanssittavat juhlaväkeä pitkälle elokuiseen yöhön, Skantzin Krouvi helpottaa janoisten 

oloa ja myös illalla löytää ravitsevia ruoka-annoksia. 

 

 Willin Kansan Viikko 1.-10.11. lähestyy. Käsiohjelmaan tulevat ohjelma- ja 

 tapahtumatiedot tulee toimittaa viimeistään 22.9.2019 mennessä nuorisosihteerille 

tiina-kaisa.aro-heinila@karvia.fi. 

 

 Merkittiin tiedoksi liikuntasihteerin myöntämät kohdeavustukset; Karvian MLL koko 

perheen uintiretki Poriin 360 euroa ja Alkkian kylätoimikunnalle 300 euroa kylän 

uintiretkeä varten. Edelleen merkittiin tiedoksi, että maksatuspäätöksen mukaan 

Olohuone - hankkeen tuki 22 375 euroa on maksettu kunnan tilille 1.7.2019.  

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 28 Jäsen Sauli Sartoneva kaipasi kunnan nettisivuille terveyskioskin lainavälineiden 

luetteloa. Liikuntasihteeri lupasi hoitaa asian. Kun muita asioita ei ollut, kokous 

päätettiin klo 19.12.  

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 29 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti   
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