
 

 

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 4/2019 
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Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

 

Läsnä Esa Pukkila   varapuheenjohtaja 

 Eija Nevala   jäsen  

 Sauli Sartoneva  jäsen 

 Rauni Virtanen  jäsen 

 Elina Kyyhkyharju  varajäsen 

   

Poissa Väinö Hautaluoma  puheenjohtaja 

 Mira Hautaluoma  jäsen    

 Rami Marttila  jäsen 

  

 

Muut saapuvilla olleet 

 

 Sirpa Ala-Rämi   esittelijä 

   

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 21.10.2019 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 6.11.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Vltk § 30 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 § 31 Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Sauli Sartoneva ja Rauni Virtanen.



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022 

 

Vltk § 32 Kunnanhallitus antoi seuraavat ohjeet vuoden 2020 talousarvion laadinnasta. 

 

  Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021 ja 2022, joista vuosi 2020 on 

talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 

Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. 

Välttämättömät menojen ja tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.  

Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.  

 

 Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8%  

(Kuntaliitto 4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa  

 31.3.2020 saakka. Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen 

prosenttiosuudet pysynevät vuoden 2019 tasolla.   

 

 Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa: 

 *  Käyttötalouteen luetaan alle 5000 euron hankinnat (tekninen 10 000) ja tätä 

suuremmat investointimenoihin 

 *  Investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan, jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan 

*  Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset 

käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

*  Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

*  Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita 

tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä 

tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit 

*  Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl  

*  Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti 

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle 15.10.2019 mennessä.   

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot  

ja investoinnit sekä päättää esityksen antamisesta kunnanhallitukselle.  

  

 Päätös: 

Lautakunta hyväksyi vapaa-ajanlautakunnan talousarvion, painopistealueet ja mittarit 

sekä liikuntatoimen investointiesityksen vuodelle 2020. Liikuntatoimen investointi 

osaan hyväksyttiin Kirkonkylän Leijonapuisto, johon rakennetaan esteetön ja valaistu 

kuntorata tarvittavine ulkokuntosali laitteineen. Led lamput asennetaan paaluihin 

maakaapelilla. Kuntorataan haetaan liikuntapaikkarakentamisen avustusta 

aluehallintovirastolta. Hakemus tulee tehdä vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 

 



 

VANHUSTENVIIKON OHJELMA – VARAUDU VANHUUTEEN 

 

Vltk § 33 Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietettiin Karviassa ajalla 6.-13.10.2019.  

Viikon teema oli varaudu vanhuuteen. Ohjelmatuottajina toimivat perinteiset 

yhteistyökumppanit mm. seurakunta, palvelutalot, kirjastotoimi, Saran kyläyhdistys, 

helluntaiseurakunta, LC Karvia ja vapaa-aikatoimi. Ohjelmatarjonta oli laajaa, 

monipuolista ja tavoitti kaikki pien- ja perhekodit. Vanhusten kirkkopyhän jälkeen 

maanantaina Karviasalissa kuultiin suomalaisia laulelmia, Sini Tuomisalon konsertti, 

jonne eläkeläiset pääsivät ilmaiseksi. Nuoriso- ja liikuntatoimi haastoi kuntalaisia, 

valtuutetut, lautakuntien edustajat ja kunnan työntekijät liikuntakaveriksi Iltaruskon ja 

pienkotien asukkaille keskiviikkona. Tavoite oli viedä vanhus ulos metsään 

Kirkonkylän laavulle, jonne on nykyisin esteetön pääsy.   

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 
 Merkitään tiedoksi nuorisosihteerin yhteistyötahojen kanssa räätälöimä 

valtakunnallinen vanhusten viikon ohjelma 2019.  

 

Päätös: 

 Lautakunta keskusteli vanhustenviikon järjestelyistä ja totesi, että ohjelmatarjonta oli 

laaja ja osallistumisaktiivisuus hyvä. Toteutettu ohjelma ja kävijämäärät merkittiin 

tiedoksi. 

 

 



 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Vltk § 34 Tutustuttiin ja merkittiin tiedoksi nuorisosihteerin kokoama Willin Kansan viikon 

ohjelmalehtinen, joka jaetaan joka kotiin viikolla 43.  

 

 Edelleen merkittiin tiedoksi Karvian lentopallopuulaakin otteluohjelma. Mukana on 

tänä vuonna seitsemän joukkuetta, joista kolme paikallisia Kantti, Sarvela ja Boxing 

Team. Naapurikunnista sarjaan osallistuvat Isojoki sekä kaksi joukkuetta Kauhajoelta.  

 

  

  

  

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk § 35  Karvian kulttuuritoimi on tukenut paikallista nuorisoseuraa Pelimannipäivien 

organisoimisesta. Kulttuuritoimen osuus on ollut tapahtuman osalta 500 euroa. Koska 

hiljainen tieto, eikä käytäntö ole siirtynyt nykyiselle nuorisosihteerille, maksetaan 

kohdeavustuksena sekä vuoden 2018 että 2019 tapahtumamaksut. 

 

 Kun muita asioita ei ollut, päätettiin kokous klo 18.30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

 

Vltk § 36 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 kuntalain mukaisesti   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


