VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 5/2019
Aika

Maanantai 18.11.2019 klo 17.00 – 19.20

Paikka

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä

Esa Pukkila
Eija Nevala
Sauli Sartoneva
Rauni Virtanen
Rami Marttila

varapj, puheenjohtaja § 13-20
jäsen, jäsen § 37-42
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Väinö Hautaluoma
Mira Hautaluoma

puheenjohtaja
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Sirpa Ala-Rämi
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
Tuire Huhdanmäki

esittelijä
nuorisosihteeri § 37-44
kunnanhallituksen edustaja

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 26.11.2019
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 4.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO:
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

3
3-6

VUODEN URHEILIJAN VALINTA

7

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN VALINTA

8

VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA

9

STIPENDIT NUORILLE URHEILIJOILLE

10

VUODEN KULTTUURITEKOPALKINTO 2019

11

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

ILMOITUSASIAT

13

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13

OIKAISUVAATIMUS

13

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 37

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 § 38

Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Marttila ja Sauli Sartoneva.

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.

KH 15.10.2019
§ 149

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto
hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2019 § 116.
Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 3,8% (Kuntaliitto
4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka.
Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden
2019 tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen
prosenttiosuuksista.
Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.
Liitteet:
 talousarvioesitysten käyttötalousosa
 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit exceltaulukko toimitetaan investointien tarkennettua)
 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä)
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja
opetuslautakunnan viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa
talousarvioehdotukset.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut.
Kulujen puolella nousua on henkilöstömenoissa erityisesti varhaiskasvatuksen ja
koulutoimen osalta. Ostopalvelujen nousua on merkittävimmin

erikoissairaanhoidossa. Säästöjä on haettu ja avustuksia on vähennetty.
Verotulokertymän linja on maltillinen.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja Kati
Ojaniemi esittelivät hallinnonalojen talousarvioehdotukset. Käytiin läpi
talousarvioehdotus tarkastustoimesta koulutoimeen.
Todettiin, että kunnanhallitus palauttaa koulutoimen talousarvioesityksen kasvatus- ja
opetuslautakunnalle ja edellyttää yhtenäiskoulun/perusopetuksen osalta noin 100 000
euron karsintaa.
Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
KH § 167

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaaaikatoimen sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa
talousarvioehdotukset.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus aloitti tämän pykälän käsittelyn pykälän 155 jälkeen vapaa-aikatoimen
ja teknisen toimen talousarvioiden esittelyllä.
Liikunta- ja raittiussihteeri Sirpa Ala-Rämi esitteli kunnanhallitukselle vapaaaikatoimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti
palauttaa vapaa-aikatoimen talousarvioesityksen vapaa-aikalautakunnalle ja edellyttää
noin 10 000 euron karsintaa vuoden 2019 talousarviosummaan verrattuna.
Sirpa Ala-Rämi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.08.
Jaakko Kallioniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.10 ja poistui klo
20.46. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle
teknisen toimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti
varata 10.000 euroa rakennusvalvonnan asiantuntijapalkkioihin
kiinteistöveroselvityksen teettämiseksi. Willelän uimarannan kunnostukseen varattu
5000 euroa siirretään investoinneista käyttötalouteen.
Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.28
Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 20.47-20.55, minkä
jälkeen kunnanhallitus siirtyi käsittelemään pykälää 156.
Kunnanhallitus päätti muuttaa kunnanhallituksen talousarviota seuraavasti: Kohtaan
Muu keskustoimisto (001142) ICT-palvelut 30.000 euroa, kohtaan yhteispalvelupiste
(001143) tuet ja avustukset 1.200 euroa, työterveyshuolto (001161) tuet ja avustukset
14.500 euroa, kopiointi (001181) muut myyntituotot muilta 700 euroa ja muut

myyntituotot sisäiset 14.040 euroa, muu hallinto (001190) avustukset yhteisöille
5000,00 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 päättänyt esittää
seuraavia muutoksia talousarvioon: Yhtenäiskoulu vakinaiset viranhaltijat 4002
vähennetään 30.000 euroa, kohdasta 4342 ICT-palvelut vähennetään 1.000 euroa,
kohdasta 4421 oppilaiden koulukuljetus vähennetään 50.000 euroa, kohdasta 4422
oppilaiden ylimääräinen koulukuljetus vähennetään 5.000 euroa, kohdasta 4500
toimisto- ja koulutarvikkeet vähennetään 1.000 euroa ja 4510 kirjallisuus 5.000 euroa.
Kohdasta kalusto 4580 vähennetään 2.000 euroa ja kohdasta 4600 muu materiaali
vähennetään 1.000 euroa. Kustannuspaikalta yhtenäiskoulun keittiö kohdasta
elintarvikkeet vähennetään 5.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt muutokset.
Kunnanhallitus päätti, että elinvoimalautakunnan käyttömenoihin Willi Karvian
avustuksiin yhteisöille lisätään leirituvan ja Jokipirtin menoista 75 % (19.200 euroa)
avustuksena Willi Karvia Oy:lle.
Kunnanhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään työsuhteisten
palkkoihin 20.000 euroa kotipalvelukokeiluun. Kunnanhallitus kävi läpi
kunnanhallituksen alaiset investoinnit.Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu
seuraavassa kokouksessa.
Vltk § 39

Liikuntasihteeri esittää kokouksessa talousarvioesityksen, jossa on kunnanhallituksen
edellyttämä 10 000 euron karsinta vuoden 2019 talousarviosummaan verrattuna. Se
tarkoittaa vuoden 2020 esityksestä vähennystä 22 881 euroa.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Vapaa-ajanlautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä ja päättää karsitun talousarvion
antamisesta kunnanhallitukselle
Päätös:
Säästövaatimuksen myötä vapaa-ajanlautakunta esittää seuraavia vähennyksiä
talousarvioon 2020: liikuntatoimi 006110 4740 avustukset yhteisöille -1800 euroa,
urheilurakennukset 006121 4400 koneiden kunnossapito -500 euroa, valaistut
kuntoradat 006123 4590 rakennusmateriaali -300 euroa ja raittiustoimi 006201 4840
koneiden/ laitteiden vuokrat -210 euroa. Kohdasta nuorisotoimi 006301 4361 posti- ja
kuriiripalvelut -400 euroa, 4740 avustukset yhteisöille -2574 euroa, 4840
koneiden/laitteiden vuokrat -210 euroa sekä kulttuuritoimi 006400 4350
painatukset/ilmoitukset -200 euroa, 4440 koulutus-/kulttuuri-palvelut -197 euroa ja
4700 avustukset yhteisöille -990 euroa. Edelleen museotoimi 006420 kohdasta 4009
tuntipalkat -3000 euroa, 4100 Kuel-maksut -504 euroa, Kuel-maksut eläkemeno 4101
-180 euroa, 4150 sairasvakuutusmaksut -41 euroa, 4160 työttömyysvakuutusmaksut 25 euroa, 4170 tapaturmamaksut -11 euroa, 4390 rakennusten ja alueiden
kunnossapito -9000 euroa, 4440 koulutus- ja kulttuuripalvelut -700 euroa, 4590
rakennusmateriaali -1000 euroa ja 4600 muu materiaali -1040 euroa.
Edelleen lautakunta esittää investointipuolelle leijonapuistoksi kutsutun,
maakaapelilla valaistun, esteettömän kuntoradan ja luontopuiston rakentamista.
Investointivaraus on 70 000 euroa, johon haetaan aluehallintovirastolta
liikuntapaikkarakentamisen avustusta 30 % eli 21 000 euroa.

VUODEN URHEILIJAN VALINTA
Vltk § 40

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vuosittain valita Vuoden urheilija, jonka
Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy palkitsee. Vuoden urheilijaksi voi tulla valituksi
vain kerran ja nimeämisen perusteena on urheilijan urheilumenestys, hyvät ja raittiit
elämäntavat, hyviin tapoihin esimerkillään osoittava, Karvian kunnassa asuva ja
15-vuotta täyttänyt henkilö. Vuoden urheilijoita on valittu vuodesta 1959 lähtien.
Karvian liikuntatoimi on pyytänyt joka kotiin jaettavan kuntatiedotteen sekä
paikallisen urheiluseuran jaostojen kautta esityksiä perusteluineen urheilijan,
kuntoilijan ja seuratyöntekijän nimeämiseksi. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään
aina kokouspäivään asti.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta keskustelee vuoden urheilijaehdokkaista ja nimeää vuoden urheilijan
2019.
Päätös:
Vuoden urheilijaksi lautakunta valitsi yksimielisesti perinteistä dartsia ja elektronista
dartsia harrastavan Mika Koivuniemen. Lisäksi Mika harrastaa sekä puulaakilentopalloa että frisbeegolfia ja on ollut mukana suunnittelemassa keskustan
frisbeegolfrataa. Darts on kuulunut Mikan harrastuksiin jo 30 vuoden ajan ja
ensimmäiset kisat hän heitti 19-vuotiaana. Tämän vuoden parhaat saavutukset ovat
Dartsin SM-pronssia parikisassa ja eDartsin SM-hopeaa sekajoukkueessa. Edelleen
eDartsin piirimestaruus hopeaa henkilökohtaisessa kisassa, eDartsin piirimestaruus
kultaa parikisassa ja eDartsin piirimestaruus pronssi parikisassa.

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Vltk 41 §

Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut kunnan liikuntatoimien avustuksella
vuosittain kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. Kunniakirjan ja palkinnon
on saanut tähän mennessä yli 900 lounaisuomalaista urheiluseuran vapaaehtoistyöntekijää. Palkitut tekevät paikkakunnillaan arvokasta työtä liikunnan parissa.
Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan
taustatyötä kunnassa. Henkilö voi olla puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
lipunmyyjä, järjestysmies tai valmentaja. Aktiiviurheilijat eivät tule kysymykseen.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toivoo, että oman paikkakuntanne seuratoiminnan tukemiseksi jokainen alueen kunta nimeäisi tänä vuonna paikkakunnaltaan
vuoden seuratyöntekijän. Palkinnot jaetaan Satakunnan Urheilugaalassa 8.2.2020
Porissa juhlatila Cygnaeuksessa. Palkittavat kutsutaan gaalaan.
Liikuntasihteerin päätösesitys
Lautakunta keskustelee ehdokkaista ja päättää valita vuoden seuratyöntekijän 2019.
Päätös:
Lautakunta valitsi seuratyöntekijäksi Saana Heiniluoman. Hän toimii aktiivisesti Kirin
eri luottamustehtävissä. On Karvian Kirin sekä hallituksen että yleisurheilujaoston
jäsen, lentopallojaoston sihteeri ja voimistelujaoston puheenjohtaja. Edelleen ohjaa ja
valmentaa monessa lajissa; yleisurheilussa, telinevoimistelussa ja organisoi alle
kouluikäisten liikuntaleikkikoulua. Edelleen hän organisoi myös Kirin katujuoksut.
Saana Heiniluoma on monessa mukana, iloinen, innokas ja innostava ohjaaja. On koko
sydämellään aina kehittämässä urheiluseuratoimintaa ja toimii kaikin tavoin lasten
hyväksi. Nuori ahkera nainen ja loistava esimerkki nuorisolle

VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA
Vltk 42 §

Vuoden urheilijan rinnalle on valittu vuodesta 1991 vuoden kuntoilija, joka tunnetaan
paikkakunnalla aktiivisena liikunnan harrastajana. Kuntoilijaksi valittu on liikkuva
esimerkki muille kuntalaisille omaehtoisesta terveyden sekä fyysisen ja henkisen
hyvinvoinnin vaalimisesta. Vuoden kuntoilija liikkuu ja kuntoilee omaksi ilokseen,
eikä hänellä ole kilpailullisia tavoitteita.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta nimeää vuoden kuntoilijan 2019 ja luovuttaa hänelle palkinnoksi
lahjakortin urheiluasun hankintaa varten.
Päätös:
Vuoden kuntoilijaksi valittiin aina iloinen, valoisa ja positiivinen Eeva Toivonen
Sarvelasta. 86-vuotias Eeva kuuluu haastepyöräilyn aktiiveihin, pyöräilee päivittäin ja
osallistuu sosiaalisiin haastepyöräilytapahtumiin ystäviensä kanssa.
Eija Nevala poistui tämän päätöksen jälkeen klo 18.50

.

STIPENDIT NUORILLE URHEILIJOILLE
Vltk 43 §

Kunnan liikuntatoimi on palkinnut Karvian Kirin jaostojen esityksestä eri urheilulajeissa ansioituneet ja aktiiviset alle 16-vuotiaat nuoret. Kirin jaostoille on annettu
aikaa tehdä esityksiään aina kokouspäivään edeltävään päivään asti, joten liikuntasihteeri antaa palkitsemis- ja jakoesityksen illan kokouksessa.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin esityksen stipendien jaosta 2019.

Päätös:
Lautakunta hyväksyi annetun esityksen stipendien jaosta. Stipendit ojennetaan 30
nuorelle urheilijalle itsenäisyyspäivänä 6.12.2019, kunnan järjestämässä juhlassa
Karviatalolla. Kutsun saavat Emilia Anttila, Milla Aittokallio, Merlin Kass, Aliise
Välimäki, Juulia Hietaluoma ja Venla Halmela (lentopallo), Mari Mustakoski, Elsi
Kontiainen, Jenna Hautakorpi, Vanessa Hietikko ja Jesse Laitinen (Yleisurheilu), Ella
–Mari Risulahti, Inna Nivus, Taika Lintoja, Jessika Koivumäki, Emmi Hietapakka ja
Mikael Kuusisto (voimistelu), Aleksi Haavisto ja Kari Niemenmaa (voimailu), Veera
Koivisto, Aarni Ojala, Marii Riga, Juho Hietaluoma, Anni Ylilammi ja Aada Laitinen
(Hiihto), Niko Pihlaja, Vili Mustajärvi, Jesse Koivuniemi, Markus Peurala ja Sampo
Saarikoski (Sähly).

KARVIAN KULTTUURITEKOPALKINTO 2019
Vltk 44 §

Vuosittain Karvian vapaa-ajanlautakunta nimeää vuoden kulttuuritekopalkinnon
ansioituneelle karvialaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai yksityiselle. Ehtona on että
palkinnon saaja on Karviassa kirjoilla ja tämän kriteerin on täytyttävä. Palkinto on
250 euron stipendi, kunniakirja ja kukkakimppu. Palkinto luovutetaan saajalle kunnan
itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2019.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2019 kulttuuritekopalkinnosta.
Päätös:
Vuoden kulttuuritekopalkinto päätettiin myöntää kahdelle ahkeralle miehelle.
Tunnustuksen saavat yhteisesti Paavo Yli-Korte ja Urpo Partala, jotka ovat
vuosikymmenien ajan tehneet merkittävää taustatyötä kulttuurin hyväksi.

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vltk 45 §

Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 14.10.-18.11.2019
koskien vapaa-aikatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti
ja niistä on pidettävä kirjaa
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset
tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
Päätös:
Lautakunta merkitsi liikuntasihteerin myöntämät kohdeavustukset tiedokseen
saatetuksi: Kirin yleisurheilujaosto, välinehankintoja varten 400 euroa, Kirin
hiihtojaosto, hiihtokoulun järjestäminen naapurikuntien tykkilumella tai Jämin
hiihtoputkessa 600 euroa, Karvian Matkailu ry, matkailun kehittäminen/
maastopyörien hankintaa varten 500 euroa, Kirin lentopallojaosto, lasten
turnausmatkoihin 600 euroa ja Kirin voimailujaosto, välinehankintoihin ja
kisamatkakuluihin 400 euroa.

ILMOITUSASIAT
Vltk 46 §

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk 47 §

Lautakunta keskusteli Kirkonkylän pururadan tukkipunnerruslaitteesta, joka on
huonokuntoinen ja moneen kertaan korjattu. Laitteessa on vaaranpaikkoja lapsille
ja se ei enää palvele kuntoilijoiden tarpeita. Lautakunta päätti, että se poistetaan
turvallisuussyistä sekä esittää tekniselle toimelle sen purkamista pois.
Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 19.20.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk 48 §

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

