VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 5/2019
Aika

Keskiviikko 4.12.2019 klo 17.00 – 18.28

Paikka

Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Esa Pukkila
Eija Nevala
Sauli Sartoneva
Rauni Virtanen
Mira Hautaluoma

varapj, puheenjohtajana § 49-55
jäsen,
jäsen, pöytäkirjantarkastaja § 51
jäsen
jäsen, poissa § 51

Poissa

Väinö Hautaluoma
Rami Marttila

puheenjohtaja
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Sirpa Ala-Rämi
Tuire Huhdanmäki

esittelijä
kunnanhallituksen edustaja

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 5.12.2019
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 18.12.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 49

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 § 50

Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Hautaluoma ja Eija Nevala.

WILLI WERKOSTO – ILOA LIIKUNNASTA HANKE
Vltk § 51

Liikuntasihteeri on hakenut Lounais-suomen aluehallintovirastolta määräaikaan
29.11.2019 mennessä avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen.
Kyseessä on kolmivuotisen hankkeen ensimmäinen vuosi 2020. Sen kokonaiskustannukset ovat 14 080 euroa, josta avustuksen osuus puolet 7040 €. Ohjeiden
mukaan kunnan omarahoituksen tulee olla vähintään puolet hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hanke kohdistuu pääosin kahteen ryhmään varhaiskasvatus
ja esiopetus sekä lasten huoltajiin ja perhepiiriin eli perheliikuntaan (elämänkulku).
Varhaiskasvatusyksikössä on 35 tyttöä ja 35 poikaa, jonka kautta hankkeeseen
osallistetaan ja osallistuu nelinkertainen määrä 280 lapsen lähipiirin tukijoita.
Ensimmäisen vuoden tavoitteena on päivähoidossa olevien lasten fyysisen
aktiivisuuden lisääminen huoltajien kanssa siten, että uusien lasten
liikuntasuosituksien mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään
kolme tuntia liikuntaa. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen
liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä ja tunti kotona. Onnistuakseen tämä vaatii
suunnittelua, liikunnallisen toimintakulttuurin ja toimintamallien luomista
varhaiskasvatukseen, henkilökunnan koulutusta, henkilökunnan ja lasten sitoutumista,
valmiuksia huoltajille sekä koordinointia ja yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa.
Karvian päiväkodeissa tärkeimmäksi kehitysalueeksi nousee sisäliikunnan
kehittäminen ja monipuolistaminen sekä liikuntaan houkuttelevien apuvälineiden
hankkiminen. Oppimisympäristöön, pieniin toimintatiloihin, on käytettävä luovuutta
ja ideointikykyä, jotta lapsille löytyisi kaikennäköistä liikkumiseen soveltuvaa tilaa.
Esimerkiksi itse rakennettu temppurata, jota lapset oppisivat kiertämään ympäri, ilman
ohjausta. Tavoite on ajatella uusilla tavoilla, jotta saadaan toimintakulttuuria
muutettua liikunnallisemmaksi ja vakiinnuttaa sitten hyväksi havaitut käytännöt osaksi
päiväkodin arkea.
Hanketta koordinoi ohjausryhmä, joka nykytilanteen kartoituksen jälkeen
aikatauluttaa päiväkodin työntekijöiden kanssa kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sekä
laatii vuosikellon. Liikuntaan aktivoivan ohjausosaamisen lisäämiseen hankitaan
tietoja ja työkaluja alan taitajilta. Kunnan liikuntamahdollisuudet tehdään tutuksi
järjestämällä toiminnallisia liikuntatuokioita eri leikki- ja liikuntapaikoissa. Perheen
kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi
oppii liikkumisen kuuluvan jokapäiväiseen elämään. Perhe ja lapsen lähipiiri
isovanhemmat ja kummit ovat tärkeitä roolimalleja. Liikuntaan kannustaminen,
myönteinen palaute ja positiiviset kokemukset luovat itseluottamusta ja myönteistä
minäkuvaa, joka on koettu niin tärkeäksi, että se kirjattu kuntastrategiaan.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee hankkeen ja hankehakemuksen tiedokseen saatetuksi ja päättää,
että ohjausryhmälle maksetaan kokouspalkkiot kunnan ohjesäännön mukaan, ellei
kokouksia pystytä pitämään työaikana.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. Mira Hautaluoma poistui kokouksesta
päätöksen ajaksi klo 17.20-17.25. Pykälän osalta pöytäkirjan tarkistaa Sauli Sartoneva.

VALAISTUSVERKON OMISTUSJÄRJESTELY
Vltk § 52
Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen
valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan
kunnan omistaman valaistusverkon.
Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja
ylläpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen
myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen
omistajajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa
jonkin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla.
Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan
valaistusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan
jälkeen valaistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin
ennakolta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja
verkon valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi
halutessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.
Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä.
Kauppahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.
Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys
mahdollisesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko,
johon on koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden
investointitarpeita. Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken
sähkön laatima palvelusopimusluonnos.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Kunnan kuntoratoja ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä vapaaajanlautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi
tehdystä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja
kannattavuudesta ottaen huomioon kuntoradoista tehdyt suunnitelmat ja
investointivaraukset vuosille 2019 ja 2020.
Päätös:
Vapaa-ajanlautakunta suhtautuu epäilevästi ehdotetun valaistusverkon
omistusjärjestelyn kustannustehokkuuteen. Mahdolliseen sopimukseen tulisi
ensimmäiselle vuodelle sisällyttää jo olemassa olevat ja suunnitellut vapaaajanlautakunnan investoinnit, koskien Sarvelan kuntoradan ledvalaistusta (2019)
ja Kirkonkylän kuntoradan valaistusverkon uudelleen rakentamista maakaapelein
(2020). Lautakunta ottaa asian käsittelyyn uudelleen, kun sopimusehdot ovat
täsmentyneet.

ILMOITUSASIAT
Vltk 53 §

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk 54 §

Willi Karvia Oy haluaa esittää pieniä oikaisuja ja tarkennuksia Jokipirtin
maksuluokkiin seuraavasti; kokouskäyttö max 4 h 40 euroa (ilman saunaa),
kokouskäyttö max 10 h 70 euroa (sis. saunan), 1 vuorokausi 90 euroa (sis. saunan)
ja viikonloppu 160 euroa (sis. saunan). Lautakunta päätti tehdä halutut muutokset ja
yhden maksuluokan poistamisen 13.2.2019 § 8 hyväksyttyihin maksuluokkiin.
Kunnan henkilökunnan ja luottamushenkilöiden jouluruokailu järjestetään Torrossa
keskiviikkona 18.12.2019. Lautakunnan jäsen Esa Pukkila pyytää liikuntasihteeriä
tarkistamaan, koskeeko kunnan kutsu vain kunnanhallituksen ja valtuuston jäseniä
vai kaikkia myös lautakuntien luottamushenkilöitä.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk 55 §

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

