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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Vltk 18 § Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Vltk 19 §  Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana 

toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Sartoneva ja Eija Nevala. 

  

 

 

 

 



 

 

TOTEUMAVERTEILU 1.1.-31.5.2020 

 

Vltk 20 § Hallintosäännön 66 §:n mukaan toimintayksiköiden tulee seurata talousarvioiden 

toteutumista kuukausittain. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden  

 toteutumisesta tulee raportoida toimielimille vuosineljänneksittäin. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että raportointi toimielimelle dokumentoidaan 

pöytäkirjaan omina päätöksinään. Kuluvan vuoden osalta toteumavertailu on 

valmistunut kokoukseen mennessä ajalta 01.01-31.5.2020, jonka mukaan vapaa-

aikalautakunnan toimintakuluista on 22 %. 

 

Liitteet: 

 

• Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-31.5.2020 

 

 

 LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja merkitsee 

1.1.-31.5.2020 taloudellisen toteutumavertailun tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Vapaa-ajanlautakunta merkitsi 01. – 31.5.2020 toteutumisvertailun tiedoksi 

 Tämän pykälän aikana kokoukseen saapui Tuire Huhdanmäki klo 18.07 

 

  

 



KUNTASTRATEGIA 2020–2023 

 

KH 108 § Kuntalain 2015 pykälässä 37 säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 

palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 

palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman 

kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

 

Kuntastrategian laadinta aloitettiin perustamalla viisi eri työryhmää: yleishallinnon, 

teknisen toimen, elinvoimatoimen, kasvatus- ja opetustoimen sekä vapaa-ajantoimen 

sektoreilta. Työryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, viranhaltijoista ja 

työntekijöistä. Työryhmät ovat kukin tahoillaan valmistelleet strategiaa ja 

puheenjohtajistosta muodostuva yleishallinnon työryhmä on koonnut strategian 

yhteen.  

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus antoi evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 

 

 

Vltk 21 §  Kunnanhallitus on lähettänyt nykyisen kuntastrategialuonnoksen lausuntakierrokselle 

lautakuntiin toivoen, että lautakunnat tiivistäisivät strategiatekstejään kunnan 

palveluiden järjestämisestä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä tuleville vuosille 

2020-2023. Esittelijä tekee lautakunnan jäsenille ehdotuksen tiivistyksestä 

kokoukseen mennessä.  

 

 LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tutustutaan esittelijän laatimaan tiivistelmään ja hyväksytään tarvittavin muutoksin 

sekä lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

 

 

 

 

 



PÄÄTÖS:  

 

Hyväksyttiin kuntastrategia teksti yhden lauseen muutoksella. Lause 

”Harrastustoiminnalla kannustetaan lapsia luovuuteen ja esiintymään kunnan omissa 

kulttuuritapahtumissa” muutettiin muotoon ”Esittävientaiteiden harrastustoiminnalla 

kannustetaan kuntalaisia luovuuteen ja esiintymään kunnan omissa 

kulttuuritapahtumissa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSTEN JAKO  

Vltk 22 § Liikuntatoimen tulosalueen talousarviossa on varattu 8 200 euroa jaettavaksi perus- ja 

kohdeavustuksina paikallisille liikuntajärjestöille sekä liikuntakasvatustyötä sekä 

kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäville kyläyhteisöille ja kylätoimikunnille. Se 

on säästökuurin jälkeen 4 800 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Varattu määräraha 

jaetaan perus- ja kohdeavustuksiin.  

 Vapaa-ajanlautakunnan perusavustukset olivat haettavana Ylä-Satakunta lehdessä ja 

kuntatiedotteessa. Määräaikaan 17.4.2020 mennessä tuli Karvian Kirin hakemus, jossa 

anottiin perusavustuksena 5000 euroa. 

 

LIIKUNTAIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOSTUS: 

                                                           

Lautakunta päättää jakaa 8 200 euron avustusmäärärahat paikallisille liikunta-

järjestöille 20 % perusavustuksina 1640 euroa ja 80 % kohdeavustuksina 6 560 euroa. 

Edelleen lautakunta päättää myöntää Karvian Kirille perusavustuksena 1 640 euroa.  

 

PÄÄTÖS: 

  

 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kirin perusavustus maksetaan, kun urheiluseura 

on toimittanut puuttuvat asiakirjat; tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2020.  

 

 

 



 

 

NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKO  

 

Vltk 23 §      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. 

Myönnettyjä avustusmäärärahoja on jouduttu säästövelvoitteen vuoksi nipistämään. 

Sisäisen siirron vuoksi avustusmäärärahaa on jaettavana kuitenkin 11 956 euroa. 

Vuosittain 4H-yhdistykselle on varattu korvamerkittyä palkka-avustusta 5000 euroa ja 

Karvian Nuorisoseuralle Sampolan lämmitysavustusta 500 euroa, joten yleis- ja 

kohdeavustuksiin jää jaettavaksi 6456 euroa. Määräaikaan 17.4.2020 mennessä 

vuosiavustusta on haettu seuraavasti: 

 

1) Karvian 4H-yhdistys: palkka-avustusta 5000 euroa, yleisavustusta 2500  

2) Karvian Majavapartio ry: yleisavustusta 600 euroa 

3) MLL Karvian osasto: yleisavustus 1300 euroa   

 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOSTUS: 

                                                           

Lautakunta keskustelee nuorisotoimen avustusten myöntämisperusteista, 

ajankohtaistaa niitä sekä päättää yleis- ja kohdeavustuksen jakoprosenteista sekä  

4H-yhdistykselle mahdollisesti maksettavasta palkka-avustuksesta määrästä.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta päätti, että Karvian 4H-yhdistys saa edelleen 5000 euron palkka-

avustuksen, josta on jo maksettu huhtikuun alussa runsas puolet 2530 euroa eli 

maksettavaksi jää 2470 euroa. Edelleen lautakunta päätti jakaa 4H-yhdistykselle 

vuosiavustusta 1000 euroa, Karvian Majavapartiolle 350 euroa ja MLL Karvian 

osastolle 850 euroa. Karvian 4H-yhdistyksen mahdollisiin ostopalvelusopimuksin 

tehtyihin lisäavustuksiin palataan syksyllä, kun yhdistys on antanut pyydetyn 

selvityksen toiminnastaan kunnanhallitukselle. 

  



 

KULTTUURITOIMEN  KOHDEAVUSTUKSET 

 

Vltk 24 § 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 4510 euroa. 

Koronan vuoksi kohdeavustushakemuksia on tullut alkuvuonna tavallista vähemmän, 

kun paikallisia tapahtumia on peruttu. Kohdeavustuksia on haettu kokoukseen 

mennessä seuraavasti: 
 

1. Karvian naiskuoro                        400 € 

- kuorotoimintaan ja esiintymiskuluihin    

2. Karvian Soittokunta ry      800 € 

- puhallinmusiikin kehittäminen, yleiseen toimintaan 

3. Nurkkurit Ns:n tanhuajat                          500 € 

              - musiikki- ja kesätapahtumien järjestäminen                       

          _____________________________________________________________ 

            Haettu yhteensä:                          1700 € 
 

Nuorisosihteerin kanssa keskusteltuaan, liikuntasihteeri on myöntänyt Karvian 

Naiskuorolle 300 euroa, Karvian Soittokunnalle 800 euroa ja Ns:n tanhuajien 

Nurkkurit ryhmälle 500 euroa yhteensä 1600 euroa 

 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOSTUS: 

  

Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää ettei 

käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan                                                        

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta merkitsi kohdeavustusten jaon tiedokseen eikä käytä kuntalain 51 §:n 

mukaista otto-oikeuttaan.  

  



 

MUUT ASIAT 

 

Vltk 25 §  Kuntosalit avattiin 1.6.2020 lähtien, muiden harrastetilojen pysyessä kiinni. 

Lautakunta myönsi Karvian soittokunnalle Olohuoneen musiikkiluokan 

käyttöoikeuden tarvittaessa. Myös keramiikka ja posliinipiirin sekä kudontapiirin 

harrastajat voivat päättää keväällä kesken jääneet työt päätökseen. Järjestely ei aiheuta 

kunnan henkilökunnalle ylimääräistä työtä, sillä asianomaisilla on avaimet ja he 

siivoavat itse jälkensä.  

 

 Lautakunta merkitsi tiedoksi, että Alkkian kylätoimikunnalle on myönnetty 250 euroa 

kohdeavustusta kylän uintimatkaa varten.  

 

 Vapaa-aikatoimen työntekijät kertoivat korona-ajan korvaavista toiminnoista. Nettiin 

ja facebook sivustoille on aktiivisesti jaettu kulttuuri- ja liikuntavinkkejä sekä tehty 

kunnan omia jumppavideoita ohjeineen. Terveyskioskin lainaustoiminta on 

vilkastunut entisestään, varsinkin pumppitangot ja kahvakuulat ovat tehneet 

kauppansa. Kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä ja kiitollisia välinepalvelusta.  

 

 Haastepyöräily käynnistyi vappuna. Poikkeustilan (koronaviruksen leviämisen 

estämiseksi) johdosta kirjauslaatikoita ja -vihkoja ei turvallisuussyistä tänä vuonna 

tuotu tutuille paikoille. Omat suoritukset kirjattiin pyöräilypassiin tai 

mobiilisovellutuksen kautta nettikirjauksena. Pyöräilyn oheistapahtumat toteutetaan 

siten, että on useampi päivää aikaa käydä löytämässä kirjain, mistä lähetetään kuva 

liikuntasihteerille. Takana on kuusi tapahtumaa ja edessäpäin 16. Osallistujia 

tapahtumissa on ollut 46 -75 pyöräilijää. 

 

 Liikuntasihteeri on valittu ohjausryhmään Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark ry:n 

hankkeeseen - Geopark pyöräilymatkailun maailmankartalle. Hankeen toteutusaika on 

1.5.2020 – 31.12.2022. Hankkeen kustannusarvio 269 280 euroa ja tukea ELY myönsi 

242 352 euroa. Lyhyesti Geopark pyörämatkailun maailmankartalle – hankkeen 

tavoitteena on yhdistää Geopark-alueen kunnat, palvelut, käyntikohteet ja olemassa 

olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla ja kytkeä kokonaisuus osaksi ulkopuolisia 

reitistöjä.  

 

 Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 19.00. 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Vltk 26 §  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 

Vapaa-ajanlautakunta 

10.6.2020 Pykälät 

18-26 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 

Pykälät 18,19,20,21,24,25,26 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät 22,23 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät 
ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 

kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 

jäsen 

Pykälät 22,230, 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian vapaa-ajanlautakunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                               Pöytäkirjanotteet on postitettu  16.4.2020 

Annettu tiedoksi 17.6.2020                                                             Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 

kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät 

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  
Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 

hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 

ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 

 

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 

puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-

/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 

luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-

/valitusasiakirjojen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 

välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

