
   Esityslista  
 

Vapaa-ajanlautakunta                        nro 3/2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouskutsu  

 

Kokousaika:  Keskiviikko 10.6.2020 klo 18.00 

    

Kokouspaikka:  Karvian kunnantalo 

   Valtuustosali 
 

     

Puheenjohtaja: 
 

Merk. Väinö Hautaluoma 



    Kokouspäivämäärä 

    

Vapaa-ajanlautakunta   10.4.2020    1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta                Hallitus                     Valtuusto 
Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .            

        _______________________ 
        Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO:   

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 

TOTEUMAVERTEILU 1.1.-31.5.2020 3 

KUNTASTRATEGIA 2020–2023 4 

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSTEN JAKO 5 

NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKO 6 

KULTTUURITOIMEN  KOHDEAVUSTUKSET 7 

MUUT ASIAT 8 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 8 

 

  



    Kokouspäivämäärä 

    

Vapaa-ajanlautakunta   10.4.2020    2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta                Hallitus                     Valtuusto 
Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .            

        _______________________ 
        Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

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

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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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: 
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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: 
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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: 
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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 ja 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: 
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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: 
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MUUT ASIAT 

 

Vltk 25 §    

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Vltk 26 §  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 


