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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

1 § 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 

 

2 § Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä  

kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 Päätös: 

  

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Nevala ja Mira Hautaluoma. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY 2021 

 

3 § Esityslista laitetaan sähköisesti saataville kunnan verkkosivuille ja lähetetään 

sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kaikille niille, joilla on 

läsnäolo-oikeus ja –velvollisuus eli lautakunnan jäsenille, viran- ja toimenhaltijoille, 

kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle sekä 

kunnanhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajalle. Myös esityslistan liitteitä 

julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden 

tiedonsaanti-intressit. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 

mahdollisimman pian tarkastamisen  

jälkeen. Pöytäkirjan kopio lähetetään tilintarkastajalle. Kokouspaikka on pääosin 

kunnantoimiston kunnanhallituksen kokoushuone ja kokouksia pidetään tarpeen 

vaatiessa myös Teams yhteydellä.    

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Vapaa-ajanlautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2021 edellä 

olevan esittelyn kaltaisesti 

 

 Päätös: 

 

 Hyväksyttiin liikuntasihteerin esittelyn mukaisesti 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2021 

 

4 § Ohjeistuksen mukaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa on valittava 

lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät. Hallintosäännön mukaan vapaa-

aikatoimen laskut hyväksyy liikunta-raittiussihteeri. Tavaroiden ja palvelujen 

kilpailutusta sekä itsenäisiä hankintoja suorittavat myös nuorisihteeri ja 

liikuntaneuvoja. 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

 Vapaa-ajanlautakunnan laskut hyväksyvät liikunta-raittiussihteeri ja lautakunnan 

puheenjohtaja kummatkin erikseen. Viranhaltijan poissa ollessa tai 

esteellisyystilanteissa vapaa-aikatoimen laskut hyväksyvät ja/tai tarvittavat 

viranhaltijapäätökset tekevät lähin esimies koulutoimenjohtaja tai kunnanjohtaja. 

 

 Päätös: 

  

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN VIRANHALTIJAN HANKINTARAJA 

 

5 § Hallintosäännön 65 §:n mukaan osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet 

vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen 

määrärahojen puitteissa. Toimielinten tulee vuosittain vahvistaa tilivelvollisille 

viranhaltijoille hankintarajat.  

  

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta vahvistaa vuodelle 2021 liikuntasihteerin hankintarajaksi 10 000 euroa 

 

 Päätös:  

 

 Lautakunta vahvisti vuodelle 2021 liikuntasihteerin hankintarajaksi 10 000 euroa 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

TALOUSARVION 2021 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

6 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan 

17.12.2020. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2020 § 6 antanut vuoden 2021 

talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä 

talousarvion käyttösuunnitelmat. 

 

Vapaa-ajanlautakunnan viiden vastuualueen hyväksytyt kokonaismenot ovat kuluvana 

vuonna 342 116 euroa, tulot 28 200 ja nettomenot 313 916 euroa. 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta keskustelee toimielinten haasteista ja tärkeimmistä painopistealueista  

sekä merkitsee tiedokseen saatetuksi vuoden 2021 käyttötalouden talousarvion, 

tulosalueiden tarkennetut tavoitteet, painopistealueet ja mittarit sekä hyväksyy 

lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman.  

 

 Päätös: 

Vapaa-ajanlautakunta kävi läpi tulosalueiden tavoitteet ja mittarit sekä hyväksyi 

lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

7 §  Vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja Väinö Hautaluoma pyytää eroa kunnallisesta 

luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty 

lautakunnalle sähköpostilla 10.3.2021. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta 

voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut 

toimielin, kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus:  

 

 Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää Väinö Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 

hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

 Päätös:  

  

 Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää Väinö Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 

hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

NUORISOVALTUUSTON VALINTA 

 

8 § Vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki edellytti kuntia ottamaan nuoret mukaan 

päätöksentekoon ja perustamaan nuorisovaltuuston tai vastaavan elimen, jonka kautta 

nuorten ääni saadaan kunnassa kuuluviin. Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on toimia 

oman kuntansa nuorten edunvalvojana. Monet nuorisovaltuustot ovat saaneet puhe- ja 

läsnäolo-oikeudet kunnan lautakuntiin sekä kunnanhallitukseen, näin myös Karviassa. 

Toiminta on kuulunut kuten tulevakin toiminta vapaa-aikatoimen nuorisopalveluiden 

alaisuuteen. Nuorisovaltuuston toimintaan ja kokouspalkkioihin on varattu vuosittain 

3000 euron määräraha.  

 

 Nuorisovaltuustot ovat monilla paikkakunnalla tehneet aloitteita ja alkaneet myös 

tuottaa tapahtumia alueen nuorille. Ne saattavat olla toteuttamassa konsertteja, diskoja, 

nuorisomessuja ja monenlaisia muita tapahtumia ja tempauksia, joita he kokevat 

alueensa nuorten tarvitsevan. Nuorisovaltuusto on vakaumuksellisesti sekä 

puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin 

esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Näin ollen nuorille taataan parempi mahdollisuus 

vaikuttaa, koska heitä ei sido minkään puolueen näkemykset. Nuorisovaltuusto on 

hyvä mahdollisuus nuorelle opetella politiikkaa ja vastuunkantokykyä. 

 

 Nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä on yhdessä opettaja Kari Ylisentalon kanssa 

mainostaneet Nuvan toimintaa sekä koulussa että sosiaalisessa mediassa ja innostanut 

nuoria ilmoittautumaan ehdokkaiksi. Määräaikaan mennessä 15.3.2021 ilmaantui 

kahdeksan ehdokasta, jotka tulevat suoraan valituksi Karvian nuorisovaltuustoon.  

 Nuorisovaltuustoissa toimii kuntakohtaisesti vaihdellen noin 13-20-vuotiaita nuoria.  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

 Lautakunta toteaa, että Tuulia Lehtimäki, Juulia Hietaluoma, Aleksi Seppä, Marika 

Köykkä, Aada Mustajärvi, Ilona Nevala, Eetu Suonevan ja Mimosa Nevala 

muodostavat Karvian uuden nuorisovaltuuston, jonka yhdyshenkilönä toimii 

nuorisosihteeri. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous järjestetään pääsiäisen 

jälkeen, jolloin valitaan toimikaudelle puheenjohtaja ja sihteeri sekä päivitetään 

nuorisovaltuuston säännöt. Jatkossa nuorisovaltuusto toimittaa talousarvioehdotuksen 

vapaa-ajanlautakunnalle vuosittain syyskuun loppuun mennessä.  

 

 Päätös: 

 

 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja merkitsi tiedokseen Karvian uuden 

nuorisovaltuuston kokoonpanon, jonka yhdyshenkilönä toimii nuorisosihteeri. 

Edelleen päätettiin, että nuorisovaltuusto voi toimikautensa aikana kutsua uusia 

jäseniä ja/tai täydentää kokoonpanoa, jos nykyiset jäsenet muuttavat opiskelemaan 

muualle. Jatkossa nuorisovaltuusto toimittaa talousarvioehdotuksen vapaa-

ajanlautakunnalle vuosittain syyskuun loppuun mennessä. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



KULTTUURITOIMEN TAPAHTUMAT JA KONSERTTITOIMINTA 

 

9 §  Nuorisosihteeri valmisteli maaliskuun Karvia Laulaa ja Soi – viikon ohjelman, mutta 

konsertit ja muut yleisötapahtumat tuli koronarajoitusten vuoksi peruuttaa. 

Loppuvuoden 2020 sekä alkuvuoden 2021 konsertit on siirretty kuluvalle vuodelle 

seuraavasti. Laulaja-lauluntekijä Jarkko Martikaisen kevään konsertti on siirretty 

syyskuulle 25.09.2021 ja pitkän linjan kirjailija ja rockmuusikko Kauko Röyhkän 

konsertti lokakuun 22. päivään kuluvaa vuotta.  

 

Tällä hetkellä nuorisosihteeri valmistelee lasten uutta valtakunnallista 

kesäteatteritapahtumaa, joka pienimuotoisesti toteutetaan jo tulevana kesänä, jos 

koronarajoitukset sen sallivat. Lisäksi työn alla ovat Suo Soikoon ja Willin Kansan 

viikon 2021 ennakkomarkkinoinnit. Kuorojen sovitut vierailut on siirretty odottamaan 

tauditonta ja rajoituksetonta aikaa  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

 Lautakunta merkitsee tulevat kulttuuritapahtumat ja konsertit tiedokseen saatetuksi. 

 

 Päätös: 

  

 Lautakunta merkitsi tulevat kulttuuritapahtumat ja konsertit tiedokseen.  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

PIENHANKINTAOHJE  

 

KH 2.11.2020  

§ 199  Karvian kunnassa on laadittu kunnan pienhankintaohje yrittäjien, luottamusmiesten ja 

kunnan viranhaltijoiden yhteistyönä vuonna 2013. Ohjeeseen on tehty muutoksia, 

jotka kunnanhallitus on hyväksynyt 21.9.2015. Uudet julkisia hankintamenettelyjä 

koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia 

hankintoja koskeviin direktiiveihin.  

 

 Vuonna 2017 voimaan tulleen lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden 

hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 

euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300.000 euroon. 

Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa. 

Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa. Kansalliset 

kynnysarvot (hankintalain 25 §) alittavat hankinnat eli pienhankinnat ovat 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolella mutta niitä säätelevät EU:n 

perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, 

syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.  

 

 Näitä hankintoja varten kunnassa on laadittu pienhankintaohje. Nykyinen 

pienhankintaohje on päivitettävä vastaamaan vuoden 2017 alusta voimaan tullutta 

lainsäädäntöä. Liite: luonnos Karvian kunnan pienhankintaohjeesta  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

  

 Kunnanhallitus lähettää hankintaohjeluonnoksen lautakunnille lausuttavaksi ja antaa 

lautakunnille evästystä hankintaohjeen hankintarajoihin liittyen.  

 

 PÄÄTÖS:  

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti niin, että lausunto pyydetään myös Karvian Lämpö 

oy:ltä ja Koy Karvian vuokrataloilta. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vltk 10 § Liikuntasihteerin päätösehdotus:  

 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee pienhankintaohjeesta ja antaa siitä lausuntonsa 

kunnanhallitukselle.  

 

Päätös:  

 

Vapaa-ajanlautakunta keskusteli pienhankintaohjeesta ja huomioi tehdyt muutokset 

sekä hyväksyi pienhankintaohjeen omalta osaltaan. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TOTEUMAVERTAILUT 1.1.-31.12.2020 JA 1.1.-31.1.2021 

 

11 § 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.  

 

 Vapaa-ajanlautakunnan toteumavertailu ajalta 1-12/2020 osoittaa, että toimintatuotot 

ovat toteutuneet 80% ja toimintakulut 70%. Sekä toimintatuotot ja -kulut jäivät alle 

odotetun, koska koronarajoitukset estivät maksullisten tapahtumien ja konserttien 

järjestämisen. Samasta syystä myös menopuolella saatiin säästöä noin satatuhatta 

euroa. Olemattoman talven vuoksi alueiden latujen ja jääalueiden kunnossapidosta ja 

estyneiden kulttuuritapahtumien vuoksi isoimmat säästöt -50 000 euroa tehtiin 

palvelujen ostoissa. Korona vaikutti myös kolmannen sektorin toimijoihin, joten 

suurin osa avustuksista jäi jakamatta. Avustukset ja materiaalihankinnat olivat 

-30 000 euroa alle arvion.  

 

 Kuluvan vuoden osalta toteumavertailu on valmistunut kokoukseen mennessä 

tammikuun 01.01-31.01.2021 osalta, jonka mukaan vapaa-aikalautakunnan 

toimintakuluista on toteutunut 4 %.  

 

Liitteet: 

 

• Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-31.12.2020 

• Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-31.1.2021 

 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja merkitsee 

1.1.-31.12.2020 ja 1.1.-31.1.2021 taloudellisen toteutumavertailut tiedoksi. 

 

 Päätös: 

  

Vapaa-ajanlautakunta merkitsi toiminnan tavoitteiden toteutumiset ja taloudelliset 

toteumavertailut ajalta 1.1.-31.12.2020 ja 1.1.-31.1.2021 tiedokseen saatetuksi. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

12 §  Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä 

on pyydetty täyttämään ja hyväksymään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa 

7.4.2021 mennessä. Mikäli toimielin haluaa, se voi tehdä toteutumisvertailua 

laajemmankin katsauksen toiminnastaan, kuten vapaa-aikatoimi on perinteisesti 

tehnyt. Vapaa-aikatoimen työntekijät ovat valmistelleet yhteistyössä vastuualueidensa 

toimintakertomukset vuodelta 2020 

 

 Toimintakertomuksessa ja toteutumisvertailussa on käsiteltävä; toiminta-ajatus, 

talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista 

kuvaavat tunnusluvut sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäinen 

tarkastus ja riskien hallinta 

 

Liitteet: 

 

• Toimintakertomukset; liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimi 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen 

vuodelta 2020 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle 

 

Päätös: 

 

 Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen 

vuodelta 2020 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. Edelleen se merkitsi tiedoksi, että 

toiminnallisesti aktiivinen lautakunta haluaa jatkossakin tehdä toteutumavertailua 

laajemman katsauksen toiminnastaan havainnollisten kuvien kera ottaen huomioon, 

että julkaisujen saavutettavuusvaatimukset ja kriteerit täyttyvät.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

TORRON TUKI RY VAROJEN SIIRTO 

 

13 § Torron harrastekeskus rakennettiin kunnan ja ELY keskuksen tuella sekä paikallisten 

yhdistysten talkootyövoimin vuosina 2010-2013. Mukana oli kaikkiaan 12 yhdistystä, 

jotka osallistuivat hankkeeseen sekä omarahoitusosuudella että talkoopanoksella. 

Kolmen vuoden aikana talkootyötunteja kertyi kaikkiaan 7418 tuntia, jonka rahallinen 

arvo oli 95 900 euroa. Torron harrastuskeskushankkeella luotiin kattavat ja suotuisat 

toimintaedellytykset ulkoilmassa ja luonnossa tapahtuvaanorganisoituun toimintaan 

sekä tarjottiin monipuoliset harrastemahdollisuudet paikallisille yhdistyksille, 

yhteisöille ja muille sidosryhmille.  

 

 Harrastekeskuksen vihkiäisiä vietettiin näkyvästi 28.6.2014 ja samalla kerättiin 

tulevaan toimintaan varoja. Aamupäivällä oli Willi Wekara lastentapahtuma ja illalla 

musiikintäytteinen Willi Karvia festivaali. Matalan kynnyksen lasten tapahtumaan 

yritykset ostivat lippuja ja jakoivat niitä paikallisille lapsiperheille. Vierailevan 

pallomiehen lisäksi yhdistykset esittäytyivät sekä viihdyttivät yleisöä aktiviteeteillä ja 

ohjelmillaan. Illan festivaaleilla pääesiintyjänä oli Osku Ketola ja Palava yhtye. 

Ohjelmalehtisen mainoksien ja pääsylipputulot tallennettiin Torron tuki ry:n tilille 

myöhempää käyttöä varten. Yhtenä tavoitteena oli järjestää autourheilusta 

kiinnostuneille nuorille kerhotoimintaa heidän toiveiden mukaisesti.  

 

 Karvian Urheiluautoilijat ja moottorikerhon puheenjohtaja Juha-Matti Sillanpää on 

ottanut kopin nuorten toiveesta ja yhdistys on luvannut aloittaa ohjaustoimintaa 

autourheilusta kiinnostuneille nuorille. Sillanpään mukaan ohjausrinkiin on suostunut 

useampi vetäjä. JM-autojen etsintä on parhaillaan käynnissä. Kerhon käyttöön olisi 

hyvä hankkia ainakin pari JM-autoa, ajoasuja, kypäriä ja työkaluja. Yhdistys pystyy 

hankkimaan osallistujille lisenssit sekä osan tarvittavista välineistä, mutta ei aivan 

kaikkea. Torron tuki ry:n tilillä maaliskuun tiliotteen mukaan 3800 euroa, jotka 

voitaisiin kohdistaa ko. toimintaan. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys:    

 

 Lautakunta päättää lopettaa Torron tuki ry:n tilin ja ohjata tilillä olevat varat Karvian 

Urheiluautoilijoiden ja moottorikerhon tilille, jotta yhdistys voisi järjestää nuorille 

turvallisesti ja laadukkaasti jokamiesluokan harrastus- ja kilpailutoimintaa 

paikkakunnalla.  

 

 Päätös: 

 

 Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.   

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



ILMOITUSASIAT   

 

14            

Merkitään tiedoksi Selvin päin Satakunnassa hankkeen loppuraportti. 

Maakunnallisen hankeen kesto 1.3.2018–31.10.2020 ja sen rahoitti STM. 

Hankkeen hallinnoija oli Pori ja Karvian EPT-yhdyshenkilö Sirpa Ala-Rämi 

oli mukana ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda Satakuntaan 

ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit. Tavoitteisiin on 

pyritty Pakka-toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen 

kehittämällä sekä juurruttamalla kuntiin vaikuttavia varhaisen puuttumisen 

menetelmiä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat olleet 12-20 vuotiaat 

Satakuntalaiset nuoret. 

 

Karvian liikuntatoimi on hakenut ja saanut aluehallintovirastolta liikunnallisen 

elämäntavan paikallista kehittämisavustusta 7000 euroa. Kolmivuotinen Willi 

Werkosto - iloa liikunnasta 2 hankkeen keskiössä ovat 2021 ulkoliikunnan 

toimintaedellytysten kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Edelleen 

tavoitteena ovat päiväkotilasten liikunta-aktiivisuuden, perheliikunnan ja 

henkilöstön osaamisen lisääminen. Monipuolisesti lähiliikuntapaikkojen 

saavutettavuuden mahdollistamiseksi hankitaan päiväkotilasten ympärivuoti-

seen kuljetukseen sähköavusteinen polkupyörä Willi Wekara bussi, nopeaan 

liikkumiseen päiväkodin ja kylällä sijaitsevien liikuntapaikkojen välillä. Näin 

retkikohteessa jää enemmän aikaa itse toimintaan. 

 

Liikuntasihteeri on valittu syyskuussa 2020 Geopark pyörämatkailun 

maailmakartalle hankkeen ohjausryhmään. Hanke on ylimaakunnallinen 

sijoittuen Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Hankkeen 

toteutusaika on 01.05.2020 - 31.12.2022 ja se sai kolmelta ELY keskukselta 

tukea 242 352,00 euroa, kokonaiskustannusten ollessa 269 280 euroa. 

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Geopark-alueen kunnat, palvelut, 

käyntikohteet ja olemassa olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla ja kytkeä 

kokonaisuus osaksi ulkopuolisia reitistöjä (esim. PyhäNäsi, Eurovelo). 

Erityisesti hyödynnetään olemassa olevia reittejä sekä käyttäjädataa. Lisäksi 

tavoitteena on luoda älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja kestävän matkailun 

kehittämiseen, kuten reittidatan digitaalisen saavutettavuuden parantaminen, 

sähköpyöräystävälliset palvelut sekä omatoimiset pyöränhuoltopisteet. Tärkeä 

osa hanketta on reitistön brändääminen ja markkinointi sekä älykkäät ratkaisut. 

Merkitään tiedoksi ohjausryhmän pöytäkirjat 1-2 sekä tuleva Geopark 

pyöräilymatkailun maailmankartalle webinaari teamissa 8.4.2021 klo 17.30-

19.00 ja alueelliset pyöräilyreitistön suunnittelu työpajat teamissa 22.4.2021 

klo 17.30-19.00. 

 

Valtionvarainministeriö on myöntänyt vuoden 2020 avustukset kuntien 

digitalisaatio-hankkeisiin. Kankaanpään kaupunki haki avustusta digitaalisten 

vapaa-ajan-palveluiden kehittämiseen Pohjois-Satakunnan ja eteläisen Etelä-

Pohjanmaan alueella. Rahoitusta haettiin 127 500 € ja se myönnettiin 

täysimääräisenä. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Pomarkku, 

Siikainen, Jämijärvi, Karvia, Isojoki, Karijoki sekä Teuva. Hankkeen 

ohjausryhmässä Karvian edustajana toimii liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi ja 

hänen varalla liikuntaneuvoja Tiina Koski.  

 

 



Hankkeen tavoitteena on kartoittaa mukana olevien kuntien alueelta 

ulkoilureitit, luontopolut, retkipaikat, kulttuurikohteet ja -kierrokset sekä 

lähiliikuntapaikat. Näistä on tavoitteena luoda digitaaliset kartat, jotka kerätään 

yhteiseen, mobiililaitteissa toimivaan alustaan. 

 

Kokousmerkintä: Rauni Virtanen poistui tämän pykälän aikana klo 19.30 

 

Kunnan julkiset tilat, kuten Karviatalo on toistaiseksi suljettu. Liikuntatilat 

ovat kuitenkin rajoitetusti käytössä koululaisryhmille sekä alle 12-vuotiaiden  

ja sitä nuorempien harrastustoimintaan. Kuntosali avataan 6.4.2021 tiukoin 

koronarajoituksin. Kulkuri kulunvalvonta ohjelmisto päivitetään siten, että 

nettivarauksilla pystytään rajaamaan henkilömääriä ja käyttöaikoja. Käyttöaika 

varataan sähköisestä kalenterista ja järjestelmä ohjaa automaattisesti 

kulkuoikeuksia. Palvelulla järjestetään perhekunnille ja yksittäisille 

kuntoilijoille turvallisia harjoitusaikoja. Lisäksi liikuntaneuvojan 

henkilökohtainen kuntoutus ja liikuntaneuvonta alkaa 6.4.2021.  

 

Nuorisosihteeri valmistelee parhaillaan paikallista kulttuurikasvatus-

suunnitelmaa, suunnattuna ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Suunnitelmasta 

käy ilmi, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan 

kunnassa tai alueella osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen  

ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan 

kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen 

toimintaan. Kuntien kulttuurisuunnitelmat julkaistaan mm. kulttuuri.fi sivuilla 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

15 § Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 19.40 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 

Karvian kunta 
Vapaa-ajanlautakunta 

29.3.2021 Pykälät 

1-15 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 1-15 

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

 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 

 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 9.4.2021 
Annettu tiedoksi 12.4.2021                                                        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


 


