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KÄYTTÖTALOUS 
 
Liikuntatoimi 
 
Toiminta-ajatus:  
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja rakentaa uusia liikuntapaikkoja sekä vastata 
hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, käyttövuorojen jaosta ja harrastetilojen 
vuokrauksesta. Edelleen sen tehtävänä on ohjata kuntalaisia terveysliikuntaan sekä luoda valmiuksia 
ottamaan vastuu omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Hyvinvointipalvelujen suhteen liikuntatoimella 
on koordinoijan rooli. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välillisesti että suoraan avustuksin paikkakunnan 
liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
Liikuntatoimi keskittyi kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään, matalan 
kynnyksen liikuntatoimintaan. Keskiössä oli fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä kuntalaisten henkinen ja 
fyysinen hyvinvointi. Tarjottiin erityisesti ikäihmiselle maksutonta ryhmä- ja yksilöohjausta. Maksuttomia 
palveluja ja liikunnanohjausta tarjottiin myös alle kouluikäisille lapsille ja liikuntarajoitteisille kuntalaisille. 
Terveysliikunnassa kohderyhmänä ovat nollaliikkujat ja liian vähän liikkuvat aikuiset, joita kannustettiin 
liikuntakampanjoin lisäämään arkiaktiivisuutta. Aluehallintovirastolta haettiin ja saatiin avustusta 
liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen, jota varten oli ideoitu hanke Willi verkosto – iloa 
liikunnasta. Hanke sisälsi liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamisen varhaiskasvatukseen, 
henkilöstön kouluttamisen ja vanhemmuuden tukemista. Jatkuva tavoite liikuntaneuvonnassa on työikäisen 
väestön toimintakyvyn tukeminen sekä ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen ja 
parantaminen. Tavoitteena oli myös esikoululaisten uimataidon tehostettu opetus, mikä jäi saavuttamatta 
koronaepidemian rajoitusten vuoksi. Kesän uimakoulut toteutettiin onnistuneesti koronarajoitukset 
huomioiden, osallistujia oli 59.  
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:  
Ryhmäliikuntaa tarjottiin monipuolisesti ottaen huomioon koko ihmisen elinkaari. Liikuntaneuvojan 
ohjaamat kestosuosikit olivat äiti-vauvajumppa (12/12), pumppitreeni (29), kehonhuolto (38), senioreiden 
tasapainojumppa (47), lapsiparkki sekä erityisryhmien boccia & curling (12). Uutena ohjausmuotona alkoi 
Rytmis (14), mikä on kehorytmiikkaan perustuva aivojen hyvinvointia edistävä liikuntatunti senioreille ja 
varhaisvaiheen muistisairaille. Rytmikseen liittyy keskittymis- ja koordinaatiokykyä kehittäviä harjoitteita 
sekä tasapainoa ja lihaskuntoa parantavia tehtäviä. Hauska ja innostava ryhmäliikunta tukee myös 
osallistujien sosiaalisia tarpeita. Koululaisten toiveesta alkoi tyttöjen sähly (18) sekä l-2-luokkalaisten, 
monipuolisesti motorisia taitoja kehittävä liikuntakerho (15). Liikuntaneuvoja teki yksilöohjauksia ja 
kuntosaliohjelmia runsaasti, asiakontakteja oli kertomusvuonna 128 seuraavasti; liikuntaneuvonta (12), 
kuntouttava toiminta (24), kuntosaliohjaukset (47), kuntosali-/treeniohjelmien teko (18), inbodytestit (26), 
kuntotestit (1) sekä nonstopina käden puristusvoimatestit ja kuntosalin laiteopastukset. Lisäksi hankittiin 
ostopalveluin; alle 12v poikein sähly (22), Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa, torstaisin ja kevytversio 
maanantaisin (25), 9-lk Somebody-ryhmäkoululaisille (2x12), vahva arki – hyvinvointikurssit (2x12), TYKY 
niska-selkäjumppa työssäkäyville (14), syketreeni+kehonhuolto (31), aikuisten harraste-lentopallo 
vertaisohjaajan johdolla perjantaisin (13), Senioritanssi (12), lavatanssikurssin jatko 1 krt/vko (30).  
 
Liikuntatoimen Willi werkosto – iloa liikunnasta- hankeen tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatuksen 
sisäliikuntaa, lisätä päivähoidossa olevien lasten fyysistä aktiivisuutta, aktivoida koko perhettä liikkumaan 
lapsen kanssa yhdessä sekä lisätä koulutuksilla henkilöstön osaamista. Henkilökunnalle järjestettiin 
koulutuksia mm. Svolin koulutus syyskuussa oli suosittu; kepparitanssi, motoriset perustaidot sekä rope 
skipping-naruhyppelyt tulivat tutuksi ja päiväkotiin hankittiin keppihevosten lisäksi monia muita 
sisäliikuntaa motivoivia liikuntavälineitä. Liikuntaneuvoja oli tiiviissä yhteydessä vakan kanssa ja kävi 
säännöllisesti päiväkodeissa pitämässä liikunta-, leikki- ja tanssituokiota, joista koosti ohjeet henkilökunnan 
käytettäväksi. Edelleen liikuntaneuvoja ideoi ja rakensi malliksi temppuratoja kunnan eri tiloihin, joissa 
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lapset pääsivät vuorollaan temppuilemaan. Perheliikunnan kehittäjä Annu-leijona, jonka lapset nimesivät 
vaaleilla, löysi tiensä Karviaan kertomusvuoden syksyllä. Annu-leijona kannusti perheliikuntaan, mutta 
motivoi kaikkia kuntalaisia liikkumaan. Korona esti Annun vierailut päiväkoteihin. Myös suunnitellut 
perheliikuntatapahtumat jäivät koronan vuoksi toteuttamatta. Annu-leijona oli kuitenkin aktiivinen some-
vaikuttaja, hänen kuviaan ja vinkkivideoitaan saatiinkin ihastella facebookin kautta. 
 
Kuntosalin käyttöaste kasvoi kertomusvuonna, vaikka kuntosali oli koronan takia suljettuna 3,5 kuukautta. 
Kävijämäärä oli 6062, vain vajaa tuhat vähemmän edellisvuoteen verrattaessa. Laskennallisen keskiarvon 
mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 757 ja päivässä keskimäärin 25 henkilö (edellisen vuoden luvut 583/20). 
Liikuntaneuvojan läsnäoloa luo turvallisuutta ja lisää varsinkin ikäihmisten käyntejä. Heille päivittäinen tuki 
on tärkeää myös sosiaalisessa merkityksessä. Matalan kynnyksen palveluilla edistettiin asiakaslähtöisyyttä 
ja saatavuutta sekä palveluiden tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntosalikorteista ja 
testauspalveluluista saatavat tulot olivat 10 543 euroa.  
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:  
Koronasta huolimatta Karvian pyöräilykesä toteutettiin suunnitelmien mukaan. Kirjauslaatikot kiellettiin ja 
niiden sijasta omat suoritukset merkittiin joko mobiilisovellutukseen tai henkilökohtaiseen pyöräilypassiin. 
Karviassa pyöräilyperinteitä on jo 29 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja suurin kuntalaisten liikuttaja. 
Pyöräilystä on paikallisella tasolla tehty tienvarsien ITE-taideteosten ja pyöräilypatsaiden myötä 
omaleimaista kulttuuria, josta Karvia tunnetaan. Kampanja on laaja, kestoltaan viisi kuukautta. Karvia 
lunasti odotetusti taas ykköspaikkansa ja voitti Satakunnan haastepyöräilyssä alle 5000 asukkaan kuntien 
kisan. Vapusta juhannukseen kirjauksia tehtiin 4658, mikä antoi aktiivisuusprosentin 198,9%. Koko kesän 
saldo aina syyskuun loppuun oli 17248 suoritusta. Kolmannen sektorin verkoston, yhdistysten ja 
kylätoimikuntien kanssa järjestettiin kesän aikana kaikkiaan 22 pyöräilyn oheistapahtumaa, joissa oli 
osallistujia 1255. Tapahtumiin osallistui ja henkilökohtaisen pyöräilypassin käyttäjiä oli 189 ja leimoista 
syntyi passiin lause ”Kuntien pyöräilytreffit”, koska kertomusvuonna aloitettiin kuntakumppanuuspyöräilyt 
Parkanon ja Kihniön kanssa. Karvia voitti kummatkin maaottelut. Lumen puutteen vuoksi Satakunnan 
haastehiihtokampanjaa ei voitu toteuttaa. 
 
Terveyskioskipalvelut nousivat korona-aikana kukoistukseensa, lainaustoiminta vilkastui merkittävästi ja 
aloitettiin yhteistyö kirjaston kanssa. Terveyskioski työllisti liikuntaneuvojaa, sillä liikuntavälineiden lainaus 
oli päivittäistä. Markkinointiin panostettiin, mainostettiin kuntatiedotteessa ja somekanavissa. Kuvattiin 
omia jumppavideoita, tehtiin kuvallisia treeniohjeita sekä jaettiin linkkejä kuntalaisille netti- ja facebook 
sivujen kautta. Yhteistyökuvioita vahvistettiin sekä Mehiläisen työterveyshoitajan, Posan 
terveydenhoitajien ja työfysioterapeutin kanssa, jotka omalta osaltaan tiedottivat asiakkaitaan kunnan 
tarjoamasta palvelusta. Liikuntaneuvoja vastasi terveyskioskin välineiden desinfioinnista ja huollosta. 
Liikuntaneuvoja suunnitteli ja räätälöi pyynnöstä kotitreenaajille ohjelmia, mm. pumppivälineiden lainaajille 
pumppitreeni-ohjelma. Terveyskioskipalveluiden tärkeys korostui entisestään harrastetilojen sulun aikana 
ja välineiden/kirjallisuuden lainauskertoja kirjattiin 83 kpl. Vuoden urheilijaksi lautakunta valitsi 
yksimielisesti akrobatiavoimistelua harrastavan Heidi Mäki-Kulmalan. Vuoden kuntoilijaksi valittiin 
kuntosalia, miesvoimistelua, lentopalloa ja tanssia harrastava Esa Pirttimäki Suomijärveltä. Vuoden 
seuratyöntekijäksi valittiin Esko Hautakorpi. Hän toimii aktiivisesti Kirin eri luottamustehtävissä. Liikunnan 
kannustusstipendein palkittiin kaikkiaan 22 nuorta.  
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: 
Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista valvoi sisäisesti viranhaltija. Käteisellä maksettujen 
kuntosalikorttien ja osanottomaksujen seurannasta, tilityksestä vastasivat yhteisesti liikuntaneuvoja/ 
liikuntasihteeri ja se perustui aina kirjalliseen dokumentointiin. Liikuntaneuvoja vastasi kuntosalien 
huollosta omavalvontasuunnitelman mukaan ja seurasi kuntosalien kävijämäärää. Kertomusvuonna 
kuntosaleille oli aikaa tehdä laajempi ”kuntosaliremontti” sekä poistaa kuluneet, rikkinäiset välineet ja 
vaihtaa uusiin. Kuntalaisten toiveesta ja kuntouttavien turvalliseen treenaamisen mahdollistamiseksi 
hankittiin alatalja ja muita voimailun pienvälineitä. Myös kaikki liikuntavarastot siivottiin ja parannettiin 
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säilytysjärjestelmiä. Nykypäivänä toiminnallinen tasa-arvo ja saatavuus on varmistettu maksuttomilla 
harrastetiloilla. Maksujen myötä myös passiivisuus ja liikkumattomuus lisääntyvät, varsinkin kun tulotaso 
on maan keskiarvoa pienempi. Varallisuuden taso ei saa olla koskaan terveyttä ja kuntoa ylläpitävän 
liikuntaharrastuksen este.  
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020: 1,7 

 TALOUSARVIO 
 
 

TOTEUMA 
 
 

POIKKEAMA 
 
 

TA-MUUTOS 
 
 

POIKKEAMA 
MUUTOKSEN 
JÄLKEEN 

TOIMINTATULOT 
 

20 200 19 767 -403   

TOIMINTAMENOT 192 665 121 296  71 369   

NETTO 172 465 101 500 70 965   

SUUNNITELMAN 
MUK. POISTOT 

 61 218 61 218   

LASKENNALLISET 
ERÄT 

 132 602 132 602    

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset 
Noin 70 000 euron säästö johtui lumettomasta ja leudosta talvesta sekä koronarajoitusten vuoksi 
peruuntuneista liikuntatapahtumista → säästömomentit; ostopalvelut, materiaalihankinnat ja avustukset  
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KÄYTTÖTALOUS 
  
Raittiustoimi 
 
Toiminta-ajatus:  
Kunnan hyvinvointipalveluja koordinoivan raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa terveisiin 
elintapoihin erilaisin kampanjoin. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, 
ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja, lisäämällä päihdeymmärrystä ja hallintaa sekä vähentämällä 
päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa. Toiminnallinen tavoite on vahvistaa osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.  
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
Raittiustoimen tavoite on kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla 
ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti. Edelleen toimitaan tiiviissä yhteistyössä sekä 
Satakunnan että Pohjois-Satakunnan alueen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kanssa 
hyväksytyn vuosikellon mukaan, mikä edesauttaa ehkäisevän päihdetyön suunnitelmallisuutta ja 
tavoitteellisuutta. Hyödynnetään edellisen vuoden päihdetilannekyselyjen tuloksia tulevassa toiminnassa, 
toteutetaan aiotut ostokokeet sekä terassi- ja asiakasarviot. Kouluilla järjestetään päihdekasvatusta. 
Wilman kautta tuodaan tiedoksi vanhemmille ajankohtaista tietoa päihteiden käytön tilanteesta ja 
rajoitetaan saatavuutta muun muassa Älä välitä kampanjan kautta. Keväällä osallistutaan alueen 
päihdeputkeen ja syksyllä kampanjoidaan näkyvästi ehkäisevän päihdetyön viikolla. 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: 
Noudatettiin sekä Satakunnan että Pohjois-Satakunnan EPT-ryhmän laatimia vuosikelloja, Selvinpäin 
Satakunnassa -hankkeen viestintä kohdistettiin erityisesti nuorille ja vanhemmille, mutta myös koko 
väestölle. Viestintää toteutettiin kertomusvuonna seuraavista aiheista: päihteiden välittämisestä 
alaikäisille, nuuskan haitoista, kannabiksen ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä, varhaisesta 
puuttumisesta päihteiden käyttöön sekä nuorten juhlimisesta koulun päättyessä, jossa aikuisten panos on 
tärkeässä osassa turvallista juhlintaa.  
 
Poikkeusoloaikana jaettiin tietoa eri huolipuhelinnumeroista - huolestuttaako oma tai läheisesi 
päihteidenkäyttö, kun mieli myllertää ja korona askarruttaa sekä nuorten ja aikuisten omat 
neuvontapuhelinnumerot. Edelleen jaettiin linkkejä ja podcast videoita mm. kannabiksen käytöstä ja siihen 
liittyvistä teemoista. Niissä pohdittiin viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, 
sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Karvia toteutti suunnitellut asiat soveltuvin osin, sillä 
koronarajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen. Koululaisille suunnattu päihdeputki, ostokokeet 
ja terassikyselyt peruutettiin. Luentojen ja tapahtumien sijasta julkaistiin aiheista lehtijuttuja, tiedotettiin 
ajankohtaisista asioista yhtenäiskoulun käyttämän Wilma verkkopalvelun kautta, jaettiin tietoa 
kuntatiedotteissa ja lukuisten some-kanavien kautta. Näillä tietoiskuilla heräteltiin kuntalaisia kantamaan 
vastuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia. 
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:   
Jatkettiin matalankynnyksen palvelujen kehittämistä kaiken kansan olohuoneen ympärille. Vakiintunet 
karaokeillat ja muisti- ja omaishoitokahvilat lähtivät hyvin käyntiin, kunnes koronapandemian rajoitukset 
estivät kokoontumiset maaliskuun lopulla. Sitä ennen ehdittiin järjestämään kahdet Willin Kansan 
karaokeillat, joissa harrastuksen vertaisohjaajilla oli merkittävä rooli. Yhdeksännen luokan oppilaille 
pidettiin ohjatut SomeBody-ryhmät, jossa vahvistettiin nuorten itsetuntoa ja kehontuntemusta. 
Menetelmän tarkoituksena on erityisesti auttaa ihmisiä huomioimaan omaa suhdetta kehoonsa sekä oman 
kehon suhdetta ympärillä oleviin muihin ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Yksilön elämään vaikuttavat 
merkittävästi myös hänen elinympäristönsä ja hänen paikkansa sosiaalisessa yhteisössä. Kannustettiin 
kuntalaisia osallistumaan luomihuolipäivään ja SPR:n järjestämään koulutukseen ystävänpäivätoimintaan 
haluaville. 
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Keväällä jaettiin kolmelle vähittäismyyntiliikkeelle diplomit, jotka olivat hoitaneet esimerkillisesti 
ikärajavalvonnat. Myymälät selvisivät puhtain paperein viime syksynä tehdyistä alkoholin koeostoista. Se 
tarkoittaa, että kaupan kassalla kysyttiin henkilöllisyyspapereita jokaiselta täysi-ikäiseltä, mutta nuoren 
näköiseltä koeostajalta. Kertomusvuoden syyskuussa toteutettiin paikallisissa anniskelu- ja 
vähittäismyyntipaikoissa Näytä paperit! Älä välitä päihteitä! -kampanja, mikä kannusti nuoria näyttämään 
henkilöllisyyspaperit automaattisesti ikärajavalvottavia tuotteita ostaessaan. Tavoitteena oli myös ehkäistä 
päihteiden välittämistä alle 18-vuotiaille nuorille. Karvian elintarviketoimijat lähtivät kampanjaan mukaan 
positiivisella otteella. Nuoret, jotka näyttivät henkilöllisyystodistuksen automaattisesti ikärajavalvottavia 
tuotteita ostaessaan tai ravintolaa mennessä, saivat henkilökunnalta kiitokseksi ksylitolipastillipussin.  
Koska kaikki kesän yleisötapahtumat peruuntuivat, ei Estä överit – kampanjaa päästy toteuttamaan 
suunnitellusti. Kampanjan kärkitavoitteena oli viestittää alkoholittoman vaihtoehdon puolesta. Estä överit –
kampanjan päätuote oli kampanjasanomalla varustettu vesipullo Hook-kiinnityksellä, jolla haluttiin edistää 
raittiutta ja vähentää humalanhakuista juomista. Kampanjamateriaalia jaettiin palkinnoiksi nuorisotilan 
avajaisissa, jossa järjestettiin osallistujille päihdetietoutta jakava onnenpyörä. Kysymysten aihealueet olivat 
kannabis, tupakka, alkoholi, nuuska ja jokerikysymykset. Päihdetietous onnenpyörä sai hyvän vastaanoton. 
Karvia oli aktiivisesti mukana 2,5 vuotta kestäneessä Selvinpäin Satakunnassa hankkeessa, mikä päättyi 
kertomusvuoden lopulla. Hankkeen tavoitteena oli yhtenäisten ehkäisevän päihdetyön rakenteiden 
luominen maakuntaan, vanhemmuuden tukeminen sekä hyvien toimintamallien levittäminen sekä ehkäistä 
nuorten päihteiden käyttöä ja näin vähentää nuorten päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä 
terveydellisiä ongelmia. Tavoitteissa myös onnistuttiin ja kunnat saivat kaipaamansa taustatukea.   
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: 
Hyvinvointipalvelut on siirtänyt toiminnan painopistettä häiriöiden ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, 
koska se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin sairauksien hoito. Ongelmien 
varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, 
erityispalvelujen ja laitoshoidon tarvetta. Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sisäisesti 
valvoi viranhaltija. Raittiustoimen riskitekijöitä ovat syrjäytyneiden nuorten ja moniongelmaisten 
kuntalaisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja 
huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalleja ja auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen 
PAKKA-toimintamallin kautta että paikallisen hyvinvointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa.  
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020: 0,3  

 TALOUSARVIO 
 
 

TOTEUMA 
 
 

POIKKEAMA 
 
 

TA-MUUTOS 
 
 

POIKKEAMA 
MUUTOKSEN 
JÄLKEEN 

TOIMINTATULOT 
 

300  300   

TOIMINTAMENOT 27 051 20 092 6 959   

NETTO 26 751 20 092 6 659   

SUUNNITELMAN 
MUK. POISTOT 

     

LASKENNALLISET 
ERÄT 

 3 310 3 310   

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset 
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KÄYTTÖTALOUS 
  
Nuorisotoimi 
 
Toiminta-ajatus:  
Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja, harrastusmahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä 
paikalliselle nuorisotoiminnalle. Yhteistyöllä paikallisten nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa luoda 
nuorelle turvallinen kasvuympäristö aikuisuuteen ja saada nuoren ääni kuuluviin kunnallisessa 
päätöksenteossa häntä koskevissa asioissa. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste ja virikeryhmissä nykyisestä sadasta mieluiten 150 
lapseen ja nuoreen. Kevät- ja syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululle. 
Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään kaksi tapahtumaa vuoden 
aikana. Nuorisotoimen työntekijä osallistuu lasten - ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin 
mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella tapahtumaviikolla järjestetään vähintään yksi lapsille ja nuorille 
suunnattu tapahtuma. Nuorisotoimen työntekijä vierailee päiväkodeissa pitämässä musiikkituokioita eri 
ikäryhmille soveltuvasti. Valmistetaan nuorison uusi toimitila yhteiseen olohuoneeseen. Vakiinnutetaan 
uusia harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa. Järjestetään 
yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia lapsille ja nuorille. Huomioidaan lapset j a nuoret eri 
tapahtumaviikoilla. Järjestetään kulttuurivierailuita yhtenäiskoululle. Kaikille päivähoidon lapsille ohjataan 
musiikkituokio mahdollisuuksien mukaan viikoittain. 
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta: 
Lapsia ja nuoria huomioitiin molemmilla tapahtuma viikoilla ja myös Suo Soikoon tapahtuma oli järjestetty 
koko perhettä ajatellen. Nuorisosihteeri piti koronan salliessa lapsille vapaita, matalan kynnyksen 
soittoryhmiä ja vieraili useimmiten viikoittain päivähoidon ryhmissä pitämässä musiikkikasvatustuokioita. 
Yhteistyötä tehtiin kulttuurikeskus Uulun kanssa, jotka vierailivat kahteen otteeseen yhtenäiskoululla lasten 
ja nuorten parissa. Uulun vierailut otettiin ilolla vastaan. Korona katkaisi keväällä myös lasten ja nuorten 
harrasteryhmät. Joitain musiikkiryhmiä jatkettiin kevätkausi etänä, esimerkiksi ukulele- ja huilukerhot. 
Keväällä aloitettiin myös uuden nuorisovaltuuston kasaamisyritys, joka sekin kaatui maailmanlaajuiseen 
pandemiaan. Kesällä järjestettiin aluehallintoviraston leirirahalla lasten ja nuorten monitaiteellinen kesäleiri 
yhteistyössä Karvian kansanmusiikkiyhdistyksen kanssa. Leiri oli tänäkin vuonna suosittu ja keräsi viikon 
varrella päivittäin 20 lasta yhteen. Musiikki- ja teatterikerhot pääsivät syksyllä aloittamaan toiminnan 
normaalisti ja oli ilo huomata, miten harrastajamäärä kasvoi. Syksyllä toimi viisi eri lasten ja nuorten 
teatteriryhmää. Myös muskaritoiminta alkoi aktiivisena päivähoidossa.  
 
Olohuoneen nuorisotila saatiin vihdoin valmiiksi Kirkonkylän entiselle koululle. Nuorten tarpeet ja toiveet 
on otettu huomioon tilojen kehittelyssä ja he ovat myös itse aktiivisesti osallistuneet nuorisotilojen 
toteutukseen. JOPO-luokan oppilaita oli hiomassa ja maalaamassa seiniä. Lisäksi kuvataiteen 
perusopetuksen ja yhtenäiskoulun oppilaita oli taiteilemassa käytävä- ja seinämaalauksia nuorisotiloihin. 
Vapaa-aikatoimi on kuullut oppilaita hankkiessaan hankevaroilla varusteita ja kalusteita tiloihin. Nuoria on 
myös kannustettu kertomaan toiveitaan tulevasta toiminnasta ja esittämään toiveita aukioloaikojen 
suhteen. Nuorisotiloista löytyy oma sisäänkäynti, kokoontumistila sekä pleikkari ja biljardihuoneet. Lisäksi 
tiloissa voi pelata lautapelejä, tehdä läksyjä, katsoa elokuvia ja heittää elektronista dartsia. Nuorisotilojen 
toiminta edellyttää aina valvojan läsnäoloa, joten nuorisotilan ohjaajaksi ja valmentajaksi palkattiin Sami 
Sanssi. Nuorisotilat avajaiset, yhteiset pelisäännöt, kokeiluluonteiset aukioloajat ja toiminta saatiin 
lupaavasti käyntiin, mutta katkesi heti marraskuun lopussa koronan saavuttua Pohjois-Satakuntaan. 
Samalla kaikki julkiset tilat suljettiin, myös nuorisotila. Lasten ja nuorten harrastustoiminta supistui 
merkittävästi kertomusvuonna, kun Karvian 4H-yhdistys lopetti toimintansa. Aloitettiin Karviasalissa 
elokuvien näyttö. Kasinoelokuva oli suosittu ja siihen järjestettiin kaksi näytäntöä. Koronarajoitukset 
katkaisivat hyvin alkaneen yhteistyön Mikko Jokipiin kanssa.  
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Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:  
Lasten vähenevä määrä aiheuttaa vaikeuksia myös nuorisotyölle. Ryhmäkoot pienenevät, joukkuelajien 
harrastaminen ja muun muassa kulttuuriprojektien tuottaminen nuorten kanssa vaikeutuu. Myös 
kansalaisopiston tiukkana pysyvä ryhmien osallistujien määräraja aiheuttaa ongelmia pienissä kunnissa. 
Joustoa ryhmäkokojen suhteen pitäisi löytyä. Harrastustoiminnan monipuolisuutta on tuettava yhä 
enemmän, jotta saadaan ehkäistyä myöhemmällä iällä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Hyvässä 
harrastusryhmässä kasvaa hyviä/aktiivisia lapsia ja nuoria, joita pienet kunnat tarvitsevat, jotta 
harrastuksien monimuotoisuus ja talkootyökin olisi tulevaisuudessa taattu. Yhteiset pelisäännöt pitää 
löytää nuorison kanssa tekemisissä oleville aikuisille, linjasta ei saisi poiketa, muuten rajojen ja hyvän 
käytöksen määritteleminen on turhaa. 
 
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020: 1 

 TALOUSARVI
O 
 
 

TOTEUMA 
 
 

POIKKEAMA 
 
 

TA-MUUTOS 
 
 

POIKKEAMA 
MUUTOKSEN 
JÄLKEEN 

TOIMINTATULOT 
 

4 500 4 051 -449 
  

TOIMINTAMENO
T 

69 931 61 719 8 212 
  

NETTO 65 431 57 668 7 763   

SUUNNITELMAN 
MUK. POISTOT 

 27 747 27 747 
  

LASKENNALLISET 
ERÄT 

 43 374 43 374 
  

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset 
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KÄYTTÖTALOUS 
  
Kulttuuritoimi 
 
Toiminta-ajatus:  
Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kunnassa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 
sekä kehittää paikallista kulttuuri- j a kotiseututyötä. Edelleen se tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan 
ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin, taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuuritoimintaa 
järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.  
  
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
Etsiä aktiivisesti esiintyjiä kunnan eri kohteisiin ja aktivoida paikallisia ryhmiä järjestämään esityksiä/muuta 
toimintaa katsomoon. Mahdollistaa osallistavaa toimintaa Kirkonkylän kouluun olohuoneeseen 
yhteistyössä Petäjä-opiston, kolmannen sektorin j a nuorisovaltuuston kanssa. Tukea kolmannen sektorin, 
yhtenäiskoulun, Petäjä-opiston ja musiikkiopiston järjestämää yhteisöllistä toimintaa kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan. Kotiseutumuseota pidetään 
auki kesäkuukausina ja sään salliessa tilauksesta. Ulkomuseoalueelle kehitetään toimintaa ja viihtyvyyttä 
parannetaan. Huomioidaan kaikki ikäluokat toiminnan järjestämisessä. Tuetaan kohdeavustuksin ja 
mahdollisuuksien mukaan fyysisellä läsnäololla/avustamisella teatteri-, konsertti-, luento- ja 
näyttelytoimintaa sekä muita kulttuuritapahtumia. Jalkaudutaan ryhmien ja tekijöiden pariin. Järjestetään 
tapahtumaviikot ja kansalliset juhlapäivät. Suositaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä 
tapahtumissa. 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: 
Koronavuoden tapahtumat käynnistyivät helmikuussa perinteisellä Kyrönkankaan pelimannipäivällä, jota 
kunnan kulttuuritoimi avusti rahallisesti. Maaliskuussa Maria Kalaniemi & Timo Ala-Kotila -duo yhdessä 
Kaustisen nuorisoseuran tanssijoiden kanssa käynnistivät Karvia laulaa ja soi -viikon (150). Valtuustosalissa 
Birgitta Äijälä yhdessä nuorisosihteeri Aro-Heinilän ja kitaristi Esko Harnin kanssa esittivät lauluja 
naiseudesta (30). Karviasalissa ilakoitiin afrikkalaisen musiikin tahtiin, kun konserttikeskuksen 
esiintyjäryhmä viihdytti kaikkia päivähoidon ja yhtenäiskoulun oppilaita. Edelleen valtuustosalissa vietettiin 
paikallista ehtoota, jossa esiintyi musiikkiopiston oppilaita, tanhuajat, sekakuoro Karpalot ja nuorisotoimen 
musiikkiryhmien oppilaita (60). 13.03. Koronapuheet velloivat jo joka puolella ja taudin pelon varjossa 
valtuustosalissa esiintyi Tuula Amberla -trio (35). Viikon muut tapahtumat Folkit -ilta ja Porin kamarikuoron 
vierailu 
peruttiin. 
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:  
Koronarajoitukset astuivat voimaa, eikä ajalla14.03.-06.08.2020 ollut ensimmäistäkään tapahtumaa. 
Nuorisosihteeri kokosi nettiin linkkejä, joiden avulla kuntalaiset pääsivät kulttuurielämysten pariin 
kotisohvalta. Huhtikuun lopussa kansallista veteraanipäivää ja -juhlaa vietettiin uusin tavoin viemällä 
kaikille kunnan veteraaneille ja lotille juhlava ruoka herkkuineen kotiin ja lahjoineen yhteistyössä Karvian 
Lions klubin kanssa. Elokuussa alussa 7.-9.8.2020 Ilmajoen nuorisoseuran näyttelijät toivat 
teatterielämyksen Skantziin. Elokuun lopussa vietettiin Suo Soikoon festivaalia, jonka pitkospuukierrokset 
olivat tänäkin vuonna menestys. Loka-marraskuun vaihteessa alkoi Willin Kansan viikko, joka saatiin vietyä 
läpi suunnitellusti. Vapaa-aikatoimi organisoi viikon useista tapahtumista Mozartin Requiemin vierailun 
(170), Taiga teatterin lapsille suunnatun nukketeatteriesityksen, olohuoneen nuorisotilan avoimet ovet ja 
Willin yön Willi Kansa katselmuksineen. Willin yön aikaan Karviasalissa esiintyi Jesse Kaikuranta ja 
valtuustosalissa viihdytti kolme erilaista kokoonpanoa. Katselmukseen osallistui seitsemän eri ryhmää ja 
tänä vuonna palkinnot jaettiin kahdessa eri sarjassa; nuoret ja aikuiset erikseen. Kiertopalkinnoista nuorten 
oma matkasi Ilmajoelle ja aikuisten jäi jo toistamiseen Karviaan, kiitos Ainojen ja Reinon hienon 
kokonaisuuden. 
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Marraskuun lopulla korona sulki Karvian ja kaikki loput tapahtumat peruttiin/siirrettiin myöhempään 
tulevaisuuteen. Kaiken kaikkiaan korona kuritti kulttuurin tekijöitä kovalla kädellä myös paikallisesti. 
Teatteri Sampolan 40-vuotista uraa juhlistava näytelmä ei saanut päivänvaloa, Karvian Teatteriyhdistykseltä 
peruuntui 52 esitystä ja Musiikkiteatteri Mutelta kymmenen. Siirrettyjä tai peruttuja jo valmisteltuja 
konsertteja oli noin 20 kappaletta. 
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020: 0,5 

 TALOUSARVIO 
 
 

TOTEUMA 
 
 

POIKKEAMA 
 
 

TA-MUUTOS 
 
 

POIKKEAMA 
MUUTOKSEN 
JÄLKEEN 

TOIMINTATULOT 
 

9 700 3 839 - 5 861   

TOIMINTAMENOT 68 362 52 040 16 322   

NETTO 58 662 4 8201 10 461   

SUUNNITELMAN 
MUK. POISTOT 

 20 116 20 116   

LASKENNALLISET 
ERÄT 

 19 082 19 082   

 
Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset 
Tulot jäivät alle arvion, sillä peruutettujen konserttien tulot jäivät saamatta. Koronarajoitusten vuoksi myös 
menot olivat alle arvion.  
 
 


