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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

16 § 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 

 

17 § 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 Mika Koivuniemi ja Rauni Virtanen 

  

  

 

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

 



 

 

 

 

TOTEUMAVERTAILUT 1.1.-30.6.2021 

 

18 § 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 01.01-30.6.2021, jonka mukaan vapaa-

aikalautakunnan toimintatuloista on toteutunut 89% ja toimintakuluista on 32 %.  

 Kesäkuun alkuun jatkuneet kokoontumis- ja koronarajoitukset ovat estäneet 

tapahtumien ja konserttitoiminnan järjestämisen mm. Karvian Laulaa ja soi viikko.  

 

Liitteet: 

 

• Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-30.6.2021 

 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja merkitsee 

1.1.-30.6.2021 taloudellisen toteutumavertailut tiedoksi. 

 

 Päätös: 

  

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

 

 

 

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

 



 

 

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSTEN JAKO  

 

19 § Liikuntatoimen tulosalueen talousarviossa on varattu 8 200 euroa jaettavaksi perus-  

ja kohdeavustuksina paikallisille liikuntajärjestöille sekä liikuntakasvatustyötä sekä  

kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäville kyläyhteisöille ja kylätoimikunnille.  

Varattu määräraha jaetaan perus- ja kohdeavustuksiin. Vapaa-ajanlautakunnan 

perusavustukset olivat haettavana viikolla 7. ilmestyneessä vuoden ensimmäisessä 

kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Määräaikaan 7.4.2021 mennessä tuli Karvian 

Kirin hakemus, jossa anottiin perusavustuksena 5000 euroa. 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta päättää jakaa 8 200 euron avustusmäärärahat paikallisille 

liikuntajärjestöille 20 % perusavustuksina 1640 euroa ja 80 % kohdeavustuksina 6 560 

euroa.  Edelleen lautakunta päättää myöntää Karvian Kirille perusavustuksena 1 640 

euroa sekä merkitsee tiedokseen avantouimarien Upponallet ryhmälle myönnetyn 700 

euron kohdeavustuksen avantouinnin saunavuokriin.  

 

 Päätös: 

  

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

 

 

 

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

 

 



 

 

 

NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKO  

 

20 § 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. 

Mukaan selvitys alle 29-vuotiaista yhteisön jäsenistä, kokoontumisajoista ja -

paikoista.  

 

Nuorisopuolen merkittävin tuen saaja Karvian 4H-yhdistys lakkautti toimintansa 

elokuussa 2020, joten korvamerkitty palkka-avustus on poistettu. Määrärahasta 4400 

on keväällä myönnetty kuvataiteen perusryhmälle 800 euroa kahteen kuvataideleiriin, 

joihin osallistui kaikkiaan 27 karvialaista nuorta. Edelleen summasta on vähennettävä 

Karvian nuorisoseuralle/nuorisoseurantalo Sampolalle myönnettävä vuosittainen 500 

euron lämmitysavustus. Alkuvuoden tiukat koronarajoitukset ovat johtaneet vähäiseen 

hakijamäärään. Määräaikaan 7.4.2021 mennessä vuosiavustusta haki vain Karvian 

Majavapartio 400 euroa.  

  

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta keskustelee nuorisotoimen avustusten myöntämisperusteista sekä päättää 

jakaa vuosiavustusta Karvian Majavapartiolle 400 euroa. Näin ollen kohdeavustuksiin 

jää jaettavaksi 3200 euroa. Kohdeavustuksia voi hakea koko vuoden ajan ja ne 

maksetaan kuittia, laskua tai muuta selvitystä vastaan.  

 

 Päätös: 

  

Lautakunta päätti jakaa Karvian Majavapartiolle vuosiavustusta 400 euroa sekä jättää 

kohdeavustuksiin 3200 euroa, joita voi hakea koko vuoden ajan kuittia, laskua tai 

muuta selvitystä vastaan.  

 

 

 

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

 

 



 

 

 

KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET  

 

21 § 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 4500 euroa. 

Koronan vuoksi kohdeavustushakemuksia on tullut alkuvuonna tavallista vähemmän, 

kun paikallisia tapahtumia on peruttu. Ainoa hakija oli puhallinmusiikin 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen paikkakunnalla keskittynyt Karvian Soittokunta 800 

euroa.  

 

Nuorisosihteerin kanssa keskusteltuaan, liikuntasihteeri on myöntänyt Karvian 

Soittokunnalle 800 euroa. Määrärahaa jää jäljelle 3700 euroa. Kohdeavustuksia voi 

hakea koko vuoden ajan ja ne maksetaan kuittia, laskua tai muuta selvitystä vastaan.  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää ettei 

käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan 

 

 Päätös: 

 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  

 

 

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

 



 

  

SUO SOIKOON TAPAHTUMA JA WILLIN KANSAN VIIKKO 

 

22 §  Nuorisosihteeri on valmistellut Suo Soikoon tapahtumaa, mikä toteutetaan 

Kauhanevan pitkospuureitillä ja kulttuurikeskus Skantzissa 27.-28.8.2021. 

 Ohjelmassa perjantaina 27.08. klo 19.00 – 21.30 alkaen taide-elämyksillä maustettu 

hämärävaellus Kauhanevan pitkospuureitillä. Kello 21.30 alkaen Salomaan 

nuotiopaikalla rentouttava äänikylpy. Ohjeena on ottaa oma istuinalusta  

mukaan, jotta voi lepäillä rentouttavien ääniaaltojen parissa pimenevässä 

suomaisemassa. Osallistujien toivotaan kunnioittavan muita osallistujia ja nauttivan 

kokemuksesta hiljaa. Lauantaina 28.08. klo 12.00 – 14.00 on taide-elämyksin 

koristeltu pitkospuukierros Kauhanevan pitkospuureitillä. Illalla klo 18 alkaen 

tunnelmalliset pirskeet Kulttuurikeskus Skantzissa. Lavalla illan aikana esiintyvät 

muun muassa Bill Hota, Slack Bird & Mäyrälakit. Edelleen ylemmän johtoportaan 

määräyksestä nuorisosihteeri on siirtänyt kesälomaansa ja työstänyt 26.8.2021 

Karviassa järjestettävää kuntien yhteistä Geopark-juhlaa. 

 

 Myös marraskuun alussa toteutettava Willin Kansan viikon ja Willin Kansan 

teatterikatselmuksen ennakkomarkkinointi on alkanut. Alkuvuoden konsertit on 

siirretty kuluvalle vuodelle seuraavasti. Laulaja-lauluntekijä Jarkko Martikaisen 

kevään konsertti järjestetään syyskuulla 25.09. ja pitkän linjan kirjailija ja 

rockmuusikko Kauko Röyhkän konsertti lokakuun 22. päivä.  

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

 Lautakunta merkitsee tulevat kulttuuritapahtumat ja konsertit tiedokseen saatetuksi. 

 

 Päätös: 

 

Nuorisosihteeri kertoi yksityiskohtaisemmin Suo Soikoon tapahtuman esiintyjistä  

ja tulevista Willin Kansan viikon tulevista järjestelyistä. Tämän jälkeen lautakunta 

merkitsi tulevat kulttuuritapahtumat ja konsertit tiedokseen saatetuksi 

  

 

 

 

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

 

 

 



 

 

KIRKONKYLÄN LEIJONAPUISTO 

 

23 §  Liikuntasihteeri on hakenut liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden 

määrärahasta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta täysimääräistä 45% avustusta 

Kirkonkylän pururadan peruskunnostukseen ja muuttamiseen esteettömäksi. Karviassa 

on useita lähiliikuntapaikkoja, joten hanke kulkee toistaiseksi nimellä ”Kirkonkylän 

Leijonapuisto”. Sen kokonaiskustannukset ovat 75 000 euroa ja aluehallintovirasto on 

myöntänyt 26.5.2021 tekemällä päätöksellä kohteeseen 33 750 euroa (45%). 

Avustuksen käyttöaika on 01.01.2021 – 31.12.2023. Päätös perustuu avustuksen 

hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja avustamisen ehtoihin 

sekä käytettävissä olleeseen määrärahaan. Aluehallintovirasto on saanut hankkeista 

alueellisen liikuntaneuvoston lausunnon. 

 

Liikuntatoimen tavoite on rakentaa taajamaan huoltovapaasti maakaapelin valaistu 

kuntorata, josta tehdään koko ihmisen elinkaarta palveleva, esteetön, aisti- ja 

liikuntarajoitteisillekin sopiva, arkiliikkumiseen ja yhteisölliseen toimintaan aktivoiva 

lähiliikuntapaikka. Radan varrelle tulee neljä levähdyspaikkaa aktiivilaitteineen, jotka 

innostavat ja kannustavat ulkoiluun sekä esteettömään venyttelyyn ja voimailuun. 

Toimintaedellytysten parantumisen myötä ja esteettömyyden vuoksi 

liikuntaharrastusten ohjaustoimintojen kirjo kasvaa ja kunta voi entistä paremmin 

vastata kuntalaisten toiveisin. Esteetön kulkureitti on merkitty kulunohjauksella 

pinnoittein, opastein ja laiterakentein niin, että käyttö on selkeää koko perhekunnalle. 

 

Koska aluehallintoviraston päätös tuli vasta kesälomien kynnyksellä, on 

tarjouspyynnöt vielä lähettämättä. Maansiirtotöihin, muutostöiden ja rakentamisen 

alkuun päästään ehkä vasta syyskuussa. 

 

 Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta tutustuu hankesuunnitelmaan, keskustelee toimenpiteistä sekä merkitsee 

sen ja valtionavustuspäätöksen tiedokseen saatetuksi. 

 

 Päätös: 

  

 Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  

 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

KARVIA VOITTI SATAKUNNAN HAASTEPYÖRÄILYN   

 

24 §  Tämän vuoden Haastepyöräilykampanjassa poljettiin 1 405 016 pyöräilykilometriä, 

joka on lähes 500 000 km enemmän kuin viime vuonna. Haastepyöräilyn suoritukset 

kirjattiin pääsääntöisesti mobiilikirjauksina, mutta myös pyöräilykortteja ja 

kirjausvihkoja oli käytössä osassa kunnissa. Vapusta juhannukseen järjestettävässä 

perinteisessä Haastepyöräilykampanjassa oli mukana 33 kuntaa, jotka kisailivat 

kolmessa eri sarjassa. Tulokset ja sijoituksen määrää poljetut kilometrit suhteutettuna 

kaupungin / kunnan asukaslukuun. 

 

Haastepyöräilykampanjassa alle 5000 asukkaan sarjan voitti Karvia, joka oli koko 

kisan aktiivisin pyöräilykunta 58 588 km tehden 25.36 km/asukas. Yli 5000 asukkaan 

sarjan voitti Huittinen ja yli 10 000 asukkaan sarjan Eura. Karviassa ei koronan vuoksi 

ollut kirjausvihkoja, vaan käytössä olivat tutut pyöräilypassit ja mobiilikirjaus. 

Henkilökohtainen pyöräilypassi kannustaa liikkumaan päivittäin, sillä jokaisesta 

kymmenen kilometrin polkaisusta saa pisteen ja kolme lisäpistettä, kun käy joka 

viikko järjestetyissä pyöräilyn oheistapahtumissa.  

 

Yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiä tapahtumia on ympäri kuntaa kesän aikana 23. 

Takana on neljätoista pyöräilytapahtumaa, joissa käynyt yhteensä 781 kuntoilijaa. 

Edessä on vielä yhdeksän tapahtumaa. Haastepyöräilykampanja jatkuu kuntalaisten 

pyynnöstä aina syyskuun loppuun.  

 

Liikuntasihteerin päätösehdotus: 

 

Lautakunta keskustelee haastepyöräilykampanjasta, oheistapahtumista ja merkitsee 

tiedokseen kunnan menestyksen ja koko kisan voiton.  

 

Päätös: 

  

Lautakunta oli iloinen Karvian menestyksestä ja totesi haastekampanjan olevan 

kustannustehokasta ja vaikutukseltaan laajaa. Lautakunta merkitsi tämänhetkiset 

tulokset tiedokseen saatetuksi.   

 

 

 

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

 

 



 

 

ILMOITUSASIAT   

 

25    

 Liikunnan ohjausryhmät aloitettiin viikolla 32. Koronarajoituksista johtuen liikunta-

neuvoja Tiina Kosken ohjausryhmiin pyydettiin ennakkoilmoittautumiset  

(max 9 + ohjaaja). Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä; tiistaisin 

vauvajumppa klo 10-10.45, pumppitreeni klo 18-19 (4€) ja kehonhuolto klo 19-19.45 

(2€), keskiviikkoisin senioreiden tasapainojumppa klo 10-10.45 ja Boccia & curling 

(täynnä) sekä torstaisin Rytmis klo 11-12 ja lapsiparkki klo 13-14 (alaikäraja 3 v, max 

5 lasta). Liikuntaneuvonta, inbody-mittaukset ja terveyskioskipalvelut ajanvarauksella. 

Kuntosaleihin pääsee maksimissaan kuusi henkilöä kerrallaan. Käytössä on sähköinen 

paikkavarausjärjestelmä: https://nettiaika.fi/KarvianLiikuntapalvelut. Ohjeet 

kuntosalin käyttöön kunnan verkkosivuilta ja liikuntaneuvojalta.  

 

 Sekä liikunta- että nuorisosihteeri on lähettänyt loppuraportit hallinnoimista 

hankkeistaan aluehallintovirastolle määräaikaan 30.7.2021 mennessä. Takana on 

onnistunut ensimmäisen vuoden varhaiskasvatushanke Willi Werkosto – iloa 

liikunnasta. Hallintorajat ylittävän yhteistyön keskiössä olivat liikkuva varhaiskas-

vatus, perheliikunnan ja henkilöstön osaamisen lisääminen sekä toimintamallien ja 

hyvien käytänteiden juurruttaminen arkeen (tuki 7000 €). Nuorisopuolen hanke liittyi 

leiri- ja kerhotoimintaan. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi poikkitaiteellista 

kesäleiriä lapsille ja nuorille sekä viikoittainen musiikki- ja keskustelukerhotoiminta 

koulupäivien jälkeen (tuki 8100 €) 

 

 Tänä vuonna kahteen uimakouluun osallistui poikkeuksellisen paljon 75 uimakou-

lulaista, jotka matkasivat Kankaanpään uimahalliin kahdella linja-autolla. Uima-

taidottomien ryhmät jäivät tänä vuonna vähemmistöön, kun uimataitoiset ja merkkien 

suorittajat hioivat uimataitojaan. Uimaopettajien ohjauksessa uimarit opettelivat 

liukumaan, kellumaan ja sukeltamaan. Myös uintityylejä hiottiin ahkerasti sekä 

suoritettiin innolla uinnin taito- ja tasomerkkejä. Uintikirjalla ja merkeillä kerrotaan 

vanhemmille, mitä kaikkea on uimahallissa tehnyt ja oppinut. 

 

 Kesäaikainen futiskoulu 6-10-vuotiaille tytöille ja pojille oli menestys. Sanotaan, että 

väki vähenee ja lapset loppuvat maaseutukunnista. Meiltä ei loppunut muuta kuin 

pallot (20 kpl) ja maalit, kun toukokuun alussa oli ensimmäiset treenit valmentaja ja 

ohjaaja Tommi Salosen johdolla. Ensimmäiseen futiskouluun pelmahti kaikkiaan 29 

lasta. Hankittiin uudet maalit ja palloja, jotta kaikki sai kotiharjoituksiin oman 

pallonsa. Apuohjaajana futiskoulussa on toiminut Sami Sanssi, joka on myös vetänyt 

nuorille ja vähän varttuneemmillekin kesäaikaista frisbeegolfkerhoja. Sami on myös 

omalla ajallaan järjestänyt sunnuntaisin frisbeegolfin viikkokisoja, joihin tulee väkeä 

yli kuntarajojen.  

 

Merkitään tiedoksi kunnanvaltuuston 30.6.2021 hyväksymän Lasten ja nuorten 

seudullinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 – 2024. Suunnitelman tulee lain 

mukaan sisältää kunnan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot; 1) lasten ja nuorten 

kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä 

sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien 

hoitamiseksi käytettävissä ole vasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6) yhteistyön 

järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille palveluja tuottavien 



yhteisöjen ja laitosten välillä sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta” 

Suunnitelman on valmistellut seudullinen työryhmä, johon Karviasta on kuulunut 

liikuntasihteeri. 

 

Karvia osallistui aktiivisesti ”Älä välitä alkoholia” some-kampanjaan, jonka 

vaikutukset olivat mittavat. Koulujen päätöspäivä on suuri nuorisojuhla, jossa 

osalla nuorista tapahtumaan kuuluu alkoholin käyttö. Tämän vuoksi nuorten  

hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta järjestettiin Älä välitä alkoholia some- 

kampanja ajalla 21.5.-5.6.2021. Kampanjalla pyrittiin vaikuttamaan alkoholin  

välittämiseen alaikäisille ja toivottiin tarjontaryhmiä tehostamaan valvontaa ja  

henkilöllisyyspapereiden tarkistamista. Kampanja toteutettiin jakamalla videoita 

kunnan omissa sosiaalisen median kanavissa vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Liikuntasihteeri julkaisi 15 eri videota kunnan kolmessa facebook kanavassa. 

Katselukertoja oli tilastojen mukaan kaikkiaan 4833, tykkäyksiä ja jakoja 211 

sekä tavoitettavuusluku 10801. Kampanjan järjestävät Satakunnan ehkäisevän 

päihde- ja mielenterveystyön toimijat yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana 

oli muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitos, kokemustoimija, tanssiryhmä 

ja urheilijoita. 

 

 Karviatalon ja Opinpolun liikunta- ja harrastetilat ovat haettavana ja ilmoitus 

       on julkaistu Ylä-Satakuntalehdessä, kunnan nettisivuilla ja some-kanavilla.  

       Yhdistykset ja yhteisöt, jotka haluavat omia harrastevuoroja, tulee ilmaista 

        toiveensa liikuntasihteerille 20.8.2021 mennessä.  

 

 Merkittiin tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat  

               liikuntatoiminnan ja nuorisotyön valtionavun yksikköhinnat vuonna 2021. 

                      Liikuntatoimen yksikköhinta on 12 euroa kunnan asukasta kohden.  

                      Nuorisotyön yksikköhinta on 15 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden 

 

 

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

 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

26 § Liikuntasihteeri kertoi, että Alkkian kylätoimikunta on perusparantanut Alkkian 

pururata-Tervatuvan välistä latuverkostoa, leventänyt ja hoitanut parkkipaikan 

talviauraukset sekä kehittänyt kyläkunnan hiihtoliikunnan edellytyksiä. Asko 

Alkkiomäki on antanut maillaan olevan taukotuvan yleiseen käyttöön ja rakentanut 

paikalle käymälän. Eri kohteisiin myönnetään yhteensä 1100 euroa kohdeavustusta. 

 

 Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 17.55 

  

 

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

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Vapaa-ajanlautakunta 

10.8.2021 Pykälät 

16-26 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 16-26 

 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 16.8.2021 
Annettu tiedoksi 16.8.2021                                                        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


 


