VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2021
Aika

Torstai 16.9.2021 klo 19.00 – 21.32

Paikka

Kunnanhallituksen huone

Läsnä

Kari Tuuliniemi
Eija Nevala
Anne Aho
Saija Heiniluoma
Liisi Milbach
Jukka Törmä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Rami Marttila

jäsen

Muut saapuvilla olleet
Sirpa Ala-Rämi
Tiina Koski

esittelijä/ptk.pitäjä
liikuntaneuvoja

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 17.9.2021
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 20.9.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
27 §

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
28 §

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 Anne Aho ja Saija Heiniluoma.

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

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY 2021
29 §

Kokouskutsu ja esityslista laitetaan kunnan verkkosivuille saataville ja lähetetään
sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kaikille niille, joilla läsnäolooikeus ja -velvollisuus eli lautakunnan jäsenille, viran- ja toimenhaltijoille,
kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle.
Kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja tarvittaessa myös sähköisesti etäyhteydellä.
Kokouspaikka on pääosin kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuone tai jokin
muu kunnantalolla oleva kokoustila.
Pöytäkirjan kopiot lähetetään tai asetetaan sähköisesti saataville kunnanjohtajalle,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille. Tarkastettu ja allekirjoitettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla mahdollisimman pian
tarkastamisen jälkeen.
Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä loppuvuodeksi 2021.
Päätös:
Vapaa-ajalautakunnan kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 19.15 tai
tarvittaessa muuna aikana.

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

TOTEUMAVERTAILUT 1.1.-31.7.2021
30 §

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 01.01-31.7.2021, jonka mukaan vapaaaikalautakunnan toimintatuloista on toteutunut 89% ja toimintakuluista on 39 %.
Kesäkuun alkuun jatkuneet tiukat kokoontumis- ja koronarajoitukset ovat estäneet
isompien tapahtumien ja konserttien järjestämisen mm. Karvian Laulaa ja soi viikko.
Myös avustuksia haettiin vähäisesti yhdistystoiminnan ollessa alkuvuonna tauolla.
Lasten ja nuorten osalta koronarajoituksia purettiin niin, että kesän kynnyksellä saatiin
toteutettua suunnitellut uimakoulut sekä lasten ja nuorten leirit. Menopuoli on ollut
hillittyä, sillä liikunta- ja nuorisotoimen hankkeet käynnistyivät vasta syyskuussa 2021
Liitteet:
•

Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-31.7.2021

Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee talousarvion toteutumavertailun ajalta 1-7/2021
tiedoksi.
Päätös:
Lautakunta merkitsi talousarvion toteumavertailun ajalta 1-7/2021 tiedokseen
saatetuksi.

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

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO-OIKEUS
31 §

Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten
vaikuttajaryhmän turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. Karvian
nuorisovaltuusto perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Keväällä 2021
valittuun nuorisovaltuustoon on ilmoittautunut kahdeksan nuorta.
Karvian nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.8.2021 päättänyt aikaisempien vuosien
tapaan nuorisovaltuuston edustajista kunnan toimielimissä. Nuorisovaltuusto on
valinnut edustajakseen vapaa-ajanlautakuntaan Juulia Hietaluoman.
Päätös nuorisovaltuustoedustajista toimielimiin on ehdollinen riippuen toimielinten
päätöksestä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustajalle. Karvian
kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää muiden kuin jäsentensä,
esittelijän, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksessaan.
Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta päättää kutsua nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.
Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Läsnäolooikeudesta voidaan lautakunnan yhteisellä päätöksellä poiketa ilman erillistä
perustelua.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

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

KIRKONKYLÄN LEIJONAPUISTON PERUSPARANNUS
32 §

Karvian liikuntatoimen investointiosaan on varattu 75 000 euroa Kirkonkylän
pururadan peruskunnostukseen ja muuttamiseen esteettömäksi. Hanke kulkee nimellä
”Kirkonkylän Leijonapuisto” ja siihen on saatu aluehallintovirastolta avustusta 33 750
euroa (45%). Laajan kuulemismenettelyn jälkeen 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. Esteetön kulkureitti on merkitty
kulunohjauksella pinnoittein, opastein ja laiterakentein niin, että käyttö on selkeää
koko perhekunnalle.
Hanke on jaettu maansiirto- ja sähköurakkaan sekä tilaajan itsensä tekemiin
laitehankintoihin. Kunnan pienhankintaohjeen (kh 98 § 31.5.2021) mukaan on
suoritettu kevyt kilpailutus (rakennusurakat 30 000-50 000), mikä toteutetaan
pääsääntöisesti sähköpostikyselynä. Hankinnasta on ilmoitettu sähköpostitse
kymmenelle maanrakennusurakoitsijalle ja neljälle sähköalan yritykselle.
Urakkatarjouspyynnöt on pyydetty toimittamaan maansiirtotöiden osalta 24.8.2021
klo 16 ja sähköurakan osalta 3.9.2021 klo 12 mennessä. Saapuneista tarjouksista on
tehty avauspöytäkirjat.
Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta tekee päätöksen urakoitsijoiden valinnasta ja valitsee
kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen antaneet urakoitsijat.
Päätös:
Vapaa-ajanlautakunta kävi ennen kokousta katsastamassa Kirkonkylän kuntoradan
perusparannustyömaan ja tutustui määräaikaan mennessä jätettyihin maansiirto- ja
sähkötarjouksiin. Urakkatarjoukset sähkötöistä suunnitelmien mukaan olivat antaneet
kaksi alan yrittäjää; Karvian Sähköpalvelu Oy 33 400 euroa ja LH Sähkö Oy 34 200
euroa. Urakkatarjouksen maansiirtotöistä oli antanut ainoastaan Veljekset Anttila Ky
37 173 euroa
Vapaa-ajanlautakunta valitsi yksimielisesti urakkaneuvotteluihin halvimman
vertailuhinnan tehneen Karvian Sähköpalvelu Oy:n ja maansiirtourakoitsijan
Veljekset Anttila Ky:n. Vapaa-ajanlautakunta valtuutti liikuntasihteerin suorittamaan
urakkaneuvottelut.

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

VUODEN 2022 TALOUSARVION LAADINTAOHJE
33 §

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.8.2021 (Kh 147 §) antanut ohjeet talousarvion
2022 laadinnasta. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan
taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä
mainittuna jaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2022, 2023, 2024 joista vuosi 2022 on
talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2021 talousarvio.
Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on
huomioitava. Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset
muutokset. Mikäli toiminnalliset muutokset vaikuttavat muiden toimielinten
toimintaan, tulee niistä keskustella ja sopia asianosaisten kanssa ennen
päätöksentekoa. Toiminnallisissa muutoksissa tulee etsiä synergiaetuja,
taloudellisuutta ja tehokkuutta koko kunnan näkökulmasta tarkasteltuna.
Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan arvioinnin perusteella.
Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle 15.10.2021 mennessä.
Liitteet:
•

Talousarvion laadintaohje 2021

Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee asian tiedoksi ja aloittaa talousarvion laadinnan
käymällä pohjakeskustelun asiasta.
Päätös:
Lautakunta merkitsi kunnanhallituksen talousarvio-ohjeet tiedokseen saatetuksi ja
kävi idearikkaan ja vilkkaan pohjakeskustelun, jolla luodaan lautakunnan TA ehdotus
vuodelle 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILMOITUSASIAT
34 §

Merkitään tiedoksi, että kokoontumisrajoitukset on poistettu kaikista
liikuntapalvelujen ohjausryhmistä eli ohjauksiin vapaapääsy. Edelleen käytössä ovat
opitut hygieniaohjeet (käsien pesu, käsidesit). Vaikka turvaväli -vaatimus poistui,
etäisyyksiä pyritään pitämään ja elämään “väljästi”. Myös kuntosalin sähköinen
varausjärjestelmä poistuu käytöstä. Edelleen merkataan tiedoksi syksyn liikunta- ja
harrastetilojen käyttövuorot sekä liikuntaneuvojan syksyn 2021 liikuntatarjonta.
Liikuntaneuvoja antoi kattavan selvityksen ohjaustoiminnan ja liikuntaneuvonnan
nykytilasta.
Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin.
Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa 2021 uusia kuntia.
Iäkkäiden liikuntaan panostaminen on tärkeää nyt, sillä korona-aika on lisännyt
erityisesti toimintakyvyltään jo heikentyneiden iäkkäiden liikkumisvaikeuksia.
Suomessa on tällä hetkellä yli puoli miljoonaa 75+ ikäistä. Selvitysten mukaan lähes
30 %:lla tästä ikäryhmästä on suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä.
Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa
heidän liikkumiskykyänsä. Hyvä lihaskunto mahdollistaa itsenäisen kotona asumisen.
Vahvat jalat ja hyvä tasapaino ehkäisevät myös kaatumisia ja niistä johtuvia
murtumien hoitokustannuksia. Kaatumiset johtavat Suomessa vuosittain noin 8000
lonkkamurtumaan, jonka yksittäiskustannus on noin 30 000 €. Näin ollen jo kahden
lonkkamurtuman ehkäisy voima- ja tasapainoharjoittelulla säästäisi sen verran rahaa,
että sillä palkattaisiin vuodeksi yksi liikunnan ammattilainen. Lisätietoja
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-kuntahaku-2021/.
Lautakunta suhtautui positiivisesti Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan osallistumiseen
ja ottaa asian käsittelyyn omana pykälänään seuraavassa kokouksessa.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU on lähettänyt kunnille Rajattomasti liikuntaa
kumppanuusverkoston sopimusmallin. Yhteistyön perusteet löytyvät liikuntalaista, joka
velvoittaa kuntia tekemään yhteistyötä sekä kehittämään kuntien välistä ja alueellista
yhteistyötä. Satakunnan Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston tavoitteena on
vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja
muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön
hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Tavoitteena on jatkaa jo syntyneiden
alueellisten työkalujen ja toimintatapojen kehittämistä sekä etsiä sellaisia uusia kehittämisen
osa-alueita, joille kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä on hyötyä niin liikunnan strategisen
asemoimisen, liikkumaan aktivoinnin kuin olosuhteidenkin kehittämisen näkökulmasta.
Karvian osalta kumppanuuden hinta on 0,30 senttiä per asukas + koulutus 350 ~ 1040 €.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus on voimassa, kun kaikki kunnat ovat
sen allekirjoittaneet. Sopimuksen voi irtisanoa kunkin kalenterivuoden ensimmäisen
kuuden kuukauden aikana niin, että sopimus päättyy kyseisen kalenterivuoden
loppuun. Karvia osallistuu muiden Satakunnan kuntien kanssa Rajattomasti liikuntaa
kumppanuusverkostoon ja varaa ko. rahasumman ensivuoden talousarvioon

Lautakunnan jäseniä ja muita luottamushenkilöitä kannustetaan vastaamaan
Satakunnan päihdetilanne kyselyyn 2021. Kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden
päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja
rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen
keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein
tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla
pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Satakunnassa. Kyselyyn
voi osallistua myös kunnan verkkosivuilla nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tiedon
keruusta vastaa asuinkuntasi ja käsittelystä vastaa Satakunnan tulevaisuuden sotekeskus-hanke.

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

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
35 §

Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 21.32

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

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Vapaa-ajanlautakunta

Liite pöytäkirjaan
16.9.2021

Pykälät

27-35

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35
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
Annettu tiedoksi 20.9.2021
Tiedoksiantaja: 20.9.2021

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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.
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
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/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

