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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 14

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Vltk § 2

Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Virtanen ja Esa Pukkila

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016
Vltk 16 §

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä
tulos- ja rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Tilinpäätöksen laadinnasta on säädökset kunta- ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on
kalenterivuosi. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 §:n mukaan toimintakertomus
on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanhallitus,
jonka on selvitettävä valtuustolle sen tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen
päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimusja kehitystoiminnan laajuudesta. Lisäksi tulee antaa selvitys mahdollisista projekteista;
projektin tarkoitus ja tavoitteet, kesto, talousarvio ja kunnan osuus kustannuksista.
Projekteiksi tulee lukea sellaiset hankkeet, joissa kunta on hallinnoijana että myös sellaiset, joissa kunta on mukana yhtenä osapuolena, mutta hallinnointi tapahtuu
muualla.
Tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä pyydetään täyttämään pyydetty toteuttamisvertailu maaliskuun 24.3.2017 mennessä. Mikäli
toimielin haluaa, se voi tehdä toteuttamisvertailua laajemmankin katsauksen toiminnastaan.
Viranhaltijat valmistelevat parhaillaan toimintakertomuksia ja esittelevät ne
kokouksessa.
Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta hyväksyy viranhaltijoiden laatimat toimintakertomukset vuodelta 2016.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET 2017
Vltk 17 §

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.
Nuorisotoimen vastuualueella on tänä vuonna avustusmäärärahaa 12.500 euroa, josta
5.000 euroa on varattu 4H-yhdistykselle palkka-avustusta. Yleis- ja kohdeavustuksiin
jää jaettavaksi 7.500 euroa. Määräaikaan 28.2.2017 mennessä vuosiavustusta on
haettu seuraavasti:
1. Karvian 4H-yhdistys ry
 palkka-avustusta
7.000 €
 yleisavustusta
2.000 €
2. Karvian Majavapartio
 yleisavustusta
500 €
3. Karvian yläkoulun oppilaskunta
 yleisavustusta toimintaan 1.000 €
4. MLL:n Karvian yhdistys
 yleisavustusta toimintaan 1.000 €
5. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys
 yleisavustusta toimintaan 1.500 €
6. Karvian Teatteriyhdistys ry
 yleisavustusta toimintaan 1.500 €
yhteensä haettu

14.500 €

Nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää myöntää 4H-yhdistykselle palkka-avustusta 5.000 €. Edelleen
lautakunta päättää jakaa vuosiavustukset seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karvian 4H-yhdistys
Karvian Majavapartio
Karvian yläkoulun oppilaskunta
MLL:n Karvian yhdistys
Karvian Kansanmusiikkiyhdistys
Karvian Teatteriyhdistys ry
yhteensä jaettu:

2.000 €
250 €
1.000 €
1.000 €
500 €
1.000 €
10.750 €

Jakamatta jää 1.750 €, mikä varataan nuorisotoimen kohdeavustuksiin.
Päätös:
Juha Rinne ja Susanna Raiskio poistuivat esteellisenä tämän pykälän ajaksi. Juha
Rinteen tilalle saapui klo 19.20 Arto Papunen. Lautakunta keskusteli vuosiavustusten
jakamisesta ja hyväksyi ne päätösesityksen mukaan. Päätöksen jälkeen Arto Papunen
poistui klo 19.22 kokouksesta.

NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 23.3.2017
Vltk 18 §

Nuorisosihteeri voi harkintansa mukaan myöntää kohdeavustusta nuorten
vapaille toimintaryhmille, nuorisoyhdistyksille ja nuorisotyötä tekeville yhteisöille.
Jos lautakunta jakaa yleisavustukset esityksen mukaisesti, jää kohdeavustuksiin
jaettavaksi 1.750 euroa.
Kohdeavustuksia on haettu seuraavasti:
1. Karvian Teatteriyhdistys lasten teatterileirikuluihin
500 €
2. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys ry lasten musiikkileirikuluihin
ja konserttikuluihin
500 €
3. Karvian 4H-yhdistys ry yläkoululaisten nuorten retkikuluihin
ja seinäkiipeilyretkeen
400 €
4. Karvian Majavapartio kesäleirikuluihin
200 €
5. Yläkoulun 9. luokka leirikoulu Ylläksellä 3. – 7.4.
570 €
Haettu yhteensä:

2.170 €

Nuorisosihteeri on jakanut kohdeavustukset seuraavasti:
1. Karvian Teatteriyhdistys
200 €
2. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys
200 €
3. Karvian 4H-yhdistys
200 €
4. Karvian Majavapartio
100 €
5. Yläkoulun 9. luokka
500 €
jaettu yhteensä:
1.200 €
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee kohdeavustusten jaon tiedokseen saatetuksi sekä päättää,
ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 23.3.2017
Vltk 19 §

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. Kohdeavustusmääräraha on 5.000 euroa.
Kohdeavustuksia on haettu kokoukseen mennessä seuraavasti:
1. Karvian soittokunta, toimintaan
2. Karvian Kotiseutuyhdistys
Kohdeavustus yläkoulun 9-luokkalaisten kotiseuturetkeen
3. Karvian naiskuoro, toimintaan
4. Nuorisoseuran näyttelijät
800,- Sampolan vuokriin
400,- roolivihkojen monistamiseen
100,- puvustus ja lavastekuluihin
100,- ilmoituskuluihin
200,5. Karvian Matkailuyhdistys
-Suomi 100 vuotta tapahtuman kuluihin,
-Karvia-Päivien ja Willin Kansan tapahtuman kuluihin
6. Karvian Teatteriyhdistys ry
-Tupateatterin Mama Rosen Paratiisi kuluihin
500,-Kesäteatterin Käpyhovi taistelee kuluihin
300,7. runoryhmä Ainot ja Reinot
-Suutarin tyttären pihalla-kuluihin
kirjailijavieras kuluihin, seniori tapahtumaan
8. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys ry
1000,-Musiikkinäytelmän Kohtalon tango
tuottamiseen ulkomuseolla
9. Sekakuoro Karpalot
-tapahtumien tuottamiseen
10. Saran Kyläyhdistys
-sota-ajan laulut konserttiin Saran talolla
11. Saunaluoma-Pukaran kylätoimikunta
300,-kulttuuritapahtumien tuottamiseen
12. Marjasuon Pienviljelijäyhdistys
kulttuuritoiminnan tuottamiseen
13. Karvian Nuorisoseura ry
500,-kohdeavustus Kyrönkankaan Pelimannipäivään 12.2
Yhteensä haettu

800,500,400,-

400,-

800,-

700,-

300,300,-

300,-

7.100,-

Nuorisosihteeri on jakanut kulttuuritoimen kohdeavustusta seuraavasti:
800 €  Karvian soittokunta
500 €  Karvian Ns, Karvian Teatteriyhdistys, Karvian Kansanmusiikkiyhdistys,
Karvian Nuorisoseuran näyttelijät.
200 €  Karvian Kotiseutuyhdistys, Karvian Matkailu ry, Karvian Naiskuoro,
sekakuoro Karpalo, runopiiri Ainot ja Reinot, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys,
Saunaluoma-Pukaran kylätoimikunta, Saran Kyläyhdistys
Jaettu yhteensä 4.400 €
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää merkitä kohdeavustusten jaon tiedotukseen saatetuksi. Lautakunta
ei käytä Kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

KARVIAN NUORISOVALTUUSTO
Vltk § 20

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa
perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryhmän turvaamaan
nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa.
Karvian nuorisovaltuusto perustettiin 9.3.2017 Karviasalissa. Nuorisovaltuustoon on
ilmoittautunut seitsemän nuorta. Valtuusto järjestäytyi 15.3.2017 seuraavasti: Aleksi
Liikala, puheenjohtaja, Juho Syrjäläinen, varapuheenjohtaja, Mimosa Nevala, sihteeri,
Eetu Suoneva, tiedottaja, Juho Käkelä, Mika Järvinen ja Väinö Hautaluoma.
Valtuusto laati ja hyväksyi itselleen säännöt 22.3. (liitteenä)
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston säännöt ja esittää ne
kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Nuorisovaltuuston talousarvio sijoitetaan omalle
kohdalleen nuorisotoimen vastuualueelle. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2016
§ 96 päättänyt antaa kunnan 150 vuotta juhlarahat 4.425 euroa nuorisovaltuuston
käyttöön.
Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus siirtää 4.425 euroa nuorisotoimen
vastuualueelle perustettavaan kohtaan ”nuorisovaltuusto”. Valtuusto voi käyttää
määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, retki- ja tapahtumakuluihin.
Vapaa-ajanlautakunta esittää myös että kunnanhallitus ja lautakunnat kutsuvat
nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.
Päätös:
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston
säännöt (liite). Edelleen lautakunta päätti kutsua nuorisovaltuuston edustajan
kokouksiinsa.
Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston
perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Lautakunta esittää myös, että
kunnanhallitus ja muut lautakunnat kutsuvat nuorisovaltuuston edustajan
kokouksiinsa. Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan
nuorisotoimen vastuualueelle.

V

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA 27.4.2017
Vltk § 21

Kansallista veteraanipäivää vietetään monin juhlallisuuksin Satakunnassa Suomi 100
vuotta merkeissä. Puolustusvoimat saapuvat kaikille Satakunnan sankarihaudoille
laskemaan seppeleet. Haudalla on oltava kunniavartio kunnan puolesta järjestettynä.
Seppelepartiot lähtevät Porista noin klo 15.00 jälkeen.
Vapaa-ajanlautakunta kutsuu Karviasaliin kaikki veteraanit, invalidit, rintamamiehet,
lotat ja sotaorvot perheineen to 27.4. klo 10.30 alkaen. Vieraille tarjotaan lounas
musiikin säestyksellä ja heille esitetään Karviasalissa vanhusten palvelukotihoidosta
kertova näytelmä ”Mama Rosen paratiisi”. Näytelmän väliajalla on kahvitarjoilu.
Karvian reserviläiset ja LC Karvia pyydetään hoitamaan seppeleen lasku
sankarihaudalle ja kunniavartio klo 15.00 jälkeen omana tilaisuutenaan Karvian
sankarihaudalla.
Nuorisosihteerin päätösehdotus:
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy kansallisen veteraanipäivän juhlajärjestelyt esitetyn
mukaisesti.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi kansallisen veteraanipäivän juhlajärjestelyt. Päätettiin, että
Karvian soittokunta kutsutaan seppeleenlaskutilaisuuteen.

ILMOITUSASIAT
Vltk 22 §

Liikuntasihteeri tiedotti, että Suomi Pyöräilee yhteistyövaliokunta on valinnut
Karvian vuoden 2017 pyöräilykunnaksi. Perusteluna tunnustukselle ovat
pitkäjänteinen, vaikuttava ja kuntalaisia huikeasti aktivoiva työ pyöräilyn hyväksi.
Karviassa on toteutettu lähes vertaansa vailla olevaa kampanjointia, aktivointia sekä
pyöräilytapahtumien järjestämistä yhdessä kuntalaisten kanssa.
Karvia on ollut mukana Satakunnan haastepyöräilyssä vuodesta 1992 ja voittanut
ylivoimaisesti Vapusta juhannukseen kestävän kampanjan viimeisten kymmenen
vuoden ajan. Kuntalaisten pyynnöstä kampanjaa on jatkettu omatoimisesti ensin
elokuun ja nykyisin syyskuun loppuun. Suorituksia on kirjattu kesän aikana yli
20 000, joka on epävirallinen Suomen ennätys suhteutettuna kunnan asukaslukuun,
joka on 2475 asukasta.
Kuntalaiset ovat yhdessä jalostaneet pyöräilystä omaleimaisen, paikallisen tuotteen,
joka tutustuttaa asukkaat kotikunnan kulttuuriin ja luontoon. Haastepyöräilyn kylkeen
on kehitetty 25 oheistapahtumaa. Kerran viikossa järjestettävät pyöräilytapahtumat
keräävät 50-140 osalllistujaa / kerta, eli parhaimmillaan noin 6 prosenttia koko kunnan
asukkaista. Pyöräilyn ympärille on kuntalaisten aloitteesta syntynyt myös taidetta.
Kaikki alkoi yksittäisten kuntalaisten loihtimista tienvarsipatsaista, joissa kaikissa oli
pyörä mukana. Viiden viime vuoden ajan kunta on järjestänyt asukkaiden ja
matkailijoiden iloksi Pyöräilijäpatsas-kisan, jonka voittaja palkitaan polkupyörällä.
Myös pyörämatkailun ja maastopyöräilyreittien kehittäminen on Karviassa hyvässä
vauhdissa lähialueen kansallispuistot ja muut luontokohteet hyödyntäen.
Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen kertoi, että Karvia on
ensimmäinen pieni kunta, joka on koskaan saanut Vuoden pyöräilykunta –tunnustuksen. Karvian kunnianhimoinen asenne toimii loistavana esimerkkinä siitä, että
myös pieni kunta voi tehdä monipuolista ja edistyksellistä työtä pyöräilyn puolesta.
Tunnustus luovutettiin Karvian kunnan edustajille Suomi Pyöräilee -tietoiskussa
Helsingissä 17. maaliskuuta klo 12.00. Tunnustusta olivat vastaanottamassa
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi.
Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Vuoden
pyöräilykunta-tunnustuksen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen
turvallisuuden parantamiseksi.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk 23 §

Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin valtuustossa 16.3.2017 tehdyn Toni Hietasen
valtuustoaloitteen Kirkonkylän pururadan kunnostamiseksi. Yhtenäiskoulun
valmistumisen myötä Toni Hietasen mielestä pururata tulisi leventää, jotta siinä voisi
harrastaa sekä perinteistä että luistelutyylin hiihtoa. Pöytäkirjan otteessa todetaan
vielä, että pururata tulisi olla kunnan omistuksessa (Antti Otava). Jaakko Hietaluoma
toivoi, ettei latujen kunnostuksen jälkeen valaistulla ladulla käveltäisi.
Nuorisosihteeri esitteli Karvian Laulaa ja Soi viikon osallistujatilaston, menot ja tulot.
Lautakunta merkitsi ne tiedokseen saatetuksi.
Juha Rinne toivoi, että Karvian dokumenttielokuva esitettäisiin televisiossa.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk 24 §

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

