VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2017
Aika

Maanantai 29.5.2017 klo 19.00 – 19.55

Paikka

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä

Ilmo Törmä
Esa Pukkila
Rauni Virtanen
Juha Rinne
Anne Aho

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Anne-Marie Viitala
Johanna Välimäki
Jaana Niemenmaa

jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja

Muut saapuvilla olleet
Sirpa Ala-Rämi
Maria Laaksoharju
Tiina Koski
Juho Syrjäläinen

liikunta-raittiussihteeri
nuorisosihteeri
liikuntaneuvoja
nuorisovaltuuston edustaja

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 31.5.2017
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 7.6.2017
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 25

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Vltk § 26

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

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSTEN JAKO
Vltk 27 §

Liikuntatoimen tulosalueen talousarviossa on varattu 13 500 euroa jaettavaksi perusja kohdeavustuksina paikallisille liikuntajärjestöille sekä liikuntakasvatustyötä sekä
kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäville kyläyhteisöille ja kylätoimikunnille.
Tästä summasta liikuntatoimen on lautakunnan aikaisempien päätösten mukaan vuosittain varattava Willin Karvian juoksun tappiontakuusummaksi 1500 euroa. Mikäli
tappiontakuuta ei haeta, voidaan takuusumma jakaa myöhemmin kohdeavustuksina.
Näin ollen perus- ja kohdeavustuksiin jää määrärahaa 12 000 euroa.
Vapaa-ajanlautakunnan perusavustukset oli haettavana Ylä-Satakunta lehdessä ja
määräaikaan 28.2.2017 mennessä tuli kaksi hakemusta. Karvian Kirin hakemus, jossa
anottiin perusavustuksena 6 000 euroa ja Saunaluoman Kiistan 300 euron anomus.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää jakaa 12 000 euron avustusmäärärahat paikallisille liikuntajärjestöille 20% perusavustuksina 2400 euroa ja 80% kohdeavustuksina 9600 euroa.
Edelleen lautakunta päättää myöntää Karvian Kirille perusavustuksena 2100 euroa ja
Saunaluoman Kiistalle 300 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.5.2017
Vltk 28 §

Nuorisotoimen vastuualueelta on haettu kohdeavustusta seuraavasti:
- Karvian kuvataiteen perusopetusryhmät hakevat kohdeavustusta leireihin
Tervatuvalla 12.-13.6. ja 14.-16.6. nuoriso-/kuvataideleirin organisointikuluihin
Rajakallion tilalla 1.500 € osallistujia 40
- Karvian Drinker´s hakee kohdeavustusta 500 € Suomijärven lavalla 10.6.
järjestettävän tapahtuman markkinointikuluihin 500 €
Nuorisosihteeri on jakanut nuorisotoimen kohdeavustusta 500 € kuvataiteen
perusopetusryhmien kesäleirikuluihin ja 500 € Karvian Drinker´s bileet 10.6.
markkinointikuluihin.
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi nuorisotoimen kohdeavustusten
jaon. Vapaa-ajanlautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51§:n mukaista ottooikeutta.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vltk 29 §

Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-29.5.2017
koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti
ja niistä on pidettävä kirjaa
- päätös 29.5.2017 Karvian Reserviläiset ry, ulkoilutapahtuma/pilkkikisa
- päätös 29.5.2017 Alkkian kylätoimikunta, kylän uimahallimatka
- päätös 29.5.2017 Akrobatiavalmentajat, koulutus- ja valmennustuki
- päätös 29.5.2017 Kuvataiteen perusryhmä, ratsastuskoulutus/-vaellus

350 €
300 €
800 €
400 €

Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset
tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

ÄSSÄKENTÄN VALINTA YHTENÄISKOULUN PIHAAN
Vltk 30 §

S-ryhmä, Pirkanmaan Osuukauppa ja Suomen Palloliitto on myöntänyt 14.12.2016
Karvian yhtenäiskoulun monitoimikenttähankeelle 10 000 euron rakennusavustuksen
nk. Ässäkentän hankintaa varten. Avustus maksetaan rakennuttajalle seuraavien
ehtojen mukaisesti.
Rakennuttaja eli Karvian kunta vastaa pohjarakentamisesta, mikä on suoritettu
laitetoimittajien toiveiden mukaisesti. Palloliitto on valmiiksi kilpailuttanut vuoden
2017 kenttätoimittajat; Kompan Suomi Oy, Leikkiset Oy ja Lappset Group Oy.
Ehdoissa todetaan, että rakennuttaja ja kenttätoimittaja sopivat keskenään kentän
hankinnasta, asennustyöstä ja rakennushankkeeseen liittyvistä sopimuksista.
Kenttätoimitus ja –asennuksen toivotaan olevan valmis 31.7.2017 mennessä.
Kentän valmistumisen jälkeen kunta sitoutuu järjestämään kentällä avajaistilaisuuden,
johon koulun oppilaat osallistuvat. Lahjoittajatahoilla on oikeusesitellä toimintaansa
avajaistilaisuudessa. Kenttään asennetaan Ässäkenttäkyltti, johon onpainettu kentän
yhteistyökumppaneiden logot. Rakennuttaja sitoutuu vastaamaan jatkossa kentänhoidosta ja ylläpidosta, sekä osallistumaan Ässäkenttäohjelman käyttäjätutkimukseen
Kilpailutettuun tarjoukseen (25 500 €) kuuluvat; 21mx12m aidattu pelialue, jossa
tekonurmipinta, päädyissä 3m x 2m jalka-/käsipallomaalit, laitojen ulkopuolella
lentopallotolpat ja koripallokorit juniorikorkeudella sekä pinta-asennus kivipainoilla.
Karvian kunta on pyytänyt laitetoimittajilta monitoimiareenasta (= Ässäkenttä)
tarjouksen 29.5.2017 klo 12.00 mennessä seuraavin muutosesityksin;
 24x12m aidattu pelialue, jossa tekonurmipinta ja futsal-viivoitus.
Tekonurmen tulee ylittää kauttaaltaan pelialue 0,80 m vara-alueineen
erillisen asennusohjeen mukaan.
 peliareenan laidoissa oltava niin tiheä laudoitus, ettei sählypallot läpäise
laitaa eli rakoväli pitää olla alle 70 mm
 päädyissä 3m x 2m jalka-/käsipallomaalit
 laitojen ulkopuolella lentopallotolpat, verkko ja koripallokorit molempiin
päihin juniorikorkeudella
 syväperusteinen asennus, johon kuuluvat tolppien kaivuu, asennus,
tekonurmen alle tulevan viimeistelypinnan levitys ja tasaus parhaimman
lopputuloksen saamiseksi
 monitoimiareenan syväasennuksessa käytettävä kestävän rakenteen
saamiseksi betonointia tai teräsankkureita.
Tekonurmen lisätarve muodostuu seuraavasti; reunan tulee ulottua kauttaaltaan 0,80
metrin peliareenan laitojen ulkopuolelle, jotteivät katsojat (oppilaat) potki tekonurmen
reunaa rullalle tai soraa kentälle seistessään laidan takana. Kaikki tarjotut tuotteet
tulee olla turvallisuusstandardin alaisia ja mukaisia sekä Suomen olosuhteisiin
soveltuvia.

Liikuntasihteerin päätöesesitys:
Vapaa-ajanlautakunta keskustelee saapuneista tarjouksistaja ja päättää valita
Ässäkentän laitetoimittajan, jonka tarjous on hinta-/laatusuhteeltaan parhain tilaajalle.
Päätös :
Lautakunta keskusteli tarjouksista, punnitsi kentän tarjoamia ominaisuuksia ja päätyi
yksimielisesti valitsemaan hinta-/laatusuhteeltaan tilaajalle parhaimman
kenttäkokonaisuuden, Leikkiset Oy:n tarjouksen.

ILMOITUSASIAT
Vltk 31 §

Liikuntatoimi oli järjestämässä Karvian kuntoutuksen ja apteekin kanssa
varttuneemman väen Liikettä niveliin tapahtumaa 3.5.2017. Alkulämmittelyn ja
kävelyliikunnan lisäksi apteekissa oli tarjolla lämmintä juotavaa ja tuotenäytteitä.
Liikuntasihteeri kirjoitti ja kertoi Oma+ apteekkilehdessä ikäihmiselle räätälöidyistä
paikallisista palveluista sekä esitteli liikuntaneuvoja Tiina Kosken.
Haastepyöräilyn aloitustempauksen Karvia-Honkajoki pyöräilymaaottelun voitti
niukasti Karvia 110 – 98. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui 208 kuntoilijaa, joille
vuoden pyöräilykunta tarjosi munkkikahvit. Kirkonkylän maatalousnaisten
pyöräilyhaasteen Torron harrastekeskukseen vastaanotti 102. Nuorisovaltuuston
kutsun Kaija ja Rauno Hautaluoman pihapiiriin kuulivat lumisateessa 84 pyöräilijää.
Partakylän haaste kannusti kuntoilijat Tuula Katajamäen pihaan, jossa vieraili
kaikkiaan 114 kuntalaista. Maa- ja kotitalousnaisten haasteen helluntaina vastaanotti
Alkavan kylään, Eija Iso-Karvian luokse 84. Alkkian pyöräilyssä, tutussa miljöössä
Eila Ahon pihassa kävi 102 pyöräilijää. Jäsenille jaettiin kesän 2017 pyöräilypassi.
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 2.5.2017 KH § 94 vuoden 2017 asevelvollisten
kutsuntojen kutsuntalautakuntaan kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämi ja varaedustajaksi Kaija Kankaan. Kutsunnat ovat Niinisalossa 29.8.2017.
Liikuntaneuvoja kertoi, että maanantain senioreiden tasapainojumpassa on
neljäkymmentä harrastajaa, äiti-/isä vaivajumpassa ja lapsiparkissa kymmenkunta
palvelun tarvitsijaa sekä nuorten Dance tanssiryhmässä parikymmentä harrastajaa.
Ryhmä valmistelee esityksen Karvia-Päiville. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa,
testauksia ja ohjelmia on saanut tehdä kiihtyvässä tahdissa. Liikuntaneuvojan ohjausja neuvontapalvelut on otettu hyvin vastaan. Edelleen hän tiedotti, että kesän
uimakoulut järjestetään kahdessa erässä Kankaanpään uimahallissa 12.-16.6.2017.
Uimakouluissa avustaa liikuntatoimiston kesätyöntekijä Salla Heiniluoma.
Musiikkinäytelmä Kohtalon tango ulkomuseoalueella 28.6.-27.7.2017. Esityskertoja
kolmetoista. Maalaiskomedia Käpyhovi taistelee ulkomuseoalueella 29.7.-8.8.2017.
Esityskertoja kymmenen.
Willi Karvia dokumenttiesitykset Karviasalissa lauantaina 5.8.2017 klo 13.00 ja 15.00
sekä sunnuntaina 6.8.2017 klo 13.00 ja 19.00. Liput ovelta 5 euroa.
Dokumenttielokuvia myydään esitysten yhteydessä 10 euroa kappale.
Nuorten bileet Karviatalossa perjantaina 4.8.2017 klo 21.00-24.00. Liput kymmenen
euroa. Esiintyjät Portion Boys ja Lord Est. Tapahtuman järjestävät nuorisotoimi ja
nuorisovaltuusto.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk 32 §

Päätettiin, että Kohtalon tango esiintyjäryhmä voi käyttää majoitus- ja leiritoimintaan
Jokipirttiä kesäaikaan hintaan 1000 euroa. Käyttövuorokausia on noin 35. Vuokra
peritään kulttuuri- ja nuorisotoimen sisäisinä vuokrina
Viranhaltijat tiedottivat, että kunnanhallitus on päättänyt aloittaa kuntatiedotteiden
jakelun Karvian jokaiseen talouteen. Tiedotteita tulee loppuvuodesta kuusi kappaletta
seuraavan aikataulun mukaan 8.6., 17.8., 14.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. Jakelupäivä on
aina torstaina. Tiedotteen kokoaa Marianne Ojala. Tiedotteeseen voi antaa
tapahtumatietoja ensisijaisesti kunta ja kolmas sektori. Kustannuksista vastaa
kunnanhallitus.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk 33 §

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

