VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 5/2017
Aika

Maanantai 20.11.2017 klo 18.00 – 19.35

Paikka

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä

Väinö Hautaluoma
Esa Pukkila
Samuli Juurakko
Eija Nevala
Kristiina Loopere
Elina Kyyhkyharju

puheenjohtaja, poissa § 53
varapj, puheenjohtajana § 53
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

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

liikunta-raittiussihteeri
nuorisosihteeri
liikuntaneuvoja
vs. nuorisosihteeri
nuorisovaltuuston edustaja, poissa § 53

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 22.11.2017
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 23.11.2017
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 49

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 § 50

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

LIIKUNTANEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN
Vltk § 38

Karviatalon laajennuksen ja uuden kuntosalin myötä liikunnanohjauksen ja
ennaltaehkäisevän työn tarve on entisestään lisääntynyt Karviassa. Vuodesta 2011
lähtien liikuntatoimessa on toiminut päätoiminen, mutta määräaikainen
kuntosaliohjaajana ja kuluvan vuoden ajan liikuntaneuvojan nimikkeellä.
Määräaikaisuus on kestänyt yhtäjaksoisesti seitsemän vuoden ajan ja tänä aikana
toiminta on monipuolistunut ja osoittautunut tuloksekkaaksi. Kunta on säästänyt
ennaltaehkäisevällä työllä vuosien varrella mittavan summan sosiaali- ja
terveysmenoissa ja kuntalaisten hyvinvointi on parantunut.
Maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtäväksi jää kuntalaisten hyvinvoinnin
edistäminen. Valtionosuuksien määräytymisessä tämä on yksi kriteereistä.
Liikuntapalvelujen kehittämisen sekä liikuntaneuvonnan ja –ohjauksen jatkuvuuden
kannalta on tärkeää, että liikuntaneuvojan toimi vakinaistetaan.
Liikuntasihteerin päätösesitys
Lautakunta tutustuu liikuntasihteerin esittämiin perusteluihin sekä päättää esittää
kunnanhallitukselle liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista 1.1.2018.
Päätös:
Liikuntaneuvoja kertoi liikuntaneuvojan työstään ja erityisryhmien ohjauksista, kuten
äiti/lapsi vauvajumpasta, lapsiparkista ja vanhempien omasta liikunta-ajasta sekä
suositusta seniorien tasapainojumpasta. Ajanvarauksella saliohjauksia, laiteopastuksia
ja liikuntaneuvontaa ollut 80 kertaa. Edelleen liikuntaneuvoja on tehnyt
henkilökohtaisia sali- ja treeniohjelmia reilut 30 kappaletta. Yksilölliselle ravinto- ja
liikuntaneuvonnalle on kysyntää. Tutustuttiin myös liikuntaneuvojan esityksestä hänen
ohjausraporttiin. Liikuntaneuvoja poistui kokouksesta päätöksen ajaksi 18.20-18.30.
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että maakuntauudistuksen myötä
paikallistasolla hyvinvointipalvelut ja liikuntaneuvonnan tarve vain lisääntyy ja
tuleviin haasteisiin on varauduttava. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle
liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista vuoden alusta 1.1.2018 alkaen.

KH § 199

Hallintosäännön 46 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevan henkilön
ottamisesta. Kunnanhallituksen antamisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden
(23. 1. 2017 § 6) vakinaisien työsuhteiden täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen
lupaa.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää antaa vapaa-ajan lautakunnalle luvan ottaa vakinaiseen
työsuhteeseen liikuntaneuvoja 1. 1. 2018 alkaen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa vapaa-ajan lautakunnalle luvan ottaa vakinaiseen
työsuhteeseen liikuntaneuvoja 1.1.2018 alkaen.

Vltk 51 §

Kunnanhallituksen 16.10.2017 tekemän päätöksen KH § 199 mukaan vapaaajanlautakunta sai esityksensä mukaan luvan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen
liikuntaneuvojan 1.1.2018 alkaen.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee asian tiedokseen saatetuksi ja päättää ottaa liikuntaneuvoja Tiina
Kosken vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2018.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vltk 52 §

Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 26.9.-20.11.2017
koskien liikuntatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti
ja niistä on pidettävä kirjaa
- päätös 2.11.2017 Kirin voimailujaosto, valmennus- ja kilpailutoimintaan
- päätös 2.11.2017 Kirin jääkiekkojaosto, harrastejääkiekon kustannuksiin
- päätös 20.11.2017 Kirin hiihtojaosto, matkat Jämin hiihtotunneli, tykkilumi
- päätös 20.11.2017 Kirin lentopallojaosto, F-junioritoiminnan käynnistäminen

650 €
800 €
800 €
700 €

Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset
tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
Päätös:
Edellisten lisäksi merkittiin tiedoksi vielä kaksi kokoukseen mennessä saapunutta
kohdeavustuspäätöstä. Lautakunta hyväksyi esityksen ja päätti, ettei käytä Kuntalain
51 §:n mukaista otto- oikeuttaan.
- päätös 20.11.2017 Karvian Martat ry, Torron talvitapahtuman organisointi
650 €
- päätös 20.11.2017 Kirin YU-jaosto, junioritoiminta/seurakisojen organisointi 650 €

VUODEN URHEILIJAN VALINTA
Vltk 53 §

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vuosittain valita Vuoden urheilija, jonka
Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy palkitsee. Vuoden urheilijaksi voi tulla valituksi
vain kerran ja nimeämisen perusteena on urheilijan urheilumenestys, hyvät ja raittiit
elämäntavat, hyviin tapoihin esimerkillään osoittava, Karvian kunnassa asuva ja
15-vuotta täyttänyt henkilö. Vuoden urheilijoita on valittu vuodesta 1959 lähtien.
Karvian liikuntatoimi on pyytänyt joka kotiin jaettavan kuntatiedotteen sekä
paikallisen urheiluseuran jaostojen kautta esityksiä perusteluineen urheilijan,
kuntoilijan ja seuratyöntekijän nimeämiseksi. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään
aina kokouspäivään asti.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta keskustelee vuoden urheilijaehdokkaista ja nimeää vuoden urheilijan
2017.
Päätös:
Väinö Hautaluoma ja Juho Syrjäläinen poistuivat esteellisenä kokouksesta päätöksen
ajaksi klo 18.15 - 18.24. Tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Pukkila
ja pöytäkirjan tarkastajaksi Kristiina Loopere.
Lautakunta keskusteli asiasta ja valitsi yksimielisesti Vuoden urheilijaksi 2017
murtomaahiihtäjä Juho Syrjäläisen. Juho on 16-vuotias ja kilpaillut valtakunnallisissa
Koululiikuntaliiton kisoissa ja Hopeasompahiihdoissa 13-vuotiaasta lähtien ollen aina
30. parhaan joukossa. Hopeasompa 2016 (15v) perinteisellä tyylillä sijaluku 28.
Vuonna 2017 Lapissa sprinttikisoissa sijaluku 25. (151 osallistujaa). Kansallisissa
hiihtokisoissa Juho on saavuttanut useampia mitaleja. Edustaa nykyisin Jämin
Jännettä, josta myös valmentaja. Seuravaihto siksi, että useampia seurakavereita ja
pääsee näin osallistumaan myös viestikisoihin. Lisännyt harjoitusta nousujohteisesti ja
kilpailee edelleen aktiivisesti.

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Vltk 54 §

Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut kunnan liikuntatoimien avustuksella
vuosittain kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. Kunniakirjan ja palkinnon
on saanut tähän mennessä yli 850 lounaisuomalaista urheiluseuran vapaaehtoistyöntekijää. Palkitut tekevät paikkakunnillaan arvokasta työtä liikunnan parissa.
Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan
taustatyötä kunnassa. Henkilö voi olla puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
lipunmyyjä, järjestysmies tai valmentaja. Aktiiviurheilijat eivät tule kysymykseen.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toivoo, että oman paikkakuntanne seuratoiminnan tukemiseksi jokainen alueen kunta nimeäisi tänä vuonna paikkakunnaltaan
vuoden seuratyöntekijän. Palkinnot jaetaan Satakunnan Urheilugaalassa 10.2.2018
Porissa juhlatila Cygnaeuksessa. Palkittavat kutsutaan gaalaan.
Liikuntasihteerin päätösesitys
Lautakunta keskustelee ehdokkaista ja päättää valita vuoden seuratyöntekijän 2017.
Päätös:
Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Karvian Kirin yhdistysaktiivi Päivi Tuuliniemi.
Hän on toiminut ja toimii edelleen monissa seuran jaostoissa luottamustoimissa.
Tuuliniemi ei pelkää vastuuta, on luontainen organisaattori ja talkooaktiivi. Lisäksi
hän toimii valmennus- ja ohjaustehtävissä. Meriittilista; Kirin johtokunnan sihteeri
v 2012 – 2017, voimistelun ohjaaja ja voimistelujaoston sihteeri v 2013 – 2017,
punttikoulun ohjaaja v 2015 – 2017 ka voimalujaoston sihteeri v 2016 – 2017.

VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA
Vltk 55 §

Vuoden urheilijan rinnalle on valittu vuodesta 1991 vuoden kuntoilija, joka tunnetaan
paikkakunnalla aktiivisena liikunnan harrastajana. Kuntoilijaksi valittu on liikkuva
esimerkki muille kuntalaisille omaehtoisesta terveyden sekä fyysisen ja henkisen
hyvinvoinnin vaalimisesta. Vuoden kuntoilija liikkuu ja kuntoilee omaksi ilokseen,
eikä hänellä ole kilpailullisia tavoitteita.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta nimeää vuoden kuntoilijan 2017 ja luovuttaa hänelle palkinnoksi
lahjakortin urheiluasun hankintaa varten.
Päätös:
Vuoden kuntoilijaksi valittiin yksimielisesti Jouko Lamminmäki Alkkiasta. Hän
pyöräilee ja hiihtää vuosittain tuhansia kilometrejä sekä on ottanut aktiivisesti osaa
sekä paikalliseen että Satakunnan haastehiihtoon ja –pyöräilyyn. Edelleen Jouko
Lamminmäki on vuosikymmenet kunnostanut ja tehnyt moottorikelkalla latuja
Alkkian valoladulle ja pidempää latuverkostoa akselilla Tervatupa – Alkkian pururata.
Alkkiassa on järjestetty useita haastehiihtotapahtumia. Tänä vuonna Jouko
Lamminmäki paransi kyläkunnan liikuntaedellytyksiä ja rakensi talkoilla upean
laavun Alkkian kuntoradan varteen.

STIPENDIT NUORILLE URHEILIJOILLE
Vltk 56 §

Kunnan liikuntatoimi on palkinnut Karvian Kirin jaostojen esityksestä eri urheilulajeissa ansioituneet ja aktiiviset alle 16-vuotiaat nuoret. Kirin jaostoille on annettu
aikaa tehdä esityksiään aina kokouspäivään edeltävään iltaan asti, joten liikuntasihteeri antaa palkitsemis- ja jakoesityksen illan kokouksessa.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin esityksen stipendien jaosta 2017.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Itsenäisyyspäiväjuhlassa palkitaan seuraavat
nuoret urheilijat; Eemil Eloranta, Miisa Salo, Fiia Ala-Kantti, Nella Raitaluoma,
Jaakko Ylilammi, Aaro Ylilammi, Jessika Koivumäki (Yleisurheilu), Henna MäkiKulmala, Janna Pihala, Minea Salo, Lumia Nevala, Jolanda Mustasilta, Satu Alatalo,
Venla Halmela, Joonatan Ylilammi, Mikael Kuusisto (Voimistelu), Niko Halmela,
Elias Kaurahalme, Mikko Käkelä (Voimailu), Jami Räty (Lukkopaini), Tatu Ylimäki,
Aatu Mustajärvi ja Akseli Alatalo.

KARVIAN KULTTUURITEKOPALKINTO 2017

Vltk 57 §

Vuosittain Karvian vapaa-ajanlautakunta nimeää vuoden kulttuuritekopalkinnon
ansioituneelle karvialaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai yksityiselle. Palkinto on 250
euron stipendi, kunniakirja ja kukkakimppu. Palkinto luovutetaan saajalle kunnan
itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2017.
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2017 kulttuuritekopalkinnosta.
Päätös:
Lautakunta keskusteli asiasta. Nettisivujen kautta oli tullut esityksiä
kulttuuritekopalkinnon saajaksi. Ehtona on että palkinnon saaja on Karviassa kirjoilla
ja tämän kriteerin on täytyttävä. Valituksi tuli Karvian Teatteriyhdistys ry.

ILMOITUSASIAT
Vltk 58 §

Liikuntapalvelut ideoi ja otti vuoden alusta käyttöön uuden vain naisille kohdistetun
IhaNaiset tapahtuman. Suunnittelusta ovat vastanneet idean äiti liikuntapalvelujen
lavisohjaaja Sari Penttilä, liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi ja liikuntaneuvoja Tiina
Koski. Naisten hemmottelupäivää on toteutettu nyt neljä kertaa ja ne ovat saaneet
hyvän vastaanoton. Ohjelma on ideoitu terveysliikuntateemoja mukaillen yhteistyössä
paikallisten yritysten ja osaajien kanssa. IhaNaiset tapahtumien ketju jatkuu 2018.
Merkitään tiedoksi OKM/8/691/2017 kirje ajankohtaista liikuntatoimen kentässä.
Willin Kansan viikon 2017 osallistujat, menot ja tulot tuotiin tiedoksi kokouksessa.
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä esitteli Karvia Laulaa ja Soi viikon 2018 ohjelmaluonnoksen
Liikuntasihteeri esitteli Posan alueen LIPAKE – suunnitelmia ja paikallista
liikuntapuuta eli matalan kynnyksen liikunta- ja ohjauspalveluja.
Merkittiin tiedoksi, että kunnanhallitus on varannut talousarviokäsittelyn yhteydessä
nuoriso-ohjaajan palkkakuluihin 4000 euroa, mikä lisättiin nuorisotoimen
vastuualueelle.
Lautakunta merkitsi tiedokseen saatetuksi, että Tiina-Kaisa Aro-Heinilä osallistuu
tammikuussa Folklandia risteilylle ja työväen näyttämöpäiville Mikkelissä.
Merkittiin tiedoksi, että viimeisessä kuntatiedotteessa on pyydetty esitykset Karvian
Kirkonkylän koulun tilojen käytöstä 30.11.2017 mennessä

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk 59 §

Lautakunta päätti myöntää nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimen laskujen
hyväksymisoikeuden Tiina-Kaisa Aro-Heinilälle 1.12.2017 alkaen. Tiina-Kaisa AroHeinilän henkilökohtaiset laskut hyväksyy joko puheenjohtaja, kunnansihteeri tai
kunnanjohtaja. Tiina-Kaisa Aro-Heinilän nimenkirjoitusnäyte toimitetaan kirjanpitoon
___________________________
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
Karvian suojeluskunnan arkisto on löytynyt Nuorisoseurantalo Sampolan yläkerrasta.
Suojeluskunnan historia on merkittävä osa kunnan kotiseutuhistoriaa. Suojeluskunta
vastasi vankileiri 2 asiakirjoista Alkkian varavankilassa, joten arkisto on luetteloitava
ja säilytettävä Karvian kunnan kotiseutuarkistossa.
Seuraava kokoukseen Tervatuvalle maanantaina 4.12.2017 klo 18.00 kutsutaan
mukaan myös kaikki varajäsenet.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk 60 §

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

