VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 6/2017
Aika

Maanantai 4.12.2017 klo 18.00 – 19.34

Paikka

Tervatupa, Prinkkiläntie 180, 39965 Karviankylä

Läsnä

Väinö Hautaluoma
Esa Pukkila
Samuli Juurakko
Rami Marttila
Eija Nevala
Kristiina Loopere
Elina Kyyhkyharju
Iina Puskala
Matti Sairiala
Hilma Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Muut saapuvilla olleet
Sirpa Ala-Rämi
Maria Laaksoharju
Tiina Koski
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
Tiina Järvinen
Voitto Raita-aho

liikunta-raittiussihteeri
nuorisosihteeri
liikuntaneuvoja
vs. nuorisosihteeri
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu
Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla 7.12.2017
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 8.12.2017

SISÄLLYSLUETTELO:
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 6/2017 - 5/2020

3

KARVIAN HYVINVOINTIHAASTEET

4-5

NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 4.12.2017

6

ILMOITUSASIAT

6

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7

OIKAISUVAATIMUS

7

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vltk § 61

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 § 62

Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15.00 kunnantalolla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjatarkastajaksi valittiin Rami Marttila ja Eija Nevala.

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 6/2017 - 5/2020
Vltk § 63

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja
tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella.
Valtuusto valitsi kokouksessaan 5.6.2017 § 44 vapaa-ajanlautakuntaan seitsemän
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinaiset jäsenet
Väinö Hautaluoma, pj.
Esa Pukkila, vpj.
Mira Hautaluoma
Rami Marttila
Eija Nevala
Kristiina Loopere
Samuli Juurakko

varajäsenet
Manu Mahlamäki
Matti Sairiala
Elina Kyyhkyharju
Arto Lähdekorpi
Hilma Välimäki
Iina Puskala
Anne Aho

Edelleen kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 19.6.2017 § 129 lautakuntaan
edustajansa Tiina Järvisen. Edustajalla on lautakunnan kokouksissa puhevalta, mutta
ei oikeutta osallistua päätöksentekoon. Edustajan tehtävänä on seurata lautakunnan
asioiden hoitamista ja tuoda esiin kunnanhallituksen näkökannat. Mikäli edustaja ei
pidä oikeana tai tarkoituksenmukaisena lautakunnan päätöstä asiassa, joka voidaan
siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava kunnanjohtajalle tai
kunnanhallituksen puheenjohtajalle sen harkitsemista varten, olisiko asia siirrettävä
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen edustajan poissaolo lautakunnan kokouksista ei estä asioiden
käsittelyä ja päätöksentekoa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla
on oikeus osallistua lautakuntien kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei
ole lautakunnassa kunnanhallituksen edustajana.
Tutustutaan 1.6.2017 voimaan tulleeseen kunnan hallintosääntöön, jossa ohjeet
päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn. Lisäksi ohjeissa on määrätty sekä
lautakunnan että viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Hallintosääntö sitoo
viranhaltijoita, hallintokuntia, kunnanhallitusta ja valtuustoa.
Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee kokoonpanon ja hallintosäännön tiedokseen saatetuksi. Mikäli
jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai on esteellinen muista syistä, tulee hänen
tiedottaa asiasta itse varajäsenelleen ja toimittaa hänelle tarvittavat tiedot ja
esityslistat.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

KARVIAN HYVINVOINTIHAASTEET
KH 6.11.2017
§ 219

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (12 §) edellyttää kuntia seuraamaan
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin. Lain mukaan kunnan on myös arvioitava toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia. Terveydenhuoltolaki on velvoittanut kuntia nimeämään terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä
yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Kunnanhallitus kokouksessaan 2.5.2016 nimesi terveydenhuoltolain 12.3 §:ssä
tarkoitetuksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoksi hyvinvointiryhmän,
johon kuuluu kunnanjohtaja, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja, päivähoidonohjaaja,
nuorisosihteeri ja liikuntasihteeri. Lisäksi kunnanhallitus pyysi Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymää osoittamaan henkilön työryhmään. PoSaa ryhmässä on
edustanut terveydenhoitaja Päivi Koskela.
Karvian kunnan hyvinvointikertomuksessa selvitetään ja analysoidaan kunnassa
vallitsevan hyvinvoinnin tasoa ja palveluiden kykyä vastata olemassa oleviin
tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksessa on keskitytty kuvaamaan hyvinvointia erilaisten
indikaattoreiden kautta. Hyvinvointia on haluttu tarkastella eri väestöryhmissä ja eriikäisten kohdalla. Esille on pyritty saamaan haastavimmat tarpeet ja tavoitteet
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Hyvinvointikertomukseen kuuluu olennaisena osana suunnitelma hyvinvoinnin
edistämisestä. Suunnitelmassa on valittu muutamia, tärkeimmiksi arvioituja,
painopistealueita. Suunnitelmaan on otettu osaksi myös lakisääteiset suunnitelmat
naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä sekä kuntalaisten
yhdenvertaisuuden edistämisestä.
Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä hyvinvointikertomuksena. Se on tehty
alkaneelle valtuustokaudelle.
Liitteet:


Hyvinvointikertomus 2017–2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen sillä muutoksella, että
ikäihmisten hyvinvoinnin tukemista koskevaan kohtaan lisätään tieto edullisesta
kuntosalikortista ja ilmaisesta liikuntaneuvonnasta.
KV § 79

PÄÄTÖS:
Valtuutettu Kaija Kangas käytti puheenvuoron, jossa totesi, että laadittu
hyvinvointikertomus on erinomainen työväline kunnan tulevien palveluiden
suunnitteluun. Tämän kertomuksen suunnitteluun ja sisältöön on paneuduttu. On tehty
havaintoja, joihin on syytä perehtyä, kuten kotona tapahtuvat tapaturmat ja lasten
ahdistuneisuuden lisääntyminen. Kiitos siitä, että täällä on menty asian sisään.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli osaavia
asiantuntijoita, jotka ovat ottaneet asian tehtäväkseen. Kaikenikäiset on
suunnitelmassa huomioitu.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi, että kuntalaisten hyvinvointiin on kiinnitetty
huomiota ja kulloisinkiin ongelmakohtiin paneudutaan. Ikäihmisille järjestetään
tasapainojumppaa. Tällä voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia. Nuorten ja lasten
hyvinvointiin tullaan kiinnittämään huomiota. Mahdollisimman varhainen
puuttuminen ehkäisee ongelmien syntymistä parhaiten. Asioita tehdään yhteistyöllä ja
pohditaan, mitä kukin voi tehdä yhteisen päämäärän eteen. Päihdehuoltoon saadaan
lisää resursseja, koska olemme mukana järjestöyhteistyö pilotissa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen
sillä muutoksella, että ikäihmisten hyvinvoinnin tukemista koskevaan kohtaan lisätään
tieto edullisesta kuntosalikortista ja ilmaisesta liikuntaneuvonnasta.

Vltk § 64

Viranhaltijat ovat olleet työryhmässä valmistelemassa kunnan laajaa
hyvinvointikertomusta, mikä on tehty alkavalle valtuustokaudelle 2017-2020.
Lautakunta tutustuu Karvian hyvinvointihaasteisiin, keskustelee painopistealueista ja
kirjaa asiat joihin tulee varautua ja kiinnittää huomiota suunniteltaessa vapaa-ajan
hyvinvointipalveluja tulevaisuudessa.
Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta keskustelee hyvinvointikertomuksesta, tekee havaintoja ja pohtii, miten
jatkossa kyetään vastaamaan olemassa oleviin tarpeisiin sekä päättää
palvelutarpeiden suunnasta

Päätös:
Lautakunta lisäsi hyvinvointihaasteisiin liikenneturvallisuuden ja koululaisille
järjestettävän valistus- ja liikennetapahtuman. Lautakunta toivoo, että tekninen toimi
toimii aloitteen tekijänä oppilaille järjestettävän liikenneturvallisuustapahtuman
organisoimisessa ja kutsuu kaikki tarvittavat tahot koolle poikkihallinnollisesti.

NUORISOSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 4.12.2017
Vltk § 65

Kulttuuritoimen jäljellä oleva kohdeavustusmääräraha käytetään
itsenäisyyspäiväjuhlan 6.12. kuluihin. Karvian Soittokunnalle viranhaltija on
myöntänyt 150 euroa Willin Kansan viikon liikenteenohjauksesta ja 200 euroa
esiintymisestä itsenäisyyspäiväjuhlassa. Karpalo -kuorolle viranhaltija on
myöntänyt 200 euroa esiintymisestä itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Nuorisosihteerin päätösesitys:
Lautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi kulttuuritoimen kohdeavustusten jaon
4.12. Lautakunta ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

ILMOITUSASIAT
Vltk § 66

Kunnanhallitus on esittänyt itsenäisyyspäiväjuhlaa koskien seuraavaa. Kunta järjestää
kuljetuksen veteraaneille juhlaan. Edelleen se toivoi, että karvialaiset nuoret miehet
seisoisivat sankarihautojen vierellä. Jokainen henkilö olisi saman ikäinen kuin
sankarivainaja kuollessaan. Sankarivainajia on noin 130 ja todettiin, että Karviasta ei
löydy vastaavaa määrää kohderyhmän nuoria. Vastaavasti Karvian maatalousnaiset
sekä Ainot ja Reinot ryhmä ovat talkoilla valmistaneet 130 havuseppelettä
sankarivainajien haudoille.
Tasavallan presidentti on myöntänyt 6.12.2017 nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle
Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan mitalin.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vltk § 67

Vanhusneuvosto on toimittanut kokouksen 4.10.2017 muistion kunnanhallitukselle,
jossa se totesi ikäihmisille olevan kiitettävästi ohjaustoimintaa, kuten senioreiden
tasapainojumppaa, kehonhuoltoa, bocciaa ja curlingia sekä oma ryhmä diabeetikoille.
Toimintaan mahtuu lisää harrastajia ja niissä on mahdollisuus tavata kavereita ja
viettää sosiaalisen hetken liikunnan parissa.
Samassa muistiossa vanhusneuvosto teki pari esitystä, jotka kunnanhallitus siirsi
vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. He haluavat kaksi leveämpää, esteetöntä
kulkuväylää Riskunkadun ja Haarlundinkadun kulmasta metsän poikki laavulle ja
Kaarenmäeltä hautausmaalle, jotta Talvitien ja Kirkkomukan ikäihmisillä olisi
lyhyempi matka käydä hautausmaalla. Poluilla pitäisi päästä kulkemaan rollaattorin,
pyörätuolin ja pyöräkelkan kanssa.
Lautakunta päätti jatkaa neuvotteluja maanomistajien kanssa esteettömän kulkutien
saamiseksi Kirkonkylän laavulle. Toisen aloitteen Kaarenmäeltä hautausmaalle
johtavan kulkuväylän suunnittelu ja valmistelu päätettiin siirtää tekniselle toimelle,
jolla on hallussaan asiantuntemus sekä maankäyttöoikeudet että
liikenneturvallisuusasiat tiedossaan.
Kohdeavustusta 365 Maraton Club ry:lle hakenut Iina Puskala esitteli lautakunnalle
1.11.2017 aloitettua vuoden projektia, jossa juostaan vähintään 365 maratonia
vuodessa. Hanke jatkuu lokakuuhun 2018.
Kokouksen lopuksi Esa Pukkila kiitti eläkkeelle jäävää Maria Laaksoharjua 31
palveluvuodesta.
Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 5.2.2018 klo 18.00.

OIKAISUVAATIMUS
Vltk § 68

Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
kuntalain mukaisesti.

