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Kokouksen alussa luovutettiin juhlavasti kunniakirjojen ja kukkien kera viime itsenäisyyspäivänä
tasavallan presidentin antamat kunniamerkit, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan Mitalit
kultaristein yrittäjä Jukka Ohrankämmenelle ja maanviljelijä Aarre Välimäelle – molemmat myös
valtuutettuja.
________________________________________________________________________________

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 1

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu –lehdissä sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 2

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Välimäki ja Mari Ervelä.

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2017
KH 23.1.2017
§3

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta –lehdessä sekä tarvittaessa
kunnan eri toimielinten harkinnan mukaan muissakin lehdissä. Lisäksi kunnalliset
kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Perusteluna ovat lehtien levikit Karviassa: Ylä-Satakunta 855 kappaletta ja
Kankaanpään Seutu 392 kappaletta.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta –lehdessä sekä tarvittaessa
kunnan eri toimielinten harkinnan mukaan muissakin lehdissä. Lisäksi kunnalliset
kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Perusteluna ovat lehtien levikit Karviassa: Ylä-Satakunta 855 kappaletta ja
Kankaanpään Seutu 392 kappaletta.

KV § 3

PÄÄTÖS:
Valtuutettu Aarre Välimäki esitti, että Satakunnassa kun ollaan niin olisi kunnalle
pieni hinta jos myös Ylä-Satakunnan lisäksi kuulutukset julkaistaisiin Kankaanpään
Seudussa. Välimäen esitys ei saanut kannatusta.
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti, että vuonna 2017 kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan
ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta –lehdessä sekä tarvittaessa kunnan eri toimielinten
harkinnan mukaan muissakin lehdissä. Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan
kunnan kotisivuilla.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA
ILMOITTAMINEN
KH 23.1.2017
§5

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kokouskutsu julkaistaan
kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta- sekä Kankaanpään Seutu -lehdissä. Lisäksi
kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaan 7 päivää
ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Jaakko Hietaluoma saapui tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.03.
Heikku Huhtaluoma esitti, että kokouskutsu julkaistaisiin vain ilmoitustaululla sekä
Ylä-Satakuntalehdessä. Esa Pukkila kannatti Huhtaluoman esitystä.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kokouskutsu julkaistaan
kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston
kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaan 7 päivää
ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.

KV § 4

PÄÄTÖS:
Valtuutetut Esa Pukkila, Heikki Huhtaluoma, Antti Otava, Voitto Raita-aho, Jaakko
Hietaluoma, Aarre Välimäki sekä Jukka Ohrankämmen käyttivät puheenvuorot
asiasta.
Puheenvuoroissaan valtuutetut käsittelivät Karvian asioiden vähäistä huomiointia
Kankaanpään Seudussa ja kokouskutsun julkaisemista siinä jatkossa. Osa yhtyi
kunnanhallituksen esitykseen, mutta valtuutettu Esa Pukkila esitti, että kokouskutsu
julkaistaisiin kuitenkin kuluvan vuoden ajan myös Kankaanpään Seudussa.
Valtuutetut Antti Otava, Aarre Välimäki ja puheenjohtaja Voitto Raita-aho
kannattivat Pukkilan esitystä.
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti
äänestystavaksi sitä, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat
”JAA” ja ne, jotka ovat Esa Pukkilan esityksen kannalla, vastaavat ”EI”.
Menettelytapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ”JAA” –ääntä ja 9 ”EI” –ääntä, joten
valtuusto hyväksyi äänin 12/9 kunnanhallituksen esityksen seuraavasti:
Vuonna 2017 kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakuntalehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaan 7 päivää
ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.

VALTUUSTOALOITTEET
KH 23.1.2017

Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2016 tehdyistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista.

§ 14

1.

SUULLINEN VALTUUSTOALOITE; TONI HIETANEN
ELINTARVIKKEIDEN KILPAILUTUKSESTA
Sitten kun seuraava koulujen elintarvikekilpailutus tulee ajankohtaiseksi,
siinä tulisi edellyttää, että maatalousvaltaisessa pitäjässä hankitaan
kotimaisia elintarvikkeita ja panostetaan siten ruuan laatuun. Kotimaisista
elintarvikkeista saadaan turvallista kotimaista ruokaa.
Nykyisessä kilpailutuksessa mahdollinen optiovuosi tulisi jättää
käyttämättä ja tehdä kilpailutus kotimaisuutta korostaen.

Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ja valtuutettu Aarre Välimäki
kannattivat Hietasen esitystä
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 30.5.2016
§ 46
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti todeta vastauksenaan
valtuustoaloitteeseen, ettei elintarvikehankintojen uusi kilpailuttaminen ole
perusteltua vain yhdeksi lukuvuodeksi ja että nykyisinkin valtaosa raakaaineista on kotimaisia. Lautakunta päättää ohjeistaa koulujen keittiöitä
käyttämään kotimaisia raaka-aineita aina kun se on tarkoituksenmukaista.

2.

VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN
Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös
muualle kuin karvialaislle. Myös järven veten laatu on parantunut vuosien
takaisesta joten käyttöä o myös virkistyspuolella uimapaikkana.
Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan uimaranta on vuosien
saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös rannalle
menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin että
pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja
kulkea myös veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin
kunnollinen pinnoitettu veneenlaskupaikka.

Jari Kannisto

Aarre Välimäki

TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.10.2016 § 31
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi
päällystettyä veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä.
Lisäksi lautakunta totesi, että Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa,
missä ei välttämättä pysty liikkumaan isoilla veneillä. Lautakunta päätti, että
Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin normaalisti käyttötalouden mukaisissa
raameissa.

3.

VALTUUSTOALOITE TURVAKAIDE MUSTAJOENSILLAN
ALKKIANPUOLEISELLE OSALLE
Valtuutettu Aarre Välimäki jätti seuraavansisältöisen kirjallisen
valtuustoaloitteen.
VALTUUSTOALOITE 03.11.2016
Kyläläisten ja tiellä liikkujien taholta minua on kehoitettu tuomaan valtuustossa esille Alkkiantiellä, heti Mustajoensillan Alkkian puoleisella tieosuudella oleva liikenteelle vaarallinen paikka.
Tällä kohtaa tie sivuaa Mustajokea niin joen ollessa tien ojana ja jokialueen
kokonaisuuden ollessa tiealuetta. Tieltä on pudotusta jokeen useampi metri
ja paisunta-aikana joessa saattaa olla runsaastikin vettä.
Mielestämme tälle kohtaa pitää rakentaa turvakaide niin pitkälle matkalle,
että suurin vaara eliminoituu pois.
Kunnanvaltuutettu Aarre Välimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja lupasi, että aloite annetaan valmisteltavaksi
näitä asioita hoitavalle taholle.
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on ollut asiasta suoraan
yhteydessä ELY-keskukseen ja hänen mukaansa kaideasia on pitänyt tulla
kuntoon.

Kunnanjohtajan mukaan kaide on laitettu, mutta ei siihen kohtaan, missä joki
on lähinnä tietä. Kaidetta on jatkettu jonkin verran siltaremontin yhteydessä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2016
tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna
2016 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että Aarre Välimäen valtuustoaloitteeseen turvakaide
Mustajoensillan Alkkianpuoleiselle osalle – liittyen ollaan yhteydessä ELYkeskukseen edelleen tien turvallisuuden parantamiseksi.

KV § 5

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi muut valtuustoaloitteista annetut selvitykset
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, paitsi aloitteen 2 kohdalla.

VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN
Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös
muualle kuin karvialaislle. Myös järven veten laatu on parantunut vuosien
takaisesta joten käyttöä o myös virkistyspuolella uimapaikkana.
Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan uimaranta on vuosien
saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös rannalle
menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin että
pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja
kulkea myös veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin
kunnollinen pinnoitettu veneenlaskupaikka.
Jari Kannisto

Aarre Välimäki

TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.10.2016 § 31
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi
päällystettyä veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä.
Lisäksi lautakunta totesi, että Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa,
missä ei välttämättä pysty liikkumaan isoilla veneillä. Lautakunta päätti, että

Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin normaalisti käyttötalouden mukaisissa
raameissa

Valtuutettu Jari Kannisto esitti asian palauttamista takaisin tekniselle toimelle.
Karvianjärvellä ei ole yhtäkään päällystettyä veneenlaskupaikkaa. Karvianjärven
pohjoispää ei ole niin matalaa, etteikö trailerilla pystyisi venettä vesille viemään.
Uimarantaakin siellä pitäisi hoitaa, Kannisto muistutti.
Valtuutettu Aarre Välimäki kannatti Kanniston esitystä. Pajupuskia tulisi siellä
raivata ja hiekkaa ja mursketta ajaa. Kunta on ostanut uimarannan alueen, joka on
yleinen uimaranta. Se on kunnan vastuulla, Välimäki muistutti.
Valtuutettu Joni Vainionpää huomautti, että muualla päin on tehty tällaisia töitä
talkoilla. Myös valtuutetut Toni Hietanen ja Antti Otava käyttivät puheenvuorot
talkootöistä ja niiden merkityksestä. Talkootyön vastineeksi on kunta tavannut ajaa
hiekkaa tiehen.
Valtuutettu Kannisto totesi, että talkootöissä tarvittava materiaali on tavallisesti
hankittu jonkun muun laskuun. Jos päällystystyö tehdään talkoilla, niin mikä taho
maksaa materiaalin, Kannisto tiedusteli.
Valtuutettu Veijo Kaskimäki peräänkuulutti talkoohenkeä. Ellei talkoilla voida tehdä
niin sitten täytyy avustaa. Kaskimäki oli valmis asian siirtämiseen uuteen käsittelyyn
tekniseen lautakuntaan.
Valtuutettu Jori Louhisuo toi asiaan myös palo- ja pelastustoimen näkökulman. Niin
eteläpäässä kuin pohjoispäässäkin pitää olla sellaiset paikat, jotta palokunta pääsee
hätätilanteessa järvelle.
Puheenjohtaja totesi virkistystoimintaa ja matkailua koskevaan valtuustoaloitteeseen
tulleen kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan, Jari Kanniston tekemän ja Aarre
Välimäen kannattaman, esityksen asian palauttamiseksi uuteen käsittelyyn tekniselle
lautakunnalle. Näin ollen on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti
äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä, vastaavat ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jari Kanniston
esitystä, vastaavat ”EI”.
Menettelytapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) ”JAA”-ääni ja 15 ”EI” –ääntä. Viisi (5)
valtuutettua äänesti tyhjää.
Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto siirsi valtuustoaloitteen virkistystoimintaan ja
matkailuun äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen käsittelyyn.

YEAH-HANKE (LASTEN JA NUORTEN YRITTÄJYYSKASVATUSTA
KANSAINVÄLISESTÄ KÄYTÄNTÖÖN)
KH 13.2.2017
§ 20

Karvian kunnassa on edistetty yrittäjyyskasvatusta kouluissa ja kunnassa on vahvat
perinteet yrittäjyydessä. Paikallisyhteisö haluaa panostaa nuorten
kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä paikalliseen yrittäjyyskasvatukseen sitoen
paikalliset yrittäjät yrityksineen toimimaan hankkeessa. Pienten maaseutukuntien
elinvoimaisuuden välttämättömänä edellytyksenä on aktiivinen yrittäjyys ja nuorten
kasvaminen siihen, että tulevaisuuden kotikunnassa asuminen voidaan nähdä myös
mahdollisena erityisesti yrittäjyyden kautta sekä tunnistamalla paikallisen
yrittäjyyden mahdollisuudet.
Kolmivuotisen ja kolmen eri maan (Viro, Suomi, Tsekki) kesken neljällä eri alueella
toteutettavan kansainvälisen hankkeen tavoitteena on aktivoida alueiden nuoria
yrittäjyyteen ja edistää lasten sekä nuorten parissa toimivien tietoisuutta
yrittäjyyskasvatuksen ja tavoitteellisen nuorisotyön tarpeellisuudesta erityisesti
maaseutumaisilla alueilla. Virossa yrittäjyys on arvostettua ja maaseutualueilla on
tavoitteena saada nuoret palaamaan maaseudun asukkaiksi erityisesti yrittäjinä oman
ammattitaitonsa alueiden hyväksi tuoden.
Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja lapset, kasvatustyön
ammattilaiset, yhdistykset ja alueiden paikalliset yrittäjät. Hankkeen toimet ulotetaan
Pohjois-Satakunnan alueelle mm. tiedotuksen avulla ja hankkeessa järjestettävät
kilpailut ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
Hankkeen hallinnoijana toimisi Karvian kunta. Hankkeeseen palkataan kolmeksi
vuodeksi osa-aikainen työntekijä, jonka työpanos on vuodessa 8 vk. Toimenpiteiden
kasaantuessa (esim. leirit ja vierailut työpäiviä voidaan ajoittaa tarpeen mukaan
joustavasti).
Jotta maaseutu pysyisi tulevaisuudessakin asuttuna ja elinvoimaisena on nuorten ja
lasten varhaisessa vaiheessa aloitettu yrittäjyyskasvatus ja positiiviset kokemukset
omasta kotikunnasta erittäin tärkeitä. Uudessa opetussuunnitelmassa on huomioitu
mm. yrittäjyyskasvatus painopistealueena kouluissa, mutta sen toteuttamistapa on
jätetty hyvin yleiselle ja riittämättömälle tasolle.
Kansainvälinen näkökulma auttaa sekä lisäämään asian kiinnostavuutta että
välittämään eri maiden käytännöistä tietoa ruohonjuuritasolla sekä lisää käytännön
verkottumista eri toimijoiden välillä. Samalla etsitään ja välitetään tietoa nuorten ja
lasten yrittäjyyskasvatuksesta ja nuorisotoiminnasta eri maiden välillä. Virossa on
tehokas nuorisotyön malli ollut myös maaseutualueilla käytössä noin 10 vuotta ja
tämän käytännön tunnetuksi tekeminen ja kopioiminen olisi erittäin tärkeätä myös
Suomessa. Hanke lisää nuorison parissa toimivien henkilöiden motivaatiota sekä
alentaa kynnystä toimia eri kansallisen taustan omaavien henkilöiden kanssa. Tsekki
on vanhastaan ennen ollut Keski-Euroopan yritysaktiivisin alue ja

yksityisyrittäjyyden kehittäminen nähdään sielläkin keinona paremman elintason
saavuttamiseen.
Hankkeen kansainväliset partnerit toimittavat materiaalia parhaista käytännöistään ja
hankkeessa kerätään tietoa partnerialueiden osalta nuorten yrittäjyyskasvatuksen best
practise-kirjaseen sähköisessä formaatissa. Hankkeessa järjestetään lukuisia
tapahtumia ja workshop-muotoisia tiedonvaihtotapahtumia niin kansallisesti kuin
kansainvälisinä toimina sekä tehdään benchmarking-opintomatkoja. Osallistuvilla
alueilla järjestetään nuorison yrittäjyysleirit. Hankkeen yhtenä teemana ovat myös
yrittäjyyskilpailut, joiden teema eri alueilla eri. Erilaisia viestinnällisiä keinoja
käytetään laajasti niin hankkeen toiminnassa kuin tiedottamisessa (sosiaalinen media,
blogit, Instagram jne).
Hankkeen budjetti olisi 51.950 euroa, josta hankerahoituksen osuus 90 %,
talkootyön osuus 5 % ja omarahoitus 5 %. Omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa
osallistujien matkakustannuksista. Hankkeen kestoaika olisi 1.3.2017–31.12.2019.

Liitteet:


Hankesuunnitelma

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hankkeeseen osallistumisesta sekä 52.000 euron
lisämäärärahan esittämisestä kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kv-koordinaattori Krista Antila esitteli hanketta
kunnanhallitukselle ennen kokouksen alkua.
Kunnanhallitus päätti että Karvian kunta osallistuu hankkeeseen ja kunnanhallitus
esittää kunnanvaltuustolle että se myöntää 52.000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

KV § 6

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus oli päättänyt, että Karvian kunta osallistuu hankkeeseen.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti myöntää
yksimielisesti 52.000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2016–2018
KH 6.3.2017
§ 35

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman
kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007,
12 §). Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten
hyvinvointityötä kunnassa.
Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan
vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että
sen sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon
laadittaessa kuntalain
(L 635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa eri vuosille.
Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan
keskeiset sisällöt ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen
edellyttämät voimavarat. Palvelujärjestelmässä vastaavat johtajat varmistavat lasten
ja perheiden tarpeiden mukaisesti kehittyvän palveluvalikon ja palvelujen
toimivuuden sekä huolehtivat riittävistä asiakastyön tukijärjestelmistä. Suunnitelma
tukee käytännön asiakastyötä niin, että jokaisen lapsen palveluprosessia voidaan
toteuttaa lapsen näkökulmasta ja hänen asiakassuunnitelmassaan määritellyllä tavalla.
Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä
suunnittelukaudelta tiedot
a) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta,
b) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä
toimista ja palveluista,
c) lastensuojelun tarpeesta kunnassa,
d) lastensuojeluun varattavista voimavaroista,
e) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä
olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä,
f) yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
g) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (Kuntainliitto 2008;
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa, opas
lakisääteisen suunnitelman laadintaan, osa 1. Suunnitelman valmistelu.)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmään osallistuivat:
Saimala Maria, Alitalo Mervi, Kuuskoski Noora, Heervä Jussi, Tuuri Jari,
Haavisto Jonna, Kurki Minna, Rouhelo Päivi ja Vanhatuuna Marika.
Posan yhtymähallitus on 26.1.2017 § 11 hyväksynyt valmistellun lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman ja lähettänyt sen alueen kunnanvaltuustojen
hyväksyttäväksi.
Liitteet:



Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2016–2018.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2016–2018.
KV § 7

PÄÄTÖS:
Asiasta käytti puheenvuoron valtuutettu Kaija Kangas, joka kaipasi nuorten pariin
käytännön työntekijää, aikuista ihmistä. Esimerkkinsä hän toi Virosta, jossa
nuorisotyöntekijä on yhteistyössä nuorten kanssa laatimassa nuorille omaa
työpolkua.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi näitä asioita otetun esille kuntastrategiassa.
Lasten ja nuorten vahvuuksia ja heikkouksia huomioidaan. Yläkoulusta lähtevien
oppilaiden sijoittumista tulee seurata. Meidän omaa perhetyöntekijämallia koetetaan
viedä myös eteenpäin, kunnanjohtaja selvitti.
Puheenvuorojen jälkeen Karvian kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
vuosille 2016 – 2018.

TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON JATKAMINEN VUOSILLE 2017-2018
Tark.ltk 13.1.2017
§8

Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan
enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Toimikausi
määräytyy tilikausien mukaan, eikä valtuuston kesken kalenterivuotta alkava
toimikausi vaikuta asiaan. Tilintarkastajan tehtävä jatkuu siihen saakka, kun
tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.
Kokouskutsun liitteenä on BDO Audiator Oy:n esitys, jonka mukaan se on valmis
jatkamaan tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017 ja 2018, tilikausia 20132016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta ja päättää tehdä esityksen kunnanvaltuustolle
tilintarkastuksen järjestämisestä vuosille 2017 – 2018.
PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta jatkaisi
vuosille 2013-2016 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017-2018,
BDO Audiator Oy:n tekemän esityksen mukaisesti.
Perusteluna kahden vuoden sopimukselle tarkastuslautakunta pitää maakuntauudistukseen liittyvän epävarmuuden.

KV § 8

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että Karvian
kunta jatkaa vuosille 2013-2016 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille
2017-2018, BDO Audiator Oy:n tekemän esityksen mukaisesti.

ERITYISLUOKANOPETTAJA
KOLTK 23.2.2017 § 27

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.1.2017 hyväksymän yhtenäiskoulun tuntikehyksen
mukaan yhtenäiskoulussa on pienryhmä luokkien 1-6 oppilaille.
Pienryhmän oppilaista valtaosa tulee olemaan sellaisia oppilaita, joille on tehty päätös
erityisestä tuesta. Ryhmän opettajalla tulee tällöin olla luokanopettajan kelpoisuuden
lisäksi myös erityisopettajan koulutus. Nykyisillä, tehtävään muun käytettävissä
olevilla, luokanopettajilla ei ole tätä kelpoisuutta.
Pienryhmälle on tarvetta nykyisillä oppilastiedoilla joka tapauksessa useammaksi
vuodeksi. Tehtävä on siis tarpeen laittaa toistaiseksi voimassaolevana auki. Kuntalain
87 §:n mukaan tehtävää tulee hoitaa virassa. Tehtävää varten tulee perustaa virka,
mutta henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen perustellusta syystä jo ennen kuin virka
on perustettu.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yhtenäiskouluun.
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhallituksen
myönnettyä täyttöluvan.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yhtenäiskouluun.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhallituksen myönnettyä täyttöluvan.
KH 6.3.2017
§ 37

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian
yhtenäiskouluun.

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa
täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
1.8.2017 lähtien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian
yhtenäiskouluun.
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa
täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
1.8.2017 lähtien.
KV § 9

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan esitysten
mukaisesti perustaa erityisluokanopettajan viran 1.8.2017 alkaen Karvian yhtenäiskouluun.

MUUT ASIAT
KV § 10
Pieni ja kunnianhimoinen Karvia on vuoden pyöräilykunta 2017
Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho toi valtuutetuille tiedoksi, että
Suomi Pyöräilee –yhteistyövaliokunta on valinnut vuoden pyöräilykunnaksi
Karvian. Tunnustus luovutetaan 17.3.2017 Karvian kunnan edustajille Suomi
Pyöräilee –tietoiskussa Helsingissä.
VALTUUSTOALOITE YRITTÄJYYDEN TUKEMISEKSI
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma jätti seuraavansisältöisen kirjallisen aloitteen:
Karvian kunnan linja elinkeinopolitiikassa on edelleen hiukan hakusessa.
Meillä on muutamia ns. ennakkotapauksia joissa on yritetty linjata kunnan
mahdollisuuksia tulla yrittäjiä vastaan heidän investoinneissaan.
Nämä linjaukset kohdistuvat pelkästään taajaman sisäpuolella ja kaavaalueella toimiviin yrittäjiin.
Mielestäni olisi enemmän kuin kohtuullista että myös haja-asutusalueella
toimivat ja sinne investoivat yrittäjät saisivat jotain vetoapua kunnalta.
Elinkeinorakentamisesta kertyvät rakennuslupamaksut ovat kunnan
tulopuolella marginaalierä, kun taas investoivalle yrittäjälle niistä luopuminen
olisi tervetullut kädenojennus ja kannuste yrittäjyyteen kunnan taholta.
Eritoten kun ison investoinnin jälkeen kunta muistaa yrittäjää seuraavat vuodet
kohonneilla kiinteistöveromaksuilla.
Siksi esitänkin että Karviassa poistetaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat
rakennuslupa- ja valvontamaksut.
Karviassa 16.3.2017

Jaakko Hietaluoma

Hietaluoman aloite annetaan eteenpäin valmisteltavaksi.
___________________________________________

VALTUUSTOALOITE KIRKONKYLÄN PURURADAN KUNNOSTAMISEKSI
Valtuutettu Toni Hietanen jätti seuraavansisältöisen suullisen aloitteen:
Kirkonkylän pururata on huonossa kunnossa. Nyt kun yhtenäiskoulukin on
valmistumassa, tulisi kirkonkylän pururataa kunnostaa siten, että saataisiin
tarpeeksi leveä alue perinteistä ja luisteluhiihtoa varten. Kunnostuksen jälkeen
saataisiin hyvässä kunnossa oleva latupohja myös kirkonkyläläisille.
16.3.2017

Toni Hietanen

_________________________________________

Puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti Hietaselle, että syksyllä pururadalla on
tehty kunnostustoimenpiteitä, mutta puhelinpaalut ovat heikossa kunnossa.
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma kertoi kelkkakerhon kunnostaneen rataa
talkoilla. Ongelmana on se, että rata kulkee yksityisen maalla ja puustoa on
lähellä rataa. Toivomuksena olisi, että latujen teon jälkeen laduilla ei käveltäisi.
Valtuutettu Antti Otava piti ensiarvoisen tärkeänä, että rata olisi kunnan
omistuksessa. Radan kunnostusta hankaloittaa se, että ollaan yksityisellä
maalla.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kertoi Kantissa olevan 4,8 km valaistua latua,
jossa pääsee luistelemaan ja Kauraharjussakin 10 km latu on osittain kunnossa.
Näillä saatesanoilla puheenjohtaja Voitto Raita-aho siirsi valtuutettu Hietasen
aloitteen vapaa-ajanlautakunnan valmisteluun.

Valtuutettu Veijo Kaskimäki kertoi tien 273 huonosta kunnosta. Tielle on
muodostunut syviä kraatereita, joihin ajettaessa on autoja vaurioitunut.
Tieasioista päättäviin viranomaisiin on oltu yhteydessä. Tie on luvattu laittaa
tie kuntoon. Nyt on kiirehdittävä kunnostusta ELY:n suuntaan, sillä tie alkaa
olla jo vaarallisessa kunnossa.
Valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kertoi
tämän talven olleen säiden suhteen teille erityisen hankalan, koska tie on
vuorotellen sulanut ja taas jäätynyt. Talousvaliokunta on myöntänyt 2,5
miljoonaa euroa tien 273 kunnostukseen. Seuraava kunnanhallituksen kokous
on noin puolentoista viikon kuluttua. Siellä tullaan keskustelemaan asiasta ja
lähettämään kyselyä kunnostuksesta ELY-keskukseen ja talousvaliokuntaan.
Asialle pitää tulla parannusta.
Valtuutettu Esa Pukkila kertoi, että valtuustopäivänä on kyseisellä tiellä
pahimmat kohdat käyty paikkaamassa.
Varavaltuutettu Jorma Niskala oli selvittänyt MTK:n kautta tieasiaa. Käytetyt
rahat ovat menneet viime kesän projekteihin. Kunnanhallitus sai Niskalalta
kiitosta siitä, että Parkanon suuntaan on luvassa parannusta.

ILMOITUSASIAT
KV § 11
Ilmoitusasioita ei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 12

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

