
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 1/2007

Aika: 8.1.2007 klo 19:00 – 20:40
Paikka: Mökki
Läsnä: Tellervo Sarvela, puheenjohtaja Poissa: Elina Viitasaari, jäsen

Milla Ketola, jäsen Sanna-Maija Mäki, jäsen
Heli Kaitamäki, jäsen Sirpa Hill, jäsen
Anna-Liisa Koivuporras, jäsen Jenni Vuoto, nuorisojäsen
Juha Penttilä, jäsen
Jaakko Ketonen, jäsen
Tero Halenius, jäsen 
Aarne Paavola, jäsen
Mika Rauhala, jäsen
Timo Tikkala, jäsen
Paula Penttilä, sihteeri

Kutsuttuina asiantuntijoina paikalla pykälien 1–4 aikana Minna Kangasmäki ja 
Jari Hevonkoski perh. sekä pykälän 5 aikana Eero Puntila.

1. KOKOUKSEN AVAUS
Pj. Tellervo Sarvela avasi kokouksen klo 19:00. 

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; 10 varsinaista jäsentä paikalla.

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milla Ketola ja Heli Kaitamäki.

4. KOULUASIA
Maalahden kanssa on käyty neuvotteluja Sarvijoen koulun oppilaiden siirtymisestä Kolinan 
kouluun, koska Jurvan valtuusto päätti lakkauttaa Sarvijoen koulun syksystä 2007 alkaen.
Lehdistöä on tiedotettu asiasta, ja Radio Pohjanmaa tekee aiheesta myös haastattelun huo-
menna 9.1.2007. Valtuuston päätöksestä eivät Sarvijoen koulutoimikunta tai kylätoimikunta 
valita, mutta annetaan tukea, jos joku haluaa valittaa asiasta. 
Yhteistyötä Kolinan kanssa on ollut jo vuosien ajan, joten asia ei ole uusi. Sarvijoen koulun 
oppilaiden siirtymisestä Kolinaan (oman koulun mahdollisesti loppuessa) on ollut sekä Jur-
van että Maalahden kuntien kanssa keskusteluita jo lähes vuosi sitten. 
Sarvijokeen rakentavat perheet tuntevat tulleensa petetyiksi, koska heille on kaupattu tontte-
ja kunnan taholta mainostaen, että kylässä on koulu. Kuitenkin samaan aikaan kunta on jo 
suunnitellut Sarvijoen koulunkin lakkauttamista.
Kuntarajan siirtoon kylätoimikunta suhtautuu myös varteenotettavana vaihtoehtona, jos pal-
velut siirretään Jurvasta Kurikan ja Seinäjoen suuntaan mahdollisen kuntaliitoksen myötä. 
Maalahdesta on selvitettävä myös palvelujen saatavuus, jos sinne halutaan. Vaasan palve-
luista sarvijokiset eivät ole valmiita luopumaan.
Maalahden kanssa jatketaan neuvotteluja, seuraava kokous on lähiaikoina. Maaliskuussa 
on jo kouluihin ilmoittautuminen, joten asia täytyy hoitaa nopeasti. Oppilaiden vanhempien 
lopullinen kanta on selvitettävä kuntien tekemien laskelmien jälkeen.
Keskiviikkona 10.1. klo 18.00 alkaen on Nikkarikeskuksella kuntalaisseminaari aiheesta 
”Jurva ja Kurikka yhteen?”, jonne kylältä mennään mukaan esittämään kysymyksiä.
Päätettiin järjestää kyläkokous maanantaina 29.1. Sarvijoella, ja mukaan pyydetään myös 
Maalahden edustajia kertomaan heidän palveluistaan.



Jos kouluasia saadaan päätökseen ennen kyläyhdistyksen vuosikokousta, päätettiin koulu-
toimikunnan lakkauttaminen käsitellä vuosikokouksessa. 

5. SEUTUVERKKOASIA
Eero Puntila on ollut yhteydessä Suupohjan Seutuverkkoon, ja tällä hetkellä Sarvijoelle on 
alustavasti tilattu 9 kuituliittymää ja 1 adsl-liittymä. Ensi viikolla Seutuverkkoyhtiö lähettää 
sopimuspaperit tilaajille allekirjoitettavaksi. Kuitua ryhdytään kaivamaan maahan toukokuus-
sa, jos ei ole routaa. Kuituliittymät toteutetaan, vaikka kymmentä asiakasta ei kylästä tulisi-
kaan.

6. SARVIJOEN KESKUSTELUPALSTA
Nettiin on avattu testiversio keskustelupalstasta, jota kylätoimikunnan jäsenet voivat koe-
käyttää. Palsta on vielä kehittelyasteella, ja palautetta voi antaa Heli Kaitamäelle.
Palsta on saatava kaikkien kyläläisten käyttöön mahdollisimman pian, koska keskusteltavaa 
asiaa nyt olisi. Lamppu-lehteen ja nettiin tulee ilmoitus, kun palsta avautuu kaikkien kyläläis-
ten käyttöön.

7. TILINTARKASTUSASIA
Etelä-Pohjalaiset kylät ry on vienyt asiaa eteenpäin, ja nyt odotellaan asiantuntijalausuntoa 
siitä, miten kyläyhdistyksiä käsitellään tilintarkastusasiassa. Laillistettua tilintarkastajaa tulisi 
tällä tietoa käyttää, jos yhdistyksellä on 3 työntekijää (meillä yksi) ja taseen loppusumma yli 
100.000 €. Meillä tämä ei ylity, joten jos ehdot pysyvät sellaisenaan, emme tarvitse laillistet-
tua tilintarkastajaa. Saamme tietoa, kun asia on tarkistettu.

8. KYLÄYHDISTYKSEN RAHATILANNE
Kyläyhdistyksen tilillä oli 31.12.2006 rahaa 7.361,18 euroa.

9. UUDET JÄSENET
Kylätoimikunnasta ovat erovuorossa: Sirpa Hill, Heli Kaitamäki, Mika Rauhala, Tellervo Sar-
vela, Aarne Paavola ja Jaakko Ketonen. Myös nuorisojäsen Jenni Vuoto on ollut 3 vuotta, 
jo-ten valitaan uusi nuorisojäsen myös hänen tilalleen. Sihteerinä on toiminut 3 vuotta Paula 
Penttilä, joka myös jättää tehtävänsä uudelle sihteerille. 

10. VUONNA 2006 SYNTYNEIDEN LASTEN MUISTAMINEN
Uusia vauvoja on kylässä kuusi kappaletta; Halenius, Hietamäki, Tikkala, Sihtola, Hahto ja 
Huuskonen. Pekka Mäeltä tilataan kehtonaulakot lahjaksi vauvaperheille.

11.  HIIHTOKILPAILUT
Hiihtokilpailut eivät ole näillä näkymin toteutettavissa. Päätettiin järjestää koko perheelle 
suunnattu uimaretki Molskikseen Kurikkaan. Kyläyhdistys tarjoaa matkat. Bussimatkoista 
pyydetään tarjoukset.

12. LASKIAISTAPAHTUMA
Järjestetään laskiaistapahtuma laavulla sunnuntaina 18.2. klo 13.00 alkaen. Ohjelmassa 
esim. kahvittelua, grillausta ja leikkejä. Lamppu-lehteen laitetaan ilmoitus. Seuraavassa ko-
kouksessa palataan asiaan tarkemmin.

13. MUUT ASIAT
Mika Rauhalalla on valokuvia koulun joulujuhlasta. Kuvat on netissä katsottavissa, osoite 
ilmoitetaan Sarvijoen keskustelupalstalla. Kuvia saa parempilaatuisena suoraan Mikalta.

Jaakko Ketonen ottaa jouluvalot pois pylväistä.



14. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään poikkeuksellisesti torstaina 1.2.2007 klo 19:00 mökillä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40.

____________________________ ______________________________
Tellervo Sarvela Paula Penttilä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Milla Ketola Heli Kaitamäki
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