
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 2/2007

Aika: 1.2.2007 klo 19:00 – 20:15
Paikka: Kompuutteri
Läsnä: Tellervo Sarvela, puheenjohtaja Poissa: Mika Rauhala, jäsen

Milla Ketola, jäsen Heli Kaitamäki, jäsen
Sirpa Hill, jäsen Jenni Vuoto, nuorisojäsen
Anna-Liisa Koivuporras, jäsen
Juha Penttilä, jäsen
Jaakko Ketonen, jäsen
Tero Halenius, jäsen 
Aarne Paavola, jäsen
Elina Viitasaari, jäsen
Timo Tikkala, jäsen
Sanna-Maija Mäki, jäsen
Paula Penttilä, sihteeri
Jaakko Puntila (pykälän 5 ajan)

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

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; 11 varsinaista jäsentä paikalla.

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milla Ketola ja Tero Halenius.

4. KOULUASIA
Jurvan sivukoulujen lakkauttamispäätöksestä on lähtenyt valitus Vaasan hallinto-oikeudelle. 
Perusteina olivat mm. asian puutteellinen valmistelu ja ylimalkaiset säästölaskelmat. 
Valituksen ovat allekirjoittaneet kahdeksan Sarvijoen koulupiirin asukasta. Valituksen 
liitteinä olivat professori Hannu Katajamäen lausunto, Sarvijoen oppilasennuste ja 
valtuuston päätös. Kolinan koululle siirtymisestä on kokous Kolinan koululla 8.2.2007.

5. SARVIJOEN KESKUSTELUPALSTA JA KYLÄN KOTISIVUT
Jaakko Puntila esitteli tietokoneen avulla kyläyhdistyksen jäsenille keskustelupalstan käyttöä 
ja sen uusia ominaisuuksia. Palstalta on linkki mm. kylän kotisivuille, ja linkki laitetaan myös 
kotisivuilta keskustelupalstalle. Keskustelupalsta todettiin hyväksi, ja sen käyttö avataan 
kyläläisille mahdollisimman pian. Todettiin, että keskustelupalstan käytöstä on laadittava 
helpot käyttöohjeet nettiin, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus käyttää sivuja 
keskusteluun. Lamppu-lehteen laitetaan ilmoitus sivuista. Jaakon ja Helin avuksi pyydetään 
vielä Mika Rauhalaa varaylläpitäjäksi. 

6. LASKIASTAPAHTUMA
Laskiaistapahtumaa suunniteltiin alun perin sunnuntaille 18.2 klo 13.00 alkaen, mutta koska 
Jurvassa on kirkossa lapsille samanaikaisesti teatteriesitys, ei samanaikaisesti tapahtumaa 
kannata järjestää. Päätettiin järjestää sen sijaan laskiaisrieha illalla klo 18.00 – 20.00 
koululla jäällä. Ohjelmassa esim. musiikkia, luistelua, pientä kilpailua, kuumaa mehua, 
kahvia, laskiaispullaa ja makkaran paistoa. Tarjoilut ovat kyläyhdistyksen myynnissä. 
Pakkasraja tapahtumalle -15 astetta.



7. HIIHTOKILPAILUT
Koska lunta on nyt saatu, päätettiin hiihtokilpailut järjestää sunnuntaina 4.3. klo 13.00 
alkaen. Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 12.30 alkaen. Kisat saa pitää Kinnarin 
Stadionilla edellisvuosien tapaan. Pyydetään Kari Tikkalaa ajamaan ladut. Tellervo lupasi 
hoitaa mehutarjoilun. Uimahalliretkeä Molskikseen ei järjestetä, jos hiihtokilpailut toteutuvat.

8. KYLÄKOKOUS
Kyläkokous 29.1. ei toteutunut, koska samalle päivälle sattui päällekkäisiä kokouksia.
Ensi viikon kokouksessa Kolinalla keskustellaan maalahtelaisten kanssa, miten heillä 
palvelut hoidettaisiin. Kyläkokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan mahdollisimman 
pikaisesti.

9. MUUT ASIAT
Kunnasta on lähetetty iltapäiväkerhon toiminnasta tehdyn kyselyn tulokset. Kysely on tehty 
sekä vanhemmille että lapsille. Kaikki ovat erittäin tyytyväisiä toimintaan. Tilat ja välineet 
vain hieman rajoittavat toimintaa.

Kyläyhdistykselle annettiin tiedoksi Teatteri Kajon mainoskirje sekä PLU:n Liikkujan Startti 
koulutusesite.

Tilintarkastusasiaan on tullut päätös, jonka mukaan yhdistyksien ei tarvitse käyttää 
laillistettua tilintarkastajaa.

Seuraava Lamppu-lehti ilmestyy viikon 7 alussa; asioina tapahtumat, kouluasia, 
keskustelupalsta, vuosikokous (to 22.3 klo 19.00 alkaen), uusien jäsenten hankinta.

14. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.3.2007 klo 19:00 mökillä.

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

____________________________ ______________________________
Tellervo Sarvela Paula Penttilä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Milla Ketola Tero Halenius
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