
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 3/2007

Aika: 5.3.2007 klo 19:00 – 20:20
Paikka: Mökki
Läsnä: Tellervo Sarvela, puheenjohtaja Poissa: Milla Ketola, jäsen

Mika Rauhala, jäsen Sirpa Hill, jäsen
Heli Kaitamäki, jäsen Elina Viitasaari, jäsen
Tero Halenius, jäsen Anna-Liisa Koivuporras, jäsen
Juha Penttilä, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Aarne Paavola, jäsen Sanna-Maija Mäki, jäsen
Jaakko Ketonen, jäsen
Paula Penttilä, sihteeri
Aila Rätti, rahastonhoitaja (pykälien 1-4 ajan)

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

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; 7 varsinaista jäsentä paikalla.

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Kaitamäki ja Tero Halenius.

4. TILINPÄÄTÖS
Rahastonhoitaja Aila Rätti kävi läpi vuoden 2006 tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden alijää-
mä on -153,37 euroa. Tilillä on rahaa 7 361,18 euroa. Iltapäiväkerhon toiminnasta on tullut 
tappiota -22,79 euroa. 
Ehdotettiin seuraavan kylätoimikunnan käyttöön toimintatapaa, että puheenjohtaja hyväksyi-
si kululaskut kuittauksellaan ennen maksamista. Tällöin puheenjohtajan olisi helppo seurata 
yhdistyksen kuluja ja rahastonhoitajan vastuu ei olisi niin suuri.

5. ETELÄ-POHJANMAAN KYLIEN JÄSENMAKSU
Keskusteltiin jatkosta Etelä-Pohjanmaan kylien jäsenenä. Jäsenyyttä päätettiin jatkaa aina-
kin vuodella eteenpäin (vuoden 2007 ajan), ja katsotaan sen jälkeen mikä on tilanne. Jäsen-
lehteä ei tilata.

6. TOIMINTAKERTOMUS
Pj. Tellervo Sarvela kävi läpi laatimansa toimintakertomuksen. Toimintaa on ollut kiitettävästi 
vuoden aikana, vaikka kouluasia synkensi koko vuotta. Toimintakertomus jaetaan vuosiko-
kouksessa 22.3. kyläläisille.

7. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007
Toimintaa suunnitellaan edelleen entiseen malliin kyläläisille. 
Ehdotettiin latujen merkitsemistä niin, että myös esim. laihialaiset Rajavuoresta tullessaan 
osaisivat hiihtää esim. mökki välietappina (jossa voisi olla myynnissä esim. makkaraa) aina 
laavulle saakka.
Seuraavan kylätoimikunnan mietittäväksi ehdotettiin myös kylätalkkarin palkkaamista mm. 
mökin ylläpitotöihin.

8. VUOSIKOKOUS
Kyläläisille tehdään mielipidekysely kylän asemasta ja tulevaisuudesta ennen vuosikokous-
ta. Tulokset käydään läpi 22.3. vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa tarjotaan pullakahvit 
kyläläisille alkaen klo 18:30, varsinainen kokous alkaa klo 19:00.



9. KUNTARAJAN SIIRTO
Lääninhallituksesta on kysytty toimintaohjeita kuntarajan siirtämisestä. Kylätoimikunta voi 
viedä niin halutessaan asiaa eteenpäin. Asiaan tarvitaan perustelu miksi kuntarajaa halu-
taan siirtää ja tarkka kartta rajauksesta.

10. PÄÄSIÄISTAPAHTUMA
Pääsiäistapahtuma pidetään lauantaina 7.4.07 klo 18:00 alkaen mökin ympäristössä. Kokko 
yritetään saada syttymään ja makkaranpaistopiste rakennetaan. Paula tekee kokonpoltto-
ilmoituksen. Järjestetään trullikisat, arpajaiset, myyntiin laitetaan kahvia, pullaa, makkaraa, 
limsaa. Ilmoitustauluille mainos.

11. MUUT ASIAT
Mökin hana on jäänyt syksyllä sulkematta (pääsulkija kaivossa); putki haljennut ja vettä 
vuotanut saunatilaan. Varaaja on tarkistettava, samoin lattialämmitys.

12. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on vuosikokouksen jälkeen 22.3 pidettävä järjestäytymiskokous uudella 
kylätoimikunnan kokoonpanolla.

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

____________________________ ______________________________
Tellervo Sarvela Paula Penttilä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Heli Kaitamäki Tero Halenius
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