
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 4/2008

Aika: 7.4.2008 klo 19.05–20.15
Paikka: Mökki
Läsnä: Henry Penttilä, puheenjohtaja Poissa: Arto Nostaja, jäsen

Milla Ketola, jäsen Hannu Vuoto, jäsen
Maria Hietamäki, jäsen Tero Halenius, jäsen
Juha Penttilä, jäsen Timo Tikkala, jäsen 
Vuokko Mäki, jäsen Minna Uusitalo, jäsen
Tellervo Sarvela, sihteeri Miia Hienonen, jäsen

Hannu Koivuporras, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Pj. avasi kokouksen klo 19.05. 

2. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Penttilä ja Vuokko Mäki.

3. VIRKAILIJOIDEN JA UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
Uusiksi jäseniksi valittiin Tellervo Sarvela (sihteeriksi) ja Miia Hienonen. Rahastonhoitajana 
jatkaa Aila Rätti. 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, muttei päätösvaltaiseksi (6 jäsentä 11 jäsenes-
tä paikalla).

5. NAULAKKOKEHTOJEN TILAUS
Vuonna 2007 syntyneille Sarvijoen seudun vauvoille pj. tilaa Pekka Mäeltä naulakkokehdot.

6. UIMA-ALTAIDEN HOITO
Pj. ollut yhteydessä Jurvan kuntaan ja sieltä saadun tiedon mukaan uima-altaiden hoidosta 
vastaavilla tulee olla vesihygieniapassi, ei itse hoitajilla. Asiaan liittyvä koulutus järjestetään 
CityHotellissa Seinäjoella 18.4.08, jonne Maria Hietamäki lupautui menemään (saa ottaa ka-
verin itselleen koulutukseen, jos toinenkin lähtijä löytyy). Jurvan kunta vastaa kustannuksis-
ta. Toiseksi vastuunkantajaksi asiassa on lupautunut Mauri Rätti.

Matti Koivuporrasta kysytään virkistysalueen hoitajaksi kesän ajaksi, lisäksi tarkkaillaan kun-
nan kautta tulevia kesätyöntekijähakemuksia, josko saadaan lisää työntekijöitä sitä kautta. 

7. LEIKKIKENTÄNOHJAAJAT
Leikkikentänohjaajiksi ovat hakeneet Kati Korpi-Kaija (alle 17 v.) ja Marjut Kujala (17 v.), 
palkkakustannuksiin saadaan tukea kunnalta Marjut Kujalan kohdalle. Molemmat kuitenkin 
palkataan tehtävään ja leikkikenttätoiminta ajoittuu viikoille 25 ja 26. Mikäli jompikumpi vetä-
jistä sairastuu, toisen ei tarvitse osallistua kyseisenä päivänä uima-altaan hoitoon.

8. VIRKISTYSALUEEN KUNNOSTUSTYÖT
Pienemmän uima-altaan suodatinallas täytyy uusia, pj. hankkii uuden ja kutsuu kökkäporu-
kan sen jälkeen kunnostamaan kopin ja laittamaan paikalleen uuden suodatinaltaan. Mikäli 
Jurvan kunta suostuu maksamaan, vaihdetaan samalla isompikin allas. Itse uima-altaat 
maalataan niiden pesemisen jälkeen.

Pj. kyselee Vaasasta markiisien hintoja, hankinta tehdään hintavertailun jälkeen.



Siivouskökkäpäivistä päätetään seuraavassa kokouksessa, kökkäkutsuun voidaan laittaa 
tarvittaessa ilmoitus arvonnasta, jotta saataisiin lisää kökkäväkeä paikalle.

8. KOULULLE TOIMINTAA
Pj. on selvitellyt mahdollisuutta alkaa pyörittää koululla ruokalatoimintaa, johonka tarvitaan 
vetäjiksi pari innokasta varttuneempaa naista/miestä kokkaamaan ja hoitamaan asiaa. Pj. 
ollut yhteydessä mm. kuntaan, josta ilmoitettu, että koulun tiloja voidaan käyttää ko. toimin-
taan. Pj. ollut myös yhteydessä Vesa Mäkeen, jota kautta ehkä voitaisiin löytää vetäjiä toi-
minnalle. Kylätoimikunta voisi alkuun kustantaa tarvikkeet, jotta toiminta lähtisi pyörimään. 
Odotellaan vielä vastauksia asian tiimoilta. 

9. JURVAN SEURAKUNNAN KUULUMISET
Seurakunta järjestää jälleen perinteiset kesäjumalanpalvelukset Sarvijoella; alustavasti on 
sovittu 8.6., 6.7. ja 24.8., sihteeri on yhteydessä seurakuntaan ja sopii päivät, joista ilmoite-
taan Lamppu-lehdessä toukokuussa.

10. KESÄJUHLAT
Juhlat pidetään alustavan aikataulun mukaan pe 4.7.2008, Kari Mäki ja Hannu Koivuporras 
ovat lupautuneet soittajiksi. Lippujen ennakkomyynti järjestetään.

11.  LAMPPU-LEHTI
Seuraava Lamppu-lehti ilmestyy viikolla 19.

12. KURIKKA-MESSUT
Messuille Sarvijoelta osallistuvat esittelijöinä la 12.4. klo 8.30–18.00 Tellervo Sarvela ja 
Paula Penttilä. Su 13.4. klo 11–15 osallistuvat Minna Uusitalo ja mahdollisesti Vuokko Mäki 
(sunnuntain esittelijät ovat vielä epävarmoja).

13. SEURAAVA KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS
Kokous pidetään mökillä ti 6.5.08 klo 19.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj. päätti kokouksen klo 20.15.

____________________________ ______________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela 
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Juha Penttilä Vuokko Mäki 


