
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 5/2008

Aika: 2.6.2008 klo 19.10–20.55
Paikka: Mökki
Läsnä: Henry Penttilä, puheenjohtaja Minna Uusitalo, jäsen 

Milla Ketola, jäsen Vuokko Mäki, jäsen (kohd. 5)
Maria Hietamäki, jäsen Poissa: Juha Penttilä, jäsen
Tero Halenius, jäsen Miia Hienonen, jäsen
Hannu Koivuporras, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Hannu Vuoto, jäsen Arto Nostaja, jäsen
Tellervo Sarvela, sihteeri Arto Ihanamäki, Kolinan edust.

1. KOKOUKSEN AVAUS
Pj. avasi kokouksen klo 19.10. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 8 jäsentä paikalla.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Halenius ja Hannu Vuoto.

4. KOLINAN MAKKARANPAISTOILTA
Kolinan vanhalla tanssipaikalla järjestetään makkaranpaistoilta pe 13.6.2008, jonne sarvijoki-
set ovat tervetulleita. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin ja tapahtumasta Minna laittaa ilmoi-
tustaululle mainoksen.

5. KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSOPIMUKSET
Työsopimukset kesätyöntekijöiden kanssa on tehty, virkistysalueenhoitaja aloittaa virallisesti 
juhannukselta ja työ kestää kolme viikkoa. Mikäli tarvetta ilmenee, kylätoimikunta palkkaa 
Emilia Alakosken jo aiemmin tehtävään.

Markiisi on ostettu ja kivipäätypenkit on tulossa kunnasta, Mauri Rätti on vaihtanut pienen ui-
ma-altaan säiliön. Kioskia varten Milla tilaa jäätelöt ja tekee hinnaston ja Aila Rätti tilaa uima-
allaskemikaalit.

6. UIMA-ALTAIDEN KUNNOSTUS
Uima-altaiden kunnostustyö laitetaan vireille ehkä jo syksyllä 2008, kuntaan on laitettava kus-
tannusarvio, kun saadaan tarjous laattaliikkeestä.

7. KESÄN TANSSIREISSU
Tanssireissu järjestetään Kalliojärvelle Isokyröön 2..2008, kylätoimikunta maksaa kyydin. 
Vuokko kysyy hinnat ja selvittää, kuka esiintyy tuolloin. Kesäjuhlille (4.7.) laitetaan jo ilmoittau-
tumislomake kiertoon.

8. RUOKAILU KOULULLA
Ylimääräisessä kyläkokouksessa 26.5. erityisesti kylän vanhempi väki innostui siitä, että kou-
lulla järjestettäisiin ruokailu silloin tällöin. Valitettavasti kukaan ei ole ilmoittautunut halukkaak-
si ottamaan vastuuta asiasta. Nuoremmassa sukupolvessa ei tällä hetkellä ole valitettavasti 
vetäjää. Asia jää avoimeksi.



9. ROMPETORI
Vuokko on selvittänyt, että ilmoitusmaksu Suupohjan Seudussa maksaa seuraavasti: 
2 x 40 mm 80 €, 2 x 50 € 100 €. Päätettiin siirtää rompetorin järjestäminen elokuulle.

10. SARVIJOEN KESÄJUHLAT PE 4.7.2008 KLO 18.00 ALKAEN
Ohjelmassa lasten karaoke klo 18–21, bändi soittaa klo 21–01. Petteri tekee ruoan (pyttipan-
nu), Vuokko leipoo pullan, Hannu Koivuporras kysyy rekkaa lainaksi ja järjestää sähköt sekä 
kysyy lainaksi karaoke-laitteita. Tanssilavavärkiksi Vuokko hommaa trukkilavat ja Petteri ky-
syy levyjen hinnan. Minna tekee tarvittavat ilmoitukset/mainokset, Juha Penttilä ostaa juota-
van (10 koria kaljaa ja 10 koria siideriä), Tellervo ostaa 200 pääsylippua Jurvan Kirjakaupasta 
ja hankkii leiman. Pääsylipun hinnoittelu on seuraava: alle 7-vuotiaat ilmaiseksi, 1.–6. luokka-
laiset 2 €, aikuiset 5 €. Pääsymaksuun sisältyy ruoka ja -juoma. Yleismiehiksi lupautuivat 
Hannu Vuoto ja Tero Halenius. Nimeksi tapahtumalle mietittiin joko ”Yöttömän yön juhlat” tai 
”Sarvijoki raikaa”.

11. KYLÄKAUPPIAS
Kauppiaaksi ilmoittautuneita on tullut ainakin yksi, lehti-ilmoitus oli 1.6.2008 Pohjalaisessa 
(500 €, josta kunta maksoi puolet). Virallinen kyläkokous pidetään, kun hakuaika on mennyt 
umpeen (huomioitava 7 vrk:n kokouskutsuaika).

12. SEURAAVA KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS
Kokous pidetään mökillä ma 30.6.08 klo 19.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj. päätti kokouksen klo 20.55.

____________________________ ______________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela 
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Tero Halenius Hannu Vuoto 
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