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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 8/2008
66340 SARVIJOKI 9.9.2008

Aika 8.9.2008 klo 19.00 – 20.10
Paikka Mökki
Läsnä Henry Penttilä, pj Poissa: Milla Ketola, jäsen 

Tellervo Sarvela, sihteeri Tero Halenius, jäsen
Maria Hietamäki, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Arto Nostaja, jäsen Hannu Vuoto, jäsen
Hannu Koivuporras, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.
Juha Penttilä, jäsen
Minna Uusitalo, jäsen
Miia Hienonen, jäsen
Vuokko Mäki, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 9 jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti valittiin Maria Hietamäki ja Miia Hienonen.

4. Naulakkokehdot
Loput  jakamattomat  naulakkokehdot  luovutetaan  siten,  että  Minna Uusitalo  vie  Jani  Mäen per-
heeseen ja Anna-Liisa Koivuporras valtuutetaan luovuttamaan kehdot harjunkyläläisiin Kivimäen ja 
Långin perheisiin.

5. Yleisurheilukisat
Kisat pidettiin 31.8.2008 ja osallistujia oli mukavasti.  Lähes kaikki myynnissä ollut tavara meni 
kaupaksi. Sihteeri lähettää tulokset Jurvan Sanomiin laitettavaksi.

6. Uima-altaiden kunnostus
Uima-altaiden kunnostuskustannusarvio on valmistunut, 22 291,30 €. Kylätoimikunta tekee avus-
tushakemuksen Jurvan kunnanhallitukselle, allekirjoittajina puheenjohtaja ja sihteeri.

7. Sarvijoen kaupan läheisyyteen lisää parkkitilaa
Pankin edustajalta Jaakko Kujalalta on tullut ehdotus, että Jurvan kunta tasoittaisi ja asfaltoisi kau-
pan vieressä olevan kunnan omistaman maa-alueen parkkipaikaksi. Perusteluina parkkipaikan lisä-
tarpeelle on yleinen liikenneturvallisuus kaupanmäellä sekä tarve saada isommille kulkuneuvoille 
(esim. rekat) jokin pysähdyspaikka keskikylälle. Sovittiin, että pankin edustaja, uusi kauppias ja ky-
lätoimikunta tekevät kukin anomuksen Jurvan kunnanhallitukselle asian eteenpäin viemiseksi.

8. Uusi kauppias
Todettiin, että uusi kauppias on jo aloittanut toimintansa, viralliset avajaiset on ma 15.9.2008. Kylä-
toimikunta muistaa kukkasin sekä Liisa Ristimäkeä että uutta kauppiasta.
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9. Kylän jätevesien käsittely
Pj. osallistui Jurvan kunnantalolla pidettyyn 2.9.2008 infotilaisuuteen, joka koski jätevesien käsitte-
lyä kylillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Sarvijoellakin joudutaan tekemään suunnitelma jäte-
vesien käsittelystä. Sovittiin, että kylätoimikunta hakee avustusta suunnittelurahan saamiseksi Jur-
van kunnalta, kun ensin on saatu kirjallista lisämateriaalia asiasta ja asia on käsitelty yleisessä kylä-
kokouksessa.

10. Koulukiinteistö
Pj. ja sihteeri olivat neuvottelemassa 2.9.2008 kunnantalolla Antti Alasaaren kanssa kyläyhdistyk-
sen suunnitelmista koulukiinteistön suhteen. Alasaari alkaa etsiä sopivaa hankerahaa, jotta koulu-
kiinteistössä saataisiin halutut toiminnot käyntiin mahdollisimman pian. Nyt jäädään odottelemaan 
Jurvan kunnanvaltuuston päätöstä kiinteistön myynnistä ja Alasaaren yhteydenottoa jatkotoimenpi-
teiden suhteen. Koulun asuntoihin kunta hakee jo uusia asukkaita.

11. Virkistysalueen syystalkoot
Yleinen syyskökkä pidetään ti 23.9.2008 klo 18.00 alkaen, kylätoimikunta tarjoaa kaffit pullan kera.

12. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 7.10.2008 klo 19.00 mökillä.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

_________________________________ _________________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Maria Hietamäki Miia Hienonen


