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Aika 6.10.2008 klo 19.05 – 20.15
Paikka Mökki
Läsnä Henry Penttilä, pj Poissa: Milla Ketola, jäsen 

Tellervo Sarvela, sihteeri Tero Halenius, jäsen
Hannu Koivuporras, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Minna Uusitalo, jäsen Hannu Vuoto, jäsen
Miia Hienonen, jäsen Maria Hietamäki, jäsen

Arto Nostaja, jäsen
Juha Penttilä, jäsen
Vuokko Mäki, jäsen

1. Kokouksen avaus Arto Ihanamäki, Kolinan edust.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, muttei päätösvaltaiseksi; 5 jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti valittiin Minna Uusitalo ja Hannu Koivuporras.

4. Koulukiinteistön tilannekatsaus
Sarvijoen koulukiinteistön myyntiasiasta ei ole kuulunut mitään viime aikoina ja irtaimistolista kyläyhdistyksen 
toivomista tavaroista on vielä kesken, mutta loppusuoralla. TE-keskukselta on mahdollisuus saada rahallista tu-
kea koulukiinteistön ostoon, mutta hakemus olisi jätettävä ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Jäädään odot-
telemaan kauppakirjan tekemistä ja toimitaan TE-keskuksen avustuksen suhteen tarpeen vaatimalla tavalla.

5. Kahvitus Jurvan Harrastajanäyttelijöiden näytösten yhteydessä
Eri järjestöillä ja yhdistyksillä on tulleen kirjeen mukaan mahdollisuus kerätä varoja toimintaansa varten huo-
lehtimalla kahvituksesta näytösten väliajalla. Kylätoimikunnan näkemyksen mukaan sen jäsenillä ei ole tällä 
hetkellä riittäviä resursseja lähteä mukaan tähän toimintaan, mutta mikäli joku tai jotkin sarvijokiset haluavat 
lähteä toimintaan mukaan Kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseksi, se on toki mahdollista.

6. Suupohjan alueen nuorisokysely
Jurvassakin tehty nuorisokysely tuotti tuloksen, jonka perusteella nuoret Jurvassa olisivat kiinnostuneita harras-
tamaan enemmän urheilua, tanssi oli erityisen kiinnostava muoto. Sarvijokisten nuorten vastauksia ei ole saatu 
vielä  kylätoimikunnalle,  joten jäämme odottelemaan vastauksia  ja  palaamme  tarvittaessa  asiaan  tarkemmin 
myöhemmin.

7. Sarvijoen kyläkauppiaan muistaminen
Kylätoimikunta muisti uutta kauppiasta avajaispäivänä kukilla ja Sarvijoen kyläkauppias –essulla sekä Liisa 
Ristimäkeä kukilla kiitoksena erittäin pitkästä palvelu-urasta Sarvijoella.

8. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 4.11.2008 klo 19.00 mökillä.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

_________________________________ _________________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Minna Uusitalo Hannu Koivuporras 


