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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 9/2008
66340 SARVIJOKI 6.11.2008

Aika 4.11.2008 klo 19.05 – 20.30
Paikka Mökki
Läsnä Henry Penttilä, pj Arto Nostaja, jäsen

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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 10 jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti valittiin Milla Ketola ja Juha Penttilä.

4. Mökin ympäristön valaistus
Puheenjohtaja ehdotti, että mökin ulkovalaistusta parannettaisiin, koska pimeään aikaan on hankala 
liikkua mökin pihassa. Päätettiin kysellä sähkömiestä arvioimaan, miten ja mihin valot kannattaa 
asentaa pihaan. Mahdollisesti kyseeseen tulisi hämäräkytkimen taakse laitettu ulkovalaistus. 

5. Koulukiinteistön tilanne
Puheenjohtaja  ja  Jurvan  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  ovat  sopineet,  että  koulukiinteistön 
kauppa-asiassa pidetään nyt  tauko ja odotetaan ensin kuntaliitoksen toteutumista,  minkä jälkeen 
palataan asiaan.

6. Sarvijoen joulunavaus 2008
Päätettiin  tänä  vuonna pitää  järjestää joulunavaus  mökin  ympäristössä  su 30.11.2008 klo 17.00 
alkaen.  Kylätoimikunta järjestää arpajaiset  ja tarjoaa glögit  + piparin,  myyntiin  tulee makkaraa, 
torttuja ja mehua. Pyritään järjestämään joululauluja, koululaisten ohjelmaa ja tietysti  joulupukin 
vierailu olisi hieno juttu. Joulunavauksesta tulee mainos Lamppu-lehteen.

7. Mökin lentopallokenttä
Hannu Vuoto ehdotti, että nykyisen lentopallokentän ollessa kovin vähäisessä käytössä se voitaisiin 
kunnostaa beach volley –kentäksi ja tämä ehdotus hyväksyttiin. Pohjalle laitetaan suodatinkangas ja 
sen päälle ostetaan riittävä määrä hienoa hiekkaa.

8. Lamppu-lehti
Päätettiin  julkaista  Lamppu-lehti  viikolla  46,  siihen  laitetaan  ilmoitus  mm.  joulunavajaisista  ja 
Veikkolassa järjestettävistä huutokauppamyyjäisistä.

9. Kyläyhdistyksen rahatilanne
Rahatilanne on tällä hetkellä hyvä, tilillä on yli 8 000 €.

10. Kylän jouluvalot
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Kahdelle  asuinalueelle  tarkoitetut  jouluvalot  laitetaan  paikalleen  ennen  joulunavajaisia, 
puheenjohtaja ostaa tarvittavan määrän uusia lamppuja rikki menneiden tilalle.

11. Puheenjohtajatilanne
Koska  kyläyhdistyksen  nykyinen  puheenjohtaja  on  tullut  valituksi  uuden  Kurikan 
kaupunginvaltuutetuksi,  hän ei voi olla enää mukana päättämässä kyläyhdistyksen asioista, joten 
nykyinen  varapuheenjohtaja  Juha  Penttilä  jatkaa  puheenjohtajan  roolissa  seuraavaan 
vuosikokoukseen asti. Kiitos Henry Penttilälle työpanoksesta kylän hyväksi!

12. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 13.1.2009 klo 19.00 mökillä.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

_________________________________ _________________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Milla Ketola Juha Penttilä 


