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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 1/2009
66340 SARVIJOKI 15.1.2009

Aika 13.1.2009 klo 19.00 – 20.10
Paikka Mökki
Läsnä Juha Penttilä, varapj Arto Nostaja, jäsen

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

1. Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Juha Penttilä toimii tästä kokouksesta lähtien puheenjohtajana 
varsinaisen puheenjohtajan ollessa jäävi osallistumaan kokouksiin. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
klo 19.00.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti valittiin Milla Ketola ja Maria Hietamäki.

4. Sarvijoen kylä-/kehittämissuunnitelma
Kuntaliitoksen toteuduttua on avautunut mahdollisuus saada Kurikan kaupungilta kylien kehittämis- 
rahaa ja tätä varten käytiin läpi ne asiat, mitä Sarvijoella tulisi kehittää. Alustavaa kehittämissuunni- 
telmaa käytiin läpi ja se herätti keskustelua jäsenissä, erityisesti perhepäivähoidon järjestämiseen 
liittyvät asiat. Päätettiin lähettää sarvijokisille perhepäivähoitajille kysely asian tiimoilta. Samalla 
täydennettiin kehittämissuunnitelmassa olevia tilastoja. Kun vastaukset perhepäivähoitajilta on 
saatu, kehittämissuunnitelma voidaan laittaa eteenpäin ja julkaista.

5. Lääkäripäivystysasia
Kuntaliitoksen tapahduttua lääkäripäivystysasia on herättäny paljon keskustelua sarvijokisissa, sillä 
epäselväksi on jäänyt, miten paljon Vaasan keskussairaalaa voi käyttää em. asiassa. Päätettiin, että 
sihteeri ottaa yhteyttä JIK:n johtajaan asian tiimoilta ja pyytää häntä tekemään selkeän lehtijutun 
asiasta, josta ilmenee periaatteet, miten/milloin/missä voi päivystyksessä käydä. Samoin nyt Jurvan 
Sanomissa ilmoitetut päivystykseen liittyvät asiat ovat hieman epäselvästi kerrottu, joten tähän 
yritetään saada myös muutosta samalla.

6. Laskiaisrieha
Päätettiin järjestää laskiaisrieha viikolla 9 laskiaistiistaina 24.2.2009 klo 18.00 alkaen mökin 
ympäristössä. Tuolloin yritetään polttaa laskiaiskokko, normaalit tarjoilut sekä mahdollisia leikkejä/
kilpailuja lapsille.

7. Kyläyhdistyksen vuosikokous
Vuoden 2009 vuosikokous päätettiin pitää koululla ti 24.3.2009 klo19.00, kahvitus alkaa klo 18.30.

8. Lamppu-lehti
Päätettiin julkaista Lamppu-lehti viikolla 6 seuraavan kylätoimikunnan kokouksen jälkeen.
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9. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 3.2.2009 klo 19.00 mökillä.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

_________________________________ _________________________________
Juha Penttilä Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Milla Ketola Maria Hietamäki


