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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 2/2009
66340 SARVIJOKI 16.2.2009

Aika 3.2.2009 klo 19.00 – 20.30
Paikka Mökki
Läsnä Juha Penttilä, puheenjohtaja Poissa: Arto Nostaja, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Minna Uusitalo, jäsen
Hannu Koivuporras, jäsen Vuokko Mäki, jäsen
Hannu Vuoto, jäsen Milla Ketola, jäsen
Maria Hietamäki, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Miia Hienonen, jäsen Tero Halenius, jäsen
Aila Rätti, rahastonhoitaja (kohdan 5 ajan) Arto Ihanamäki, Kolinan edust.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 6 jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti valittiin Hannu Koivuporras ja Hannu Vuoto.

4. Laskiaistapahtuma
Kylätoimikunta järjestää ti 24.2.2009 klo 18.00 alkaen laskiaistapahtuman mökin alueella. Ohjel-
massa on kokonpolttoa, leikkejä/kilpailuja sekä kaffittelua ja makkaranpaistoa. Tapahtumaan liitty-
en pidetään kokkokökkä su 22.2.2009 klo 13.00 alkaen. Molemmista tapahtumista laitetaan Lamp-
pu-lehteen ilmoitus.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Aila Rätti esitteli vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen; tilikauden alijäämäksi 
syntyi 1 405,49 €, tilillä oli 31.12.2008 rahaa 8 650,17 €. Hallitus eli kylätoimikunta hyväksyi tilin-
päätöksen.

6. Vuonna 2008 syntyneiden muistaminen
Päätettiin, että puheenjohtaja tilaa Pekka Mäeltä yhden naulakkokehdon, joka annetaan puheenjoh-
tajan perheeseen syntyneelle Ella-vauvalle.

7. Kolmannen rivitalon rakennusanomus
Kylätoimikunta laatii anomuksen perusteluineen Kiinteistö Oy Jurvan Vuokrakodille kolmannen ri-
vitalon rakentamisesta Sarvijoelle, liitteeksi laitetaan Sarvijoen kylä-/kehittämissuunnitelma.

8. Perhepäivähoitajatilanne
Kysely hoitajille on tehty; luettiin vastaukset. Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät keskustelemassa asi-
asta Aulikki Hirvosen kanssa, Hirvonen totesi, että ryhmäperhepäivähoidon perustamiseksi tulee ol-
la tarve palvelulle. Puheenjohtaja totesi, että Hirvonen ei lähde aktiivisesti ajamaan asiaa eteenpäin, 
mutta saamamme tiedon mukaan Kurikan kaupunginhallitus käsittelee asiaa 2.2.2009, josta asiaa 
lähdetään viemään eteenpäin. 



9. Esikoulu
Kari Mäki ottaa vastaan tiedon niistä esikoululaisista (syksystä 2009), jotka haluaisivat aloittaa esi-
koulun Kolinan koululla. Tämän jälkeen Kari Mäki vie tietoa eteenpäin Maalahteen. Miia ja Maria 
hoitavat tiedottamisen vanhemmille.

10. Hiihtokilpailut ja luistinrata
Todettiin, että luistinradalle olisi tarvetta, jos vain tekijät löytyisivät. Puheenjohtaja lupasi kysyä 
kaupungilta (Matti Hiipakka), josko sitä kautta saataisiin tukea. Hiihtokilpailut päätettiin järjestää, 
mikäli lunta saadaan riittävästi ja ladut tehtyä. Asiasta tiedotetaan Lamppu-lehdessä.

11. Uima-altaiden kunnostus
Todettiin, että altaat on kunnostettava heti keväällä, jos kaupungilta saadaan avustus.

12. Lamppu-lehti
Päätettiin julkaista Lamppu-lehti viikolla 7, Minna tekee lehden.
 
13. Seuraava kokous
Päätettiin, että tarvittaessa maaliskuun alussa kutsutaan kylätoimikunta koolle, mutta muutoin seu-
raava kokous on kyläyhdistyksen vuosikokous 24.3.2009 klo 19.00 koululla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

_________________________________ _________________________________
Juha Penttilä Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Hannu Vuoto Hannu Koivuporras 


