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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Vuosikokous
66340 SARVIJOKI 25.3.2009

Aika 24.3.2009 klo 19.00 – 20.35
Paikka Sarvijoen koulu
Läsnä ks. erillinen osallistujaluettelo

1. Kokouksen avaus
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Juha Penttilä avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Yksimielisesti valittiin puheenjohtajaksi Juha Penttilä, sihteeriksi Tellervo Sarvela ja pöytäkirjan-
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kari Tampsi ja Kari Mäki.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin kyläläisille Lamppu-lehden, nettisivujen ja kylän ilmoitus-
taulujen (14.3.2009 alkaen) välityksellä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Paikalla oli 26 aikuista, joista kyläyhdistyksen varsinaisia jäseniä oli 24.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.

5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely 
Sihteeri Tellervo Sarvela luki vuosikertomuksen, johon tehdään yksi muutos koskien Kurikan kau-
punginhallituksen – ei valtuuston – vierailua Sarvijoella 4.8.2009. Muutoin vuosikertomus hyväk-
syttiin sellaisenaan. Rahastonhoitaja Aila Rätti kävi läpi tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lau-
sunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muil-
le tilivelvollisille
Yksimielisesti päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille. Lisäksi rahastonhoitaja lupasi selvittää, paljonko lapsille tarkoitettua korva-
merkittyä rahaa on jäljellä.

7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen, jäsenmaksusta päättäminen
Puheenjohtaja Juha Penttilä esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Toimintasuun-
nitelma  aiheutti  runsasta  yleistä  keskustelua  kylän  kehittämishankkeista  ja  yleensäkin  Sarvijoen 
asemasta Kurikan kaupungissa. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma lisäyksellä, että elokuun 1. päivä 
metsästysseura Erä II järjestää koiranäyttelyt koulun ja mökin läheisyydessä. Tulo- ja menoarviot 
hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin, että jäsenmaksua ei ryhdytä edelleenkään keräämään.

8. Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvauksesta päättäminen
Tulleista ehdotuksista valittiin yksimielisesti  vaihtoehto,  että puheenjohtajalle maksetaan 50 € ja 
sihteerille 100 € kulukorvauksia. Mikäli jommallekummalle aiheutuu selkeästi poikkeavia kuluja 
asioiden hoidossa, esim. kopiointikustannuksia, kulut korvataan erikseen.



9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Mäki.

Kylätoimikunnan jäsenten valinta (6–15 henkilöä)
Erovuorossa kylätoimikunnasta ovat Juha Penttilä, Milla Ketola, Timo Tikkala, Tero Halenius sekä 
kaupunginvaltuutetuksi noussut Henry Penttilä. Uusiksi jäseniksi valittiin Tuula Smeds, Kari Tamp-
si, Sirpa Hill, Reijo Sarvela sekä Jaana Fors, joka on jäsen siitä päivästä lukien, kun hän on viralli-
sesti  muuttanut  Sarvijoelle.  Lisäksi  Kolinan edustajaksi  kylätoimikuntaan  valittiin  edelleen  Arto 
Ihanamäki.
Kylätoimikunnan jäsenet seuraavalle jaksolle ovat: Jaana Fors, Miia Hienonen, Maria Hietamäki, 
Sirpa Hill, Hannu Koivuporras, Veijo Mäki, Vuokko Mäki, Arto Nostaja, Reijo Sarvela, Tellervo 
Sarvela, Tuula Smeds, Kari Tampsi, Minna Uusitalo ja Hannu Vuoto (yhteensä 14 varsinaista jä-
sentä). Arto Ihanamäki jatkaa Kolinan edustajana.

10. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta (2 + 2)
Tilintarkastajina jatkavat Jaakko Kujala ja Jorma Niemelä. Varahenkilöinä toimivat Aimo Kaitamä-
ki ja Reino Vuoto.

11. Kokouskutsutavasta päättäminen
Vuosikokoukseen kutsutaan edelleen laittamalla ilmoitukset kylän ilmoitustauluille sekä mahdolli-
suuksien mukaan myös Lamppu-lehteen ja nettisivuille.

12. Muut asiat
Kylän viemäröintiasian tämänhetkisestä tilanteesta tuli kysymys, johon todettiin, että vuoteen 2014 
mennessä asian pitäisi olla hoidossa, mutta lykkäystä voi anoa siitä vielä viisi vuotta. Henry Penttilä 
ja Mauri Rätti totesivat, että asian suhteen ei kannata vielä kiirehtiä, koska Kurikan kaupungillakaan 
ei vielä ole aivan selvillä asioiden järjestäminen. Suunnitteluavustusta toki voidaan hakea ja sitä on-
kin jo viime syksynä haettu.

Tuleva kyläseminaari aiheutti myös keskustelua. Henry Penttilä kertoi taustoja tilanteelle ja kertoi 
Kurikan  valtuuston  asenteen  Sarvijoen  kehittämisen  suhteen  olevan  kovin  myönteinen,  ja  siksi 
Penttilä kehottikin tulevassa kyläseminaarissa kyläläisiä pitämään pään kylmänä ja kuuntelemaan, 
mitä ehdotuksia kurikkalaisilla on Sarvijoen kehittämistä koskien. Kehittämisryhmään päätettiin eh-
dottaa Sarvijoen edustajiksi  kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Veijo Mäkeä,  Henry Penttilää,  Kari 
Mäkeä, Mauri Rättiä, Maria Koivuporrasta sekä ryhmälle sihteeriksi Tellervo Sarvelaa läsnäolo- ja 
puheoikeudella.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

_________________________________ _________________________________
Juha Penttilä Tellervo Sarvela
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

_________________________________ _________________________________
Kari Tampsi Kari Mäki


