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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 3/2009
66340 SARVIJOKI 8.4.2009

Aika 7.4.2009 klo 18.30 – 21.00
Paikka Mökki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Tuula Smeds, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Kari Tamssi, jäsen
Jaana Fors, tuleva jäsen Hannu Vuoto, jäsen
Sirpa Hill, jäsen Poissa: Miia Hienonen, jäsen
Vuokko Mäki, jäsen Maria Hietamäki, jäsen
Arto Nostaja, jäsen Hannu Koivuporras, jäsen
Reijo Sarvela, jäsen Minna Uusitalo, jäsen

Arto Ihanamäki, Kolinan edust.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Hill ja Tuula Smeds.

4. Pääsiäisrieha
Tänä vuonna ei järjestetä, sillä aikataulu on liian tiukka. Kokkoa parannellaan ja se poltetaan ensi las-
kiaisena.

5. Leikkikenttäohjaajat
Kati Korpi-Kaija ja Sanna Korpikaija ovat ilmoittaneet halukkuutensa toimia leikkikenttäohjaajina ensi 
kesänä. Päätettiin palkata heidät. Leikkikenttätoiminta järjestetään viikoilla 26 ja 27. Pj. soittaa kau-
pungille ja kyselee palkan suuruudesta, jonka jälkeen kylätoimikunta päättää palkasta seuraavassa ko-
kouksessa.  Kyläyhdistyksen  rahastonhoitajaa  pyydetään  hoitamaan  palkanmaksuun  liittyvät  asiat. 
Leikkikenttäohjaajien vastuuhenkilöksi nimettiin sihteeri Sarvela. 

6. Uima-altaiden hoito
Päätettiin ensin selvittää mahdollinen tuleva uima-altaiden remontti, mitä varten pj. ottaa yhteyttä Mat-
ti Hiipakkaan ja tarvittaessa Hannu Alaseen. Tiedustellaan avustusta edelleen kaupungilta. Kun mah-
dollisesta remontista tänä keväänä/kesänä on saatu tieto, kysellään nuoria virkistysalueenhoitajiksi. To-
dettiin, että mahdollinen remontti pitää saada käyntiin pian, jotta uima-altaat saadaan vielä tulevana 
kesänä käyttöön. Asiaa selvitellään.

7. Sarvijoen kesäjuhlat
Alustavasti päätettiin kesäjuhlien ajankohdaksi pe 3.7.2009.

8. Seurakunnan toiminta Sarvijoella kesällä 2009
Vielä ei ole tiedossa Sarvijoella pidettävien kesäjumalanpalvelusten päivämääriä, mutta tehtiin periaa-
tepäätös, että kylätoimikunta hoitaa kahvituksen laavulla pidettävän jumalanpalveluksen yhteydessä. 
Ajankohdaksi ajateltiin kesäkuuta. Kari Tamssi lupasi keittää nokipannukahvit.

9. Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitus
Koska kyläyhdistyksen nimenkirjoittajat ovat muuttuneet, tulee patentti- ja rekisterihallitukselle tehdä 
siitä muutosilmoitus. Ilmoitusmaksu on 10 €, jonka rahastonhoitaja maksaa ja sihteeri tekee varsinai-
sen ilmoituksen tämän jälkeen.
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10. SEK:n jäseneksi liittymistarjous 
Pohdittiin liittymisen etuja ja haittoja. Sihteeri ottaa selvää vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudesta ja 
tässä vaiheessa asia jätetään vielä hautumaan. Jos SEK tarjoutuu kertomaan toiminnastaan enemmän, 
otamme heidän edustajansa vastaan Sarvijoelle. 

11. Web-Median tarjous
Todettiin, ettei ole tarvetta hankkia kirjanpito-ohjelmaa tai jäsenrekisteriohjelmaa.

12. Sarvijoki – Kurikan väestökehityksen veturiksi –kyläseminaari
Keskustellaan yleisesti kyläseminaarista ja sen yhteydessä virinneistä ajatuksista. Pj. on soittanut kau-
punginjohtaja Tyrväiselle kutsuakseen hänet tutustumaan Sarvijokeen, mutta kiireiden vuoksi kaupun-
ginjohtaja ja pj. olivat sopineet, että palaavat asiaan myöhemmin. Pj. totesi, että kun kaupunginjohtaja 
tulee kylään,  häntä vastaanottamassa on pienehkö ryhmä sarvijokisia. Kyläseminaarin kahvitukseen 
kului 131,27 €, kaupungilta on tulossa 200 € kulujen peittämiseksi, joten kyläyhdistys nettoaa 68,73 € 
kahvittamisesta.
Pj. kertoi tässä yhteydessä myös toimintatavoistaan puheenjohtajana ja kehotti kaikkia kylätoimikun-
nan jäseniä positiiviseen vuorovaikutukseen kyläläisten kanssa, jotta saataisiin lisää väkeä toimintaan.

13. Kyläyhdistyksen omat nettisivut
Sihteeri luki asiaa koskevan hänelle tulleen sähköpostin. Todettiin yksimielisesti, että erityisesti tässä 
vaiheessa nettisivut on erittäin tärkeä kanava antaa tietoa ja mielikuvaa ulkopuolisille Sarvijoesta. Tä-
ten kotisivujen ylläpitoon ja asiasisältöön tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lähitulevaisuudessa.
Tuleva kylätoimikunnan jäsen Jaana Fors kertoi taustastaan ja kokemuksestaan kotisivujen päivittämi-
sestä. Hän pystyisi aloittamaan sivustojen päivittämisen ehkä alkukesästä, kun ensin saa tekniikan toi-
mimaan uudessa kodissaan Sarvijoella. Fors olisi kiinnostunut kotisivujen päivittämisestä ja todettiin-
kin yksimielisesti, että tässä vaiheessa Jaakko Puntila jatkaa vielä päivittämistä, mutta koska olemme 
saamassa kylätoimikunnan jäseneksi innokkaan kotisivujen päivittäjän, käytämme hänen palveluksiaan 
heti,  kun se on mahdollista.  Jaakko Puntilalle ollaan erittäin kiitollisia hänen tekemästään työstä ja 
häntä tullaan kiittämään pienellä lahjalla tuonnempana. Sarvijoen kehittämisryhmän kautta yritetään 
saada rahallista tukea kotisivujen ylläpitäjälle.
Päätettiin, että keskustelupalsta-asiaan palataan sitten, kun ylläpitäjä on vaihtunut ja kehittämisryhmä 
on alkanut toimia ja on mietitty keskustelupalstan merkitystä tarkemmin. Sen sijaan kylätoimikunnan 
jäsenten nimet ja puhelinnumerot päätettiin laittaa kotisivuille, ryhmäkuva kylätoimikunnasta laitetaan 
näkyville kotisivuille, kun kuva on saatu otettua.

14. Sarvijoen kehittämisryhmä
Reijo Sarvela toivoi, että kaikkia kehitettäviä asioita ei jätettäisi kehittämisryhmän käsiteltäväksi, vaan 
esim. kaupan pihalla oleva ilmoitustaulu voitaisiin laittaa itse kuntoon. Yhdessä todettiin, että kaikkia 
asioita ei todellakaan kannata eikä tarvitse jättää kehittämisryhmän huolehdittavaksi, vaan voimme itse 
hoitaa  asioita  suoraan  kaupungin  virkamiesten  kanssa.  Päätettiin,  että  kaupan  pihalla  olevan 
ilmoitustaulun sekä uuden, Lattusen alueelle pystytettävän, ilmoitustaulun pohjamateriaalin selvittämi-
sestä ja hankkimisesta vastaa Reijo Sarvela. Kyläyhdistys maksaa materiaalit ja korjaus-/pystytystyöt 
tehdään kökällä.

15. Kodan lattian kunnostus
Päätettiin laatoittaa kodan lattia kokonaan, jotta hiekka ei leviä laatoille sivustoilta. Laattoja tarvitaan 
noin 20 kpl lisää, pj. lupasi hankkia ne ja itse laatoitus hoidetaan ennen kaupunginjohtajan vierailua. 
Kyläyhdistys maksaa laatat.

16. Jaana Forsin osallistuminen kokouksiin
Päätettiin, että vaikka Fors ei vielä ole jäsen, hän voi silti osallistua kylätoimikunnan kokouksiin.

17. Koulun avaimet
Pj. on ottanut yhteyttä kaupunkiin koskien koulukiinteistön avaimia, koska hän tarvitsisi oman avai-
men, jotta voisi tarvittaessa olla näyttämässä paikkoja koululla. He olivat keskustelleet mahdollisesta 
lukkojen vaihtamisesta ja avainten uudelleenjaosta, jolloin saataisiin selkeä tieto siitä, kenelle koulu-
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kiinteistön avaimia on luovutettu. Asiaan palataan myöhemmin.

18. Koiranäyttely Sarvijoella
Sarvijoella koulun ympäristössä järjestetään koiranäyttely 1.8.2009. Tuula Smeds ehdotti, että sarvijo-
kiset voisivat pitää tätä varten harjoituksia koulun pihalla jo alkukesästä lähtien. Kari Tamssi lupasi 
keskustella asiasta metsästysseuran jäsenten kanssa ja he voivat ottaa itse yhteyttä kaupungin virka-
miehiin kysyäkseen lupaa harjoitusten järjestämiseksi koulun pihalla. Kylätoimikunta päätti osallistua 
1.8.2009 pidettävän koiranäyttelyn järjestelyihin sillä tavalla, että se voi järjestää tapahtuman aikana 
kahvin myyntiä jne.

19. Kylän kehittäminen
Todettiin, että mahdolliset uudet asukkaat, jotka tulevat kaupungista, ovat tottuneet tiettyjen peruspal-
veluiden  saatavuuteen  lähellä.  Tämän  takia  koettiin  erittäin  tärkeäksi,  että  kauppa ja  mahdollisesti 
myös bensa-asema/tankkauspiste olisivat Sarvijoella.

20. Tenniskentän kunnostus ja idealaatikko
Reijo Sarvela ehdotti, että kylätoimikunta kysyy kauppiaalta luvan saada tuoda ns. idealaatikko kau-
palle, johon kaikki kyläläiset voivat laittaa ideoitaan ja ruusuja tai risuja kylätoimikunnalle. Päätettiin 
yksimielisesti, että näin toimitaan.
Sarvela kysyi niin ikään tenniskentän kunnosta ja sen kunnostuksesta, johon todettiin, että jos kenttä 
halutaan pitää kunnossa, se pitää myrkyttää nyt keväällä ja kesäkauden aikana tasata ja lanata säännöl-
lisesti, jotta rikkakasvit eivät pääse kasvamaan kentällä. Selvitetään, olisiko tenniskentän kunnossapito 
tehtävä,  josta virkistysalueenhoitaja voisi  ottaa vastuun. Tenniskentän toimintaperiaatteena pidetään 
edelleen sitä, että kukin pelaaja tuo omat pelivälineensä mukanaan, kylätoimikunta ei hanki yhteisiä 
mailoja.
Samassa todettiin, että virkistysalueenhoitajalla tulee olla taustatuki (aikuinen) niitä tilanteita varten, 
jos ilmenee esim. järjestyshäiriöitä alueella.

21. Kirkkotien kokousporukka
Sirpa Hill kysyi lupaa Kirkkotien kokousväelle pitää kokouksensa mökillä la 11.4.2009. Lupa myön-
nettiin.

22. Virkistysalueen lentopallokenttä
Hannu Vuoto kysyi mielipidettä lentopallokentän muuntamisesta beach volley –kentäksi. Tähän suos-
tuttiin yksimielisesti. Kari Tamssi hankkii hiekan ja Hannu Vuoto vastaa muutoin kentän kunnostami-
sesta ja tarvittavan materiaalin (myös uusi verkko) sekä kökkäporukan hankinnasta. Kyläyhdistys mak-
saa tarvikkeet.

23. Kurikan omat ”asuntomessut”
Sihteeri tiedotti, että Kurikassa mahdollisesti pidetään 15.–17.5.2009 pienimuotoiset ”asuntomessut”, 
jonne kylät voisivat mennä markkinoimaan omia tonttejaan. Asiaan palataan, kun saadaan lisätietoa 
messuista. Todettiin, että Sarvijoella jo rakennettujen sekä rakentamattomien tonttien tuunaaminen on 
tärkeää, jotta kylän ilme kohenisi ja uusien tonttien myyminen olisi helpompaa.

24. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään laavulla 5.5.2009 klo 18.30. Kari Tamssi tuo kahvitukseen tarvittavat värkit, 
sihteeri tuo pullat. Yhteislähtö koululta siten, että kokous voi alkaa laavulla klo 18.30.

25. Kokoukseen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Sirpa Hill Tuula Smeds


