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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 4/2009
66340 SARVIJOKI 29.4.2009

Aika 28.4.2009 klo 18.30 – 22.00
Paikka Mökki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Tuula Smeds, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Kari Tamssi, jäsen
Jaana Fors, tuleva jäsen Maria Hietamäki, jäsen
Sirpa Hill, jäsen Hannu Vuoto, jäsen (klo 18.40 alk.)
Miia Hienonen, jäsen Henry Penttilä, valtuutettu
Vuokko Mäki, jäsen Mauri Rätti, varavalt. (klo 19 alk.)
Hannu Koivuporras, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.
Reijo Sarvela, jäsen Poissa: Minna Uusitalo, jäsen

Arto Nostaja, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 11 varsinaista jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Vuokko Mäki ja Maria Hietamäki.

4. Sarvijoen kehittämisryhmä
Puheenjohtaja kertoi kuulumiset kehittämisryhmän ensimmäisestä kokouksesta (20.4.2009) pöytäkir-
jaa apuna käyttäen. Hän kehotti miettimään sarvijokisten roolia kyseisessä ryhmässä ja sitä, mitä olem-
me valmiit tekemään ja mitä emme. Pöytäkirjan läpikäyminen herätti vilkasta keskustelua ja kylätoi-
mikunta totesi, että osittain pöytäkirjassa ilmenevät asiat ovat asiallisia, mutta toiset asiat vaatisivat en-
nen eteenpäin viemistä tarkempaa asian tutkimista. Kehittämisryhmässä sarvijokisille annetun tehtävän 
mukaisesti selvitämme Lamppu-lehden välityksellä, löytyykö Sarvijoelta yksityisiä tontinmyyjiä.

Itse kehittämisryhmän kokoon kutsumisessa ja kokoonpanossa kylätoimikunta näki tapahtuneen me-
nettelyvirheen, minkä vuoksi kylätoimikunta tekee oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle.

5. Sarvijoen koulukiinteistön ostaminen
Päätettiin yksimielisesti, että Sarvijoen Kyläyhdistys ei osta koulukiinteistöä eikä siten vie asiaa edel-
leen yleiselle kyläkokoukselle.

6. Oikaisuvaatimus Kurikan kaupunginhallitukselle 
Puheenjohtaja luki alustavan oikaisuvaatimuksen. Keskusteltiin siitä, miten monta edustajaa oikaisu-
vaatimuksella Sarvijoelta halutaan ryhmään ja päädyttiin lopuksi siihen, että vaaditaan kolme edusta-
jaa. Puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varapuheenjohtajan kanssa allekirjoittaa vaatimuksen.

7. Asu ja Elä –tapahtuma Kurikassa 15.–17.5.2009
Päätettiin, että sarvijokiset osallistuvat tapahtumaan 16.–17.5.2009 klo 12–18 kumpaisenakin päivänä. 
Koulun pihalla  ja tarvittaessa sisätiloissa  pyritään järjestämään seuraavia  tapahtumia (suluissa vas-
tuuhenkilöt):
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- kahvitus ja makkaranmyynti (Tuula, Sirpa, Jaana, Vuokko)
- erilaisia eläimiä nähtävillä: villisiat (Henry) ja lampaat (Simo Hill kysyy Kaitamäestä)
- ohjattua ratsastusta (Tellervo kysyy Jani Mäen perheestä)
- vanhoja traktoreita (Mauri ja Henry)
- metsästysseuran esitteleminen (Kari T.)
- luontokuvauksen esittelyä (Kari T. kysyy Raimo Viitasaarelta)
-  lapsiparkki,  johon lastenhoitajiksi  kysytään  Kati  Korpi-Kaijaa ja  Sanna Korpikaijaa 
(Tellervo) sen jälkeen, kun palkkausasia on kysytty kaupungilta (Veijo)
- tonttihuutokauppa (Veijo keskustelee Hannu Alasen kanssa)
- tontteja mahdollisille vierailijoille esittelevät Reijo, Kari ja Hannu K., Veijo kysyy tont-
tikartat
- sarvijokisten tuotteiden myyntiä, Lamppuun ilmoitus

Sovittiin, että kukin tiedottaa sihteeriä 3.5.2009 iltaan mennessä, mitkä toiminnoista tulevat toteutu-
maan. Sihteeri tiedottaa sitten Johanna Peltoniemeä ja hoitaa tiedot Jaakko Puntilan kautta Sarvijoen 
kotisivuille.

Tässä yhteydessä puheenjohtaja kertoi, että hänelle on tullut tieto, että vapaille tonteille ollaan painat-
tamassa (Juhani Eilola, Kurikanseutu) Vapaa tontti –kyltit, joihin tulee katuosoite sekä kaupungin ns. 
tonttipäivystyksen puhelinnumero. 

8. Kevään siivouskökkä
Todettiin, että Asu ja Elä –tapahtuman takia Sarvijoen ulkoalueet on siivottava ennen tapahtumaa ja 
päätettiinkin, että järjestetään ti 12.5.2009 klo 18 alkaen teiden varsien, mökin ja koulun ulkoalueiden 
sekä tarpeelliset koulun sisätilojen siivoukset. Kahvituksesta, joka järjestetään koululla, vastaa Teller-
vo. Maria huolehtii linja-autopysäkeille kesäkukat.

9. Käsityönäyttely Sarvijoen koululla 3.–6.5.2009
Sihteeri kertoi lyhyesti tulevasta näyttelystä ja totesi, että ke 6.5.2009 olisi kylätoimikunnan vuoro hoi-
taa kahvitus, mikä sovittiinkin. Sihteeri ja Maria ovat vastuussa kahvittamisesta.

10. Kesäkirkot Sarvijoella vuonna 2009 
Sihteeri on selvittänyt kesäkirkkojen ajankohdat seurakunnasta: su 7.6.2009 klo 13 laavulla (kylätoimi-
kunta hoitaa kahvituksen),  su 5.7.2009 klo 18 rukoushuoneella ja su 16.8.2009 klo 13 rukoushuo-
neella. Lamppuun laitetaan tieto näistä.

11. SEK:n jäsenmaksu vuodelle 2009
Sihteeri selvittänyt jäsenmaksun suuruuden, joka on 35 € tänä vuonna. Päätettiin, ettei liitytä tässä vai-
heessa jäseneksi.

12. Iltapäiväkerhohakemus kaupungille 
Päätettiin  tehdä  hakemus  Kurikan  kaupungin  sivistyslautakunnalle  iltapäiväkerhon  saamiseksi 
Sarvijoen koulukiinteistöön syksystä 2009 alkaen. Haetaan mahdollisuutta 1.–4. luokkalaisille osallis-
tua iltapäiväkerhoon ja pyydetään huomioimaan, että kylästämme löytyisi  mahdollinen iltapäiväker-
honohjaaja.

13. Lamppu-lehti
Lamppu-lehti ilmestyy vkolla 19. Seuraavat asiat mainitaan Lampussa: kesäjumalanpalvelukset, leik-
kikenttätoiminnan ajankohta, Asu ja Elä –tapahtuma Sarvijoella, kysely myynnissä olevista yksityisistä 
tonteista, kevään siivouskökkä, uima-altaiden pesukökkä, taimienvaihtopäivä ja idealaatikko.

14. Uima-allasasia
Koska uima-altaiden remonttiin tarvittava rahoituksen selvittely on venynyt liian pitkään, pestään al-
taat kökällä ma 25.5.2009 klo 18 alkaen ja altaat täytetään tämän jälkeen. Mauri Rätti lupasi hoitaa 
isomman altaan suodatinpatruunan korjauksen. Remontti tehdään sitten, kun rahoitus on järjestynyt.
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15. Taimienvaihtopäivä
Päätettiin,  että  pidetään  taimienvaihtopäivä  Asu  ja  Elä  –tapahtuman  yhteydessä  koulun  pihalla  la 
16.5.2009. Tellervo ja Maria jakavat vastuun.

16. Tienhoitokuntien tekemien parannustöiden rahoitus
Henry Penttilä tiedotti, että Kurikkaan liittymisen jälkeen käytäntö muuttuu siten, että tienhoitokunta 
tien kunnostustyön jälkeen pyytää urakoitsijaa laskuttamaan suoraan Kurikan kaupunkia.

17. Kurikan kaupunginjohtajan vierailu Sarvijoella
Päätettiin, että vierailun ajankohtaa siirretään myöhemmäksi kevään kiireiden vuoksi.

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään laavulla 2.6.2009 klo 18.30. Kari Tamssi tuo kahvitukseen tarvittavat värkit, 
sihteeri tuo pullat. Yhteislähtö koululta siten, että kokous voi alkaa laavulla klo 18.30. Samalla kertaa 
asennetaan ostetut laatat kodan lattiaan ja tehdään tarvittavaa pientä siivousta alueella.

19. Kokoukseen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Maria Hietamäki Vuokko Mäki


