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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 5/2009
66340 SARVIJOKI 3.6.2009

Aika 2.6.2009 klo 18.45 – 20.35
Paikka Isoonmäen laavu, Sarvijoki
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
Vuokko Mäki, jäsen Kari Mäki, kutsuttuna kohdat 1 - 8
Hannu Koivuporras, jäsen Poissa: Miia Hienonen, jäsen
Reijo Sarvela, jäsen Arto Nostaja, jäsen 
Minna Uusitalo, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.45.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Tamssi ja Hannu Vuoto.

4. Virkistysalueenhoitajat kesällä 2009
Tänään on tehty työsopimukset Jiri-Kiril Mäen ja Miska Keisalan kanssa ja he hoitavat vuorollaan vir-
kistysaluetta. Päätettiin pitää kioski avoinna joka päivä klo 18–19 (säävaraus). Jiri-Kiril Mäki aloittaa 
4.6.2009 työskentelyn.

5. Sarvijoen kehittämisryhmän kokous
Puheenjohtaja ja sihteeri kertoivat kuulumisia kehittämisryhmän toisesta kokouksesta (1.6.2009), jossa 
keskusteltiin mm. kokonaishankkeen rahoituksesta, osahankkeiden kyläläisiä työllistävästä vaikutuk-
sesta, mahdollisista uusista asuinalueista jne.

6. Sarvijoen kyläsuunnitelman teko
Sarvijoen kehittämisryhmän kokouksessa nousi esiin myös tarve tuoda ajan tasalle kyläsuunnitelma, 
jota varten ohjeet on jo saatu. Sihteeri tutustuu papereihin ja kylätoimikunta jatkaa asian käsittelyä seu-
raavassa kokouksessa. Päivitetty kyläsuunnitelma vaaditaan jatkossa Suupohjan Kehittämisyhdistyk-
seltä haettavia hankeavustuksia varten. Tämän vuoksi kyläsuunnitelma on tehtävä jo tämän kesän aika-
na.

7. Kurikan kaupunginjohtajan vierailu Sarvijoella 
Puheenjohtaja on keskustellut kaupunginjohtajan kanssa vierailuajankohdasta ja kaupunginjohtajan eh-
dotuksesta vierailu toteutetaan la 6.6.2009 klo 15 alkaen. Mukaan tulevat kaikki kynnelle kykenevät 
kylätoimikuntalaiset sekä kylän luottamushenkilöt. Ohjelmaan kuuluu tutustuminen koulukiinteistöön, 
asuinalueisiin sekä lopuksi makkaranpaistoa laavulla. Minna hoitaa tarjoilut paikalle.
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8. Sarvijoen kesäjuhlat
Kesäjuhlat päätettiin pitää mökillä pe 3.7.2009 klo 19 alkaen. Ohjelmassa ruokailu, arpamyynti, lap-
sille ja aikuisille leikkejä/kilpailuja, sihteeri kysyy Kalevannuoria esiintymään ja Kari Mäki ilmoittaa 
vielä tällä viikolla, tuleeko hänen bändinsä soittamaan. Reijo Sarvela kysyy Sarvelan yhtyettä soitta-
maan.

Mainonnan hoitaa Minna, tällä kertaa mainostetaan laajemmin eri medioissa ja mikäli saadaan bändi 
soittamaan, pidetään perinteiset tanssit, joita erityisesti mainostetaan. Vuokko hoitaa arpajaiset, Maria 
ja Miia järjestävät lapsille leikkejä, Hannu Vuoto hankkii aikuisten kilpailuihin voitot, sihteeri hankkii 
pääsyliput ja laittaa ennakkomyyntiä varten jokaiselle jäsenelle nipun lippuja. Leivontakökkä pidetään 
koululla pe 3.7. aamusta alkaen, arpavoitot voi tuoda mökille to 2.7. illalla, jolloin pidetään raken-
nuskökkä.

Pääsylipun (sis. ruoka ja ruokajuoma) ja hinta aikuisilta 8 €, 1.–6.-luokkalaisilta 2 € ja alle 7-vuotiaat 
ilmaiseksi.

8. Kirkkokahvitus laavulla 7.6.2009
Kylätoimikunta on lupautunut järjestämään kirkkokahvit 7.6.2009 laavulla, Sirpa ja Simo Hill kantavat 
vastuun tästä.

9. Sarvijoen Vesiosuuskunta
Sarvijoen  kehittämisryhmän  kokouksessa  ilmeni  tarve  selvittää  Sarvijoen  Vesiosuuskunnan 
kapasiteetti toimittaa vettä mahdollisten uusien omakotitalojen asukkaille. Kylätoimikunta päätti, että 
nyt  on oikea aika selvittää  asiaa,  jotta  tonttien markkinoinnissa voidaan hyödyntää  kylän  hyvää ja 
edullista vettä. Päätettiin laatia kirjelmä vesiosuuskunnan sihteerille, jota pyydetään järjestämään ylei-
nen kokous asian tiimoilta ennen 13.8.2009, jolloin on seuraava kehittämisryhmän kokous.

10. Seuraava kokous 
Kylätoimikunnan seuraava kokous pidetään mökillä ti 30.6.2009 klo 18.30 alkaen.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35, minkä jälkeen keitettiin nokipannukahvit ja miehet tekivät 
uuden penkin pihan puolelle.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Kari Tamssi Hannu Vuoto


