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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 5/2009
66340 SARVIJOKI 2.7.2009

Aika 30.6.2009 klo 18.35 – 20.35
Paikka Mökki, Sarvijoki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Tuula Smeds, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Kari Tamssi, jäsen
Jaana Fors, tuleva jäsen (kohd. 4 alk.) Maria Hietamäki, jäsen
Sirpa Hill, jäsen Hannu Vuoto, jäsen
Vuokko Mäki, jäsen Poissa: Minna Uusitalo, jäsen
Miia Hienonen, jäsen Hannu Koivuporras, jäsen
Reijo Sarvela, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.
Arto Nostaja, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Hill ja Miia Hienonen. Tarvittaessa he toimivat 
myös ääntenlaskijoina.

4. Kesäjuhlat 3.7.2009
Käytiin läpi juhlien ohjelmapuoli; Kari Mäen orkesterille päätettiin ehdottaa 300 €:n korvausta sekä 
ruoka ja juomat, Sarvelan yhtyeelle korvaukseksi ruoka ja juoma sekä matkakustannukset. Aikuisten 
kilpailuista vastaa Kari Tamssi ja lasten leikittämisestä Maria ja Miia. Kalevannuoret tulevat esiinty-
mään, esiintyjille korvaukseksi mehu ja jätski.

Tekstariäänestyksellä päätettiin tarvikkeet hankkia kyläkauppiaalta (paitsi irtokarkit). Käytiin läpi ruo-
kalista ja hankittavat tarvikkeet; ruoanlaitosta juhlilla vastaavat Veijo, Arto N. ja Hannu V. Kahvituk-
sesta  vastaavat  Sirpa  ja  Tuula,  makkaranpaistosta  miehet.  Jäätelönmyyjäk-si  klo  18–21 pyydetään 
kesätyöntekijä Miska Keisalaa.

To 2.7.2009 klo 18 alkaen pidetään valmistelukökkä mökillä, kahvitus järjestetään. Pe 3.7.2009 klo 9 
alkaen  leivonta-/ruoanlaittokökkä  koululla  ja  illalla  ollaan  ajoissa  paikalla  (viim.  klo  17.30)!  
La 4.7.2009 siivouskökkä klo 12 alkaen. 

Arto Nostaja hakee tiesuolaa Eemelintien suolaamiseksi, uuden roskiksen ja ruohomaton hakee Reijo 
Sarvela.

5. Idealaatikon palaute
Idealaatikkoon on tullut kaksi palautelappua; toisessa pyydetään korjaamaan tenniskentän verkkoa, mi-
kä tehdäänkin. Toisessa kiitettiin Maria Hietamäkeä ja Jaana Penttilää esikoululaisten asian hoitami-
sesta. Palautelaput tämän pöytäkirjan liitteenä. 
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6. Koulun nurmikon leikkuu
Aila Rätti on hoitanut asiaa Kurikan kaupungintalolla siten, että kyläyhdistys saa 200 €:n korvauksen 
leikkuusta, virkistysalueenhoitajista Jiri-Kiril on jo aloittanut tehtävän ja Miska Keisalaa pyydetään 
jatkamaan. Kaupungin päältä ajettava leikkuri on syytä huoltaa, puheenjohtaja soittaa asiasta Mauri 
Rätille.

7. Kurikan kaupunginjohtajan vierailu Sarvijoella 
Puheenjohtaja antoi palautetta vierailusta. Tutustuttiin asuinalueisiin sekä mökin ympäristöön ja kou-
lun tiloihin. Kaupunginjohtaja kehotti tekemään kirjalliset pyynnöt asioista, joita tahtoisimme vietävän 
eteenpäin kylällämme, emmekä vain olettaisi, että asiat hoituvat itsestään. Näin päätettiin toimia jat-
kossa.

8. Ryhmäperhepäivähoito Sarvijoella
Koska ryhmäperhepäivähoidon toteutuminen Sarvijoella  näyttää  olevan jäissä  tarpeesta  huolimatta, 
päätettiin laatia uusi hakemus Kurikan kaupungille, hakemus osoitetaan tällä kertaa usealle eri virka-
miehelle ja luottamusmiehelle.

9. Avustus joulukuvaelmaan
Kari Mäki on pyytänyt kyläyhdistykseltä 500 €:n avustusta joulukuvaelmaan, joka esitetään Sarvijoen 
koulun pihalla 23.12.2009 ja johon osallistuu sekä sarvijokisia että joitakin muita. Kurikan kaupunki 
avustaa 1000 €:lla, mutta kulujen peittämiseksi tarvitaan vielä lisää avustusta. Kuvaelman tuotto tulee 
kyläyhdistykselle.  Periaatteellisesti  kylätoimikunta  on  yksimielisesti  tukemassa  rahallisesti,  summa 
päätetään myöhemmin.

10. Kyläsuunnitelman teko
Sarvijoen kyläsuunnitelman tekemiseen valittiin ryhmä, joka aloittaa työnsä ensi viikolla. Ryhmään 
valittiin puheenjohtaja, sihteeri, Maria Hietamäki, Reijo Sarvela ja Jaana Fors. Suunnitelma on saatava 
valmiiksi ennen seuraavaa kokousta, jolloin suunnitelma käsitellään kylätoimikunnassa ja sen jälkeen 
voidaan hakea Suupohjan Kehittämisyhdistykseltä hankeavustusta uima-altaiden kunnostamiseen.

11. Mökin suihkut
Vesivahinkojen välttämiseksi suojataan hirret laittamalla vesivaneria suihkujen kohdalle seinään, Kari 
Tamssi tuo vaneria.

12. Seuraava kokous
Kylätoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ma 3.8.2009 klo 18.30.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Sirpa Hill Miia Hienonen 


