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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 5/2009
66340 SARVIJOKI 12.8.2009

Aika 3.8.2009 klo 18.35 – 20.35
Paikka Mökki, Sarvijoki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Hannu Koivuporras, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Minna Uusitalo, jäsen (kohd 4 alk)
Maria Hietamäki, jäsen (poistui kohd. 11) Henry Penttilä, valtuutettu (– ” –) 
Vuokko Mäki, jäsen Poissa: Hannu Vuoto, jäsen
Miia Hienonen, jäsen Arto Nostaja, jäsen
Reijo Sarvela, jäsen Sirpa Hill, jäsen
Kari Tamssi, jäsen Jaana Fors, tuleva jäsen 
Tuula Smeds, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maria Hietamäki ja Reijo Sarvela. Tarvittaessa he toi-
mivat myös ääntenlaskijoina.

4. Sarvijoen kyläsuunnitelma
Työryhmä on saanut valmiiksi kyläsuunnitelman, joka on sähköisenä versiona jaettu ennen kokousta 
kaikille jäsenille. Kylätoimikunta tekee muutaman lisäyksen suunnitelmaan ja päätettiin, että osa suun-
nitelmassa esille tulevista asioista otetaan esille Sarvijoen kehittämisryhmän kokouksessa 13.8.2009.

Puheenjohtaja kysyy Reino Vuotoa laatimaan käsin piirretyn kartan Sarvijoen alueesta ns. kyläsuunni-
telman nettiversioon.

5. Uima-altaan laatoitus
Päätettiin, että Kurikan teknisen lautakunnan jo lupaama laatoitusraha käytetään nimenomaiseen tar-
koitukseen eikä rahoitusta haeta Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:ltä.

6. Huoltorakennuksen rakentaminen
Pikkualtaan pumppu on hajonnut heinäkuun lopussa. Keskusteltiin uuden huoltorakennuksen tarpeelli-
suudesta ja todettiin,  että nyt on aika rakentaa sellainen. Rakennukseen on tarkoitus tulla pumppu-
huone, kompostoivat WC:t sekä pukukopit. Keskusteltiin siitä, että kunnollisten pumppujen lisäksi yk-
si varapumppu tulee olla aina saatavilla, ostetaan annostelija (esim. kloorin annostus), vaihdetaan aina-
kin  pienen  altaan  suodatinhiekat  ja  harkitaan  automatiikan  lisäämistä  altaiden  hoidossa.  Huoltora-
kennusta varten haetaan hankerahoitusta Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:ltä. Samaan hankkeeseen si-
sällytetään uima-altaiden ympärille  tulevat  puuritilät  nykyisten betonilaattojen sijaan,  uima-altaiden 
ympärillä olevan aidan korjaus/maalaus sekä huoltotie rakentaminen huoltorakennukseen tenniskentän 
takaa. Puheenjohtaja kysyy Reino Vuotoa piirtämään rakennuksen.
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7. Kyläsuunnitelmaan liittyvää
Ideoitiin  vielä  kyläsuunnitelmaan  liittyen  kesäteatterilavan  rakentamista  nykyisen  lentopallokentän 
paikalle. Lavalla voisi järjestää kesätansseja, lauluiltoja yms. Asiaan palataan huoltorakennuksen ra-
kentamisen jälkeen.

8. Sarvijoen yleisurheilukisat
Päätettiin järjestää perinteiset  yleisurheilukisat  su 6.9.2009 klo 13 alkaen koulun pihalla.  Ilmoittau-
tuminen alkaa klo 12.30. Sarjoja kaikenikäisille.

9. Iltapäiväkerhon aloitus
Valtuutettu Penttilän tietojen mukaan Kurikan kaupungilla ei vielä ollut tarkempaa tietoa tilasta, jossa 
iltapäiväkerhoa tullaan pitämään. Jäädään odottelemaan tietoja.

10. Ryhmäperhepäivähoito
Jotta Sarvijoelle saataisiin perustettua ryhmäperhepäivähoito,  kehotti  valtuutettu Penttilä vanhempia 
ottamaan yhteyttä Kurikan kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtajaan ja ilmaisemaan halunsa 
viedä lapsensa ryhmäperhepäivähoitoon. Miia Hienonen, Maria Hietamäki ja Minna Uusitalo hoitavat 
asian tiedottamisen vanhemmille.

11. Sarvijoen kesäjuhlat
Puheenjohtaja kiitti kaikkia järjestelyissä mukana olleita. Päätettiin, että ensi kesänä haetaan huvilupa 
ko. juhlille, juomapuoli jätetään kokonaan pois, ruokailun aikaa rajoitetaan. Juhlista on tullut positii-
vista palautetta kylätoimikunnan jäsenille. Soittolava oli hyvä. Päätettiin maksaa Sarvelan yhtyeelle 
matkakustannuksia yhteensä 100 €, jonka Reijo Sarvela on jo maksanut omistaan. Täten kyläyhdistys 
maksaa Reijo Sarvelalle ko. summan. Rahastonhoitajan tekemän laskelman mukaan kesäjuhlien tuotto 
oli 1 253,25 €. Tuosta vähennetään vielä 100 € matkakorvauksia, nettoa juhlista tuli siis 1 153,25 €,

12. Sarvijoen koulukiinteistön nurmikon leikkuu
Tapaturmavakuutusta nurmikonleikkaajaa varten on jatkettu elokuun loppuun asti ja tarvittaessa aikaa 
pidennetään siihen saakka, kun kaupungin maksama nurmikonleikkuuraha on käytetty loppuun.

13. Sarvijoen kehittämisryhmän kokous
Kylätoimikunta kehotti kokoukseen osallistujia olemaan tiukkana seuraavassa kokouksessa. Pyydetään 
kehittämisryhmän kokouksessa kaupungin yhteyshenkilön nimi, jonka puoleen käännytään juoksevien 
asioiden hoitamisessa.

14. Muut asiat
Virkistysalueenhoitaja Miska Keisalalle päätettiin lahjoittaa Sarvijoki-paita. Lisäksi keskusteltiin kylän 
vesihuollosta, jonka tiimoilta päätettiin suunnitella yhteistä keskustelutilaisuutta tulevaksi syksyksi.

15. Seuraava kokous
Kylätoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ma 31.8.2009 klo 18.30.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Maria Hietamäki Reijo Sarvela 


