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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 7/2009
66340 SARVIJOKI 1.9.2009

Aika 31.8.2009 klo 18.30 – 20.55
Paikka Mökki, Sarvijoki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Hannu Koivuporras, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Arto Nostaja, jäsen
Miia Hienonen, jäsen Jaana Fors, tuleva jäsen (kohd. 4 alk.)
Hannu Vuoto, jäsen Henry Penttilä, valtuutettu (kohd. 6–8)

Sirpa Hill, jäsen Poissa: Vuokko Mäki, jäsen
Reijo Sarvela, jäsen Minna Uusitalo, jäsen
Kari Tamssi, jäsen Maria Hietamäki, jäsen
Tuula Smeds, 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 varsinaista jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannu Vuoto ja Arto Nostaja.

4. Sarvijoen yleisurheilukisat su 6.9.2009
Päätettiin, että tulevia kisoja varten tarvitaan kaksi kirjuria, miehet hoitavat mittaustyöt, sihteeri hoitaa 
kokonaisuudessaan tarjoilupuolen (apuna Reijo Sarvela) sekä tavaroiden hankinnan kaupasta. Hannu 
Vuoto tuo keihäät, Veijo Mäki ja Miia Hienonen tuovat mitat. Kylätoimikunnan väki kokoontuu val-
mistelemaan kisoja klo 12.00 koululle.

5. Uima-altaiden laatoitus sekä huoltorakennuksen rakentaminen
Todettiin, että huoltorakennuksen osalta on ensin määritettävä kyläyhdistyksellä tähän tarkoitukseen 
käytössä oleva raha. Tällä hetkellä tilillä on noin 8 000 €. Päätettiin, että maksimissaan 4 000 € voim-
me käyttää huoltorakennukseen. Koska huoltorakennuksen rakentaminen tehtäisiin hankkeena ja pää-
asiallinen rahoittajataho olisi Suupohjan Kehittämisyhdistys ry (SKY), päätettiin valita työryhmä vie-
mään asiaa eteenpäin. Yksimielisesti työryhmään valittiin Reijo Sarvela, Reino Vuoto, Kari Tamssi ja 
Veijo Mäki. Tarvittaessa työryhmä kutsuu asiantuntijoita avukseen. Työryhmä laatii SKY:tä varten pa-
perin, johon hahmotellaan tuleva hanke. Seuraavaan kylätoimikunnan kokoukseen kutsutaan kylätäti 
Anu Immonen kertomaan hankkeistamisesta ja antamaan käytännön neuvoja meille. Alustavasti työ-
ryhmä on jo kokoontunut ja ehdotuksena on, että huoltorakennukseen sijoitetaan pumppaamo, varasto, 
pukukopit ja WC:t.

Uima-altaiden laatoitukseen liittyen on tullut ehdotus, että altaat katettaisiin valokatteella jo ennen laa-
toittamista, jolloin saataisiin sateensuoja jo työvaiheeseen. Todettiin, että altaiden hiekkapuhallus on 
tehtävä ennen sitä. Koska kaupunginvaltuusto on myöntänyt 30 000 € ns. porkkanarahoista Sarvijoen 
kehittämiseen, päätettiin, että voimme aloittaa työt heti. Sihteeri pyytää vielä tarkennusta porkkanara-
hojen suuruudesta valtuutettu Penttilältä.

Yleisesti ottaen todettiin, että panostamme voimavarojamme tässä vaiheessa uima-altaiden kattamis- ja 
laatoitusprojektiin sekä huoltorakennuksen suunnitteluun.  
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6. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n kyläterveiset
Kauhajoen Ruokamessuille emme osallistu ja Kotiseutuliiton korjausavustusta emme hae nyt. Jätevesi-
asiassa käytiin vilkasta keskustelua ja päätimme, että kylätoimikunta ei tässä vaiheessa ole halukas jä-
tevesisuunnitelman tekemiseen. Opi tekemään ohjelma paikallistelevisioon –koulutukseen emme osal-
listu nyt, Viron opintomatkasta annettiin informaatiota kylätoimikunnalle ja kukin voi halutessaan il-
moittautua ja lähteä matkaan omalla kustannuksella. Kylätoimintapäiville 1.–3.10.2009 Vaasassa osal-
listumme; su 6.9.2009 kaikki innokkaat mukaan lähtijät ilmoittautuvat sihteerille, joka ilmoittaa asiasta 
eteenpäin. Ainakin sihteeri ja puheenjohtaja lähtevät tapahtumaan mukaan. Lisäksi tiedotettiin Omako-
tiliiton talkkareista, jotka ovat käytettävissä kylillä.

7. Sarvijoen kotisivut
Jaana Fors kertoi tekemästään suunnitelmasta kotisivuja koskien. Suunnitelma oli hyvä ja sovittiin, että 
Fors sopii tapaamisen Jaakko Puntilan kanssa, jolloin he keskustelevat tarkemmin asiasta ja ylläpito-
vastuu siirretään samalla Forsille. Sihteeri menee tapaamiseen mukaan.

8. Valtuutettu Penttilän terveiset
Penttilä  on ollut  juuri  yhteydessä kaupunginhallituksen (KH) puheenjohtajaan ja ovat keskustelleet 
Sarvijoelle myönnetystä porkkanarahasta 30 000 €. Tuo summa on tarkoitettu jo aiemmin teknisen lau-
takunnan myöntämän laatoitus- ja parkkipaikka-avustuksen lisäksi, ja KH:n puheenjohtaja olikin hyvin 
hämmästynyt, miksi emme ole jo käyttäneet teknisen lautakunnan myöntämiä rahoja. Sihteeri ja pu-
heenjohtaja sekä tätä kautta kylätoimikunta on saanut toisenlaista tietoa teknisen lautakunnan myöntä-
mistä rahoista ja toisaalta virallista pöytäkirjanotetta asiasta ei ole saatu lainkaan. Tämän takia laatoi-
tusta ei ole uskallettu aloittaa vielä. Nyt tuli tieto, että teknisen lautakunnan aiemmin myöntämät rahat 
eivät olisi enää käytössä, vaan että meidän tulee aloittaa laatoitus ns. porkkanarahoilla.

Koska tiedonkulku on ollut nyt niin heikkoa ja olemme menettämässä ison summan rahaa, puheen-
johtaja, sihteeri ja valtuutettu Penttilä yrittävät saada sovittua tapaamisen Hannu Alasen ja Matti Hii-
pakan kanssa asioiden selvittämiseksi.

Valtuutettu Penttilä kehotti myös tekemään pikimmiten kaupungille talousarvion Sarvijoella ensi vuo-
den aikana tarvittavista rahoista erityisesti Kankaan virkistysalueen kunnostamiseksi.

Lisäksi Penttilä on ollut yhteydessä Kurikan Setlementtiyhdistykseen ilmoitettujen osallistumismaksu-
jen takia, sillä ne ovat nousseet kovasti ja ns. sisaralennus on poistunut, mikä vaikeuttaa huomattavasti 
monilapsisten perheiden osallistumista eri piireihin. Yritämme saada muutosta tähän.

9. Lamppu-lehti
Lamppu-lehti julkaistaan lähiviikkoina, sihteeri hoitaa asiaa.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ti 6.10.2009 klo 18.30.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Arto Nostaja Hannu Vuoto


