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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 8/2009
66340 SARVIJOKI 7.10.2009

Aika 6.10.2009 klo 18.35 – 21.10
Paikka Mökki, Sarvijoki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Hannu Koivuporras, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Maria Hietamäki, jäsen 
Miia Hienonen, jäsen Jaana Fors, tuleva jäsen 
Hannu Vuoto, jäsen Henry Penttilä, valtuutettu (kohd. 4–9)

Sirpa Hill, jäsen (kohdat 1–9) Anu Immonen, kyläasiamies (kohd. 1–4)

Reijo Sarvela, jäsen Poissa: Vuokko Mäki, jäsen
Kari Tamssi, jäsen Minna Uusitalo, jäsen
Tuula Smeds, jäsen Arto Nostaja, 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 Hannu Koivuporras ja Miia Hienonen.

4. Kankaan virkistysalueen huoltorakennushanke
Puheenjohtaja kertoi tämän hetkisestä tilanteesta; työryhmä on kokoontunut edellisiltana ja käsitellyt Reino 
Vuodon  tekemän  suunnitelman  huoltorakennuksesta.  Rakennuksen  sijoittamisesta  virkistysalueelle  oli 
myös tehty hyvä esitys, jota työryhmä ja kylätoimikunta kannatti. Kyläasiamies Anu Immonen kehotti jo 
tässä vaiheessa varmistamaan, voiko rakennusta sijoittaa ko. paikalle. Kurikan kaupunki omistaa maa-alu-
een, jolla virkistysalue sijaitsee. Immosen mukaan lupa on saatava kirjallisesti, jotta hanketta voidaan viedä 
eteenpäin. Kyläyhdistyksen rahallisesta panostuksesta keskusteltiin ja todettiin edelleen, että tällä hetkellä 
kyläyhdistyksen on mahdollista laittaa puhdasta rahaa hankkeeseen maksimissaan 4 000 €. Työryhmä oli 
päätynyt vessojen osalta siihen, että niistä tehdään ns. vesivessat. Immonen kertoi myös suunnittelun kil-
pailutuksesta, mikä on myös tehtävä.

Yksimielisesti päätettiin ottaa ensin yhteys Kurikan kaupunkiin ja selvittää rakennusoikeusasia sekä tehdä 
kirjallinen vuokrasopimus asiasta. Seuraavaksi pyydetään Reino Vuodolta arviota suunnittelukustannuksis-
ta  ja  pyydetään  kahdelta  muulta  rakennusinsinööriltä  heidän  arvionsa,  sen  jälkeen  valitaan  kokonais-
taloudellisesti edullisin suunnittelija. Kylätoimikunta päätti myös yksimielisesti toteuttaa huoltorakennuk-
sen rakentamisen hankkeena, johon rahoitusta haetaan Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:ltä.

Anu Immonen kertoi vielä Komiat Kylien tontit –nettisivuista (www.komiattontit.fi), joille mekin saisim-
me laittaa ilmaiseksi Sarvijoella myytävien tonttien tiedot. Immonen laittaa lisätietoa asiasta tulemaan.

Lisäksi Immonen kertoi,  että kyläasiamiehet ovat järjestämässä pyynnöstä kurikkalaisten ja jurvalaisten 
kylätoimijoiden vapaamuotoista tapaamista.

Puheenjohtaja kysyi rahoitusmahdollisuutta kerhotoiminnalle, jota kyläläiset itse järjestäisivät kansalais-
opiston kurssien sijasta.  Immonen kertoi,  että esim. Maaseudun Sivistysliitto ja OK-Opintokeskus ovat 
paikkoja, joista rahoitusta voisi saada.

5. Aloite kyläläiseltä 
Kyläläiseltä on tullut pyyntö, että kyläyhdistys tekisi aloitteen Kurikan Setlementtiyhdistykselle koskien 
kansalaisopiston kurssimaksuja. Suurperheelle koituu suuret maksut, kun useampi lapsi osallistuu useam-
malle kansalaisopiston kurssille. Aiemmin käytössä ollut ns. sisaralennus on poistettu käytöstä ja nyt ehdo-
tuksena on, että saataisiin käyttöön ns. perhepassi, jolla saman perheen lapset saisivat osallistua useam-
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malle kurssille yhdellä maksulla. Päätettiin laittaa aloite Setlementtiyhdistykselle.

6. Virkistysalueen asioita 
Puheenjohtaja on saanut myöntävän vastauksen Kurikan kaupungilta kysymykseen, voisiko hän aloittaa 
työllistämistuella kunnostamaan mökkiä. Samalla hän hoitaa koulun talonmiehen tehtäviä. Asia pitää vielä 
hoitaa työvoimatoimiston kanssa. Kun puheenjohtaja aloittaa 7.11.2009 työt, hän pyrkii hankkimaan uuden 
pumpun lasten allasta varten siten, että kyläyhdistys tilaa tuotteen ja Kurikan kaupunki maksaisi sen. 

7. Ryhmäperhepäivähoito
Luettiin tiedoksi Kurikan kaupungin perusturvalautakunnalta tullut pöytäkirjanote asiaan liittyen. Ryhmis-
asia ei ole mennyt eteenpäin kaupungin puolella.

8. Kylätoimikunnan rooli
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat Vaasassa järjestetyillä kylätoimintapäivillä 2.10.2009. Terveisinä sieltä saa-
tiin vinkki siitä, että kylätoimikunnan tulisi voida keskittyä enemmänkin ns. hallinnollisiin tehtäviinsä, ide-
ointiin (tässä käytettävä myös kyläläisten apua hyväksi) jne., eikä niinkään tehdä kaikkia käytännön asioita 
yksin. Näin kylätoimikunnan jäsenet jaksaisivat paremmin oman työnsä ohella osallistua tähän vapaaeh-
toistyöhön. Todettiin, että meillä kuitenkin aina kylätoimikunnan rooliin on kuulunut myös vastata tekemi-
sestä, mutta ehkä tätä toimintatapaa voisi yrittää muuttaa. Se edellyttäisi esim. Lamppu-lehden mukana ja-
ettavaa kyselylappua kyläläisille, jotta saataisiin selville, miten heitä voisi saada toimintaan mukaan. Las-
ten totuttamista kökkätyöhön pidettiin myös tärkeänä.

Puheenjohtaja kertoi myös ajatuksesta muodostaa kylästä pieni toimintayksikkö, jolle kaupunki antaisi ra-
jat. Kylä voisi hoitaa viranomaiselle aiemmin kuuluvia tehtäviä, mutta kaupunki valvoisi toimintaa ja puut-
tuisi tarvittaessa asiaan. Tällä tavoin pyrittäisiin pitämään palveluita kylillä pidempään. 

9. Idealaatikon palaute
Luettiin palautelaput, jotka tässä vaiheessa eivät aiheuta toimenpiteitä.

10. Sarvijoen torppien kartoitus
Aarre Äystö on lähettänyt lisää vanhoja karttoja torppien merkkaamista varten. Tähän mennessä sihteeri on 
hoitanut asiaa ja todennut tehtävän liian työllistäväksi,  joten päätettiin, että nyt kartalle merkatut torpat 
(103 kpl) ja niihin liittyvä tieto puhtaaksikirjoitetaan (sihteeri). Sen jälkeen sihteeri lähettää kaiken materi-
aalin takaisin Äystölle, jota pyydetään jatkamaan työtä.

11. Sarvijoen kotisivut
Jaana Fors on luonut alustavasti uudet kotisivut, joita hän esitteli kokousväelle. Päätettiin, että kyläyhdis-
tyksen säännöt laitetaan näkyville sivuille. Fors kysyi, voisivatko yrittäjät mainostaa itseään kylän netti-
sivuilla ja mitkä olisivat pelisäännöt. Tähän asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. Hinta mai-
nostamiselle tulisi kuitenkin olla sellainen, että se kattaa kulut. Sihteeri pyrkii selvittämään kulut.

Fors  toi  myös  terveisiä  Vaasan Palveluskoirayhdistykseltä,  joka tarvitsisi  harjoituspaikkoja ja esiin  oli 
noussut mahdollisuus harjoitella esim. Sarvijoella. Selvitellään, josko Sarvijoelta löytyisi maa-alueita tai 
tyhjiä halleja yms. harjoittelua varten. Hallitilan käytöstä voisi saada jopa pientä korvausta.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ti 3.11.2009 klo 18.30.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Hannu Koivuporras Miia Hienonen 


