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Sarvijoen Kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 9/2009
66340 SARVIJOKI 4.11.2009

Aika 3.11.2009 klo 18.30 – 20.40
Paikka Mökki, Sarvijoki
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja Hannu Koivuporras, jäsen

Tellervo Sarvela, sihteeri Maria Hietamäki, jäsen 
Miia Hienonen, jäsen Arto Nostaja, jäsen 
Hannu Vuoto, jäsen (kohd. 4 alk.) Jaana Fors, tuleva jäsen 
Sirpa Hill, jäsen Henry Penttilä, valtuutettu (kohd. 1–5)

Reijo Sarvela, jäsen Poissa: Vuokko Mäki, jäsen
Kari Tamssi, jäsen Minna Uusitalo, 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; 11 varsinaista jäsentä paikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Hill ja Tuula Smeds.

4. Yleinen kyläkokous to 5.11.2009
Kylätoimikunnan jäseniltä kysyttiin tekstiviestillä mielipide yleisen kyläkokouksen järjestämiseksi hy-
vin nopealla aikataululla ja vastauksista yhdeksän oli asiaa puoltavia. Vahvistetaan tekstiviestipäätös 
riittäväksi ja kyläkokous täten laillisesti kokoon kutsutuksi.

Puheenjohtaja kertasi kyläkokouksen asiat, niiden syyt ja kylätoimikunnan kantaa kysyen:
1. Sarvijoen koulukiinteistön vuokraus Kurikan kaupungilta. Vuokrasopimusehdotus on tullut,  ehdot 
jäivät epäselviksi, joten yleisessä kyläkokouksessa Matti Hiipakka kaupungin edustajana tarkentaa eh-
toja. Puhelimitse on saatu tieto, että alustavasti vuokran suuruus olisi 500 € + alv/kk. Puheenjohtajan 
ehdotuksesta päätettiin ottaa tiukka linja asian suhteen siten, että kyläyhdistys ei koulua vuokraisi, vaan 
saisi käyttöönsä tilan sieltä ja kaupunki jäisi omistamaan kiinteistön ja näin hoitaisi sille kuuluvat vel-
voitteet. Sinänsä todettiin koulukiinteistö kylälle kovin tärkeäksi ja kyläyhdistyksen sääntöjen puitteis-
sa koulukiinteistö voitaisiin vuokrata.

2.  Matkapuhelin-  ja  laajakaistapalvelut  Sarvijoella.  Soneralta  saadun palautteen  mukaan kyläläisten 
kannattaa antaa palautetta palveluiden puutteellisuudesta palvelun tuottajille, jotta epäkohdat saadaan 
korjattua. Päätetään tehdä asian tiimoilta kyläläisille kysely,  joka jaetaan seuraavan Lampun välissä. 
Sihteeri ja puheenjohtaja laativat lomakkeen.

3. Jätevesiasia. Tällä hetkellä takarajana on vuosi 2014, mutta on tiettävästi mahdollisuus saada jatkoai-
kaa asian hoitamiseksi. Kylätoimikunnan kanta on edelleen, että asiassa ei kiirehditä turhaan, mutta asi-
asta keskustellaan laajemmin yleisessä kyläkokouksessa.

4. Tulevat hankkeet. Viedään tietoa kokoukseen tulevista hankkeista ja kysytään kyläläisten halukkuut-
ta osallistua rahallisesti tai kökkätyöhön, sillä sitä on tulossa runsaasti. Tällä saadaan selville se, miten 
paljon hankkeita kylätoimikunta voi laittaa käyntiin.

Uima-altaan korjauksen tilannekatsaus: Parkkipaikan rakentamisen hoitaa kaupunki ja kustannukset ka-
tetaan Sarvijoelle myönnetyistä ns. porkkanarahoista (30 000 €). Puheenjohtaja on saanut tiedon, että 
ko. summa on käytettävä tämän vuoden puolella, joten työryhmä on päättänyt hankkia tämän vuoden 
puolella mahdollisimman paljon tarvikkeita varastoon. Hiekkapuhallus on jo tehty, puutavaran toimit-
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taa Aki Uitto (luvannut laskuttaa tämän vuoden puolella kaupunkia), laatat yms. hankitaan piakkoin ja 
mitä nyt ei voida vielä ostaa varastoon, hankitaan ensi vuoden puolella, mutta pyydetään tavarantoimit-
tajalta jo nyt ennakkolasku, joka sitten toimitetaan Kurikan kaupungille.

Todettiin, että vesiasiassa ei ole tapahtunut edistymistä, joten puheenjohtaja lupasi kysellä yleisessä ko-
kouksessa asiasta, jos paikalla on henkilöitä, jotka voivat asiaan vastata.

Tilaisuuden kahvituksen hoitavat Sirpa ja Simo Hill, kylätoimikunnan miehet tulevat ajoissa laittamaan 
tuolit liikuntasaliin.

5. Sarvijoen joulunavaus 
Päätettiin järjestää joulunavaus la 5.12.2009 klo 17 alkaen mökillä. Tilaisuudesta tehdään samantyyppi-
nen kuin viime vuonna eli  ohjelmassa on arpajaiset,  mahdollisesti  yhteislaulua,  joulupukin vierailu. 
Kylätoimikunta tarjoaa glögin ja piparit,  myyntiin  tulee kaffia,  joulutorttuja ja mehua.  Kari Tamssi 
järjestää  jätkänkynttilät  paikalle.  Maria  Hietamäki  tilaa  makkarat  ajoissa.  Lamppu-lehteen  tulee  il-
moitus joulunavauksesta.

6. Uima-altaiden peittely
Puheenjohtaja ostaa kevytpeitteet, harkot ostetaan painoiksi. La 7.11.2009 klo 9.00 pidetään kökkä, jol-
loin altaista poistetaan hiekkapuhalluksen jäljiltä hiekat, lisäksi uima-altaat suojataan peitteillä.

7. Kurikan ja Jurvan kylien tutustumisilta
Kylätäti  Anu  Immosen  kutsun  mukaan  tilaisuus  on  Pässilän  majalla  Tainuksessa  ke  4.11.2009  
klo 19.00 alkaen, kylätoimikunnasta lähtee mukaan puheenjohtaja, sihteeri, Kari Tamssi ja mahdolli-
sesti Reijo Sarvela.

8. Lamppu-lehti
Sihteeri  kokoaa Lamppu-lehden, johon laitetaan mainos joulunavauksesta ja tietoa yleisessä kyläko-
kouksessa päätetyistä asioista. Lampun väliin laitetaan kyselylappunen.

Jatkossa päätettiin esim. kyläkokouskutsut ilmoitustaulujen lisäksi jakaa kylätoimikunnan jäsenten toi-
mesta joka kotiin, jotta tieto menisi paremmin perille. Lisäksi harkitaan eri asuinalueiden tienpäihin lai-
tettavaksi pieni ilmoitus asiasta (esim. kepin nokkaan lappu).

9. Kyläyhdistyksen varainhankinnasta
Jaana Fors on selvittänyt mahdollisen valomainostaulun mainoskustannuksia. Jos mainos sisältää teks-
tiä ja yrityksen logon, sen teettäminen maksaa n. 100 €. Valomainostaulun pystyttämiselle on tietysti 
kysyttävä lupa tielaitokselta ja sen paikaksi voisi sopia esim. tuleva parkkipaikka kaupan vieressä. Eh-
dotuksena myös se, että kysyttäisiin kauppiaalta lupaa käyttää joko ilmaiseksi tai pientä vuokraa vas-
taan entistä kampaamon tilaa, jossa kyläyhdistys voisi pyörittää pientä lahjatavaraliikettä. Fors oli sel-
vittänyt myös aiemmin keskustellun perusteella kylän oman logon suunnittelukustannukset, jotka olisi-
vat n. 200 €. Varainhankinta- ja logoasiat jätettiin hautumaan. 

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ti 1.12.2009 klo 18.30. Sihteeri on tuolloin pois, joten hänen 
sijaisensa valitaan kokouksessa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

_________________________________ _________________________________
Veijo Mäki Tellervo Sarvela

_________________________________ _________________________________
Sirpa Hill Tuula Smeds 


