
Sarvijoen Kyläyhdistys ry                                       PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous  10/2009 
66340 SARVIJOKI 
  
Aika: 30.11.2009 klo 18.30 – 20.00 
Paikka:  Mökki 
Läsnä: Veijo Mäki, puheenjohtaja 
            Tuula Smeds, jäsen, tämän kokouksen sihteeri 
            Jaana Fors, tuleva jäsen 
            Sirpa Hill, jäsen 
            Hannu Koivuporras, jäsen 
            Miia Hienonen, jäsen 
            Maria Hietamäki, jäsen 
            Vuokko Mäki, jäsen – klo 19 lähtien 
       
Poissa: Tellervo Sarvela, sihteeri 
             Reijo Sarvela, jäsen 
             Arto Nostaja, jäsen 
             Kari Tamssi, jäsen 
             Hannu Vuoto, jäsen 
             Minna Uusitalo, jäsen 
             Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 

 
2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuula Smeds. 
 

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Hienonen ja Hannu Koivuporras. 

 
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, 8 jäsentä paikalla. 
 

5. PUUTAVARA 
Puutavara tulevaa projektia varten on saapunut ja on varastoituna koulun 
ulkorakennukseen, autotalliin. 

 
6. JOULUNAVAUS SARVIJOELLA 5.12.2009 KLO 17 

Ilmoitus ko. tapahtumasta julkaistu Lamppu-lehdessä 5/2009.  
Tilaisuudessa tarjotaan glögiä ja piparkakkuja. Glögi ja piparit ostetaan 
kaupasta. Myynnissä makkaraa, kahvia ja torttuja. Vuokko Mäen mielestä 
makkara ei kuulu joulunavaukseen.  



Makkarat ja glögi on tilattu kauppiaalta. Tortut leivotaan: Tuula Smeds, Miia 
Hienonen, Maria Hietamäki ja Veijo Mäki – kukin 20 kpl. Pyydetään Sirpa 
Hill tekemään gluteenittomia torttuja. 
Maria Hietamäki ja Miia Hienonen hoitavat kahvinkeiton.  
Tilaisuudessa myös arpajaiset. Arpajaisvoittoja otetaan vastaan. Ei hankita 
rulla-arpoja, vaan yksinkertaisesti nimi lapulle ja lappu kulhoon. Voittoja ei 
toimiteta perille, vaan ilmoitetaan mistä saa noutaa ellei ole paikalla 
lunastamassa voittoaan.  
Valittiin Vuokko Mäki hoitamaan arpajaiset.  
Veijo Mäen kontolle jäi mm. hoitaa joulupukin varmistaminen ja jouluvalojen 
huoltaminen ja asentaminen – lupasi kysyä Henry Penttilää avuksi. 
Simo Hill toimittaa majan pihaan sopivan kokoisen kuusen. 
Tuli tehdään ylätasanteelle majan eteen, ns. ”pönttöön” 

 
7. PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUS MARRASKUU 2009 

Kokouksessa läsnä Veijo Mäki, Maria Hietamäki, Jaana Penttilä ja Susanna 
Purtola. 
Kokouksessa käsiteltiin ryhmiksen asiaa. Osanottajamme olivat hyvin 
valmistautuneet tilaisuuteen: tilat koululla valmiina, voitaisiin kökällä 
”stilisoida” vastaamaan tarkoitusta,  2 hoitaja valmiina ja lapset valmiina. 
Lyhentäisi lasten pitkää hoitopäivää. Nyt esim. ykkösluokkalaiset ovat 
tuuliajolla vuodenvaihteen jälkeen, koska iltapäiväkerho ei jatku. 
Kokousedustajat kuuntelivat ja asia merkittiin tiedoksi. Liekö kiinteistön 
kohtako esteenä? – heitettiin lopuksi. 
Tässä tilanteessa jää mietittäväksi, kehen otetaan yhteyttä seuraavaksi?  
Onko meillä painostuskeinoja asian tiimoilta, auttaako viittaaminen pilotti – 
kylänä oloon? Mitä keinoja on käyttämättä? 
Kylän pitäisi kasvaa, lapsiperheitä pitäisi saada kylään, mutta ei ole 
hoitopaikkoja tarjolla! 
Asiaa pohditaan ja siihen palataan. 

 
8. KEHITTÄMISRYHMÄ 

Kehittämisryhmän kokous pidetty 25.11.2009, pöytäkirja ei vielä saatavilla.  
Veijo Mäki kertoi kokouksen annista: 
1. Hannu Alanen esitteli kehittämisohjelman runkoa 

- yhtenäinen alue, puutaloKEIDAS 
- n 20 tonttia, kooltaan isoja 
- talomallin / talotyypin kilpailutus mietittävänä 
- alueen sijainnista ei vielä mitään tietoa, pitäisi olla keskellä kylää! 

2. Porkkanarahat 2009 
- opastustaulua ei kustanneta näistä rahoista 
- parkkialueen suunnittelu annettu Matti Hiipakan mukaan eteenpäin, 

toteutus ei ole edennyt. Tuskin ehtinee tämän vuoden puolelle. 
- uima-altaiden kunnostustyöt ovat edenneet suunnitellusti 

3. Sarvijoen koulun kohtalo 



- edustajiemme toimesta tuotu julki ihanneratkaisu kylän ja kyläläisten  
kannalta: koulurakennus pysyy kaupungin omistuksessa, asunnot 
korjataa vastaamaan nykyaikaisia tarpeita, ryhmis aloittaa 
toimintansa ja kyläyhdistykselle osoitetaan tilat rakennuksesta. 

- asiaa mietitään nyt Kurikassa tältä kannalta 
4. Veijo Mäen tai Tellervo Sarvelan ollessa estynyt voi esim. varapuheen- 
               johtaja osallistua kokoukseen. 
5. Seuraava kokous pidetään Sarvijoella. 

 
9. SÄHKÖPOSTIA 

Reijo Sarvela lähettänyt meiliä koskien altaiden laata-asiaa.  
Casa Ceramica laskutus ja sen ajankohta. Puheenjohtaja hoitaa asiaa. 

 
10.  ALOITE 

Aloitelaatikossa ollut aloite, jossa toivottiin uima-altaille enemmän kaikkea: 
hyppytorni, jäätelökioski + karkkia. 

 
11. JOULUNÄYTELMÄ 

23.12.09 esitettävä joulunäytelmä ei vaadi kylätoimikunnan panostusta. 
 

12. REMONTOITAVAA ESIM MÖKILLÄ 
Hannu Alanen tiedustellut mökin remonttitarpeita 

- lattian hionta + lakkaus 
- keittiöön työtaso 
- Veijo Mäki hoitaa asioita kaupungin palkaamana työntekijänä 

1.12 alkaen. 
           Pumppaamoon hankittava uusi pumppu, Vaijo Mäki hoitaa senkin. 
     

13. SEURAAVA KOKOUS 
Ei päätetty seuraavaa kokousta. 

 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 
 
 
Veijo Mäki                                                 Tuula Smeds 
puheenjohtaja                                             sihteeri 
 
Miia Hienonen                                            Hannu Koivuporras 
pöytäkirjantarkastaja                                  pöytäkirjantarkastaja 
   

           


