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Lamppu tiedottelee Sarvijoen seudun asioista. Laajempaa 
tietoa löytyy osoitteesta www.sarvijoki.net ja ajankohtaisista 
asioista myös kylän ilmoitustaululta. 

Sarvijoen Kyläyhdistyksen kylätoimikunnan 
jäsenet 2009-2010

Puheenjohtaja Veijo Mäki, 
Sihteeri Tellervo Sarvela, 

Vuokko Mäki, Maria Hietamäki, Sirpa Hill, 
Tuula Smeds, Miia Hienonen, Minna Uusitalo, 
Jaana Fors, Hannu Koivuporras, Kari Tamssi, 

Reijo Sarvela, Hannu Vuoto  
ja  Arto Nostaja.

Joulunäytelmä Sarvijoella 

Ainutlaatuinen joulunäytelmä/-musikaali 
’Maria’ esitetään vain ke 23.12.2009 
klo 19.00 Sarvijoen koulun pihalla. 

Tervetuloa hiljentymään joulun viettoon!

PS. Seisomapaikat, 
varalta muutama penkki 

vanhimpia katsojia varten! 
Laita lämmintä päälle!

Vapaaehtoinen kolehti 
kyläyhdistykselle

Muistathan, että mikäli et pysty osallistumaan 
kylätoimikunnan järjestämiin kökkiin, voit antaa 
oman panoksesi toimintaan lahjoittamalla kylä-
yhdistykselle sopivaksi katsomasi summan ra-
haa. Saaja on siis Sarvijoen Kyläyhdistys ry ja 

tilinumero on 473025-21541.

KIITOS!

Kylätoimikunta toivottaa kaikille kyläläisille 
Rauhallista Joulun aikaa ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2010!

http://www.sarvijoki.net/


Sarvijoen joulunavaus

Perinteinen joulunavaus pidetään mökin 
ympäristössä la 5.12.2009 klo 17 alkaen.

Kylätoimikunta järjestää arpajaiset, tarjoaa glögin 
ja piparit sekä myy kaffia, joulutorttuja, mehua 

sekä makkaraa. Tunnelmaa luovat jouluvalot ja 
pienet valakiat. Joululaulujakin saa laulella  
Vieraileekohan joulupukki tänä vuonna joulun-

avauksessa? 

Tervetuloa!

t. kylätoimikunta

Kyläyhdistyksen kuulumisia

5.11.2009 pidetyssä yleisessä kyläkokouksessa 
päätimme, että mikäli meillä on tasan kaksi vaih-
toehtoa koulukiinteistön hallintamalliksi, valitsem-

me kiinteistön ostamisen omaksemme. Ensin 
kuitenkin edellytämme, että kaupunki korjaa 
kiinteistössä sijaitsevat vuokra-asunnot. Sen 

jälkeen ryhdymme tarvittaessa neuvottelemaan 
kaupan ehdoista.

Päätimme myös järjestää kyselyn kaikkiin sarvi-
jokisiin talouksiin matkapuhelinpalveluiden toimi-

vuudesta, laajakaista-asioista yms. Tämän 
Lamppu-lehtisen liitteenä on siis kyselylomake, 
jonka toivomme jokaisessa taloudessa tulevan 
täytetyksi! Lomakkeen voi jättää joko kyläyh-

distyksen idealaatikkoon kaupalle tai jollekin ky-
lätoimikunnan jäsenistä viimeistään 23.11.2009! 
Teemme vastausten perusteella palveluntuottajil-
le valitukset, jotta saadaan palvelut pelaamaan 
luvatulla tavalla! Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

Pöytäkirjan kopio yleisestä kokouksesta on näh-
tävillä kaupan ilmoitustaululla sekä Sarvijoen ko-

tisivuilla, tutustukaapa tarkemmin!

Sarvijoella tapahtuu joulun alla:

Su 29.11. 2009 klo 12 alkaen HUUTOKAUPPAMYY-
JÄISET Sarvijoen työväentalolla, järjestää Sarvijoen 
Veikkola-yhdistys
Ke 16.12. 2009 klo 19 KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
Sarvijoen Rukoushuoneella (tarkista aika kirkollisista!)
To 24.12.2009 klo 16.30 AATTOHARTAUS Sarvijoen 
Rukoushuoneella (tarkista aika kirkollisista!)
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