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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 1/2010 
66340 SARVIJOKI   24.1.2010 
 
 
 
 
Aika 19.1.2010 klo 18.40 – 20.40 
Paikka Mökki, Sarvijoki 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja   Hannu Koivuporras, jäsen 

Tellervo Sarvela, sihteeri   Arto Nostaja, jäsen 
 Miia Hienonen, jäsen   Jaana Fors, tuleva jäsen 
 Hannu Vuoto, jäsen    Henry Penttilä, valtuutettu 

Sirpa Hill, jäsen (klo 20.20 asti) Poissa: Maria Hietamäki, jäsen 
 Reijo Sarvela, jäsen   Vuokko Mäki, jäsen 
 Kari Tamssi, jäsen   Minna Uusitalo, jäsen 

Tuula Smeds, jäsen    Arto Ihanamäki, Kolinan edust. 
 

 
 
1. Kokouksen avaus     
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 10 varsinaista jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Arto Nostaja ja Hannu Vuoto. 
 
4. Koulun vuokra-asuntojen vuokraaminen 
Henry Penttilä välitti kysymyksen mahdollisuudesta vuokrata koulun vuokra-asuntoja 
Mööpeliajojen aikana. Kylätoimikunta ei nähnyt asialle estettä ja ehdotettiin vuokran suuruudeksi 
25 €/hlö (2 yötä). 
 
5. Sarvijoen kehittämisryhmän tilanne ja professori Katajamäen vierailu Sarvijoella 
Puheenjohtaja kertoi, että viime viikolle sovittu kokous peruuntui. Ryhmän tilanne on nyt hieman 
pysähtynyt ja professori Katajamäkikin sen totesi vieraillessaan Sarvijoella 17.12.2009. Katajamäki 
haluaisi kokeilla aluelautakuntaa Sarvijoella, mutta asian päättää Kurikan kaupunginvaltuutetut. 
Henry Penttilä totesi Sarvijoen olevan edelleen mukana kaupungin kehittämislistalla. 
Kylätoimikunta jää vielä miettimään kantaansa aluelautakunnan suhteen. 
 
6. Tulevat kevään 2010 tapahtumat  
Keskustelun jälkeen päätettiin, että kylätoimikunta järjestää laskiaistapahtuman ti 16.2.2010 klo 18 
alkaen. Sen lisäksi lasten hiihtokilpailut pidetään su 14.3.2010 klo 13 alkaen, ilmoittautuminen 
alkaa klo 12.30. Latu päätettiin tehdä vaihtelun vuoksi koulun ja mökin ympäristöön. 
Pääsiäislauantain tapahtumaa ei tänä vuonna järjestetä. 
 
7. Hiihtoladut Sarvijoelle 
Ensi kesän aikana perataan ja tehdään latupohja (maanomistajilta kysytään lupa). Kun latupohja on 
kunnossa, Harri Syrjä on luvannut tehdä ladut kaupungin puolesta. Ensi kesänä kunnostetaan myös 
moottorikelkka, jotta sitä voitaisiin myös käyttää latujen tekemisessä. 
 
8. Huoltorakennushanke 
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Matti Hiipakkaan koskien huoltorakennuksen tonttiasioita, sitten 
työryhmä tekee rakennuskustannusarvion ja hankesuunnitelman sekä lähettää ne rakennuksen 
kuvien kera Anu Immoselle hankkeen käynnistämiseksi. 
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9. Uima-allashanke ja mökin kunnostus 
Puheenjohtaja on hankkinut lämpövesivaraajan, pattereita sekä uuden uima-altaan pumpun. Lisäksi 
hän on kunnostanut vanhan pumpun varapumpuksi ja remontoinut mökin keittiötä. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta sijoittaa pumppaamo mökin pukukoppipäähän ja uusi huoltorakennus sisältäisi 
wc:t, pukukopit, suihkut ja varastotilat. Tätä jäädään miettimään. Uima-altaiden laatat ovat tulossa 
lähiaikoina, sijoitetaan ne mökin uima-altaiden puoleiseen päätyyn mahdollisimman lähelle 
lopullista käyttökohdetta. 
 
10. Kylän kotisivut 
Jaana Fors pohti kahta eri tekniikkavaihtoehtoa ja päädyttiin alkuperäiseen suunnitelmaan 
kevennettynä versiona, jotta saadaan sivut pian uusittua. Todettiin, että kylällä myynnissä olevien 
tonttien hinnat ja kuvat tulee olla näkyvissä. 
 
11. Koulun vuokra-asuntojen korjaus 
Kyläyhdistyksen puolelta on viety esitys kaupungille korjauksen teettämisestä, nyt voimme vain 
odottaa kaupungin ratkaisua. Kehittämisryhmässä asiaa kuitenkin viedään pontevasti eteenpäin. 
 
12. Postin/matkahuollon palvelut 
Kyläläisillä on ollut jonkin verran ongelmia palveluiden saatavuudessa ja kyläkauppiaan kanssa 
onkin käyty jo keskusteluja asian tiimoilta. Hän on luvannut selvitellä miten postipalvelut saataisiin 
kyläkauppaan. 
 
13. Muita asioita 
Tänään koululla Kompuutterin tiloissa oli ollut seutuverkkokaapin ”sammutus”, koska seutuverkon 
käyttäjiä kylällä ei ole. Tällä hetkellä seutuverkon hinta on alle 40 €/kk. Liittymishinnasta ei ollut 
ajantasaista tietoa. Pohdittiin mahdollista uuden kyselyn tekemistä kyläläisille, josko nyt olisi 
halukkaita liittyjiä enemmän kuin aiemmin. Päätettiin pyytää kyläyhdistyksen nimissä tarjous 
seutuverkkoon liittymiskuluista.  
 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ti 2.2.2010 klo 18.30. Kari Tamssi lupasi keittää kahvit ja 
tuoda nisut. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
_________________________________ _________________________________ 
Arto Nostaja    Hannu Vuoto  


