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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 2/2010 
66340 SARVIJOKI   7.2.2010 
 
 
 
 
Aika 2.2.2010 klo 18.40 – 20.30 
Paikka Mökki, Sarvijoki 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja   Jaana Fors, tuleva jäsen (kohd. 3–) 

Tellervo Sarvela, sihteeri   Aila Rätti, klo 19.18–19.40 
 Miia Hienonen, jäsen  Poissa: Arto Nostaja, jäsen 
 Sirpa Hill, jäsen   Hannu Vuoto, jäsen 

Maria Hietamäki, jäsen    Tuula Smeds, jäsen 
Reijo Sarvela, jäsen   Vuokko Mäki, jäsen 

 Kari Tamssi, jäsen   Minna Uusitalo, jäsen 
 Hannu Koivuporras, 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; 8 varsinaista jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Hill ja Maria Hietamäki. 
 
4. Vuoden 2009 toimintakertomus  
Sihteeri oli lähettänyt sähköpostitse jäsenille etukäteen toimintakertomuksen, jota käytiin vielä osit-
tain läpi. Tehdään sovitut korjaukset ja lisäykset. Erovuorossa olevat jäsenet ovat: Hannu Vuoto, 
Arto Nostaja, Hannu Koivuporras, Vuokko Mäki, Maria Hietamäki ja Minna Uusitalo. 
 
Puheenjohtaja kertoi, että viimeisin tieto Kurikan kaupungin taholta on, että piakkoin kaupungin re-
monttimiehet ovat aloittamassa Sarvijoen koulun asuntojen korjausurakan. Todettiin, että meidän 
on tärkeää päästä vaikuttamaan korjausjärjestykseen eli alakerran asunto tulisi ensin korjata ryh-
mistä ja iltistä ajatellen ja sitten vasta korjata muut asunnot. 
 
5. Vuosikokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää kyläyhdistyksen vuosikokous to 25.3.2010 klo 19.00 koululla, kahvitus alkaa klo 
18.30. 
 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 
Puheenjohtaja oli laatinut toimintasuunnitelman. Yhtenä asiana oli uima-altaiden laatoitustyö, jossa 
hänen mukaansa kaikkea ei voida vaatia meiltä tehtäväksi kökällä vedoten siihen, että vuosi vaihtui 
ja osa rahoista jäi käyttämättä. Varsinainen työhän olisi joka tapauksessa jäänyt tehtäväksi keväällä 
2010, joten kustannukset kohdistuvat osittain tälle vuodelle kuitenkin. Ensin on rakennettava suoja-
katos, asiaa suunnitellaan kevään aikana. Jos pumppaamo pystytään siirtämään nykyisten pukukop-
pien/saunan tiloihin, puheenjohtaja voi olla laitteiston siirtotyössä mukana. Huoltorakennuksen 
hankkeen käynnistämiseksi puheenjohtaja ottaa yhteyttä Matti Hiipakkaan tonttiasian suhteen. Li-
säksi puheenjohtaja oli tiedustellut palolaitokselta moottorikelkka-asiaa, Jukka Hietamäki oli luvan-
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nut selvitellä mahdollisuutta saada kelkka korjattavaksi ja käyttöön Sarvijoelle. Kylätäti Anu Immo-
sen panosta/apua kaivattiin vielä lisää. 
 
Varainhankinnan osuuteen puheenjohtaja oli lisännyt perinteisten keinojen lisäksi esim. rompetorin.  
 
7. Tilinpäätös 
Rahastonhoitaja Aila Rätti kertoi viime vuoden tuloista ja menoista sekä totesi vuoden 2009 tulos-
laskelman osoittavan plussaa peräti 969,73 €. Lisäksi hän kertoi, että Sarvijoen koulun lopettamisen 
yhteydessä kyläyhdistykselle lahjoitetusta potista on käyttämättä edelleen 76,80 €, joka pitää käyt-
tää lasten hyväksi. Päätettiin, että järjestetään kevään mittaan perheretki Kurikan Molskikseen ja 
käytetään raha siihen. 
 
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tuloslaskelma ja tase, rahastonhoitaja toimittaa tarvittavat asiakirjat 
tilintarkastajille, jotta tarkastus on tehtynä vuosikokoukseen mennessä. 
 
8. Kesätyöntekijät  
Kesällä 2010 on epätodennäköistä, että tarvitaan uima-altaanhoitajia (laatoitustyöt), mutta leikki-
kenttäohjaajat ja kioskinpitäjä/nurmikonleikkaaja tarvitaan. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä kaupungin 
virkamiehiin selvittääkseen, miten tänä vuonna toimitaan. 
 
9. Vuonna 2009 syntyneiden vauvojen muistaminen  
Päätettiin, että puheenjohtaja kysyy Pekka Mäkeä valmistamaan naulakkokehdot (5 kpl), jotka luo-
vutetaan Haleniuksen, Hienosten, Ristimäen, Penttilän ja Rauhalan perheille. 
 
10. Laskiaisrieha ti 16.2.2010 klo 18.00 
Päätettiin, että ohjelmassa on makkaranpaistoa, kokonpolttoyritys, kaffia, kuumaa mehua, laskiais-
pullia ja karkkeja myynnissä. Maria Hietamäki ja Miia Hienonen leipovat ns. tavalliset pullat, sih-
teeri maidottomat ja Sirpa Hill gluteiinittomat. Miehet hoitavat kokonpolton ja makkaranpaiston. 
Sihteeri huolehtii kokonpolttoluvan. Kari Tamssi järjestää pyörökuormaajan paikalle, jolla lumet 
luodaan. Sihteeri huolehtii ilmoittelusta. Sovittiin, että pidetään kökkä edellisiltana 15.2. klo 18 al-
kaen. Sirpa Hill huolehtii kauppaostokset, makkaroita ostetaan 10 pkt. Vuokko Mäki ostaa irtokar-
kit ja pussit. 
 
11. Lamppu-lehti  
Lamppu-lehti ilmestyy, kun sihteeri saa sen valmiiksi. Päätettiin valita pitkästä aikaa vuoden sarvi-
jokinen ja kyläläiset pääsevät vaikuttamaan asiaan äänestämällä. Idealaatikkoon saa laittaa ehdo-
tuksia. Asiasta kerrotaan Lamppu-lehdessä. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää mökillä ti 2.3.2010 klo 18.30. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Sirpa Hill    Maria Hietamäki  


