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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 3/2010 
66340 SARVIJOKI   7.3.2010 
 
 
 
 
Aika 2.3.2010 klo 18.40–20.25  
Paikka Mökki, Sarvijoki  
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Poissa: Arto Nostaja, jäsen 

Tellervo Sarvela, sihteeri   Hannu Vuoto, jäsen 
 Vuokko Mäki, jäsen   Maria Hietamäki, jäsen 
 Sirpa Hill, jäsen   Miia Hienonen, jäsen 

Tuula Smeds, jäsen   Minna Uusitalo, jäsen 
Reijo Sarvela, jäsen    Kari Tamssi, jäsen 
Hannu Koivuporras, jäsen   Jaana Fors, tuleva 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; 7 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Vuokko Mäki ja Reijo Sarvela. 
 
4. Tulleet kirjeet 
Fortumilta tullut vastauskirje valitukseen, jossa lyhyt tiedote 1/2010 tapahtuneista katkoista Sarvi-
joen alueella ja tiedot siitä, mitkä ovat maksimissaan katkojen esiintymistiheydet erilaisilla asuin-
alueilla (haja-asutusalueella saa olla 100 kpl/vuosi, 50 kpl keskustaajamissa ja 20 kpl kaupungeis-
sa). Ei ole tulossa parannuksia normaalihuoltotöiden lisäksi. 
 
TeliaSoneran vastauksessa (puhelimitse) kerrottiin, että jos ilmenee ongelmia, on syytä ottaa yhteyt-
tä aina ensisijaisesti omaan operaattoriin, ennen yhteydenottoa selvitettävä, onko omat laitteet kun-
nossa, koska jos tilaa asentajan, pelkkä lähtö korjaukseen on 100 € eli on kallista. Ohjeena oli, että 
voisi vaikka lainata naapurilta modeemia, jotta voi testailla toimivuutta. Puheenjohtaja kysyi, onko 
sellaisia aikoja vuorokaudessa, jolloin esiintyy eniten katkoja, vastauksena oli kyllä on eli neljän 
jälkeen iltapäivisin. Palveluntuottajan ilmoittama nopeus on aina teoreettinen maksiminopeus, joka 
voi todellisuudessa olla huomattavasi alempi kuin ilmoitettu. Valokaapelista tieto, että samoin no-
peus voi vaihdella eri vuorokaudenaikoina. Käyttäjätunnuksella voi ottaa yhteyttä Soneraan ja hoi-
taa asiaansa sitä kautta. Käytännössä ei siis kyläyhteisönä saada asiaa vietyä eteenpäin, vaan kukin 
hoitaa itse! 
 
Paavo Rätin sähköposti työvoimahallintoon: Lähettänyt emailia koskien Sarvijoen koulun, rivitalon 
rakentamisen ja pysäköintialueen tekemisen suhteen, jossa JAKK toimisi kouluttajana ja hoitaisi 
rakennustyöt. Todetaan, että koulun asuntojen osalta korjaustyöt on alkaneet, mutta muut on teke-
mättä, joten niissä voisi käyttää JAKK:n palveluita. Kurikan kaupunki on kuitenkin päävastuussa, 
joten päätöksenteko tehdään siellä. 
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5. Sarvijoen kehittämisryhmän kokous 11.3.2010 
Johanna Peltoniemeltä on tullut sähköpostitse kutsu kokoukseen to 11.3.2010 klo 11 alkaen lou-
naalla. Asialistalla mm. Sarvijoen entisen koulun nykytilanne ja Sarvijoen rivitaloesitys. Kokouksen 
jälkeen osallistutaan Nikkarikeskuksessa järjestettävään South Wood -hankkeen esittelyyn. Sovit-
tiin, että Tellervo Sarvelan (ei pääse kokoukseen) sijasta kokoukseen yritetään saada lähtemään Ka-
ri Tamssi. 
  
6. Työryhmän valinta hoitamaan yhteyksiä Maalahteen 
Ensin ryhmä selvittelee onko mitään teoreettisia mahdollisuuksia siirtää Sarvijokea Maalahden alai-
suuteen ja sen jälkeen kysytään kyläläisten mielipidettä asiaa. Ryhmään päätettiin pyytää kylämme 
valtuutetut, varavaltuutetut, kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja joku jäsenistä. Kari Mäki ottaa yhte-
yttä Maalahden hallituksen jäseneen Pentti Rajalaan. Hannu Katajamäeltä kysytään ohjetta asian 
suhteen, sihteeri kirjoittaa hänelle sähköpostia. 
 
Näin ollen päätetään, että 11.3.2010 kehittämisryhmän kokoukseen osallistutaan, sitten katsotaan, 
paljonko on saatu tietoa mahdollisesta Maalahteen siirtymisestä ja päätetään sitten, miten toimitaan 
kehittämisryhmän suhteen.  
 
7. Hiihtokilpailut 
Kilpailut pidetään aiemmasta sovitusta poiketen ti 23.3.2010 klo 18.30 alkaen, ilmoittautuminen klo 
18.00 alkaen koulun pihassa. Lamppun ilmoitus, kuuma mehu tarjoillaan lapsille. Mitalit annetaan 
ja irtokarkit myyntiin. Hienoselta pyydetään kello + kellottaja paikalle, puheenjohtaja hoitaa ladut, 
sihteeri tiedustelee Marjatta Paavolaa hoitamaan mehutarjoilun. Toimitsijoita toki tarvitaan kilpai-
luihin, joten kaikki kynnelle kykenevät tulevat mukaan. 
 
8. Vuosikokouksen kahvitus 
Tuula Smeds lupasi tulla kahvittajaksi, mikäli ei ole iltavuorossa. Sihteeri tiedustelee, voisivatko 
Maria Hietamäki ja Miia Hienonen tulla myös. Muut naiset eivät pääse. 
 
9. Kylätoimikunnan virkistysmatka 
Koska kylätoimikunta on korvauksetta tehnyt jälleen kovasti töitä, tuli jäsenistöstä ehdotus, että jä-
senet tekisivät teatterireissun Tampereelle. Vuokko Mäki tiedustelee bussihintoja ennen tarkempia 
suunnitelmia. 
 
10. Lamppu-lehti  
Sihteeri laatii Lamppu-lehden ja se laitetaan jakoon mahdollisimman pian. 
 
11. Seuraava kokous  
Vuosikokouksen jälkeen 25.3.2010 pidettävä järjestäytymiskokous uudella kylätoimikunnan ko-
koonpanolla. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Reijo Sarvela    Vuokko Mäki 


