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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Vuosikokous 
66340 SARVIJOKI   25.3.2010 
 
 
Aika: 25.3.2010 klo 19.05–21.05 
Paikka: Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä: kts. erillinen osallistujalista 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Veijo Mäki avasi kokouksen. 
  
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Mäki, sihteeriksi Tellervo Sarvela, pöy-
täkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Miia Hienonen ja Aila Rätti. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouksesta on ilmoitettu ilmoitustauluilla su 14.3.2010 lähtien, Lamppu-lehdessä (ilmestyi 
15.3.2010) sekä kylän nettisivuilla. Todettiin päätösvaltaiseksi, vaikka paikalla oli hyvin vähän 
osallistujia. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys. 
 
5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely 
Rahastonhoitaja Aila Rätti kävi läpi tuloslaskelman ja taseen sekä luki tilintarkastajien lausunnon. 
Sihteeri Tellervo Sarvela luki läpi vuosikertomuksen. 
 
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muil-
le tilivelvollisille 
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tili-
velvollisille. 
 
7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen 
Puheenjohtaja Veijo Mäki esitti toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Hyväksyttiin tulo- 
ja menoarvio. 
 
8. Kylätoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta 
Yksimielisesti puheenjohtajaksi valittiin Veijo Mäki, joka lupasi toimia vielä vuoden, jonka jälkeen 
hän ei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävissä. 
 
Erovuorossa kylätoimikunnasta ovat Hannu Vuoto, Arto Nostaja, Hannu Koivuporras, Vuokko Mä-
ki, Maria Hietamäki ja Minna Uusitalo. Uudeksi jäseneksi valittiin Paavo Rätti ja sovittiin, että ku-
kin kysyy lisää jäseniä, joita tulee saada vielä kolme. Kylätoimikunta nimeää seuraavassa kokouk-
sessaan loput uudet jäsenet.  
 
Kylätoimikunnan jäseninä jatkavat Veijo Mäki, Tellervo Sarvela, Miia Hienonen, Kari Tampsi, 
Tuula Smeds, Reijo Sarvela, Sirpa Hill, Jaana Fors ja Paavo Rätti sekä Kolinan edustajana Arto 
Ihanamäki. 
 
9. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta (2 + 2) 
Tilintarkastajina jatkavat Jaakko Kujala ja Jorma Niemelä. Varahenkilöinä toimivat Aimo Kaitamä-
ki ja Reino Vuoto. 
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10. Kokouskutsutavasta päättäminen 
Vuosikokoukseen kutsutaan edelleen laittamalla ilmoitukset kylän ilmoitustauluille sekä mahdolli-
suuksien mukaan myös Lamppu-lehteen ja nettisivuille. 
 
11. Muut asiat 
Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvauksesta päätettiin, että kummallekin maksetaan 100 € kulu-
korvauksia. Mikäli jommallekummalle aiheutuu selkeästi poikkeavia kuluja asioiden hoidossa, 
esim. kopiointikustannuksia, kulut korvataan erikseen. 
 
Vuoden 2009 sarvijokisen julkistaminen: Kyläläisten ja kylätoimikunnan ehdotusten perusteella 
valittiin Pekka Laurila, joka ei ollut paikalla kokouksessa. Palkintohöylä annetaan hänelle jälkikä-
teen. 
 
Tiedoksi, että jos on ostanut internetyhteydet esim. Soneran Laajakaistapalvelun kautta (esim. 8 
megaa), ilmoitettu nopeus on vain teoreettinen ja käytännössä nopeus voi vaihdella 2–8 megan vä-
lillä. Valokuitukaapelia käytettäessä nopeus on oikeasti luvattu, aiotaan tehdä kyläläisille kysely, 
olisiko kiinnostusta liittyä seutuverkkoon. 
 
Sarvijoen kehittämisryhmän tilanne: tällä hetkellä kovan työn tuloksena on käynnissä koulun asun-
tojen korjaus. Asioiden hoidossa on ollut monia mutkia, viimeisin kokous oli 11.3.2010. Paikalla 
sarvijokisten edustajina olivat Veijo Mäki ja Kari Tamssi. Ko. kokoukseen osallistuivat heidän li-
säkseen vain Johanna Peltoniemi ja puhelimitse tavoitettu ja myöhemmin paikalle saapunut Esko 
Liukku. Kylän edustajat kokevat turhautuneisuutta kehittämisryhmän toiminnassa. Jatkamme silti 
yhteistyötä. 
 
Palaute Fortumilta sähköasioista annettiin tiedoksi; toimintatapoihin ei ole tulossa muutoksia. 
 
Vesihuoltoasiassa sihteeri kertoi nykykuulumiset. 
 
Sihteeri kehotti käyttämään kyläkaupan palveluita, jotta palvelu saadaan säilytettyä kylällä. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
Todettiin, että uuden kylätoimikunnan järjestäytymiskokous seuraavan kylätoimikunnan yhteydes-
sä, koska nyt uusia jäseniä ei ollut paikalla. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05. 
 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Veijo Mäki, puheenjohtaja   Tellervo Sarvela, sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty: 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Miia Hienonen   Aila Rätti 


