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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan järjestäytymiskokous 
ja kokous 4/2010 
66340 SARVIJOKI   15.4.2010 
 
 
 
 
Aika 13.4.2010 klo 18.30–20.30 
Paikka Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Pekka Laurila, kutsuttuna  
 Tellervo Sarvela, sihteeri poissa: Kari Tamssi, jäsen 
 Reijo Sarvela, jäsen  Tuula Smeds, jäsen  
 Sirpa Hill, jäsen  Jaana Fors, jäsen 
 Miia Hienonen, jäsen  Paavo Rätti, jäsen 
 Kirsi Mäki, jäsen  Lassi Eskelinen, jäsen  
 Henry Penttilä, valtuutettu (klo 18.30–19.20) Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
     
 
Ennen kokouksen avausta Pekka Laurila kiitti saamastaan vuoden 2009 sarvijokisen tittelistä sekä 
höylästä. 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 6 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Hill ja Reijo Sarvela. 
 
4. Kyläyhdistyksen kokousvirkailijoiden valinta 
Puheenjohtajana toimii Veijo Mäki, varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Tamssi ja sih-
teeriksi edelleen Tellervo Sarvela. Rahastonhoitajana jatkaa Aila Rätti. 
 
Uusiksi jäseniksi ovat lupautuneet Paavo Rätti, Lassi Eskelinen ja Kirsi Mäki. 
Jatkossa kylätoimikunta kokoontuu kuukausittain pääsääntöisesti kuun ensimmäisenä maanantaina. 
 
5. Sarvijoen kehittämisohjelma 
Käytiin läpi Johanna Peltoniemen laatimaa Sarvijoen kehittämisohjelmaa. 
 
Kohtaan 3 ”Sarvijoen markkinointisuunnitelma” työnjakoon halutaan muutos kohtaan ”tonttimark-
kinoinnin huipennus”, johon kirjattava Vaasan Rakennusmessut tärkeimmäksi markkinointipaikak-
si. Sarvijoen palvelut -kohtaan muutoksia päivähoitokohtaan. Samoin terveyspalveluiden kohtaan 
halutaan lisäys, että lääkäripalveluiden tulee pysyä Jurvassa ja Vaasasta voitava edelleen hakea eri-
koislääkäripalvelut. Tonttituotannon kohdassa Sarvijoki talotyyppi -kohtaan muutos siten, että Han-
nu Katajamäen kommentti maallemuuttajien rakentamistoiveista! Kokouksessa kysyttiin juuri ky-
lään muuttaneen mielipide asialle, mikä vahvisti Katajamäen väitteen! Työnjako-kohtaan muutos 
siten, että kaupunki huolehtii tonttitiedustelut ja –neuvottelut maanomistajien kanssa, ei kyläyhdis-
tys. Sarvijoki talotyyppi -kohta ei ole tärkein asia kehittämissuunnitelmassa, vaan palveluiden tur-
vaaminen sekä kylän markkinointi. 
 
Rahoitus-kohtaan toimenpiteet: Sarvijoki talotyyppisuunnittelun toteuttaminen pois ja tilalle palve-
luiden turvaaminen. 
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6. Uudesta koulun asukkaasta talonmies koulukiinteistöön 
Puheenjohtaja ehdotti, että Sarvijoen kehittämistyöryhmään viedään ehdotus, että uudesta koulun 
asukkaasta Juho Markkilasta tehdään talonmies koululle, jolloin hän saisi alennusta vuokraan ja 
koulukiinteistö tulisi hoidettua hyvin. 
 
7. Uimahallireissu lapsiperheille Kurikan Molskikseen 
Miia Hienonen soittaa Molskikseen ja kysyy mikä viikonpäivistä (ilta) on hiljaisin, Veijo Mäki ky-
syy bussitarjoukset, Tellervo Sarvela vastaanottaa ilmoittautumiset. Lähtö voisi olla koululta klo 
17.30. Kyläyhdistys maksaa kyydin, osallistujat maksavat itse uimahalliliput. Mukana alle 10-
vuotiailla pitää olla huoltaja. Reissu on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, mutta jos mukaan 
mahtuu, otetaan muitakin mukaan. 
 
8. Pohdintaa uudesta kyläyhdistyksen vuosikokouksesta 
Puheenjohtaja kysyi mielipidettä, järjestetäänkö uutta kyläyhdistyksen vuosikokousta. Keskustelun 
jälkeen todettiin, että ei järjestetä resurssipulan takia. 
 
9. Kylätoimikunnan työllistyminen kuluvan vuoden aikana 
Reijo Sarvela pyysi, että pohditaan, mitä tullaan tekemään ja mitä jätetään ohjelmasta pois, jottei 
näännytä työmäärään. Päätettiin tehdä tiedote kyläläisille tulevasta uima-altaan laatoitustyöstä ja 
kysytään halukkuus osallistua kökällä laatoitukseen vai että annetaanko työ ammattilaisel-
le/yrittäjälle tehtäväksi. Sihteeri laatii tiedotteen, puheenjohtaja kopioi ja jaetaan mahdollisimman 
nopeasti. 
 
10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 3.5.2010 klo 18.30 koululla. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Sirpa Hill    Reijo Sarvela 


