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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 5/2010 
66340 SARVIJOKI   8.5.2010 
 
 
 
Aika 3.5.2010 klo 18.30–20.15 
Paikka Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Kari Tamssi, jäsen 
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Tuula Smeds, jäsen 
 Reijo Sarvela, jäsen  Jaana Fors, jäsen 
 Sirpa Hill, jäsen   Kirsi Mäki, jäsen 
 Miia Hienonen, jäsen poissa: Paavo Rätti, jäsen  
 Lassi Eskelinen, jäsen   Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
     
   
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 10 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsi Mäki ja Lassi Eskelinen. 
 
4. Palaute Sarvijoen kehittämisryhmän kokouksesta 29.4.2010 
Sihteeri ja puheenjohtaja kertoivat kuulumisia kokouksesta. Todettiin, että kehittämissuunnitelmas-
sa on mainittuna useita tilaisuuksia, joita Sarvijoen kyläyhdistyksen tulee järjestää ja ne luonnolli-
sesti työllistävät kylätoimikuntaa. 
 
5. Uima-altaiden laatoitus ja pumppaamon tilanne 
Sovittiin, että putsataan altaat kökällä ennen kuin kaupungin miehet aloittavat työt uima-altailla. 
Puheenjohtaja ehdotti, että uima-altaiden valmistuttua aletaan periä kausimaksua uimisesta, jotta 
saadaan ylläpitoon vähän rahaa, kun kökkäporukkaa ei nykyään enää tahdo saada kasaan. Kukin 
miettii tahollaan kantaansa ja palataan asiaan myöhemmin. 
 
Päätettiin pitää uima-altaiden putsauskökkä samaan aikaan kevään siivouskökän kanssa. 
 
Reijo Sarvela kertoi eräältä iäkkäämmältä kyläläiseltä terveisiä, että kylällä tarvittaisiin kylätalkka-
ri, jonka palveluja erityisesti vanhemmat ihmiset saisivat käyttää pientä maksua vastaan. 
 
Pumppaamon osalta päätettiin ryhtyä pikkuhiljaa toimenpiteisiin, koska se liittyy uima-altaiden laa-
toitukseen läheisesti. 
 
6. Kevään siivouskökkä 
Kökkä järjestetetään ma 17.5.2010 klo 18.00 alkaen. Tienvarsien siivous, virkistysalueen kunnostus 
ja samalla altaiden putsaaminen hiekasta. Sihteeri hoitaa tiedottamisen, Sirpa Hill leipoo raparperi-
piirakat, Tuula Smeds lupautui kaveriksi kahvinkeittoon. Mökkiä ei vielä voi siivota, kun lattioita ei 
ole vielä hiottu ja lakattu. Mökin ikkunoihin Sirpa Hill etsii uudet verhot, puheenjohtaja ostaa uudet 
verhotangot. Tuula ja Sirpa ostavat kahvitusvärkit, sihteeri käy ostamassa isoja jätesäkkejä. 
 
Koulukiinteistön talonmiehen hommasta on Juho Markkila kiinnostunut ja puheenjohtaja lupasi 
viedä asiaa kaupungin taholle tiedoksi. 
 
Tekokukkia ei laiteta tänä kesänä pysäkeille, koska niitä on kadonnut liiaksi. 
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7. Tenniskentän kunnostus 
Puheenjohtaja on yrittänyt korjata verkkoaitaa, mutta se on ollut mahdotonta toistaiseksi. Muovi-
holkit ovat hajonneet, niiden tilalle pitäisi saada metalliset. Puheenjohtaja yrittää löytää metalliset. 
 
8. Lasten uimahallireissu 
Miia Hienonen selvittää vielä tarkemman ajankohdan, bussikuljetuksesta tullut yksi tarjous, Engs-
bolta, 50 hlön bussi. Sihteeri huolehtii Lampun julkaisusta ennen reissua. 
 
9. Lasten leikkikenttätoiminta tulevana kesänä 
Sihteeri soittaa kaupungin sosiaalijohtajalle asiasta ja tiedustelee tilannetta. 
 
10. Tulevan kesän ja syksyn järjestettävät tapahtumat 
Pohdittiin, järjestetäänkö kesäjuhlia tulevana kesänä. Päätettiin, että laitetaan Lamppuun ilmoitus, 
että mikäli kylältä löytyy porukka, joka järjestää juhlat, ne järjestetään, mutta kylätoimikunta yksi-
nään ei kykene niitä tänä kesänä järjestämään. Ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä pu-
heenjohtajalle tai sihteerille. 
 
Taimienvaihtopäivä syksyllä, yleisurheilukisat loppukesästä. 
 
11. Koulun leikkitelineiden kunto 
Kylätoimikunta lähestyy kaupunkia leikkitelineiden kunnon takia, koska ne kaipaisivat pikaisesti 
kunnostusta, ennen kuin tapahtuu onnettomuuksia. 
 
12. Maaseudun uusi paikallisuus -tilaisuus 4.5.2010 
Sihteeri kertoi tilaisuudesta, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. 
 
13. Kysely bändiltä Teuvalta 
Lassi Eskelinen toi terveisiä, että bändi kaipaisi äänitystilaa, jonka vuokraisivat kesällä viikonlo-
puksi. Eskelistä kehotettiin ottamaan yhteyttä Marjatta Varalaan (Veikkola) tai kaupunkiin koulun 
osalta.  
 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 7.6.2010 klo 18.30 mökillä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Kirsi Mäki    Lassi Eskelinen  


