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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan järjestäytymiskokous 
ja kokous 6/2010 
66340 SARVIJOKI   14.6.2010 
 
Aika 7.6.2010 klo 18.35 - 
Paikka Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Jaana Fors, jäsen 
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Paavo Rätti, jäsen 
 Sirpa Hill, jäsen  Henry Penttilä, valtuutettu 
 Miia Hienonen, jäsen  Tuula Smeds, jäsen (alk. klo 19) 
 Kirsi Mäki, jäsen poissa: Reijo Sarvela, jäsen  
 Lassi Eskelinen, jäsen  Kari Tamssi, jäsen 
    Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35–20.30. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 9 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Miia Hienonen ja Paavo Rätti. 
 
4. Saapuneet tiedotteet 
Tehdyn aloitteen perusteella on käyty keskustelua mahdollisesta hoivakodin perustamisesta Sarvi-
joelle. Kylätoimikunta suhtautuu myönteisesti asiaan. 
 
Puheenjohtaja välitti Suupohjan Kehittämisyhdistyksen terveiset. 
 
Kurikan kyläkierros järjestetään 19.6.2010 ja sarvijokisia on pyydetty järjestämään kahvitus silloin. 
Sirpa Hill ja Tuula Smeds hoitavat kahvituksen, puheenjohtaja ja sihteeri esittelevät kylää, mm. ru-
koushuoneen ja asuinalueet. 
 
5. Sarvijoen kehittämisryhmän tilanne 
Sihteeri luki Johanna Peltoniemeltä tulleen sähköpostin koskien Sarvijoen kehittämisryhmän tilan-
netta. 
 
Todettiin, että kylältä on löytynyt kaksi halukasta järjestämään kesäjuhlat, mutta se ei vielä riitä, 
joten odotellaan lisää ilmoittautuneita. 
 
6. Leikkikenttäasia 
Kaksi nuorta olisi halukkaita leikkikenttäohjaajiksi, mutta molemmat ovat alaikäisiä. Kylätoimikun-
ta päätti, että emme ota riskiä palkkaamalla alaikäisiä (alle 17-v.) tehtäviin. Nähtiin, että koulun pi-
ha ja välineet ovat sellaiset, että ne eivät edistä turvallisuutta. 
 
7. Asu & Elä -tapahtuma Kurikassa syyskuun toinen viikonloppu 
Johanna Peltoniemi on pyytänyt tietoa, osallistummeko tapahtumaan järjestämällä Sarvijoella oma 
tapahtuma yo. viikonloppuna. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin yksimielisesti, että emme osallistu 
tapahtumaan, mutta sen sijaan Vaasan rakennusmessut on se, mihin panostamme. Puheenjohtaja 
ottaa yhteyttä Hannu Alaseen asian tiimoilta. 
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8. Uima-allastilanne 
Puheenjohtaja on korjannut pumppaamolla muuraamalla harkot pumppujen pediksi. Nyt pitäisi hoi-
taa putkitustyöt ja sitä varten sihteeri lähettää puheenjohtajalle listan kökkäväeksi ilmoittautuneista, 
joista valitaan sopiva ryhmä ja kökkä pidetään loppukesästä. 
 
9. Mökin verhotangot 
Päätettiin, että puheenjohtaja ostaa puuverhotangot uusia verhoja varten. Sirpa Hill ostanut uudet 
verhot, hän laskuttaa kyläyhdistystä. 
 
Kioskia ei voida pitää auki, koska tilat on vielä remontissa ja uimalatoimintaa ei ole. 
 
10. Valtuutetun terveiset kaupungilta 
Ensi vuoden taloustilanne tulee olemaan tiukka, joten on turha odottaa suuria Sarvijoellekaan. Yri-
tämme kuitenkin edelleen viedä asioitamme eteenpäin. 
 
Koulun ylimmässä kerroksessa olevaa asuntoa päätettiin markkinoida kylän omilla nettisivuilla ja 
samoin koulun asuntojen hallinnointia/markkinointia päätettiin tarjota Jurvan Vuokrakodit ry:lle. 
 
11. Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 30.7.2010 klo 18.30 mökillä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Miia Hienonen   Paavo Rätti  


