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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 7/2010 
66340 SARVIJOKI   11.8.2010 
 
Aika 2.8.2010 klo 18.35 – 20.15 
Paikka Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Reijo Sarvela, jäsen  
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Jaana Fors, jäsen (klo 18.55 alk.) 
 Tuula Smeds, jäsen  Kari Tamssi, jäsen (klo 19.30 alk.) 
 Miia Hienonen, jäsen  Kari Mäki (klo 19.05 alk.) 
 Kirsi Mäki, jäsen   Elina Koivuporras 
 Lassi Eskelinen, jäsen poissa: Sirpa Hill, jäsen  
 Paavo Rätti, jäsen  Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 8 jäsentä (kokouksen alussa) pai-
kalla, kokouksen lopussa jäseniä paikalla 10. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsi Mäki ja Lassi Eskelinen. 
 
4. Tiedotusluontoisia asioita  
Uima-altaiden laatoitustyö alkaa välittömästi, kaupunki on palkannut Kari Mäen tekemään työn. 
Kökällä autetaan Kari Mäkeä tarvittaessa, puheenjohtaja hoitaa kökkäväen koolle kutsumisen. Kari 
Mäki yrittää löytää kaupungilta kyltin "asiaton oleskelu kielletty" ja samalla lukollisen pienen kon-
tin laatoitustarvikkeita varten. 
 
Uima-altaiden pumppuja varten on kanaalin kaivaminen edessä sekä sen jälkeen pumppujen siirto 
mökkirakennukseen. Samalla tarvitaan sähkömiestä tekemään muutoksen sähkötyöt. Paavo Rätti 
kysyy Harry Vesterqvistiä tekemään sähkötyöt. 
 
Puheenjohtaja soitti tänään ma 2.8.2010 Hannu Alaselle, keskustelun aiheena oli kaupungin ja sar-
vijokisten osallistuminen Vaasan Rakennusmessuille syksyllä. Kaupunki on lähdössä mukaan mes-
suille todennäköisimmin vuokraamalla oman osaston messuilta. 
 
Moderni Puurakentaminen Kurikassa - iltapäivään ke 4.8.2010 Sisustuskeskus Sellaan lähtee sihtee-
rin sijasta Lassi Eskelinen. 
 
Puheenjohtaja soittanut lattian hiojalle tänään, hioja luvannut tulla keskiviikkona tai torstaina.  
 
Koulun talonmiesasia ei ole kaupungin taholta edennyt, ei siivousasiakaan. 
 
E-P:n kylät ry lähestynyt kirjeellä, jäsenmaksulappu tulossa, mutta emme maksa jäsenmaksua tänä 
vuonna, koska Sarvijoen kehittämisryhmä ajaa nyt meidän asiaamme. Tarvittaessa liitymme jäse-
neksi tulevina vuosina. 
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5. Yleisurheilukisat 
Päätettiin järjestää yleisurheilu-kisat su 22.8.2010 klo 13.00, ilmoittautuminen klo 12.30 alkaen. 
Sarjoja kaikenikäisille. Myynnissä karkkipusseja, kahvia ja pulla/piirakkaa. Tuula leipoo myytävän, 
Miia tuo kahvikupit, kukin jäsenistä tulee paikalle ja jaetaan työt paikalla. Sihteeri lupasi tarvittaes-
sa hakea lisää makeisia myyntiin. Sihteeri hoitaa tiedotuksen: paaloilmoituksilla, Kolinan koululle 
tiedote jakoon sekä normaalit ilmoitustaulut käyttöön myös. 
 
6. Tulevat syksyn tapahtumat 
Sarvijoen kehittämisohjelmaan liittyen kyläyhdistykselle tulossa on kolme tiedotusiltaa järjestettä-
väksi, ajateltiin ajan ja ihmisten vaivan säästämiseksi järjestää yksi ilta, jolloin käsitellään kaikki 
asiat kerralla. Seuraavassa Sarvijoen kehittämisryhmässä (ajankohta ei vielä tiedossa) sovitaan asi-
oiden järjestämisestä. Sihteeri lähettää sähköpostia Johanna Peltoniemelle ja pyytää ilmoittamaan 
ajoissa meille heidän aikomuksistaan ko. tiedotusiltojen suhteen, sitten kaupungin edustajat voisivat 
ehdottaa päivämäärän ja kylätoimikunta kutsuu kyläläiset koolle. 
 
7. Idealaatikko 
Sihteeri luki palautteet. Idealaatikkoa ei nähty enää tarpeelliseksi, Reijo Sarvela käy ottamassa sen 
kaupalta viikon päästä. Keskusteltiin samalla mahdollisesta valomainostaulun tekemisestä. Pöytä-
kirjat viedään tästä eteenpäin mökille nähtäväksi. 
 
8. Kotisivut 
Jaana Fors toivoi, että hän saisi kotisivuille laitettavan materiaalin valmiina, jolloin hänelle jää ai-
noastaan tekninen toteutus. Seuraavassa kokouksessa katsotaan kotisivuasia yhdessä kuntoon. 
 
9. Koulukiinteistön kahden yhteisalueen lunastustilaisuus 
Todettiin, että kyläläiset ovat kiinnostuneita tilaisuudesta, mutta eivät todennäköisesti rohkene ky-
sellä asioita tilaisuudessa. Nähtiin, että kun kaupunki omistaa koko plassin, tilanne voi kääntyä 
meidän kannalta tosi huonoksi (kiinteistö laitetaan myyntiin) tai hyväksi (esim. saadaan uusi rivitalo 
pihaan). Jos mahdollista saada jotain vastausta kaupungin tulevista suunnitelmista koulukiinteistön 
suhteen, tilaisuudessa paikalla olijat kysyvät! 
 
10. Koivujen perkaus 
Pidetään kökkä esim. ensi viikon tiistaina, johon kutsutaan kökkäpuutöihin ilmoittautuneet; puheen-
johtaja soittaa porukan kokoon. Kari Tamssi tuo työkoneet. 
 
11. Ryhmäperhepäivähoito 
Ei ole edennyt millään tavalla. Päätettiin seuraavassa kehittämisryhmässä vaatia, että kaupunki ai-
katauluttaa lupaamansa työt, koska nyt näyttää siltä, että asioita vain pyöritellään eikä kukaan ota 
vastuuta mistään ja asiat eivät etene ollenkaan. Päätettiin, että sihteeri on yhteydessä Johanna Pelto-
niemeen, että saataisiin kehittämisryhmän kokous pystyy, sillä meillä on monta asiaa, jotka pitää 
hoitaa jo nopeasti. 
 
12. Jurvaan koko alueen kattava kyläyhdistys 
Kari Tamssi toi terveisiä mahdollisesta perustettavasta koko Jurvan kattavasta kyläyhdistyksestä, 
minkä osalta nähtiin, että me emme ole kiinnostuneita osallistumaan ko. yhdistykseen. Voimme toki 
tukea ko. yhdistyksen mahdollisia tulevia hankkeita, mutta pitäydymme omassa yhdistyksessämme 
ja toimimme kylän edustajina sen avulla. 
 
13. Kyläkauppa 
Lassi Eskelinen ja Elina Koivuporras toivat tiedoksi todellisen syyn, miksi kauppa loppuu eli kon-
kurssi on syynä. Tehdyn selvityksen mukaan kauppa olisi pitänyt lopettaa jo puoli vuotta sitten, 
mutta kauppias halusi vielä yrittää. 
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14. Sarvijoen taksipalvelut 
Kylälle tarvittaisiin yrittäjä, joka hoitaisi lähetti- ja taksipalvelut erityisesti nyt, kun kauppa loppuu. 
Sama yrittäjä voisi hoitaa kylätalkkarinkin hommat, koska erityisesti vanhempi väki tarvitsee ko. 
palveluja. 
 
15. Seuraava kokous  
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 6.9.2010 klo 18.30 koululla. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Kirsi Mäki    Lassi Eskelinen  


