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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 8/2010 
66340 SARVIJOKI   6.9.2010 
 
Aika 6.9.2010 klo 18.35–20.05 
Paikka Sarvijoen entinen koulu 
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Sirpa Hill, jäsen 
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Vuokko Mäki, kutsuttuna alk. klo 19.30 
 Tuula Smeds, jäsen poissa: Jaana Fors, jäsen 
 Miia Hienonen, jäsen  Paavo Rätti, jäsen 
 Kirsi Mäki, jäsen  Reijo Sarvela, jäsen 
 Lassi Eskelinen, jäsen  Kari Tamssi, 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; 7 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Smeds ja Sirpa Hill. 
 
4. Terveiset kehittämisryhmän kokouksesta  
Puheenjohtaja totesi, että kokous oli hyvä, keskustelua syntyi! Kokouksessa pyydettiin Sarvijoen 
kyläyhdistystä laatimaan listan asioista, joihin kaupungin ensi vuoden budjettiin varataan rahaa. Ky-
lätoimikunta päätti ehdottaa, että hankittaisiin uima-altaiden automaattinen klooriannostelulaite, 
putkituksia varten lupa hankkia putkea kaupungin laskuun (euromäärää ei vielä tiedetä) sekä mökin 
ulkomaalausta varten maalia. 
 
5. Sarvijoen kotisivut 
Sihteeri esitteli Jaana Forsin laatimat sivut. Päätettiin, että sivujen sisällöstä vastaa Jaana Fors paitsi 
esim. pöytäkirjat ja muut sihteerit tuottamat asiakirjat ja ilmoitukset toimitetaan hänelle valmiina. 
Todettiin, että uudet kotisivut näyttävät nykyaikaisilta ja hyviltä! Kirpputorin ilmoitushinnat yrittä-
jille päätetään. 
 
6. Jurvan kulttuuriviikko 26.9.–3.10.2010 
Sarvijoella järjestetään Alpacarockin tiloissa perinneruokapäivä ja tanhuesitys, musiikkiesitys ja 
keppitaisteluesityksiä sekä koko viikon ajan vanhojen tavaroiden näyttely. Lamppu-lehdessä ilmoi-
tetaan tapahtumasta ja tavaroiden toimittamisesta Alpacarockiin. Vuokko Mäki ehdotti, että hän pi-
täisi oman näyttely koulun tiloissa veistosluokassa, rukoushuone laitettaisiin vierailukohteeksi aina-
kin yhtenä päivänä. 
 
7. Tulleet kirjeet 
Suupohjan kehittämisyhdistyksen kyläterveisiä-kirje tiedoksi. Puheenjohtaja kertoi mahdollisuudes-
ta saada tukea Maaseudun sivistysliitosta kurssien järjestämiseksi kylällä. 
 
8. Teatterimatka 
Vuokko Mäki ehdotti, että kyläyhdistys järjestää teatterimatkan Seinäjoelle. Päätettiin järjestää reis-
su silloin, kun Leevi-Eemeli Mäki on näyttelemässä esityksessä. Vuokolle (puh. 040 8301 290) voi 
soittaa ja tiedustella lisää reissusta. 
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9. Koulun kahden tontin lunastustilaisuus 
Sihteeri toi terveiset tilaisuudesta. 
 
10. Taimienvaihtopäivä 
Päätettiin järjestää ensi keväänä taimienvaihtopäivä. 
 
11. Vaasan rakennusmessut 
Kaupungilta ei ole tullut viestiä osallistumisesta Vaasan rakennusmessuille 18.–19.9.2010. Koska 
tietoa ei heiltä ole tullut, emme voi ottaa kantaa omasta osallistumisesta. 
 
12. Kökkäasiaa 
Mökin siivouskökkä päätettiin järjestää yhdessä kanaalin kaivauskökän kanssa to 23.9.2010 klo 18 
alkaen. Miehet tuovat rautakanget ja lapiot mukaan kanaalinkaivuuta varten, naiset siivousvälineitä. 
Sirpa Hill ja Tuula Smeds hoitavat kahvituksen. 
 
13. Lamppu-lehti 
Lamppu-lehti ilmestyy heti, kun sihteeri ennättää sen tehdä ja saadaan jakoon. 
 
14. Seuraava kokous  
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 4.10.2010 klo 18.30 mökillä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Sirpa Hill    Tuula Smeds 


