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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 9/2010 
66340 SARVIJOKI   24.10.2010 
 
 
 
 
Aika 4.10.2010 klo 18.30 - 20.15 
Paikka Mökki, Sarvijoki  
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Sirpa Hill, jäsen 
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Reijo Sarvela, jäsen 
 Tuula Smeds, jäsen  Jaana Fors, jäsen 
 Miia Hienonen, jäsen  Henry Penttilä, valtuutettu 
 Kirsi Mäki, jäsen poissa: Paavo Rätti, jäsen  
 Lassi Eskelinen, jäsen  Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
    Kari Tamssi, jäsen  
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 8 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsi Mäki ja Lassi Eskelinen. 
 
4. Kylien yhteinen ilta Sisustuskeskus Sellassa ti 5.10.2010 klo 19.00 
Päätettiin osallistua iltaan siten, että jäsenistä kaikki mahdolliset osallistuvat tilaisuuteen. 
 
5. Uima-allaslaitteiston kemikaalilaitteet 
Puheenjohtaja on saanut tarjouksen Suomen Allaslaite Oy:ltä, yhteishinta 11 700 € (alv 0 %). Pää-
tettiin tarkistaa, mitä listasta voisi jättää pois ja mitä uusi "kokoonpano" maksaisi. Puheenjohtaja 
pyytää uuden tarjouksen. Puheenjohtaja on keskustellut laitteiston myyjän kanssa, että molemmat 
altaat kannattaa laittaa saman suodattimen päähän, jolloin kustannuksia voidaan rajata. Mikäli näin 
ei tehtäisi, allaslaitteiston kemikaalilaitteet saattaisivat tulla maksamaan liki tuplasti. 
 
6. Kökkä 
Lähinnä miesten olisi syytä pitää kökkä ke 6.10.2010 klo 18 alkaen, ja purkaa ison uima-altaan 
päällä oleva katos ja kasata ulkokalusteiden pöytä sekä lopettella kaivuu- yms. työt Sihteeri tiedot-
taa kökkiin ilmoittautuneita tekstiviestillä.  
 
7. Valtuutetun kuulumisia 
Valtuutettu kertoi terveisiä kaupungilta ja kertoi ensi vuoden taloustilanteen olevan todella tiukka. 
Todettiin, että asuntotilanne on tällä hetkellä heikko Sarvijoella, yksi rivitaloasunto on toki vapau-
tumassa lähiaikoina. Ryhmäperhepäivähoidosta on valtuutetun tiedon mukaan tehty päätös jo eli se 
tulee, mutta ajankohdasta ei ole tietoa. Mahdollista ensimmäistä Sarvijoki-talotyyppiä varten kylä-
toimikuntaa kehotettiin hakemaan sopivaa tonttia talolle, joka voidaan sitten osoittaa kaupungille ja 
saadaan rakentaminen vauhtiin. Puheenjohtaja vie asiaa eteenpäin. 
 
8. Jouni Liljan toimenkuva 
Jouni Lilja on valittu kaupungin puolelta henkilöksi, johon kyläläiset voivat ottaa yhteyttä. Hän on 
ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja kertoi, että kaupunki on laatimassa eräänlaista mainosta, johon 
mm. Sarvijoelta tulisi saada positiivisia juttuja/kuvia. Mainos toki sisältää paljon muutakin, mutta 
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nyt on hyvä sauma tuoda positiivisessa mielessä Sarvijokeakin esiin. Sarvijokisten tulee koota ryh-
mä, joka voi lähteä mukaan tekemään mainosta. Sovittiin, että kukin miettii mahdollista osallistu-
mistaan ryhmään ja ilmoittaa sitten puheenjohtajalle osallistumisestaan. Myös valtuutetut voisivat 
osallistua tähän. Toimittaja tulee ottamaan yhteyttä meihin asian tiimoilta. 
 
9. Teatterimatka 
Matka tehtäisiin Seinäjoen kaupunginteatterin esitykseen "Urheat", jossa Leevi-Eemeli Mäki esiin-
tyy. Jos tilaa Leevin esityksessä ei enää ole, ei mennä ollenkaan. Kyläyhdistys maksaa kyydin. 
Vuokko Mäki toimii yhteyshenkilönä.  
 
10. Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu 
Puheenjohtaja on valmistellut suojalasillisen taulun, joka sijoitettaisiin nykyiseen ilmoitustauluun 
pankin vieressä. 
 
11. Sarvijoen kolmannen rivitalon tilanne 
Asiaa ollaan viemässä eteenpäin huomisessa teknisen lautakunnan kokouksessa, jäädään odotta-
maan asian etenemistä. 
 
12. Naisyrittäjille ilta 
Tiedoksi annettiin tuleva naisyrittäjille tarkoitettu ilta, Suupohjan kehittämisyhdistys järjestää. 
 
13. Tulevan talven ladut 
Valtuutettu oli keskustellut Hakalan Martin kanssa asiasta ja olivat sopineet, että Martti hoitaisi la-
dut, mikäli bensat hommataan hänelle valmiiksi. Käytännössä asia menee niin, että kyläyhdistys 
ostaa Hakalalle bensat ja laskuttaa kaupungin liikuntalautakuntaa. Toteutuakseen pitää latupohja 
perata sekä saada maanomistajien luvat käyttää pohjaa. 
 
14. Seuraava kokous  
Seuraava kokous päätettiin pitää ma 1.11.2010 klo 18.30 mökillä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Kirsi Mäki    Lassi Eskelinen 


