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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 10/2010 
66340 SARVIJOKI   6.11.2010 
 
 
 
 
Aika 1.11.2010 klo 18.35–20.30 
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  Anna-Liisa Jyrä, kohdat 1-4 (klo 18.35–19.05) 
 Kirsi Mäki, jäsen  Henry Penttilä, valtuutettu   
 Lassi Eskelinen, jäsen poissa: Paavo Rätti, 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; 10 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaana Fors ja Kari Tamssi. 
 
4. Sarvijoesta matkailukohde 
Anna-Liisa Jyrä esitteli ideaansa, johon kuuluisi Sarvijoen rukoushuoneen saaminen tiekirkoksi ensi 
vuonna, Jyrä on tehnyt jo selvitystyötä asiassa ja mahdollisuudet ovat melko hyvät, Alpacarockissa 
voisi käydä vessassa ja kaffilla, muina vierailukohteina/nähtävyyksinä voisivat olla Sariola (Sirpa ja 
Simo Hill), Penttilän villisikatila, Vuokko Mäen posliinit, mahdollisesti Riskun vanha pihapiiri, 
Kaitamäen lampola jne. Tarkoituksena olisi saada kylästä matalan profiilin vierailukohde, jonne 
olisi helppo tulla. Jyrällä oli ajatuksena, että koululle saataisiin "Sarvijokitupa", jossa tuotetaan pal-
veluita kylän asukkaille vauvasta vaariin, esim. ruokapalveluita, lukupiiri, bingo, tuolijumppaa. 
Puheenjohtaja totesi, että ideat ovat varsin toteuttamiskelpoisia, mutta suurin kysymysmerkki on 
tällä hetkellä koulukiinteistö ja sen tuleva käyttö kaupungin puolelta. Asioita voidaan selvitellä uu-
den vaikuttamiskanavan kautta eli Jouni Liljan kanssa. Valtuutettu toi terveisiä, että huomenna hä-
nellä pitää olla kustannusarvio ensi vuodeksi kaupungille esitettäväksi. Kurikan Kiinteistö Oy Kär-
rykartano on kiinnostunut rakentamaan rivitalon Sarvijoelle, jos Jurvan Vuokrakodit ei sitä tee. 
 
Käytiin keskustelua ideasta ja todettiin, että paras vaihtoehto olisi, jos ryhmis saataisiin uuteen rivi-
taloon ja palvelupiste koulun tiloihin keittiö mukaan lukien. Päätettiin tehdä Kiinteistö Oy Kärry-
kartanolle anomus rivitalosta. Tehdään anomus kaupungille vanhusten ruokapalveluiden perustami-
sesta koululle (ruokailu kerran viikossa, lisäksi terveyspalvelut, esim. verensokerin ja verenpaineen 
mittaus). Terveyspalveluista voisi vastata sairaanhoitaja Tuula Smeds. 
 
5. Uima-allaslaitteiston kemikaalilaitteet 
Puheenjohtaja on saanut uuden huomattavasti edullisemman tarjouksen ProMinent Finland Oy:ltä, 
3800,70 € (sis. alv), sisältää kaikki tarpeelliset osat. Päätettiin hankkia laitteisto ProMinentilta. 
 
6. Yhdistystoiminta nousuun -teemailta Sellassa 4.11.2010 klo 18–21 
Puheenjohtaja kehotti jäseniä lähtemään mukaan iltaan, puheenjohtaja lähtee ja ottaa kyytiin mu-
kaan tulijat. 
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7. Koulun siivous 
Puheenjohtajalle on tullut kyselyjä voiko koululla pitää tilaisuuksia, puheenjohtaja ja sihteeri päät-
tivät yhdessä, että kyläyhdistys hoitaa tilaisuuden jälkeen siivouksen ja laskuttaa siitä 50 €. Jatkossa 
toimitaan samoin. Perustetaan siivousporukka, joka hoitaa siivouksen heti tilaisuuden jälkeen. Miia 
Hienonen kerää porukan. 
 
8. Seuraava Jurvan ja Kurikan kylien tapaaminen Sarvijoella 
Olemme tietoisia, että ennen joulua on tulossa tapaaminen Sarvijoella, jolloin sitten olemme tilai-
suutta järjestämässä. 
 
9. Seutuverkko- ja jätevesi-ilta Sarvijoella 
Päätettiin järjestää ilta marraskuun aikana, puheenjohtaja ja sihteeri lähtevät viemään asiaa eteen-
päin. Matti Hiipakka voisi kaupungin puolelta tulla mukaan tilaisuuteen. 
 
10. Sarvijoen joulunavaus la 4.12.2010 klo 17.00 
Järjestetään perinteinen joulunavaus, jossa ikimuistoinen tunnelma; joulupukki vierailee, myytävä-
nä mm. puuroa ja soppaa, joulutorttuja ja kahvia sekä karkkia, kyläyhdistys tarjoaa glögin ja pipa-
rin. Puuronkeittoon voitaisiin pyytää avuksi Anna-Liisa Jyrää, käytetään koulun tiloja, yritetään 
saada pienimmiltä lapsilta esitys. Kukin tekee tavallisia torttuja, Sirpa Hill tekee gluteiinittomat tor-
tut. Kyläyhdistys järjestää arpajaiset, Kalevan Nuorille annetaan mahdollisuus järjestää myyntipöy-
tä. Lassi Eskelinen järjestää joulumusiikin ja joululaulujen levyraadin. Puheenjohtaja kyselee puk-
kia käymään ja karkit tätä varten ostetaan valmiiksi. 
 
11. Sarvijoen kehittämissuunnitelma 
Suunnitelman Sarvijokitalotyyppi-projektia eteenpäin on valittu arkkitehtiopiskelija, joka alkaa 
viemään asiaa eteenpäin. 
 
12. Lamppuasia 
Sovittiin mitä asioita Lamppuun laitetaan, Lamppu julkaistaan pian. 
 
13. Seuraava kokous 
Päätettiin pitää seuraava kokous ma 29.11.2010 klo 18.30 mökillä. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Jaana Fors    Kari Tamssi 


