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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 11/2010 
66340 SARVIJOKI   2.12.2010 
 
 
 
 
Aika 29.11.2010 klo 18.35–20.25 
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  Kari Mäki, varavaltuutettu 
 Kirsi Mäki, jäsen poissa: Paavo Rätti, jäsen 
 Lassi Eskelinen, jäsen  Arto Ihanamäki, Kolinan edustaja 
 Kari Tamssi, jäsen   
 
  
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. 
  
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 10 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Smeds ja Sirpa Hill. 
 
4. Tiedustelu Etelä-Pohjalaiset Kylät ry:stä 
Puheenjohtajalta on kysytty halukkuutta ryhtyä ko. yhdistyksen jäseneksi, puheenjohtaja kieltäyty-
nyt ja tarjosi mahdollisuutta kylätoimikunnan jäsenille. Jos jotakin jää asia kiinnostamaan, hän ottaa 
puheenjohtajaan yhteyttä pikimmiten, sillä seuraava kokous on jo 4.12.2010. 
 
5. Sarvijoen kehittämisryhmän opintomatka Vihtiin  
Matka tehdään 9.12.2010 ja puheenjohtaja on lähdössä mukaan. Sihteeri ei pääse (töissä), sijaiseksi 
lähtee Lassi Eskelinen, mikäli hän saa päivän vapaaksi. Sellaan on 10.12.2010 kutsuttu ryhmäläiset 
tutustumaan arkkitehtiopiskelijaan, puheenjohtaja ja Lassi Eskelinen osallistuvat (sihteeri matkoil-
la). 
 
6. Jätevesiasia  
Puheenjohtaja kertoi, että monien vaiheiden jälkeen on tultu siihen, että nyt pitää päättää siitä, jär-
jestetäänkö neuvontailta tämän vuoden puolella vai ei. Päätettiin yksimielisesti, että lakivalmistelun 
ollessa näin keskeneräinen, emme kiirehdi asiassa, vaan järjestetään neuvontailta, kun uusi jäteve-
siasetus on lyöty lukkoon. 
 
7. Joulunavajaiset 
Anna-Liisa on Jyrä lupautunut keittämään riisipuuron, pukkiasia on kunnossa, kuusiasia on hoidos-
sa. Kukin jäsenistä tekee joulutorttuja, Lassi Eskelinen hoitaa musiikkipuolen ja äänentoiston. Pu-
heenjohtaja avaa tilaisuuden klo 17.00, musiikkipiiriläiset esiintyvät sitten, sen jälkeen tanhuajat, 
pukki tulee n. klo 18.30. Levyraati niin, että joulupukki osallistuu levyraatiin. Arpajaiset viimeisek-
si. Tarvikkeiden ostaminen: A-L. Jyrä ostaa itse puurovärkit, kylätoimikunta ostaa pahvimukeja, 
syviä lautasia, glögiä, jouluisia servettejä, maitoa, tomusokeria, rusinoita ja mantelilastuja. Ostetut 
piparit glögin kanssa tarjottavaksi, Sirpa Hill leipoo gluteiinittomat. Kynttelikköjä ostetaan 10 kpl 
kylätoimikunnan laskuun, Kari Tamssi hoitaa asian. Joulukuusenkoristeita kukin tuo kotoaan. Pu-
heenjohtaja laittaa katuvarren kynttelikköihin valot ja pyytää tarvittaessa Reijo Sarvelaa avuksi. La 
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klo 15.00 paikalle kylätoiminta tulee laittamaan paikat kuntoon, sihteeri hoitaa arpajaistarvikkeet ja 
vaihtorahat. Hinnat: puuro ja soppa 2 €, kahvi 1 €, torttu 1 €, tee 1 €, arvat 1 € kpl, 3 kpl 2 €, mehu 
0,50 €. 
 
8. Koulun ulkorakennuksen kohtalo 
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Paavo Rättiin asiassa ja hän oli ollut innokas alkaa piirtämään 
rivitaloa. Reino Vuotoon puheenjohtaja on vielä yhteydessä. Viedään asiaa eteenpäin rauhassa. 
 
9. Joulunäytelmä Maria 
Kari Mäki kysyy apuun kylätoimikunnan jäseniä vastaanottamaan vieraat, luvataan mennä avuksi, 
kuka vain ennättää. 
 
10. Pukkipalvelu 
Sarvijoelta kysytty pukkipalvelua, voisi toimia tulonlähteenä kylätoimikunnalle. Jätetään hautu-
maan. 
 
11. Kyläyhdistyksen tilitilanne 
Puheenjohtaja toi terveisiä siltä kannalta, että mitä tilillä olevilla rahoille tulisi tehdä, ettei verottaja 
liiaksi kiinnostuisi varoista. Pyydetään rahastonhoitajaa selvittelemään asiaa. Puheenjohtaja antaa 
rahastohoitajalle henkilön nimen ja numeron, keneen ottaa yhteyttä asiassa. Lisäksi oli kehotettu 
vakavasti muistamaan, että yhdistyksen aktiiveja tulee palkita jollain tavalla. 
 
10. Seuraava kokous 
Päätettiin pitää seuraava kokous ma 10.1.2011 klo 18.30 mökillä. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Sirpa Hill    Tuula Smeds  


