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Sarvijoen Kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 
Kylätoimikunnan kokous 1/2011 
66340 SARVIJOKI   16.1.2011 
 
 
 
Aika 10.1.2011 klo 18.35–20.35 
Paikka Mökki, Sarvijoki  
Läsnä Veijo Mäki, puheenjohtaja  Sirpa Hill, jäsen 
 Tellervo Sarvela, sihteeri  Reijo Sarvela, jäsen 
 Kari Tamssi, jäsen  Tuula Smeds, jäsen  
 Miia Hienonen, jäsen  Henry Penttilä, valtuutettu 
 Kirsi Mäki, jäsen Poissa: Jaana Fors, jäsen 
 Lassi Eskelinen, 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; 9 jäsentä paikalla. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsi Mäki ja Lassi Eskelinen. 
 
4. Valtuutetun terveiset 
Jälleen ollut paikallislehdessä juttua Sarvijoen koulun myymisestä ja valtuutettu kehotti seuraavassa 
Sarvijoen kehittämistyöryhmän kokouksessa ottamaan puheeksi sen, että tällaiset huhut/kirjoittelut 
pitää lopettaa, koska sillä voi olla negatiivista vaikutusta kylän imagoon kaupungin pilottikylänä. 
 
5. Sarvijoen kehittämisryhmän matka Vihtiin 9.12.2010 
Lassi Eskelinen kertoi matkasta Vihtijärven kylään (n. 500 asukasta), jossa oli jo toteutettu isoja 
asioita, mm. koulu kunnostettu talkoovoimin. Kyläyhdistys oli ostanut koulukiinteistön ja ottanut 
lainaa 200 000 € (korotonta), jonka avulla kökällä oli kunnostettu koko koulun. Kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana (tilitoimistoyrittäjä) oli toiminut sama henkilö jo 10 vuotta. Kunta oli vuokrannut 
tilat kyläyhdistykseltä koulun pyörittämiseen ja tiloja vuokrattiin muillekin. Kyläyhdistys itse käytti 
yläkertaa ja muitakin tiloja, milloin ne vain olivat vapaana. Koulun läheisyydessä oli uudehko päi-
väkoti sekä vanha tupa, jota käytettiin mm. kesäisin erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Rahoit-
tajana pitkälti oli toiminut joku paikallinen "pohatta". Palkattua väkeä oli myös, apuna oli käytetty 
erilaisia tukimuotoja, mm. työllistämistukea. 
 
Seuraavaksi matka johti Nummelaan (Vihdin keskusta), jossa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva otti 
vastaan, Jarva esitteli paikkoja ja kaupungintalolla pidettiin Sarvijoen kehittämisryhmän kokous. 
Kaiken kaikkiaan reissu oli hyvä. Matkalla Vihtiin Johanna Peltoniemi esitteli Sarvijoki-logoja, jot-
ka eivät tyydyttäneet työryhmää. 
 
Seuraavana päivänä eli 10.12.2010 oli Puutalo-hankkeeseen liittyvä palaveri ja tutustuminen Sarvi-
jokeen, mukana olivat mm. arkkitehtiopiskelija, projektinvetäjä Karjalainen jne. Hiipakka oli sitä 
mieltä, että Sarvijoen 3. rivitalo sisällytettäisiin puutaloprojektiin, jolloin tässä vaiheessa kyläyhdis-
tyksen ei kannata tehdä mitään asian suhteen. Aikatauluna voisi olla se, että ensi kesään mennessä 
laadittaisiin suunnitelmat ja vuoden päästä kesällä alkaisi rakentaminen. Maaliskuun 2011 paikkeil-
la voisi mahdollisesti olla jo ensimmäinen tilaisuus, jossa kerrottaisiin aikaansaannoksista.  
 
Mainostoimiston johtaja, Hannu Alanen, Veijo Mäki ja Johanna Peltoniemi sekä Martti Seppi ko-
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koustivat Sarvijoki-logon tiimoilta joulukuun 2010 puolessa välissä. Jälleen vedokset olivat epäso-
pivia. Tulossa on uusia vedoksia, asiaan palataan myöhemmin. 
 
6. Kyläyhdistyksen tuleva vuosikokous 
Puheenjohtaja on ajatellut, että siirtyisi sivuun puheenjohtajan tehtävistä, mutta pysyisi rivijäsenenä. 
Hän ehdotti, että jatkaisi Sarvijoen kehittämisryhmän jäsenenä, mutta uusi puheenjohtaja yritettäi-
siin saada myös työryhmään mukaan. Keskusteltiin siitä, että voisi ajatella uutta toimintatapaa, jos-
sa kylätoimikunnan jäsenet palkittaisiin tekemästään vapaaehtoistyöstä jollakin tavalla.  
 
7. Kylän kotisivujen tilanne  
Päätettiin, että laitetaan tarjouspyynnöt menemään muutamaan alan firmaan sekä Lamppu-lehteen, 
jolloin saadaan sivut kuntoon. Kotisivujen merkitys kylän markkinoinnissa nähdään erittäin tärke-
äksi. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin. 
 
8. Uudet kyläläiset 
On tullut viestiä, että kylätoimikunnan tulisi muistaa kylään muuttajia paremmin. Mietittiin eri ta-
poja, millä muistaa uusia asukkaita. Puheenjohtaja sanoi, että toisaalta kaupunkikin on velvollinen 
muistamaan uusia asukkaita. Jätetään asia hautumaan. Kutsutaan viime vuoden aikana Sarvijokeen 
muuttaneet vuosikokoukseen, jossa ojennetaan jotakin heille. Kysytään Maria Koivuportaalta Sarvi-
joen vanhan kuvan hintaa, joka voitaisiin jopa ostaa, mikäli hinta on kohdallaan. Siitä voisi sitten 
kopioida kuvan esim. kahvikuppiin, joka sitten ojennetaan uusille asukkaille. Toisena vaihtoehtona 
on pyytää Vuodon Reinoa laatimaan logo, joka painetaan mukiin. 
 
9. Laskiaisvalakia 
Alustavasti päätettiin, että pidetään laskiaisvalakia ti 8.3.2011 siten, että klo 18 on kokon sytytys. 
Ohjelmassa voisi olla mm. makkaran myyntiä ja kuumaa mehua. 
 
10. Seuraava Lamppu-lehti  
Valtuutettu kertoi, että JIK:n johtaja Anna-Kaisa Pusan kanssa Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt 
sopimuksen, että sarvijokiset saavat kiireellisissä tapauksessa mennä Vaasaan ja heidät on pakko 
ottaa sinne kiireelliseen hoitoon. Laitetaan kyläläisille asia tiedoksi Lamppu-lehteen. Jos Vaasasta 
käännytetään Seinäjoelle, tulisi ottaa yhteyttä heti tapahtuneen jälkeen Henry Penttilään, joka voi 
epäkohtaa viedä tiedoksi JIK:iin. Jos mahdollista, olisi Vaasan päässä päivystyksessä hyvä ottaa 
nimi ja virka-asema paperille, joka käännyttää Seinäjoelle, koska se helpottaa asian selvittämistä 
jälkikäteen. Lamppu julkaistaan helmikuun lopulla. 
 
11. Kyläyhdistyksen verotusasia 
Puheenjohtaja on keskustellut rahastonhoitajan kanssa, joka oli saanut varmistuksen asiaan, ettei 
meillä ole huolta tilillä olevista rahoista, että ne vietäisiin sieltä verottajan toimesta. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Pitkässä Tuvassa ja aika ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin. Puheen-
johtaja sopii asian ja sopii taksikuljetuksen maalahtelaisen yrittäjän kanssa. Mukaan kutsutaan Kari 
Mäki, Henry Penttilä sekä Aila Rätti. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Veijo Mäki    Tellervo Sarvela 
 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Lassi Eskelinen   Kirsi Mäki 


