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IDEAILTA 21.5.2017 klo 18.00 Sarvijoen koulu
Puheenjohtaja avasi illan ja kertasi mm. kylätoimikunnan tilannetta tällä hetkellä, jonka
olemassa olo ei edelleenkään ole itsestäänselvyys. Tilanne on katkolla edelleen ja asioita
katsotaan nyt ”asia kerrallaan”. Hieman yli 30 henkilöä oli vaivautunut paikan päälle keskustelemaan kylän asioista. Kylätoimikunta olisi toivonut reilusti suurempaa väkimäärää,
nyt liikuttiin noin 10 %:n tuntumassa koko kylän väkimäärästä. Ilmeisesti tilanne on 90
%:sti hyvä, eikä kehitettävää ole.
Keskustelua käytiin mm. nurmikon leikkuusta (kuka hoitaa?), leikkikenttätoiminnasta, Sarvijoen kehittämisohjelmasta, kunnallispoliittisista voimasuhteista, jotka kuuluvat olevan
erityisen epäsuosiollisia Sarvijoen suunnalle, kunnan vaihtamisesta jne. Yleisesti todettiin
verorahoilla saatavien palvelujen olevan suhteellisen kaukana ja jollakin tapaa useasti vaikeasti saatavilla, eikä tilanne tunnu ainakaan tulevaisuudessa helpottavan. Todettiin tarpeen kylän puolestapuhujalle olevan vain entistä suurempi tulevaisuudessa, ihmiset pitäisi
saada vain heräämään asiassa, ennen kuin on liian myöhäistä, ellei jo ole.
Illalle oli suunniteltu 2 ”isoa” asiaa keskustelun aiheiksi, joista toinen oli uima-altaitten
kohtalo. Kylätoimikunta on edellisessä kokouksessaan päättänyt, ettei enää toimi yleisenä
”orjatyöryhmänä”, vaan altaanhoito on saatava toteutettua jollain muulla tavalla. Tilanne
aiheutti keskustelua ja loppujen lopuksi Matias Hienonen lupautui perustettavan ”allasryhmän” kapteeniksi. Hän kerää ympärilleen tarvittavat apuhenkilöt ja he yhdessä vastaavat altaitten kunnossapidosta. Pyritään saamaan laitteiston toimittajalta huoltohenkilö
huoltamaan laitteet ja mahdollisesti kurssitus laitteiden toimintaan, joka olisi syytä myös
dokumentoida tulevaisuuden tarpeita varten. Täten altaat näyttävät täyttyvän vedestä tänä kesänä.
Toinen iso asia oli keskustelu ”koulurakennuksen kohtalosta”. Epävirallisesti rakennus lienee myynnissä tai sitten ei. Kaupunki ei ole informoinut asiasta ainakaan virallisesti. Yritettiin kysyä, olisiko halukkuutta ostoon, mikä taho sen ostaisi jne. Kyläyhdistyksen status
mahdollisena ostajana ja kaupallisena toimijana tulisi ensin selvittää yhdistysasioista ymmärtävältä taholta. Monenmoista ideaa ihmisiltä tuli: mm. ruokapalvelua, mahdollista päivähoitoa, vanhusväestölle toimintaa, asuntovuokrausta ja muuta aktiviteettia. Joka tapauksessa tämäkin mahdollinen hankinta vaatisi useamman henkilön täysipäiväisen panostuksen, toki siinä saattaisi muutama ihminen työllistyä kotikylään. Selvitystyöstä ei päästy
yksimielisyyteen - onko sille tarvetta vai ei?
Ilta päätettiin arvontoihin, jotka tuottivat seuraavanlaiset tulokset:
Perhekuvaus Rauhala Fotoon voitti Malla Kaitamäki. Vapaaliput Kurikan Keilahalliin voitti
Simo Hill ja Mika Rauhala.
ONNEA VOITTAJILLE JA KIITOS KAIKILLE OSANOTTAJILLE !
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