SEINÄJÄRVEN KYLÄYHDISTYS SEKY RY		PÖYTÄKIRJA	
JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2003			10.4.2003	


+VELI KUJALA PJ 
+VEIKKO KUJALA
+JUHO SOUKKALA SIHT
+MARITA RANTANEN
ANJA NORJA
+PIRJO RAJALA
REKO NORJA
+MAIJA RAISKINMÄKI
VESA LAITILA
ESKO KUJALA
RIITTA SOUKKALA
EEMIL RINTAMÄKI
ANNE RAISKINMÄKI
+ISMO ILOSALO
MARJATTA KUJALA
+SATU MAJAMAA
+MERJA PAHKASALO


1.	KOKOUKSEN AVAUS

2.	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.	EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

4.	JÄLKIPILKIT
Tapahtuma sujui hyvin, negatiivista palautetta ei ole tullut, pilkkijöitä oli 70 kpl, kalaa nousi n. 85 kg, tuottoa jäi yhteensä 557 €, joka jakaantui seky 346 € soka 106 € ja seinäjärven kal.kunta 105 €, osallistumismaksut menivät palkintoihin, tuotto jäi kanttiinista ja arpojen myynnistä, kehitettävää – arvonta kaikkien osallistuneiden kesken, arvanmyynti luvalliseksi, jotta voidaan myydä etukäteen, maa- ja kotitalousseura mukaan.
 
5.	PÄÄSIÄISWALAKIA
La 19.4 klo 20, arvontaa, trullikilpailu, makkaranmyyntiä, trippiä, yllätysmunia, Veli tekee mainoksen ilmoitustaululle, Veli tuo teltan jos ilma sen vaatii.

6.	LAAJAKAISTA JA EKYLVE-KIERRÄTYS
Kaupungin rahoitusosuus järjestyksessä, kaupunginhallitus päätti asiasta 1.4., TE-keskuksen päätöstä odotellaan.  
Kuuskaistan hallitus tekee opintomatkan Helsinkiin tutustumaan valokaapelointiin ja siihen liittyviin laitteistoihin.
Verohallitus on tehnyt myönteisen päätöksen vuodelle 2003 400 koneen luovuttamisesta ekylvelle, ekylvekylät kokoontuvat 29.4. tai 5.5. Seinäjoelle suunnittelemaan käytännön järjestelyjä kierrätyksen järjestämiseksi.

7.	TIEDOTELEHTINEN 2003 JA PYHÄPOSTI
Jakoon 19.5. jälkeen, materiaali vkolla 20.  Kalastusseura ja kalastuskunta kokoaa tiedotettavat asiat.  Pyhäposti vuosikokouksen tiimoilta tehdään 11.5. materiaali Merjalla 8.5. mennessä.

8.	VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikokous pidetään maanantaina 19.4. alk.  klo 18.30 kahvituksella.  Tilit, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma siirrettiin ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 4.5. klo 19.

9.	KANSALAISOPISTOLTA ANOTTAVAT PIIRIT
Atk-jatkokurssi, naisten jumppa käsityöpiiri, kuoro…..

10. MUUT ASIAT
	TOIMINTA-AVUSTUS
Vapaa-ajan lautakunta myönsi liikunta-avustusta 500 € käytettäväksi varusteiden hankintaan, osallistumismaksuihin, uimahallimaksuihin, hiihtolatujen siltoihin, km-korvauksia liikuntakerhojen vetäjälle yms.

	IHAN PIHALLA –KURSSI
Veli kertoi Maanpuolustuskoulutus MPK ry:n 9.-10.5. järjestettävästä selviytymiskurssista 15 vuotta täyttäneille.  Ilmoittautumiset 4.5. mennessä.  Osallistumismaksu 16 € ja päätettiin, että kyläyhdistys maksaa kyläläisten osallistumismaksun.
Veli tekee tietoiskun pyhäpostiin vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta – kartoitetaan henkilöitä, joihin otetaan yhteyttä mahd. katoamistilanteessa, muonitushenkilöitä jne.

	KESÄN PELITOIMINTA
		Pesäpalloa ed. vuoden mukaan.
		
	KESÄTAPAHTUMAT
Tori- ja kesäkauden päättäjäiset ovat vakiinnuttaneet paikkansa, nuotanvetotapahtumat, ajankohtiin palataan seuraavassa kokouksessa

MUUTA
Yläkerran kutoma/kerhohuoneessa on ilmennyt saksien ilkivaltaista käyttöä, kun on katkottu kangaspuiden loimia.  Jossakin sopivassa tilanteessa esim. pyhäpostissa kehotetaan vanhempia ohjaamaan lapsia asialliseen käytökseen kylätalolla.  Ei katsottu kuitenkaan tarpeelliseksi lukita tilaa, koska ko. tila on tehty myös lasten käytettäväksi.

11.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN




	Juho Soukkala
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