SEINÄJÄRVEN KYLÄYHDISTYS SEKY RY	PÖYTÄKIRJA	8/2003
Johtokunnan kokous			16.10.2003





Läsnä	Veli Kujala PJ
Juho Soukkala
Merja Pahkasalo
Veikko Kujala
Pirjo Rajala
Sari Pahkasalo
Satu Majamaa

1.	Puheenjohtaja  avasi kokouksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.	Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin.

            Kylätalon siivoustalkoot

Siivoustalkoot jäi pitämättä 7.9. Yritetään uudelleen 19.10. klo 12 alkaen. Ohjelmassa olisi ainakin rännien siivousta ja vesakoiden raivausta. Ikkunoiden pesu siirretään kevääseen.

            Laavuhanke

Hanke on edennyt seuraavasti: Kevään 2004 aikana rakennetaan kaksi laavua (Huusankoskelle ja Veitsilammelle). Lisäksi kunnostetaan Kolessalon ja Vainionpään ulkoilureitit + Sulkavankylään menevä reitti yhteistyössä sulkavankyläläisten kanssa. 
Tämä kaikki on osa Kuusiokuntien runkoreitistön kehittämis- ja investointihanketta ja on ainut reitti Alavudella. Hankepaperit luettiin läpi.
Hankevetäjän Juhani Pikkaraisen laatima kustannusarvio Seinäjärven ja Sulkavankylän ulkoilureitistä on yhteensä 24.770 euroa.
Laavut rakennetaan mahdollisesti kansalaisopiston piirinä.

           Majalahden kunnostus

Sammalenpoistolaitetta on rakennettu Soukkalan Olavilla jo kolmena iltana. Mahdollisesti sitä pystytään testaamaan jo tänä syksynä ennen jäiden tuloa. Urpo Rantanen on jo raivannut rannasta vesakot. Uimakoppien ja laiturin rakentamiseen palataan myöhemmin.

            Laajakaista

Merja Pahkasalo on valittu kyläverkon 1. vaiheen projektinvetäjäksi. Sydänmaalla on vedetty putkea jo 12 km. Ruonalla aloitettiin 15.10. ja Hakojärvellä aloitetaan vielä tänä syksynä. Työt jatkuvat lumen tuloon asti.

           Ekylve-tulot

Ekylve on tulouttanut tietokoneiden myynistä tulleita rahoja kyläyhdistykselle n. 4400 euroa. Rahoilla on ostettu Sekylle digikamera (450 €) ja datatykki (1850 €) sekä maksetaan kylätalon liittymismaksu Kuuskaistaan (1100 €).
	Ekylve-projektin jatkosuunnitelmista on palaveri jonakin seuraavista ajankohdista: to 13.11., to 20.11. 	tai ma 24.11. Tällä tietoa hanke on voimassa 31.5.2003 asti.




            Kansalaisopiston piirit

Piireistä muut on saatu vauhtiin suunnitelmien mukaan paitsi naisten jumpasta jouduttiin luopumaan vetäjän puutteen takia.

            Like=liikuntahanke kouluille ja kylille

Juho on ollut kokouksessa. Hankkeen tiimoilta etsitään kyliltä liikuntaryhmien vetäjiä, jotka koulutettaisiin tehtäviinsä. Hankkeen kautta voi lainata myös liikuntavälineitä.

            Muita esille tulleita asioita

Uusien kyläläisten muistaminen kelloin (Jämsät) ja kynttilänjaloin (Hietarannat) olisi taas ajankohtaista. 

Seinäjärven veden liian alhaiselle korkeudelle ei voi tehdä mitään, koska veden lasku oli tehty sääntöjen mukaan.

Kyläyhdistykselle on tullut kutsu Alavuden Nuorisoseuran 100-vuotisjuhlaviikolle.

Raiskinmäen hirviporukka tarjoaa loppusyksystä hirvikeittoa kylätalolla. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

Pollarinkylässä järjestettäviä ”tupailtoja” pidettiin hyvänä ja toteuttamiskelpoisena ideana tälläkin kylällä. Asia jätettiin korvan taakse hautumaan.

            Seuraava kokous 9.12.2003 klo 19. 15.

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.
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