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Läsnä	Veli Kujala PJ
Juho Soukkala
Merja Pahkasalo
Sari Pahkasalo
Satu Majamaa
Vesa Laitila

1.	Puheenjohtaja  avasi kokouksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.	Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin.

            Jääkiekon haastepeli

Haastepeli Konkarit vastaan Nöösit pelattiin kylätalon kaukalolla sunnuntaina 29.2.  Nöösit voittivat tiukan ottelun 7-8. Katsojia oli paikalla muutama kymmenen ja tunnelma oli leppoisa.

            Saa Narrata -pilkkikilpailut

Perinteiset pilkkikilpailut järjestetään Iso Soukkajärvellä sunnuntaina 14.3. Torstain (4.2.) Ykköset-lehdessä on ilmoitus kisoista. 
Soukkalan Anitta otti hoitaaksensa kanttiinin, jota varten lainataan kaupungilta telttakatos. Makkaranpaistosta huolehtivat Pirjo ja Satu (Vesa hankkii grillin). Traktorimiehet vastaavat ”huoltoalueen” aurauksesta jäälle. Viitalan kaupasta tilataan tykötarpeet kanttiinia varten. Veli ostaa kyläyhdistykselle/kalastusseuralle oman kalavaa’an.
Arvonta- ja kilpailupalkintoja tarvitaan vielä lisää. Juho ja Veli hoitavat ostettavat palkinnot. Perjantaina 12.4 klo 18.30 kokoonnutaan laittamaan palkinnot järjestykseen ja sopimaan lopuista kisaviikonlopun tehtävistä.
Arpamyyntitulot tilitetään vasta kisapaikalla.

           Hankeasiat

Laavuhankkeeseen tarkoitetut avustusrahat ovat tulleet kyläyhdistyksen tilille ja ne jaetaan Sulkavankylän ja Seinäjärven kesken myöhemmin laskettavassa %-suhteessa. Kotavärkit olisi tuotava kylälle viimeistään 14.4., jotta kotaa voitaisiin koekoota kyseisenä iltana klo 18.30 pidettävässä laavukokouksessa. Maanomistajien lupa-asioiden suhteen ei pitäisi enää olla suurempia ongelmia.

Laajakaista- ja uimarantahankkeissa ei ole tapahtunut mitään mainittavaa edellisen kokouksen jälkeen.

            Jätevesikysely

Kyselyyn, joka koski jätevesiosuuskunnan perustamista ja yhteisen jätevesivälivaraston rakentamista, tuli ainoastaan n.10 vastausta. Näin ollen varastoallas toteutetaan vain hankkeessa mukana olevien tarpeisiin.

           Nuorten asiat

Juho toi esille epäkohdan, ettei kylälle ollut syntynyt yhtään lasta v. 2003, eli väestökehitys alkaa näyttää melko huolestuttavalta.
Kyläsuunnitelman tueksi aiotaan suunnata nuorisolle kysely (esim. sähköpostilla), missä nuoret voisivat kertoa ideoitaan ja toiveitaan kylän tulevaisuudesta, kerhotoiminnasta, vetäjistä ym. asioista, jotka lisäisivät heidän viihtyvyyttään.  
    
            Muita esille tulleita asioita

Kaupunki järjestää 3.3. infotilaisuuden koskien kotitalousjätteiden kompostointia. Siihen toivottiin jonkun sellaisen kyläläisen osallistuvan, joka voisi myöhemmin opastaa muita asiasta kiinnostuneita.

Kylävihko on laitettu jälleen kiertämään ja keräämään ajatuksia ja ideoita kyläläisiltä. Sen toivotaan ilmestyvän vuosikokoukseen, joka järjestetään huhtikuun aikana. Velin toivomus olisi, että myös uusia puheenjohtajaehdokkaita ilmaantuisi.

Sekyn jäsenmaksutilisiirrot ovat  taas tulossa kyläläisille ja odotetaan, että mahdollisimman moni sen myös maksaisi.

            Seuraava kokous 1.4.2004 klo 19. 00.

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.
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