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1.	Puheenjohtaja  avasi kokouksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous oli vuosikokouksen 4.5. jälkeen ensimmäinen johtokunnan järjestäytymiskokous.  Kokous eteni nokipannukahvien lomassa keskustellen, varsinaista esityslistaa ei ollut. Tekstiviestikutsu ei ollut tavoittanut Maija Raiskinmäkeä (vanha numero).  

Todettiin, että kesätauko on tehnyt hyvää – vauhti kylällä on viime vuosina ollut sen verran tiivis, on kaivattu pientä hengähdystaukoa.  Kylällä on viime aikoina tehty ja on meneillään merkittäviä asioita; valokuituverkko, jätevesiasiat, Mäkisenperän tie, sähkölinjojen siirto, Iso-Vehkajärven pato, teiden ojituksia.  Edellytykset kylällä asumiseen, elämiseen, yrittämiseen alkavat olla kohdallaan, vielä jos Sulkavankylän tien perusparannus toteutuisi.  Kokouksen jälkeen vielä tuli esille, että Soukanperäntie kaipaisi pikaista runkovahvistusta -  lisääntyneen murskeenajon takia tie on useita kohdin puhki.

Vanhoja kesäasuntoja on uudistettu ja rakennettu uudelleen, jopa vakituiseen asuinkäyttöön on rakennettu tupa Seinäjärven rannalle ja Iso-Soukkajärven rannalle on rakennettu tai rakenteilla useita ympärivuotiseen asuinkäyttöön soveltuvia kohteita.  Järven suojelutoimenpiteet ovat selvästi nostaneet järven arvostusta.

Kylän ympäristöhankkeeseen on yhtenä kohtana  sisällytetty vireillä olevaan ranta-osayleiskaavaan liittyen ajatus, että uusien vakituisten rakennuspaikkojen sijainti tulisi kaavoituksen yhteydessä tutkia.  Moni kylältä muuttanut varmasti haaveilee muuttavansa esim. eläkepäivinä takaisin asumaan järven rannalle, jos vain löytyisi vapaita rakennuspaikkoja järvien tuntumasta.    Kaavoitusarkkitehdille on tehty asiasta ehdotus ja hän otti asian omakseen mutta ei saanut muita virkamiehiä innostumaan asiasta.

Asia jäi kylällä selvitettäväksi -  jos maanomistajat katsovat asiaa jopa kymmeniä vuosia eteenpäin, jolloin mahdollisesti omat lapset ovat etsimässä esim. kakkosasunnolle paikkaa, olisiko syytä nyt, ennenkuin rantaosayleiskaava lyödään lukkoon, huomioida siinä asiat, joilla saattaa olla merkitystä rantavyöhykkeen ulkopuolelle mahd. tulevaisuudessa rakennettavista kohteista.

Kyläpäivät 15 – 17.10.2004
	Valtakunnalliset kyläpäivät järjestetään Etelä-Pohjalaiset Kylät ry:n toimesta.  Tilaisuudet Kuortaneella 	ja Lapualla.  Jaettiin ohjelma ja toivotaan osallistumista, Juho epk hallituksen varajäsen.

	Etelä-Pohjalaisten kylien kylätoimintaportaali/ict
Epk ry on käynnistämässä sivuston rakentamisen internetiin, ensimmäisenä vaiheena kylien yhteystietokannan luominen.  Sari Soukkalan työpanosta on tarjottu epk:n käyttöön, kun ekylve konekierrätys saadaan päätökseen.  Asia etenee myönteisesti epk:n suuntaan.

Kylätalon sisäverkko
Kylätalon alaluokaan tulee Kuuskaistan Seinäjärven verkkokeskus.  Fiberjoint/Vesa Valtari on kysynyt, voisiko hänen työharjoittelijansa tehdä opinnäytetyönä kylätalon sisäverkon.  Kustannuksiksi tulisi materiaali, työn osuudesta neuvotellaan erikseen kun tiedetään paljonko materiaalin osuus on.  Työ nopeutuisi, jos joku kylältä olisi mukana.

Kunnallisvaalit tulossa…..

Kylätalon omistussuhteisiin ei ole otettu puolin eikä toisin kantaa.

Huusankosken kodan sijainnista opastusta kylätalon kuntolaatikon viereen, Juho hoitaa.
Syysmarkkinat päätettiin pitää 4.9. klo 11 – 14
tasatuntiarvontaa, bingopeliä, vohveleita

Puheenjohtajakysymykseen ei tullut ratkaisua.  Vuosikokous antoi uudelle johtokunnalle valtuuden valita keskuudestaan puheenjohtajan.
Keskusteltiin tulevasta toimintatavasta ja päätettiin edetä edelleen matalalla profiililla – keskeneräisen hankkeet viedään loppuun ja laitetaan uuden kyläsuunnitelman laatiminen vireille, joka toivon mukaan tuo uusia ja nuoria toimijoita mukaan.  Veli on virallisesti (yhdistysrekisteriin merkitty) puheenjohtaja mutta käytännössä asiat hoitunevat tiimityönä, johtokunta ottaa kokonaisuutena vastuun toiminnasta.


  Kokous päättyi n. klo 21.
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