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1. Puheenjohtaja  avasi kokouksen. 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus siirrettiin seuraavaan kokoukseen 
 

4. Vuosikokous päätettiin pitää torstaina 14.4.  klo 19 
 

5. Luettiin ja allekirjoitettiin kyläyhdistyksen ja eKylvekierrätyksen tilit 
 

6. Kevättapahtuma 13.3. 
päätettiin järjestää kevätkeikaus –tapahtumapäivä sunnuntaina 13.3. , hiihtoa, lumikenkäilyä, 

makkaranpaistoa, bingoa nyyttikestiperiaatteella, vapaata yhdessäoloa 

 

7. Hankkeista 
 Polku- ja kotaprojekti:  
 Kevään aikana Huusankosken kodalle kuljetetaan puulato, joka kasataan ennen kesää. Puukökkä     

pidetään, jahka saadaan lato pystyyn. Lisäksi kodan maastoon rakennetaan pikkula isompia tarpeita 

varten. 

Sulkavankylä on ilmoittanut olevansa mukana hankkeessa. 

 

Kolessalon polkureitille kuljetellaan siltavärkit ja reittimerkkikepit kevään aikana. Siltojen valmistus ja 

merkkitolppien pystytys kevään ja kesän aikana. Kummajaishaudan (Laurinnevan) polulla samat 

toimenpiteet kevään ja kesän aikana. 
 

Majalahti: 
Talven aikana jäädytetään maata ja laitetaan suodatinkangas ja ajetaan hiekat. Laituri ja uimakopit 

rakennetaan kevään/kesän aikana. 

 

Jätevesihanke: 
Varastolieteallas 200 m3 rakennetaan kevään aikana hankkeessa mukanaolevien kiinteistöjen tarpeisiin 

(halukkuutta eikä tarvetta 25.1.2004 tehdyn kyselyn mukaan muilla kyläläisillä ei ole), muuttama 

suodatinkenttä on vielä tekemättä. 

 

8. Tulevan toiminnan suunnittelua: 
Jälleen kerran puhuttiin, millaisia aktivointitoimia tarvitaan, jotta kyläläiset kiinnostuisivat kylän 

toiminnasta.  Uusia voimia ja varsinkin nuoria pitäisi saada toimintaan mukaan.  Veli on ilmoittanut 

jättäytyvänsä puheenjohtajan tehtävästä pois.  Veikko on katsonut olevansa luottamusmiesedustajana 

johtokunnassa ja vuoden 2005 vuoden alusta ei osallistu enää johtokunnan työhön.  Juho on ilmoittanut, 

että jättäytyy sihteerin tehtävistä pois hankkeiden valmistuttua.  Kyläyhdistyksen työskentelytavat 

tulevat punnittavaksi seuraavan kyläsuunnitelman myötä. 

 

Raskaisiin hankkeisiin ei enää nykyisellä väellä ole resursseja – keskitytään meneillään olevien 

hankkeiden loppuunsaattamiseen.   

 

Tavoitteena vapaamuotoisen toiminnan ja yhdessäolon lisääminen, jolta pohjalta toivottavasti viriää 

uusia ajatuksia kylän tarpeiden toteuttamiseen.  Tupailtoja, elokuvailtoja lapsille ja nuorille, 

uimahallilippuja on käytettävissä.   

 

Monipalveluverkon hyödyntäminen, tiedonhaun ja sähköpostin käytön koulutusta.   



 

9. Väliaikaisrahoituksen hakeminen Eteläpohjalaiset Kylät ry:ltä 
Iso-Soukkajärven vesiensuojeluhanke, toteutus jatkoajalla 27.5.2005 mennessä, kustannusarvio 100000 

€, toteutuneet rahalliset kustannukset 31.12.2004 mennessä 72347 €, 80 % maksatushakemusta varten 

päätetään hakea Eteläpohjalaiset Kylät ry:ltä väliaikaisrahoitusta 5000 € varastolietealtaan elementtien 

hankkimiseksi. 

 

10. Väliaikaisrahoituksen hakeminen Alavuden osakaskunnalta 

Valtuutetaan Soukkajärven al. kalastusseura hakemaan Iso-Soukkajärven vesiensuojeluhankkeelle 

väliaikaisrahoitusta 10000 €  Alavuden osakaskunnalta Seinäjärven kyläyhdistykselle tehtyä 

rahoituspäätöstä Dnro  2356/3514-2002 vastaan.  Toteuttamisvastuu jaettu tämän hankkeen osalta 

kalastusseuralle v. 2001 laaditussa kylän ympäristöhankesuunnitelmassa.   

 

11. Alavuden osakaskunnan avustus 

Iso-Soukkajärven kunnostus, toteutus jatkoajalla 6.11.2005 mennessä, Alavuden osakaskunta on 

myöntänyt avustusta hankkeelle 3000 €, päätetään hakea avustuksen maksatusta Maansiirto Soukkala 

Oy:n vastaavansuuruisen ruoppauslaskun maksamiseen. 

 

 

 

Veli Kujala   Juho Soukkala 

 puheenjohtaja   sihteeri 


