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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 9.2.2007 

Paikka Kylätalo 

Läsnä Henry Ahonen, Maija Raiskinmäki, Sari Soukkala, Pirjo Rajala, Satu Maja-
maa ja Juho Soukkala 
 

       

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 7.9.2006 pöytäkirja.  Kentän 
kunnostus on saatu valmiiksi. Olavi Soukkalan kanssa oli sovittu urakkahin-
naksi 800,00 €. Kenttää tasattiin ja ajettiin pintaan kivituhkaa.  Kustannukset 
nousivat kuitenkin 1300 euroon (mm. täytehiekkaa jouduttiin tuomaan).  
Maansiirot Soukkala Oy sponsoroi ylimenevän osuuden eli 500,00 euroa. 
Alavuden kaupunki kustansi ja Sähköpesti teki sähkötyöt kentän lisävalais-
tukseen. Kylätalolle on ostettu Metos-niminen 5 litran kahvinkeitin. Keitintä 
käytetään eri tilaisuuksissa ja sitä voi myös kyläläiset vuokrata omaan käyt-
töön. 

4 Kyläsuunnitelma 

Jatkettiin kyläsuunnitelman työstämistä. Keskusteltiin mikä olisi sopiva tee-
ma kylällemme. Henry kertoi että tien parantaminen olisi todella tärkeää. 
Asiaa on  viety eteenpäin, mutta vielä ei ole tilanteeseen tullut muutosta. Pir-
jo kertoi,  että kylätalo on tarpeellinen ja toivoi, että se pysyisikin kyläläisten 
käytössä. Myös omistusoikeudesta keskusteltiin, mikäli kylätalo tulee myyn-
tiin tulevaisuudessa, niin Kyläyhdistyksellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin 
ostaa kiinteistö. 

Pääasiana kylällämme on ympäristöasiat, jätevesiasiat ovat myös ajankoh-
taisia. Joskin todettiin että Soukkajärven osalta asia on kunnossa. Likakaivo-
jen tyhjäyksistä yhteissäiliöön ja jatkokäsittelystä aiheutuvista kuluista kes-
kusteltiin mm. kuinka tulevaisuudessa kustannukset maksetaan ja kuka toi-
minnan järjestää. 

Juhon ehdotus kylämme teemaksi oli ympäristöasioiden lisäksi energia-
bioenergiatalous. Siinä tapauksessa kyläläisten yhteishankinnat esim. läm-
mitysmuodon muutosten suunnittelussa tulisi kysymykseen. Kylien välinen 
yhteistyö on myös tärkeää etteivät kylät ”kuihdu”. Keskustelua käytiin myös 
monipalveluverkon hyödyntämisestä ja multimediapalveluista. 
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Ari Sepponen oli soittanut Juholle ja kertonut että Latolampea pitäisi ruopa-
ta. Juho on pyytänyt asiaa kirjallisena Arilta, mutta ei ole vielä saanut kyseis-
tä paperia. Tämän jälkeen asiaa voidaan viedä eteenpäin. Seinäjärven 
ruoppaukset on myös tarkoitus aloittaa piakkoin ympäristölautakunnan avus-
tuksen turvin, Henry kertoi.  

Kylätalon kuluista keskusteltiin, ja mm. siitä että Alavuden seurakunta ei ole 
ottanut osaan niihin vaikka viikottain käyttää tiloja mm. kerhotoimintaan. 
Henry ehdotti että kylätalon pihavalaistusta tulisi lisätä. 

Kylätalon jätteen keräyspisteessä sekajäteastioita ei ole tarpeeksi kesäaika-
na.  Ilmoitetaan asiasta Lakeuden Jätekeskukselle.   

Juho lupasi kirjoittaa kyläsuunnitelman korvausta vastaan. Hyväksyimme 
asian. 

5 Toimistotilan tarve  

Talonmies oli kysellyt Juholta, voisivatko vuokrata takaisin käyttöönsä kylä-
talon toimistotilaksi tarkoitetun huoneen alakerrasta, jos sitä toimistotilaksi ei 
tarvita. Keskustelimme asiasta ja päätimme että hyväksymme asian, vaikka 
varastotilan tarvetta onkin. Juholla on suuri määrä mappeja eri vuosilta joita 
hän on varastoinut kotonaan, hän ehdottikin että jos niille löytyy tilaa muual-
ta kylätalolta. Hyväksyimme asian.  

6 Kadonnut kahvikalusto 

Kyläyhdistys on ostanut vuonna 2000 ruoka- ja kahvi kaluston Maa- ja koti-
talousseuran huutokaupasta 1500 mk:lla. Astioita on säilytetty seuran varas-
tossa Mikko Raiskinmäellä.  Nyt on kuitenkin ilmennyt, että kahvikalusto ei 
ole kyseisessä paikassa, ainoastaan ruokakalusto. Yritetään selvittää asiaa, 
minne se olisi kadonnut. Päätetään asiasta myöhemmin, kun asia on selvin-
nyt.   

[Mikko Raiskinmäki ja Veikko Kujala kertoivat joidenkin muistelleen, että 
kahvikalusto tai mitä siitä on ollut jäljellä, olisi tuotu kylätalolle, ennen kuin 
sinne hankittiin kahvikalusto v. 1982.  Jos näin on, kahvikalustoa ei ole ollut-
kaan huutokauppahetkellä, vain tyhjä säilytyslaatikko, jota ei oltu tarkistettu 
ostettaessa. Lisäys JS kokouksen jälkeen] 

Pyhäpostiin laitetaan asiasta tiedustelu, jos joku muistaa kahvikalustosta jo-
takin. 

7 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 21.00 

 
 
Juho Soukkala   Sari Soukkala  
puh.joht.   sihteeri   


