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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 6.3.2008 

Paikka Kylätalo 

Läsnä Satu Majamaa, Pirjo Rajala, Juho Soukkala, Eemil Rintamäki, Maija Rais-
kinmäki, Reko Norja 
 

  

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 5.2.2008 pöytäkirja. 

4 Kevään, kesän ja syksyn tapahtumat   

Aluksi tutustuttiin Sekyn nettisivuilla olevaan päivyriin (www.paivyri.fi), minkä 
avulla on helppo hoitaa kylätalolla järjestettävien tapahtumien varaukset. 
Käyttäjätunnus seinajarvi, salasana seinajarvi. 

Tarkennettiin edellisessä kokouksessa alustavasti suunniteltuja tapahtumia:  

Pyöräretki Seinäjärven Erän hirvikodalle päätettiin järjestää su 18.5. klo 
14.00. Kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja korput. Kahvipannu haetaan Huusan-
kosken kodalta lainaksi. Raiskinmäen Maija pyöräilee oppaana kylätalolta. 

Varattiin 35 lippua Pyynikin kesäteatteriin Kalliolle kukkulalle –näytelmään. 
Esitys on la 19.7. klo 18.00. Kyläyhdistys tarjoaa kyydityksen, mutta liput jo-
kaisen maksettava itse (ryhmälippu 25,50e /hlö).  

Retki Kihniön Käskyvuorelle päätettiin järjestää 14.9. Muut yksityiskohdat 
sovitaan myöhemmin. 

Satu tiedustelee Pahkasalon Merjalta mahdollisuutta vetää lyhyen atk-
kurssin mahdollisesti jo tänä keväänä tai ensi syksynä. Tukea siihen voisi 
hakea Maaseudun sivistysliitolta tai sen voisi järjestää kansalaisopiston piiri-
nä, kuten muutama vuosi sitten. 

Muitakin kansalaisopiston lyhytkursseja toivotaan kylätalolle ensi syksynä, 
esim. pärekopantekokurssi. Alustavia tiedusteluja opettajasta oli jo tehty, 
mutta tuloksetta. Pyhäpostiin laitetaan opettajahaku päälle.  
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Seuraavaan pyhäpostiin (vielä tämän kuun aikana) ja Sekyn nettisivuille lai-
tetaan kyläläisille tarkempaa tietoa näistä tapahtumista. 

5 Jätevesiasiat 

Juholla on palaveri Etapin edustajan kanssa vkolla 13. Vasta sen jälkeen 
pystytään katsomaan tilannetta tarkemmin eteenpäin.  

Pe 18.4. järjestetään kylätalolla kyläilta jätevesi- ja tieasioiden tiimoilta. Tilai-
suuteen pyritään saamaan kaupungin ja Etapin edustaja mukaan. Tilaisuus 
alkaa klo 18.30 kahvituksella. 

6 Eteläpohjalaiset Kylät Ry     

Eteläpohjalaiset Kylät Ry on tiedustellut, olisiko Sekyllä kiinnostusta hoitaa 
heidän jäsenlaskutuksensa (n. 350 jäsentä) asevelihintaan. Käytännössä 
laskutuksesta ei kertyisi Sekylle tuloja, vaan Juho nostaisi maksun palkkana.  

7 Seuraava kokous  

Seuraava kokous on kyläyhdistyksen vuosikokous pe 4.4. klo 18.30. 

8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00 

 

 

 

 
 
 

Juho Soukkala   Satu Majamaa 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


