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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 17.9.2009 

Paikka Kylätalo 

Läsnä Reko Norja, Eemil Rintamäki, Satu Majamaa, Pirjo Rajala, Juho Soukkala 
 

Poissa Vesa Laitila, Veli Kujala, Maija Raiskinmäki, Ismo Ilosalo/Sari Pahkasalo 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 Syksyn ohjelmaa 

Eräruokakurssi la 26.9. 
• ti viiskuntaan seuratoimintapalstalle, Pirjo laittaa kaupan ilm.taululle 

Sulkavankylään (kansalaiopiston ohjelma sivu 20) 
• pidetään samalla Huusan kökkäpäivä, puusouvia ja raivausta 

 
Ompelukoneiden huoltopäivä la 3.10. 

• Tuomo Heinosen kanssa sovitaan tarkemmin, jos tuo päivä ei sovi 
• esim. klo 11 - 14 

 
Pärekoppakurssi  la 17. ja 24.10. 

• Raimo Ahon kanssa sovitaan tarkemmin 
• 1. la katsotaan ja hankitaan pärepuut, 2. la tehdään koppia 
• kansalaisopiston ohjelma sivu 15 

 
Tuulastusilta 

• ei voi tietää etukäteen tyyntä kuulasta ilmaa 
• tekstieviesten tiedotusta 
• Majalahdessa kokoontuminen 
• kalastusseuran kanssa yhteisesti järjestettävä 

 
Tupailtapäivä 

• Laitilan Vesan ja Rajalan Minnan kanssa on alustavasti puhuttu, että 
järjestetään jonakin sunnuntaina tupailtapäivä, jossa vapaamuotoi-
sesti ehkä jonkun viihteellisen ohjelman lomassa toimiteltaisiin kylän 
tarpeista ja tavoitteista.  Mahdollisesti joskus marraskuun lopussa, 
jolloin olisi pikkujoulumeininkiä ilman pikkujoulua.  Etsitään Vesan ja 
Minnan kanssa sopiva sunnuntai. 

4 Muuta 

Kyläkuva-arvaukseen (järjestettiin koulun 80/kylän 30v tapahtuman yhtey-
dessä) vastauksia tuli 17 vastausta, joista 9 täysin oikein.  Oikeat vastaukset 
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löytyy kylän nettisivuilta www.alavus.fi/seky.  Oikein vastanneiden kesken 
suoritetun arvonnan voitti Sanni Majamaa. 

Isoniementie on saanut uuden päällystyksen, ilo ajella taas, kun ei tarvitse 
väistellä monttuja.  Saa taas uutta pontta Sulkavankyläntien päällystämät-
tömän osuuden korjausvaatimukset. 

Sulkavan koulun kyyditysvaikeuksien vuoksi osa oppilaista odottaa linja-
autoa kylätalolla.  On hyvä, että on ovet auki ja lämmintä, jos tarvitaan jota-
kin ajankulua, hankitaan. 

5 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 20.20 

 
 
 

Satu Majamaa   Juho Soukkala 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


