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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 6.4.2010  

Paikka Kylätalo 

Läsnä Reko Norja, Veli Kujala, Eemil Rintamäki, Satu Majamaa, Maija Raiskinmä-
ki, Sari Pahkasalo ja Juho Soukkala 
 

Poissa Vesa Laitila ja Pirjo Rajala 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 17.9.2009 pöytäkirja 

4 Vuosikokousasiat 

Vuosikokous 7.5.2010 klo 18:30 alkaen 

Tilit 

Toimintakertomusluonnos; jääkiekkokaukalo ollut kovassa käytössä lumital-
vesta huolimatta.  Veli hankkinut kätettyjä lumentyöntimiä kaupungilta. Veli 
kysyy myös käytettyjä varusteita ensi talvea varten. 

Talousarvio 

Kesätiedote tehtävä viimeistään 25.4., jotta ehtii vuosikokouskutsu ajoissa. 

5 Toimintasuunnitelmaa 

Nuotanvetotapahtuman tilalla suunnitellaan pidettäväksi kalastuskilpailu.  
Veli ideoi tapahtumaa kylän kaikkien vesistöjen väliseksi kilpailuksi, jonka 
päätteeksi punnitus kylätalolla.   Ajankohta heinäkuu. 

Pyöräilytapahtuma Majalahteen.  Samalla rakennettaisiin nuotiopaikka istu-
makehikkoineen ja siistittäisiin pusikoitunutta rantaa.  Ajankohta toukokuu. 

Eräruokakurssille jatkoa Huusankoskella.  Ajankohta syksyllä. 

Pitzakurssi kevätkaudella 2011. 
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Pärekoppakurssin jatko syksyllä ennen hirvestyskauden alkua. 

Kyläkirkko elokuulla. 

Tupailta.  Kylän valtuutettujen kanssa ollut suunnitelmissa jo aikaisemmin. 

6 Tarpeita 

Talonmiehen päädyn huippuimuri käy äänekkäästi.  Kentän valot eivät toimi 
kunnolla.  Kentän jäädytyksen voisi ottaa joku käyttäjistä hoitdettavakseen.  
Pesuaineiden ja tarvikkeiden hankinta Viitalan kaupan Sulkavankylän myy-
mälästä tilaamalla.  Toimenpiteet: Juho tilaa Sähköpestin korjaamaan ken-
tän valot ja katsomaan huippuimurin kunnon, pitääkö hankkia uusi. 

Invaluiskan rakentaminen.  Suunnitellaan mahdollisimman käytännöllinen, 
mahdollisesti tarpeen tullen portaiden päälle laitettava luiska.  Katolta tule-
van lumen vuoksi luiskaa ei voi tehdä portaiden väliin.   

Penkkien istuinten uusiminen.  Penkkien puuosat ovat pahoin rispaantuneet 
ja reunalistat irronneet.  Pöydät ovat kutakuinkin siistejä. Penkkien puuosat 
olisi mahdollista uusia liimalevystä teettämällä. 

Keittiöremontti.  Keskusteltiin, onko tarpeellinen, lisäisikö käyttöä, jos olisi 
kunnollinen astianpesukone.  Kaapistot ovat käyttökelpoisia käytettynä han-
kittuja mutta jääkaapit rikkouduttua uusi käytetty jääkaappi-pakastin ei sovi 
entisen paikalle.  Onko siivouskaapin paikka keittiössä?  Tiskipöydän hana 
vuotaa pöydälle. 

Miesten vessan pisuaari ei toimi. 

7 Muuta 

Arkistokaappeja hankittu yksi iso ja neljä pientä verotoimistosta Seinäjoen 
poistettavista kalusteista 220 eurolla.  Kuljetuksen hoiti Seinäjärven Rajalan 
Ismo ja Raiskinmäen Mikko talkoilla. 

8 Iso-Vehkajärven saari 

Alavuden osakaskunta on tarjonnut kylälle Iso-Vehkajärven saaren ja siellä 
olevien rakennusten hoitovastuuta kylälle.  Soukkajärven al. kalastusseura 
pohtii asiaa ja mahdollisuutta yhdessä kyläyhdistyksen ja mahdollisesti met-
sästysseuran kanssa tehtävää yhteistyötä.  Toimenpiteitä olisi mahdollisesti 
nuotiopaikan rakentaminen saareen.  Rakennusten kunnosta ei ole selvyyt-
tä.  Saari tulisi olla kaikkien Alavuden osakaskunnan osakkaiden käytettä-
vissä, sen hallinta olisi luontevaa olla kalastusseuralla. 
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9 Kokouksen päättäminen 

kokous päättyi klo 20:30 

 
 
 

Satu Majamaa   Juho Soukkala 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


