
SEINÄJÄRVEN KYLÄYHDISTYS SEKY RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 

Vuosi 2013 oli kyläyhdistyksen 34. vuosi.   Seinäjärven kylätoimikunta on perustettu 4.5.1979.  Asukkaita oli 

139 (148) ja talouksia 55 kpl (56).  Vuoden aikana syntyi kaksi lasta.  Kesä- ja vapaa-ajan asukkaita on 

rekisteröity 147 kpl.  

Kylän motto  
Toiminta-ajatus on kyläyhteisön aktiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen, asuin- ja elinolosuhteiden 

ja toimeentulomahdollisuuksien parantaminen ja avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö 

naapurikylien kanssa. 

Toimintaa, tapahtumia ja tiedotusta 
Toiminta on vuonna 2013 ollut edelleen perustoiminnan ylläpitämistä ja kylähankkeiden 

toteuttamista.   

 

Kylän yhdistykset ovat tiedottaneet asioistaan Kesätiedotteessa, joka on lähetetty kaikille jäsenille.  

Tapahtumista on ilmoitettu myös  Viiskunnassa ja kylän nettisivuilla. 

Toimintaa kylätalolla 
Kylätalon säännöllisiä käyttäjiä ovat Alavuden seurakunnan perhekerho ja päiväpiiri, kansalaisopiston piirit 

mm. Seinäjärven kuoro ja eri yhdistykset kokousten pitopaikkana.  Talolla on asianmukaiset av-laitteet mm. 

videotykki sekä nettiyhteys monipalveluverkkoon. 

Toimintaa kylällä 
Helatorstaina pyöräiltiin Huusankoskelle 

 

Juhannusajelua vanhoilla vehkeillä 

 

Heinäkuussa vesistöjen välinen kalastuskilpailu 

 

Kuntolaatikko, arvonta suoritettu, Veikko Kujala on lahjoittanut kahvit (1 kertaa/kk) 

Kyläsuunnitelma 
Kyläsuunnitelmaan 2007 - 2013 on kirjattu suunnittelun pääteemoiksi YMPÄRISTÖ, ENERGIATALOUS, 

YHTEISTYÖ ja OSAAMINEN.  Kyläsuunnitelma on jaettu kesätiedotteen 2008 mukana jokaiseen talouteen ja 

vapaa-ajan asukkaille.  Suunniteltuja asioita ei saatu toteutettua 2013 päättyvällä ohjelmakaudella.  

Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti ja sen sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa, 

kehittämisaloitteita otetaan vastaan edelleen. 

Kylätalon pienet investoinnit –hanke 
Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen kautta on saatu rahoitusta kylätalon erilaisille hankinnoille, 

Huusankosken kodalle ja Majalahden raivaukselle.  Hankkeen loppumaksatus tuli alkuvuonna.   Hankkeen 

rahalliset menot olivat 3902,65 €, avustusta saatiin 2943,34 €, oma rahoitusosuus oli 959,31 €, talkootyötä 

tehtiin 208,5 tuntia arvoltaan 1665 €. 



Harrastuksista virtaa –hanke 
Kylätalon kentän peruskorjaukseen saatiin rahoitus myöskin Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen kautta.  

Kentän takaosan korkeusero saatiin korjattua, salaojitusta parannettiin ja kesällä kunnostus tehtiin 

loppuun, pinta tasoitettiin ja ajettiin kerros kivituhkaa.  Kaukaloon rakennettiin päätyverkot.  Maansiirto 

Soukkala teki kentän kunnostuksen,  kentän käyttäjät ja kyläläiset antoivat huomattavan panoksen mies- ja 

traktorityötä vastikkeetta kentän kunnostukseen ja kaukalon korjaukseen. 

Rahalliset menot olivat yhteensä 12074 €,  avustuksen osuus on 10640,84 €, oman rahoituksen osuus on 

1433,16 €.  Avustuksesta on loppurahoitus  7040,85 € on saatu kuluvan vuoden helmikuussa.  Hanketta 

varten otettiin 4000 laina Soukkajärven alueen kalastusseuralta sekä 3500 € Eteläpohjalaiset Kylät ry:ltä. 

Talkootyön arvo hankkeessa oli miestyötä 293 tuntia ja 104 tuntia traktorityötä arvoltaan yhteensä 5010 €.  

Hallinto 

Kylätiimi 
Kyläyhdistyksen hallitus toimii tiiminä, jossa jokainen voi osallistua asioiden hoitamiseen tasavertaisena 

jäsenenä. Vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja toimii tiimin vetäjänä ja varatiiminvetäjä sihteerinä. 

Tiiminä toimimalla työt eivät kaadu yhden henkilön harteille. Puheenjohtaja ja varatiiminvetäjä tekevät 

yhteistyötä keskenään. Toimikausi on vuosikokousten välinen aika, vuoden 2013 – 2014 tiiminvetäjänä on 

toiminut Satu Majamaa ja varatiiminvetäjänä Juho Soukkala. 

Kylätiimi on kokoontunut kaksi kertaa.  Siihen ovat kuuluneet Eemil Rintamäki, Veli Kujala, Veikko Kujala, 

Juho Soukkala, Pirjo Ojanen, Maija Raiskinmäki, Vesa Laitila, Ismo Ilosalo/Sari Pahkasalo, Satu Majamaa  ja 

Veikko Ranta.  Kyläyhdistys toimii kylän yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteistyöelimenä ja toiminnan 

koordinoijana valitsemalla johtokuntaan edustajat kaikista asukasryhmistä ja toimijoista.   

Talous 
Kirjanpito osoittaa toiminnan tulokseksi tappiota 233,05 €, poistot 878,02 €.  Suurimmat menoerät olivat 

kylätalon lumityöt, sakokaivon tyhjennys/käsittely ja kesätiedotteen ja jäsenmaksujen postimaksut.  Velka 

Soukkajärven alueen kalastusseuralle kylätalon jätevesijärjestelmän rakentamisesta vielä yksi erä 475,45 € 

aikataulustaan myöhässä  tiukan rahatilanteen vuoksi, Eteläpohjalaiset Kylät ry:ltä saatu hankkeen 

etukäteisrahoitusta varten lainaa 3500 €. Taseen loppusumma on 28133,41 €.  Jäsenmaksutuloja kertyi 

1340 € ja kannatusmaksuja 90 eur.   Epk tuloutukset -tilille on kirjattu Eteläpohjalaiset kylät ry:n suorituksia 

569,26 € jäsenmaksulaskutuksesta ja tiedotteiden sähköpostituksesta, josta on maksettu palkkiota Juho 

Soukkalalle 200 €,  postimaksut, kirjekuoria ja tulostustarvikkeita.  Tarkemmat tiedot näkyvät 

tilinpäätöksessä.   

Kyläyhdistyksen rahoitustilanne on kuluvana vuonna 2014 kriittinen.   Hankkeiden rahalliset 

omarahoitusosuudet (Kylätalon pienet investoinnit 959,31 € ja Harrastuksista virtaa/kenttähanke 1433,16 

€) ovat olleen taloudellisesti raskaita kun ottaa huomioon, että toiminta rahoitetaan pääasiassa 

jäsenmaksutuloilla.  Kun lisäksi pitää varautua kylätalon tuleviin lämmitysjärjestelmän korjausmenoihin ja 

pidemmällä tähtäyksellä muihinkin energiansäästötoimiin sekä peltikaton uusimiseen, kylätiimi on päätynyt 

esittämään vuosikokoukselle kylätalon peruskorjausrahaston perustamista.  Vuosi vuodelta paineet 

kylätalon omistusjärjestelyistä ja sen mukana velvoitteet kylätalon ylläpidon siirtymisestä kyläyhdistyksen 

harteille ovat ilmeiset.  Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi esitetään 20 €/talous.  Pidemmän ajan korjauksia 



varten peruskorjausrahastoon kerättäväksi ’vastikkeeksi’ esitetään 50 €/talous 5 vuoden ajan.  Tämä 

’vastike’ oikeuttaa tulevaisuudessa kylätalon mahdollisen omistusoikeuden siirtymisen jälkeen kylätalon 

käyttöön, koska ’avointen ovien’ –periaate ei enää sen jälkeen ole mahdollista. 

Kylän kotisivut 
Löytyvät osoitteessa www.alavus.fi/seky ja sähköpostiosoite seinajarvi@kuusnetikka.fi.  Sivusto 

siirrettiin ilman etukäteisilmoitusta Alavuden kaupungin toiselle palvelimelle.  Sivujen tekninen alusta ei 

enää toimi, joten ne vaativat korjaustoimenpiteitä.  Sivuja päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja 

kyläyhdistyksen pöytäkirjoilla ja tiedotteilla.  Kaikki kylän yhdistykset ja yritykset yhteystietoineen löytyvät 

www-sivuilta. 

Johtokunnan puolesta 

  

Juho Soukkala 

sihteeri/rahastonhoitaja 


