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Kesä pilkistää jo lämpimien auringonsäteiden myötä, 

järvet ovat jo vapauttaneet vetensä kalastajien 

pyydysten tulla apajille.  Mennyt talvi on ollut 
monella tavalla poikkeuksellinen, hiihtolatuja ei ole 

tarvittu.  Kylän elämä sujuu totutuissa uomissa, väki 

on ilmeisen tyytyväinen elämäänsä ja olosuhteisiin 

kylässä koska toiveita ei ole kantautunut kylätiimille.  
Pieni kysymysmerkki kuitenkin on heitettävä ilmaan 

– onko todella näin?  Kaikenlainen palaute otetaan 
kiitollisuudella vastaan ja uutta verta kaivataan 
toden teolla. Vanhat ’luumut’ pyörittävät 

perustoimintoja vanhan kaavan mukaan, kunnes 

joku rohkenee tulla ajatuksineen ja ideoineen ’esille’.   

Yksi uusi jäsen kylätiimiin saatiin mukaan – Kujalan 
Paula.  Muut jäsenet ovat Satu Majamaa, Eemil 

Rintamäki, Veli Kujala, Veikko Kujala, Juho Soukkala, 
Maija Raiskinmäki, Vesa Laitila, Ismo Ilosalo/Sari 
Pahkasalo.  Satu jatkaa puheenjohtajana ja Juho 

hoitaa edelleen sihteerin-rahastonhoitajan tehtäviä. 

Kylän kuulumisia menneen vuoden valossa ja 

kuluvaa vuotta suunniteltaessa.   

Kylätoiminnan virallinen puoli jaksottuu EU-

ohjelmakausien mukaan.  Kyläsuunnitelmaa tehdään 

ja hankkeita suunnitellaan niiden mukaan.  
Päättyneelle jaksolle 2007 – 2013 kirjoitettu 

kyläsuunnitelma nimettiin ’Etsitään uutta, vaalitaan 
vanhaa’.   Sen sisältämiä teemoja olivat YMPÄRISTÖ, 
ENERGIATALOUS, YHTEISTYÖ ja OSAAMINEN.  

Kyläsuunnitelma löytyy Seky kotisivuilta.  Teemat 

ovat edelleen ajankohtaisia, vain murto-osa niistä sai 

tuulta alleen.  Kyläyhdistyksen henkilö- ja 
taloudelliset resurssit eivät vain yksinkertaisesti riitä 

viemään läpi isompia hankkeita, koska ne vaativat 

aina tietyn omarahoitusosuuden.  Toisaalta 
pienelläkin rahapanoksella on saatu merkittäviä 

parannuksia aikaan, esimerkkinä kylätalon kentän 

perusparannus ja kylätalon hankinnat keittiöön ja 
saliin. 
Terveydenhoitajan vastaanotolle kylätalolla saattaisi 

olla kysyntää.  Hinku-kylähankkeen vetäjä ehdotti 

sitä diakoniapiirin kokoontumisen yhteyteen, koska 
kohderyhmä olisi sama.  Kylätiimin jäseniin yhteyttä, 

jos asia saa kannatusta. 
 

Kylien yhteistyö 

Yksi menneen kauden teemoista oli kylien välinen 

YHTEISTYÖ, joka on myös kirjoitettuna 

kyläyhdistyksen sääntöihin.  Alavuden eteläpään 
kylien Sulkava – Sapsalampi – Seinäjärvi yhteistyötä 

on viriämässä.  Kylien päättävät elimet kokoontuivat 
keväällä keskustelemaan kylien yhteisestä 

tulevaisuudesta.   Palaverissa nousi useita yhteisiä 
asioita ja mahdollisuuksista tiivistää yhteistyötä, 

mm. kokoamalla kylien tapahtumia yhteiseen 

kesätiedotteeseen, osallistumien kylien juhliin ja 

tapahtumiin, tutustumista kylien 

kokoontumispaikkoihin, seurojen toiminta, 

Sulkavankylän tie, koulu jne.  Liikkeelle lähdetään 
pienistä asioista – pyöräillään yhdessä kylien eri 

kohteisiin keskiviikkoiltaisin kahden viikon välein. 

Maailma ympärillämme muuttuu ja kylien on 

mietittävä omaa asemaansa; mikä on kylässä asuvan 
tai vapaa-ajan asukkaan tartuntapinta kylään (jos 

sellaista on) koetaanko se tärkeäksi?  Puistoalueella 

olevien kylien väki yksinkertaisesti vähenee sitä 

vauhtia, että kylien on hyvä koota vähät 
voimavaransa yhteen ja tartuttava niihin 

mahdollisuuksiin, joita meillä omasta takaa on ja 

toisaalta, mitä meille annetaan, esim. hankkeiden 

muodossa. 

Kylän taloudellinen tilanne 

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 on rahoitettu 

pelkästään jäsenmaksutuloilla.  Kun lisäksi pitää 

varautua kylätalon tuleviin lämmitysjärjestelmän 

korjausmenoihin ja pidemmällä tähtäyksellä 
muihinkin energiansäästötoimiin sekä peltikaton 
uusimiseen, vuosikokous päätti kylätiimin esityksestä 

perustaa kylätalon peruskorjausrahaston.  Vuosi 
vuodelta paineet kylätalon omistusjärjestelyistä ja 

sen mukana velvoitteet kylätalon ylläpidon 

siirtymisestä kyläyhdistyksen harteille ovat ilmeiset.  
Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi päätettiin 20 €/talous.  
Pidemmän ajan korjauksia varten 

peruskorjausrahastoon kerättäväksi ’vastikkeeksi’ 

päätettiin 50 €/talous 5 vuoden ajan.  Tämä ’vastike’ 
oikeuttaa tulevaisuudessa kylätalon käyttöön 

korvauksetta ja omistusmuodosta riippuen 
mahdollisesti jopa osakkuuden kiinteistöön, jos 
kylätalon omistus joskus joudutaan ottamaan 

kyläyhdistyksen harteille. ’Avointen ovien’ –periaate 

tuskin on sen jälkeen mahdollista. 

Kylätoiminta on aikanaan alkanut kyläkoulun 
lopettamisen jälkimainingeissa 70-luvun lopussa.  

Koulun saaminen kylän käyttöön oli kipinä, josta 
kylän yhteishenki kumpusi siihen mittaan, että sen 
on kantanut näihin päiviin asti.  Nyt ollaan 

väistämättä tulossa jälleen samaan tilanteeseen, 

jossa tulee punnittavaksi, onko kylätalo yksi 

tartuntapinta kylän elämässä.    

Jäsenmaksu ja peruskorjausvastike ovat 

sääntöjen 3 § mukaisesti vapaaehtoisesti 
maksettavia maksuja mutta ovat kylätalon 

ylläpidon ja palvelujen säilyttämiseksi 
välttämättömiä.  Kiitos kaikille jäsenmaksun 

tähän mennessä maksaneille. 



Seinäjärven osakaskunta 

Seinäjärven Osakaskunnan ja Norrvikin 

Osakaskunnan yhteistyö jatkuu. Luvanmyyntipisteitä 

ovat Eemil Rintamäki ja Arvo Kujala Seinäjärvellä, 
Ruusan Puoti ja Markku Murorinne Kurjenkylässä ja 
Virtain Teboil Virroilla. Luvat oikeuttavat kalastamaan 

molempien osakaskuntien alueella. Vuosikokouksen 
pöytäkirja on luettavissa Seinäjärven Kylätalolla 

toukokuun puoliväliin saakka. 

 

Heinäkuulla osallistutaan Seinäjärven vesialueiden 
väliseen kalastuskisaan pe-la 11-12.7.2014. 

Kalastustapahtuma Seinäjärven rannalla pe 11.7 klo 

18.00. Samalla läpikäydään Seinäjärven 
kunnostushankkeen asiaa ja kunnostussuunnitelmia 

kunnostushankkeelle laaditun 

kunnostussuunnitelman pohjalta. 

Soukkajärven alueen kalastusseura 

Kalastusseura on toiminut 50 vuotta, perustettu 
29.9.1963 Vilho Viemerön huvilalla.  Perustajajäseniä 
olivat Paavo Paronen, Pentti Rantanen, Veikko 
Lahdenmäki, Arvi Rantanen, Heikki Niemi, Viljo 
Vehkamäki, Rauno Katajamäki, Jaakko Soukkala, 
Erkki Lahdenmäki, Tapio Soukkala, Paavo Rantanen, 
Asser Soukkala, Aatto Hallila, Sauli Majamaa, Vilho 
Viemerö, Toivo Järvenpää ja Esa Liukku 

Kalastusseuran nykyisessä hallituksessa ovat 
puheenjohtajana Jouni Majamaa, jäseninä Matti 
Saarimäki, Antero Lahdenmäki, Aulis Ruotsalainen, 
Seppo Sivula ja Jouko Majamaa. Ulkopuolisena 
sihteeri–rahastonhoitajana Juho Soukkala.  

Suunnitelma Iso-Soukkajärven 
luonnonhoitohankkeesta on jätetty Suomen 
Metsäkeskukselle toiveena saada sitä kautta hanke 
toteutettua mahdollisesti luonnonhoitohankkeena 
kuluvana vuonna.  Suunnitelma sisältää vanhojen 
laskeutusaltaiden parantamista ja uusien 
rakentamista sekä järvimaiseman avaamista 
raivaamalla puustoa. Suunnitelma on nähtävillä 
www.alavus.fi/seky, jossa myös voi lukea tarkemmin 
toimintakertomusta ja vuosikokokouspöytäkirjaa. 

Sulkavankylän urheilun tuki 

NAISTEN VENYTTELYJUMPPA 
Sulkavankylän Urheilutalolla Tiistaina 15.4, 22.4 ja 
29.4, klo 19-20 
Ohjaajana Hilkka Vehkamäki Jumppa maksaa 
5e/kerta (jäsenet 3e) 
Venytysjumppaan pitkä paita ja housut 

MIESTEN JUMPPA 
Sulkavankylän Urheilutalolla Keskiviikkona 16.4, 23.4 
ja 30.4, klo 19-20 
Ohjaajana Paavo Linna Jumppa maksaa 5e/kerta 
(jäsenet 3e) 

Sapsalammin kyläyhdistys 
 

Yhdistyksen kokoonpano tällä kaudella: 
Puheenjohtajana Paula Pajarinen ja varsinaisina 
jäseninä Airi Hautamäki, Juulia Huhtala, Salla Mattila, 
Ulla Niemi-Saari, Heli Rajalahti, Timo Rajalahti, Taina 
Saari, Ari Valkealahti ja Elli Valkealahti sekä 

varajäseninä Pekka Saari ja Matti Salo. 
Valkealahti sekä varajäseninä Pekka Saari ja Matti 
Salo. 
 
Sapsalammin Kylätalon tilavuokraus ja muut 
tiedustelut Mirja Neste 040 5002249 

Kylätalolla tapahtuu 
26.4  klo 12 – 16 Kansalaisopiston 
käsityöpiirin näyttely. 
toukokuu Kevätkökkä toukokuun kesällä 
Alavuden seurakunnan kesäkirkko. 
Äiti-lapsipiiri kerran kuukaudessa. Lisätietoa antaa 
Juulia Huhtala ja Salla Mattila.  
Kansalaisopiston piirit kansalaisopiston aikataulujen 
mukaan. 
 
Siikinniemi -vuokraus- ja muut tiedustelut 

Paula Pajarinen 050 5665783 

Siikinniemessä tapahtuu 
20.6  klo 20 – 01 juhannusaattotanssit. 
Järjestäjinä Kaksriviset. 
4.7  klo 20 – 02. Sapsun kyläyhdistyksen 
järjestämät tanssit. Esiintyjänä Marjomäet. 
heinäkuu Zumba kurssi, päivät varmistuvat 
myöhemmin. 
23.7  klo 19 Sulkavankylän, Seinäjärven ja 

Sapsalammin kylien 
pyöräilytapahtuma Siikinniemeen. 

30.7  klo 12 -17 tanssit. Järjestäjinä 
Eläkeläiset. Outi, Anssi ja Airi esiintyvät. 
elokuu Yhteislauluilta Eeva Huhtalan ja Airi 
Hautamäen johdolla. 
 
Sapsalammin kylän kotisivut osoitteessa 

www.sapsalampi.net 

 

 

Seinäjärven kesän 2014 ohjelmaa 

Wanhat Wehkeet 20.6. kokoontuminen 
kylätalolla klo 11 

Vesialueiden välinen kalastuskisa 11. – 
12.7. 

Keskiviikkopyöräilyt: 14.5 Huusankosken 
kodalle, 28.5. Veitsilammen kodalle, 11.6. 
Seinäjärven erän kodalle, 25.6. 
Sulkavankylän kohde, 9.7. Ollinkosken tai 
Plönäkosken laavu, 23.7. Siikinniemi 

14.5. Huusankoskella klo 19, sovitaan 
seuraavan pyöräilyn yksityiskohdat, 
kohteiden sijainnit ajankohdan mukaan 
www.alavus.fi/seky samoin lisätietoa 
muista tapahtumista. 

 

Kylän yhteystiedot: 

SEINÄJÄRVEN KYLÄYHDISTYS SEKY RY 
Sulkavankyläntie 1268, 63355  Seinäjärvi 
www.alavus.fi/seky 
email:seinajarvi@kuusnetikka.fi  


