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HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! 
Olemme saaneet nauttia harvinaisen kesäisistä 
säistä jo ennen vappua. 

Järvien veden jäivät kuivan kesän jälkeen alhaisiin 
lukemiin talven ajaksi.  Hapettomuutta ei 
kuitenkaan kalojen onneksi järvissä havaittu.   

Ympäristön viihtyvyyteen liittyen muistutuksena, 
että haja-asutusalueiden jätevesilaki astui 
voimaan vuosien käsittely- ja muutosprosessien 
jälkeen 3. huhtikuuta 2017.  
 
Jos kiinteistö sijaitsee enintään sadan metrin 
päässä järvestä, joesta, lammesta merestä tai 
pohjavesialueesta, vanha järjestelmä pitää uusia 
31. lokakuuta 2019 mennessä.  
 
Muutos ei koske ikävapautettujen mökkien 
asukkaita, eikä sellaisia rakennuksia, joissa on 
kantovesi ja kuivahuussi. Ikävapautus koskee 
ennen 9. maaliskuuta 1943 syntyneitä 
omakotiasukkaita.  
 
Jokaisella kiinteistöllä tulee olla jätevesiselvitys, 
vaikkei toimenpiteitä tarvitsisi tehdä.  
 
Vesialueiden ulkopuolella sijaitsevien rakennusten 
järjestelmä pitää uusia vasta, kun rakennukseen 
tehdään seuraava vesijärjestelmäuudistus tai 
suurempi lupaa edellyttävä remontti. 

Lämmintä ja turvallista kesää kaikille kyläläisille ja 
vapaa-ajan asukkaille! 

JOHTOKUNTA / KYLÄTIIMI 2019  

Puheenjohtaja Satu Majamaa, muut jäsenet 
Hanna Laitila, Sanni Majamaa, Veli Kujala, Veikko 
Kujala, Paula Kujala, Juho Soukkala, Arvo Kujala, 
Vesa Laitila, Ismo Ilosalo/Sari Pahkasalo. 

KYLILLÄ TAPAHTUU 

Kökkäpäivä Seinäjärven kylätalolla la 18.5 klo 
11. Laitetaan  paikkoja kuntoon kylätalolla. 

 

 

Pyöräily Huusankosken kodalle helatorstaina 
30.5. klo 12-14.  (Kysy reitti tarvittaessa.) 

Wanahat Wehkehet tuuletetaan jälleen 
juhannusaattona pe 21.6. klo 11 alkaen 
kylätalolla. Puhvetti ja arpamyyntiä. 

Vesialueiden välinen kalastuskisa pe 9.8. klo 
15 - la 10.8. klo 11. Kerää vesialueeltasi 
joukkue hauskaan kisaan.  Myös 
henkilökohtaisia sarjoja. Punnitus kylätalolla 
la 10.8. klo 11-12.30, palkintojenjako klo 
13.00.  Kylätalolla puhvetti ja arpamyyntiä. 

Kuntolaatikko kylätalolla ja arvonta vanhaan 
tapaan. 

MUIDEN KYLIEN TAPAHTUMIA 

SSS-Kylät Facebook (Seinäjärvi-Sulkavankylä-
Sapsalampi) ja www.kurjenkyla.fi  

KYLÄTALON ASIAA 

Kylätalon peruskorjausvastiketta kerättiin 
vuodesta 2014 lähtien 9159 €.  Kiitos kaikille 
maksaneille.  Varoja käytetään tänä kesänä 
kylätalon peltikaton kunnostukseen ja 
maalaamiseen.  Samalla uusitaan rännit.  
Tarjouskierros on parhaillaan menossa ja 
avustusmahdollisuutta selvitetään. 

Kiitos myös kaikille 90 taloudelle jäsenmaksun 
maksamisesta.    

Kylätalon ovi pidetään lukittuna 
turvallisuussyistä.  Oven pielessä on 
avainsäilö, jonka avauskoodin saa 
pyydettäessä.  Muista lukita ovi lähtiessäsi ja 
sekoita numerokoodi.   

Kylätalon ja kaluston varaukset 
www.paivyri.fi, tunnukset saat soittamalla, 
yhteystiedot alla. 


