VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
aika: keskiviikko 21.8.2013 klo 18:30
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Anu Yli-Renko (pj)
Erkki Vedenjuoksu
Minna Asiala
Jorma Asiala
Hanna Latvatalo
Seppo Ala-Holma
Simo Saarimäki
Keijo Kvist
Marika Lahdenperä
Jussi Hautanen
Johanna Koskiahde (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Ilmoitusasiat
Maailmaisu-lastenjuhla järjestettiin Nurmon MLL:n kanssa 5.8. Tapahtuma onnistui hyvin ja lapsia
oli paikalla noin 20.
Bingo on alkanut Venestalolla taas 12.8.
Musiikkikerho järjestetään yhteistyössä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa. Erkki on hoitanut
soitinten hankinnan, Seinäjoen kaupunki on myöntänyt avustuksen kerhon perustamiseksi.
Kuntosalin vuokrasopimus on uusittu.
Hankepäiväkirja lisätään kyläseuran nettisivuille, Johanna hoitaa.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Lisätään 30.7.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kommentti, että on käyty keskustelu
mahdollisen saunarakennuksen pohjapiirrustusten hankinnasta.
5. Kansalaisopiston sopimus
Erkki on hoitanut kirjallisen sopimuksen tilanvuokrista kansalaisopiston kanssa. Mahdollisesti
kansalaisopisto haluaa käyttää kopiointimahdollisuutta korvausta vastaan, asia on vielä auki.
6. EU-hankkeen tilanne
Erkki esitteli hankkeen tilannetta. Toinen hankkeen maksatushakemus on tehty ja toimitettu Elyyn .
7. Mahdollinen lisärakentaminen EU-hankkeen rahoituksella
Keskusteltiin mahdollisuuksista käyttää hankkeesta päärakennukseen suunniteltujen
remonttivaiheiden jälkeen ylijäävä rahoitusosuus. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty saunan
rakentamista ulkorakennuksen päätyyn. Asiasta keskusteltiin eri näkökulmista. Sauna nähdään
hyvänä lisänä Venestalon palveluissa. Toisaalta keskusteltiin myös siitä, ehditäänkö annetussa
ajassa tehdä iso saunaremontti (rakenteiden purkaminen ja uuden rakentaminen) ja onko
saunatiloille kustannuksiin ja tuleviin käyttökustannuksiin ja sen kokoon nähden kyllin paljon

käyttöä.
Esille nostettiin myös se vaihtoehto, että rahoitusosuus käytettäisiin päärakennuksen viimeistelyyn,
sillä yläkerran huoneisiin on ollut suunnitelmissa remontoida yöpymistiloja.
Yhtenä vaihtoehtona tuotiin esille parkkipaikan laajentaminen. Samoin tuotiin esille rakennuksen
lämmitysjärjestelmän uusimistarve ja pohdittiin mahdollisuutta käyttää rahoitusta sen uusimiseen.
Sovittiin, että yläkerran osalta selvitetään (Simo selvittää), onko yläkertaan mahdollista rakentaa
majoitustiloja paloturvallisuussääntöjen puitteissa.
Kaikista esille tuoduista vaihtoehdoista pyritään laatimaan kustannusarvio, jotta saadaan käsitys
siitä, mihin remonttikohteisiin hankkeen jatkoajalla voidaan ryhtyä.
Päätettiin, että saunatilojen osalta hankitaan kustannusarvio ja haetaan rakennuslupa valmiiksi.
Päätös rakentamisesta tehdään seuraavassa kokouksessa.
8. Katsaus kyläseuran taloustilanteeseen
Talous on tiukilla siihen saakka, kunnes maksatuksesta tulee rahat. Mutta jo hankituilla
materiaaleilla pystytään viemään saneerausta eteenpäin.
Erkki kysyy ELY:stä onko maksatuksen aikatauluun mahdollisuus saada nopeutusta.
Venestalon vuokrauksia; ensi vuodelle varattuna kolme viikonloppua ja tämän vuoden lopulle yksi
tiedustelu mahdollisista juhlista. Anu tekee Nurmon Jymyn lentopallojaostolle laskun Bingon tilan
vuokrista.
9 .Saneeraushankkeen kökät
Seuraaviksi kökkäpäiviksi sovittiin seuraavat: ti 27.8., to 29.8., to 5.9., pe 6.9., ke 11.9., pe 13.9.,
ma 16.9., ke 18.9., ti 24.9., to 26.9.
10. Toiminta-avustus 2014 haettavana Seinäjoen kaupungilta
Marika laatii avustushakemuksen. Mahdollisesti avustusta haetaan lämmityskustannuksien
kattamiseen. Selvitetään ensin avustuksen ehdoista, mihin kohteisiin sitä voi hakea.
11. Venestalon kyläpäivä 7.9.
Järjestetään la 7.9. Euroopan rakennusperintöpäivänä Venestalon kyläpäivä, jossa ohjelmaa lapsille,
huutokauppa, makkaran- ja arpojen myyntiä sekä rakennuksen ja alueen historian esittelyä.
Tapahtumaa mainostaa myös Liiveri ry.
Tapahtuman mainokset on jaettu postilaatikoihin myös Kouran puolelle sekä pitemmälle
Isokoskentietä. Samalla jaettiin kannatusjäsenmaksulapot.
Ohjelma:
-Lapsille tehtävä-karttasuunnistusrata sekä rakennetaan esterata keppihevosratsastusta varten sekä
autorata radio-ohjattavia autoja varten. Luontosuunnistuksesta palkitaan jokainen osallustuja
mitalilla. Lasten ohjelman hoitavat Johanna ja Päivi K.
-Makkaranpaistoa heti alkaen klo 12, myyntitehtävässä ainakin Hanna ja Sari.
-Arpamyynti, Simo hoitaa. Arpapalkintona 2 kpl tuotekoreja, Johanna hankkii tuotekorit.
-Nurmo-seurasta saapuu Aila Yli-Hakola kertomaan rakennuksen ja alueen historiasta (Venestalon
sisätiloissa) . Johanna lähettää hänelle päivän ohjelman ja aikataulun.
-Kyltit teiden varsiin, Erkki hoitaa.
-Huutokauppaa varten lava/koroke, Jussi hoitaa.
-Laaditaan huutokauppaa varten säännöt sekä myyntitavaraoita varten lomakkeet.
-Huutokauppameklarina toimii Kari, kirjuriksi pyydetään Tainaa
-Mainoksia tapahtumasta Epariin, kaupungin tapahtumakalenteriin nettiin, kauppojen
ilmoitustauluille. Johanna tekee mainoksen.
-Huutokauppatavaraa vastaanotetaan to 5.9. ja pe 6.9. klo 18-20 sekä la 7.9. klo 10-11.

huutokauppaan.
12. Muut asiat
Jussi selvittää, koska on kyläseuran salivuoro Keski-Nurmon koululla.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.
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