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PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
aika: torstai 26.09.2013 klo 18:30
paikka: Venestupa os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla: Anu Yli-Renko, Erkki Vedenjuoksu, Seppo Ala-Holma, Minna Asiala, Jussi
Hautanen, Keijo Kvist, Hanna Latvatalo ja Simo Saarimäki.
Poissa: Kari Heinström, Johanna Koskiahde ja Marika Lahdenperä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Ilmoitusasiat
Imoitusasioita ei ollut.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin
allekirjoituksin.
5. Huutokaupan anti
Huutokauppa oli kaikin puolin onnistunut. Erkki on tehnyt huutokaupasta
pöytäkirjan.
6. Palotarkastuspöytäkirja
Palotarkastuspöytäkirja on tullut kaikille hallituksen jäsenille sähköpostilla.
Yläkerran tulisija pitää muurata umpeen. Hätäpoistumistiet kuntoon ja ikkunoihin
laitettava kiinteät avauskahvat.
7. Taloustilanne
Hankerahaa tullut tilille 22 400,8. EU-hankkeen rakennuslupamenettely
Rakennusluvat haetaan Venestalon yläkerran makuuhuoneiden saneeraukseen ja
Venestuvan saunan, pukuhuoneiden, kylpyhuoneen ja takkahuoneen rakentamista
varten.
9. EU-hankkeen lisärakentaminen
Päärakennus tehdään valmiiksi. Ensin WC:t kuntoon, lattiat, yläpohjan villaus,
sähköistys, ja naulakkohuoneen katto, sekä yläkerran makuuhuoneet + kylpyhuone.
Kun Venestalo on täysin valmis, ryhdytään vasta Venestuvan muutostöihin.
10. Materiaalivalinnat ala- ja yläkerran projektiin
Koko rakennuksen kaikki katot tulee olla paloluokiteltuja. Katot laitetaan kyprocilla.
Lattioihin laitetaan harmaa muovimatto. Bideesuihkut laitetaan kahteen alakerran
wc:hin. Yläkerran kylpyhuoneessa käytetään samoja laattoja kuin alakerrassa.
Hanna hoitaa siivouskomeroiden välineiden päivittämisen.
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11. Liiveri ry:n syksyn kyläterveiset
Liiverin kyläterveiset tullut kaikille hallituksen jäsenille sähköpostilla. Paras kyläkilpailun hakuaika 27.10. saakka. Päätimme että emme aio, tässä rakennuksien
saneeraus tilanteessa osallistua tuohon kilpailuun.
12. Avantosaunan tilannekatsaus
Liikuntatoimesta Anne Kotila on vielä yhteydessä Erkkiin sopimuksista.
Vastuuhenkilö/ henkilöt on vielä saatava uudet. Keskusteltiin saunan lattian
tiivistämisestä.
13. Luistelukaukalo
Kaupungilta pitää saada kyläseuralle luovutuskirja kaukalosta.
14. Liikuntatoimen sopimukset
Erkki hoitaa sopimukset Kotialan kanssa.
15. Syysharavointi- siivouskökkä, lokakuun kökkäpäivät
Seuraavat kökkäpäivät: pe 27.09., ma 30.09., ti 01.10., ke 02.10., la 05.10., ti
08.10., ke 09.10., pe 11.10., ma 14.10., ke 16.10., ti 22.10., ke 23.10., ti 29.10., ke
30.10 ja pe 01.11.
16. Kuntosalin tilannekatsaus
Kuntosalissa kaikki hyvin.
17. Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 13.11.-13 klo 18:00 kahvitarjoilu.
Käytiin keskustelua miten tärkeää olisi, että nykyinen hallitus jatkaisi ainakin
saneeraushankkeen loppuun saakka.
18. Kansalaisopistoasiaa
Kitaran- ja pianonsoitossa ryhmä täynnä, 14 osallistujaa. Musiikkikerho pyörii myös
hyvin. Musiikkikerhon kirjallista sopimusta vielä odotetaan.
19. Muut asiat
Joulunavaus to 27.11.-13 Anu ottaa yhteyttä Keski-Nurmon koululle, ettei heidän
joulumyyjäiset osu samalle päivälle.
Erkki ilmoittaa latupohja kökkäpäivän myöhemmin.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16
Kokouksen puolesta,
___________________________
Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

___________________________
Minna Asiala
sihteeri

