
VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS
4.1.2011

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

aika: tiistai 4.1.2011 klo 18:00

paikka: vanha Viitalan koulu
 (osoite Viitalantie 221, 60640 Isokoski)

Jäsen Paikall
a

Poissa ilm. Poissa ei ilm.

Anu Yli-Renko puheenjohtaja     X
Erkki Vedenjuoksu     X
Johanna Koskiahde sihteeri     X
Marika Lahdenperä     X
Jussi Hautanen     X
Seppo Rintamäki     X
Minna Asiala            X
Antti Valli     X
Milla Keto-Aro        X
Simo Saarimäki     X
Kari Heinström     X

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodeksi 2011
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2011 valittiin Erkki Vedenjuoksu ja sihteeriksi valittiin 
Johanna Koskiahde.

4. Kyläkoulun saneeraus kylätaloksi- hanke
Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry on antanut lausunnon koskien kyläseuran tekemää 
hankerahahakemusta. Liiveri ry:n hallitus puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Liiveristä tulleen viestin 
mukaan on kuitenkin odotettavissa, että hankkeen rahoituspäätöstä ei saada vuoden 2011 aikana. 

Hankeeseen liittyen koulun saneerauksesta on laadittu kustannusarvio ja rakennusselostus. Hankeen 
kustannusarvio on noin 125 000 euroa. Hankeen toteutusaika on 22.11.2010 – 21.11.2013. 



5. Tilojen vuokra
Keskusteltiin koulun tilojen vuokrahinnoista. 

6.Koulun sähköliittymä
Keskusteltiin sähköliittymän hankkimisesta. Päätettiin, että Anu hankkii tarjouksen Seinäjoen 
Energialta. 

7. Koulun vesimittarin lukeminen
Koulun vesimittari on luettava. Erkki lupasi hoitaa asian. 

8. Hämäräkytkimen hankinta
Erkki lupasi hankkia koulun kentän valaisimiin kaupungin kanssa sopimillaan ehdoilla 
hämäräkytkimen.

9. Koulun kauppahinnan maksaminen
Sovittiin, että koulun kauppahinta maksetaan laskun tultua. Kaupan mukana tullut irtaimisto vastaa 
kaupantekohetken irtaimistoa. Irtaimiston osalta on kaupungin edustajan kanssa tehty katselmus ennen 
kauppakirjojen tekoa. 

10. Avanto
Seppo kertoi Louhoksen avannon tilanteesta. Laiturille on asennettava toiset tikkaat sään lämmetessä. 
Seppo lupasi hoitaa tikkaiden asennuksen. 
Pukuhuoneen katto vaatisi lisää lämpöeristettä, sillä lämpö karkaa tällä hetkellä harakoille. Erkki lupasi 
selvittää kaupungilta mahdollisuutta lisäeristysten hankintaan. 

11. Kuntosali
Kuntosalin siivousvuoroja jatketaan kuten aiemmin. 
Kuntosalilla on ilmennyt muutamia korjausta vaativia kohteita, jotka kunnostetaan kökällä lauantaina 
15.1.2011 klo 12. alkaen. 
Kuntosalin kausikortin hinta on 35€. 

12. Vauvaperheiden muistamiset 
Kyläseura on muistanut kahdeksaa alueellaan asuvaa vuonna 2010 vauvan saanutta perhettä, kutakin 
10€ lahjakortilla. 

13. Zumba
Zumba jatkuu sunnuntaisin. Paikalle tarvitaan jokaisella kerralla osallistumismaksujen keräämisestä ja 
ovien avaamisesta huolehtimaan yksi henkilö. Anu lupasi kysellä tehtävään vapaaehtoisia. 

14. Tulevia tapahtumia koululla 
Seinäjoen kaupungin Tulisielu-hankkeen toimesta järjestetään koululla äideille ja lapsille tarkoitettu 
satutunti keskiviikkona 2.2.2011 klo 10.30.

Seurakunta järjestää koululla kinkerit keskiviikkona 9.2.2011 klo 18.  

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 



Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko Johanna Koskiahde
puheenjohtaja sihteeri


