Veneskoski-Viitala- seura ry

Pöytäkirja
Hallituksen kokous
24.03.2011

HALLITUKSEN KOKOUS
aika: 24.03.2011 klo 18.00
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Puheenjohtaja Anu Yli-Renko, Erkki Vedenjuoksu, Kari Heinström, Antti Valli, Simo
Saarimäki ja Marika Lahdenperä.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Anu Yli-Renko ja sihteeriksi Erkki Vedenjuoksu.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Edellisten kokouksien pöytäkirjat
Keskusteltiin edellisten kokouksien pöytäkirjojen lukemisista ja sovittujen tehtävien toteutumisista.
Päätettiin lukea seuraavissa kokouksissa edellisten kokouksien pöytäkirjat.
5. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen päätöksiä
-Keski-Nurmon koulun liikuntatapahtumien tapaturmavastuu
Keskusteltiin Keski-Nurmon koululla kyläseuran nimissä järjestettävien liikuntatapahtumien
vastuukysymyksestä mahdollisissa tapaturmissa. Erkki lupasi selvittää asian.
Seinäjoen liikuntatoimen ohjeiden mukaan vastuuhenkilö vastaa, eli viikolla Seppo ja sunnuntaina
ei ole merkitty ketään, siis tod. näk. puheenjohtaja.
-Koulun sähkösopimus
Keskusteltiin sähköliittymän hankkimisesta, siirtosopimus tehty Vattenfallin kanssa. Päätettiin, että
Anu hankkii tarjouksen sähkön osalta Seinäjoen Energialta.
-Koulun vesimittarin lukeminen
Koulun vesimittari on luettava. Erkki lupasi hoitaa asian.
Vesimittarin luku on hoidettu.
-Hämäräkytkimen hankinta
Erkki lupasi hankkia koulun kentän valaisimiin kaupungin kanssa sopimillaan ehdoilla
hämäräkytkimen.

Sovittu 150€, ei asennettu, tilattu T.K.
-Koulun kauppahinnan maksaminen
Sovittiin, että koulun kauppahinta maksetaan laskun tultua.
Maksettu ja lainhuudatettu.
-Avanto
Seppo kertoi Louhoksen avannon tilanteesta. Laiturille on asennettava toiset tikkaat sään
lämmetessä. Seppo lupasi hoitaa tikkaiden asennuksen.
-Pukuhuoneen katto vaatisi lisää lämpöeristettä, Erkki lupasi selvittää kaupungilta mahdollisuutta
lisäeristysten hankintaan.
Haettu avustusta asukaslautakunnalta.
6. Haetut avustukset
Asukaslautakunnalle jätettiin avustushakemus 22.03.2011 seuraaviin kohteisiin:
Venestalo-hankkeen aloitukseen, Venestalon leikkikentän kunnostukseen ja laitehankintaan,
Veneskosken louhoksen uimapaikan pukuhuoneiden sisäkattojen ja lattoiden korjaukseen sekä
Venestalon lämmitys- ja ylläpitokuluihin.
7. Kaupungin päätös rahoituksesta
Kaupunki teki päätöksen rahoituksen myöntämisestä sillä ehdolla, että hanke aloitettaisiin v. 2012.
Asiasta on oltu yhteydessä Erkki Välimäkeen hankkeen pysymiseksi alkuperäisessä aikataulussa,
hän ilmaisi kantansa ”eiköhän se järjesty”. Erkki hoitaa jatkoneuvottelut.
8.Viemärikokous
Seinäjoen Vesi Oy järjestää kuulemistilaisuuden koskien viemäriliittymisasiaa Veneskoski-Viitalan,
Jöllön, Knuuttilan ja Luoman alueille Keski-Nurmon koululla 06.04.2011 klo 17.00 alkaen.
Tilaisuuteen saapuu edustajia mm. Seinäjoen Vesi Oy:stä, Seinäjoen kaupungilta sekä alueen
poliitikkoja. Toivotaan runsasta osallistumista. Päätettiin laittaa kokouskutsu myös kyläseuran
sivuille sekä sähköpostiin kyläläisille. Johanna hoitaa.
9. Tulisielupalaveri
Tulisielupalaveri 06.04.2011 klo 18.00 alkaen, tarvittaisiin menijöitä.
Sovittiin esitettävän toiveet mm. jouluaskartelusta, askartelusta/puukäsityöpiiristä, naisten
liikuntatunnista, musiikkileikkikoulusta jne. Lisää ehdotuksia otetaan vastaa sähköpostina seuran
sähköpostiin.
10. Karkkien myynti
Karkkien ja pikkuleipien myyntiä hoitaa Anu. Häneltä saa hakea materiaalia sopimalla asiasta,
karkkien myyntialueet saa häneltä.

11. Venestalon mainonta
Venestalon mainos jukaistiin Liikunta Pohjanmaa lehdessä, mainos oli hyvä ja selkeä. Päätettiin
viedä em. mainosta kauppakeskuksien ilmoitustauluille, Johanna ja Erkki hoitaa.
12. Kuutamohiihto
Kuutamohiihto järjestettiin 19.03.2011 klo. 18.00 alkaen. Osallistuja oli 10.
Heidän kesken järjestetään arvonta tuotepaketista. Anu hoitaa.
13.Roskalaatikon tyhjennys
Venestalon roskalaatikon tyhjennys tapahtuu kerran kuukaudessa, kuun lopussa.
14. Pääsiäistapahtumat
Pääsiäisaskartelu on 16.04.2011 kello 14.00-16.00 Venestalolla. Anu hoitaa askarteluun tarvittavat
välineet.
Pääsiäiskokosta palaveri viikolla 15, ei ma, ti. Pääsiäislauantai on 23.04.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.
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