VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA
12.4.2011

HALLITUKSEN KOKOUS
aika: tiistai 12.4.2011 klo 18.
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Anu Yli-Renko (pj)
Milla Keto-Aro
Seppo Rintamäki
Simo Saarimäki
Jussi Hautanen
Marika Lahdenperä
Erkki Vedenjuoksu
Johanna Koskiahde (sihteeri)
liitteet: esityslista (liite 1)
kehitysjohtaja Erkki Välimäen kirje (liite 2)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.Esityslista
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
4.Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirjaa läpikäytäessä sovittiin, että louhoksen pukuhuoneiden korjaamisen kustannusarvio
laaditaan touko-kesäkuussa.
Anu kertoi, että asukaslautakunnalta on haettu 10 000€. Kyläseuralle on myönnetty 1000€. Syksyllä on
mahdollista hakea lisää avustusta toimintaamme.
5.Ilmoitusasiat
Erkki kertoi, että latujen ajon ja kaukalon ylläpidon laskut on toimitettu kaupungille.
Anu kertoi, että Zumba jatkuu alkavan kesätauon jälkeen jälleen syksyllä.
6.Seinäjoen Vesi Oy:lle lähetettävä jatkovalitus
Sovittiin, että kyläseuran nimissä otetaan yhteyttä kuluttaja-asiamieheen, jos viemäriverkoston
liittymishinta ei muutu tasapuolisemmaksi. Erkki hoitaa asiaa.
Talouskohtaisesti viemäriverkostoon liittymiseen voi hakea lykkäystä ympäristökeskuksesta.
7. Organisoimamme viemärikokouksen (6.4.2011) anti
Viemäriverkoston rakentamiseen liittyvä kuulemistilaisuus onnistui hyvin. Osallistujia oli runsaasti.
Ajankohtainen asia koskettaa monia kyläläisiä.
8.Leikkikentän kohtalo; kunnostetaanko? Tarkistuspöytäkirja
Tarkistuspöytäkirjan mukaan Venestalon pihapiirissä olevan leikkikentän telineet ovat olleet jo

edellisen omistajan (kaupungin) aikana osittain puutteellisessa kunnossa. Lumien sulettua tarkistetaan
telineiden kunto ja poistetaan/korjataan vaarallisiksi käyneet telineet. Asiaan palataan myöhemmin.
9.Pääsiäiskokko
Kokko sytytetään louhoksella pääsiäislauantaina 23.4.2011 klo 20. Paikalla myydään makkaraa,
kahvia, arpoja ja karamelleja. Arpoja myydään klo 20 alkaen tunnin ajan, eli arvonta suoritetaan klo 21.
Tilausuudessa voi myös suorittaa jäsenmaksun. Kokolle lupautuivat töihin ainakin Seppo, Simo, Jussi
ja Johanna.
10. Kesärenkaiden vaihtotapahtuma
Kyläseura järjestää kesärenkaiden vaihtotapahtuman 16.4.2011 klo 14.-17. Hinta on 10 euroa.
11.Kuutamoarpajaisten voittaja ja palkinto
Tuotekassin Kuutamohiihdon arpajaisissa voitti Jorma Taijonlahti. Anu hoitaa asian.
12.Tulisielut-hankkeen järjestöfoorumin anti
Milla kertoi järjestöfoorumin terveiset. Illan teemana oli kansalaisopiston palvelut kylillä. VeneskoskiViitala-seura esitti Seinäjoen kansalaisopistolle toiveen monipuolisten kurssien toteuttamisesta
Venestalolla. Toivelistalla on muun muassa naisten liikuntakurssi, lasten musiikkikerho,
puukäsityöpiiri, askartelua, tanssikurssi, leivontakursseja ym. Tavoitteena on saada kylälle
monipuolista toimintaa. Kansalaisopiston edustajan mukaan lähtökohtaisesti haluttuja kursseja voidaan
järjestää, jos esim. kyläseuran toimesta kootaan kasaan vaadittu määrä osallistujia ja mahdollisesti
myös ehdokas ryhmän vetäjäksi.
13.Linkit seuran nettisivuille
Keskusteltiin nettisivujen kehittämisestä. Asiaan palataan myöhemmin.
14.Rakennusprojektin jatko ja kehittämisjohtaja Erkki Välimäen kirje rahoituksesta
Rahoituksen järjestyttyä ensisijainen asia on lämpöpumppujen hankinta, jotta lämmityskustannuksia
saataisiin pienemmiksi.
Seinäjoen kaupungin kehittämisjohtajan Erkki Välimäen kirje on pöytäkirjan liitteenä. Kirjeestä käy
ilmi, että kaupunki on myöntänyt kylätalon saneeraushankkeeseen kuntarahoitusosuuden ja siten
mahdollistaa yhteisöinvestointihankkeemme. Rahoituksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.
15. Muut asiat
-Äitienpäiväkakut
Sovittiin, että leivotaan äitienpäiväksi myyntiin täytekakkuja:
20 €/ 4 munan kakku ja 25 €/ 6 munan kakku.
Anu hoitaa aineksien hankinnan.
Toteutuksesta vastaavat ainakin Anu, Anu K, Milla ja Johanna.
16.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri
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