VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
AIKA: Tiistaina 7.2.2017
PAIKKA: Venestalo
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä: Anu Yli-Renko, Minna Asiala, Marika Lahdenperä, Seppo Ala-Holma, Sanna-Maija Thors,
Simo Saarimäki ja Harri Somppi. Poissa: Jussi Hautanen, Kari Heinström, Henrietta Maja ja Seppo
Rasku(uusi).
Kokouksen sihteeriksi valittiin Harri Somppi.
3§ Valitaan sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Sihteeriksi valittiin Harri Somppi, varapuheenjohtajaksi valittiin Keijo Kvist ja rahastonhoitajaksi
valittiin Jorma Asiala. Sanna-Maija Thors lupautui mainosten tekijäksi. Minna Asiala lupautui
yhdistyksen tiedottajaksi.

4§ Kevätkokousasiat: toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Päätettiin että
järjestetään sääntömääräinen kevätkokous ti 21.3.2017 klo 18:00 alkaen kahvittelulla. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Sanna-Maija Thors tekee toimintakertomuksen.
Rahastonhoitaja Jorma Asiala tekee tilinpäätöksen. Keijo laittaa ilmoituksen kokouksesta näkyviin
kyläseuran sivuille sekä lähettää sähköpostin postituslistalaisille.
5§ Kuntosali
Kevään suursiivot tehty su 6.2.2017 kuntosalille.
Suunniteltiin tilan ”siistimiseksi” ja viihtyvyyden lisäämiseksi seinien ja katon maalausta. Laitetaan
kyselyä vuokraajalle, mikäli hän hankkisi maalit niin kyläseura kökkätyönä hoitaisi maalaamisen.
Lisäksi muutamaan laitteeseen nahkaiset osat tarvitsevat korjaamista. Minna hankkii nahkaa.
Kuntosalilla mukavasti käyttäjiä.
6§ Suuri kyläjuhla 26.8.2017
Suomi 100 v teemalla suunniteltiin suurta kyläjuhlaa. Otetaan vastaan ideoita, mitä VeneskoskiViitala seuran kyläjuhlassa tehdään ja nähdään.
7§ Pääsiäinen
Perinteinen pääsiäiskokon poltto jälleen pääsiäislauantaina 15.4. klo 19.00.
Seppa Ala-Holma lupautui kokko vastaavaksi. Minna Asiala laittaa ilmoituksen Epariin. Keijo
Kvist sai tehtäväksi tehdä kokon poltto ilmoituksen pelastuslaitokselle sekä lähettää kyläläisille
sähköpostia ja lisää tapahtuman myös kyläseuran nettisivuille. Kari Heinström vie tiedon poliisille
tapahtumasta.
Sunnuntaina 9.4.2017 klo 17-19.00 järjestetään lasten pääsiäisaskartelu Venestalolla. Tarjolla
lapsille mehua ja pientä purtavaa. Askartelu on ilmainen. Sanna-Maija ja Henrietta lupautuivat
hoitamaan järjestelyn ja tapahtuman.
8§ Kesätyöntekijä kyläseuralle
Otetaan selvää mahdollisuudesta palkata kesätyöntekijä kyläseuralle. Liiveriltä saadusta

sähköpostista tarkistetaan millaisin ehdoin palkkaus mahdollista. Minna Asiala lupasi ottaa asiasta
selvää.
9§ Kyläseuran talous
Käytiin läpi kyläseuran raha tilanne.
10§ Avantosauna
Avantosauna lämpiää keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 17-19.00. Lämmitys toiminut kökkähengellä
nyt hyvin.
Kiukaasta tullut palautetta saunojilta että savuttaa sisälle. Jopa liekkiä nähty. Harri ja Simo ovat
tarkastaneet kiukaan eikä mitään vikaa löytynyt. Totesimme että puukiukaasta voi mahdollisesti
tulla savua luukkua avatessa kun puita lisätään.
Puhuttiin murskan ympäristössä olevista puista, joista tippuu lehtiä mitkä sotkevat uimapaikan
veden. Harri Somppi lupautui olemaan yhteydessä Seinäjoen kaupungin puutarhuriin asiasta.
Avannolla ollut erittäin hyvin käyttäjiä. Valitettavasti vain käyttäjät eivät laita nimeän listaan
eivätkä maksa käynti maksua. Kyläseuran hankala seurata, kuinka saunomassa käy väkiä.
11§ Leikkikenttätoimintaa kesäkuulle
Seinäjoen kaupunki lupautunut järjestämään leikkikenttätoimintaa Venestalon pihapiirissä
kesäkuulla. Kyläseura lupautui antamaan kerhon käyttöön myös nuorisotilan.
12§ Ilmoitusasiat
Tämän vuoden kannatusjäsenmaksu on päätetty syyskokouksessa 10 € jäsenmaksu tulee olla
maksettuna ennen kevätkokousta, että on äänioikeutettu virallisessa kokouksessa.
Nurmon Jymyn lentopalloilijat pitävat bingoa joka maanantai Venestalolla.
Lauantaina 12.2.2017 klo 9.00 pidetään puidenkaatokökkä Venestalon pihapiirissä.
Kylätalon suursiivot su 19.2.2017 alkaen klo 11.00. Jokaiselle löytyy tekemistä.
13§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30
Kokouksen puolesta
Anu Yli-Renko Harri Somppi
puheenjohtaja sihteeri

