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HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika:   ke 11.02.2015  klo 18:30
Paikka:   Venestalo, Viitalantie 221, 60640 Isokoski

1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laikkiseksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnä: Anu Yli-Renko, Minna Asiala, Marika Lahdenperä, Keijo Kvist, Seppo Ala-Holma, 
Sanna-Maija Thors, Simo Saarimäki, Harri Somppi (uusi) ja Henrietta Maja (uusi).
Poissa: Jussi Hautanen ja Kari Heinström.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Asiala, koska yhdistyksen uutta sihteeriä ei ole vielä 
valittu.

3§
Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjoja ei ollut, joten ne tarkistetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4§
Valitaan sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

sihteeriksi valittiin Harri Somppi
varapuheenjohtajaksi valittiin Keijo Kvist
rahastonhoitajaksi valittiin Jorma Asiala
Henrietta Maja lupautui tekemään jaettavat mainokset.
Yhdistysrekisteriin pitää ilmoittaa sihteerin ja varapuheenjohtajan muutokset.

5§
EU-hankkeen tilanne

Saneeraus alkaa olla pian valmiina ja kaupungin rakennustarkastaja tulee tekemään 
lopputarkastuksen 18.02.-15

6§  
Katsaus kyläseuran taloustilanteeseen ja limittilainan lopettaminen

Keskusteltiin kyläseuran taloustilanteesta   (liite 1.)
Veneskoski-Viitala seura ry:n käyttötilillä on Hyllykallion Oma Säästöpankilta limittilainaa 
3000 € jolla oli tarkoitus saattaa EU-hanke päätökseen. Koska lainalle ei ole enää tarvetta, 
hankkeen päättymisen johdosta ja koska lainasta tulee ylimääräisiä kuluja, päätti hallitus 
lopetta limittilainan. Luoton vakuutena on ollut Veneskoski-Viitala seuran omistaman 
Koulukiinteistön panttikirja numeroltaan 95128.
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7§
Kaupungin liikuntatoimen sopimukset: kuntosali, avanto ja ladut
Kaupungilata ei saada enää korvauksia avantosaunan pyörittämiseen ja kuntosalinkin avustus 
pienentynyt huomattavasti, joten päätettiin että on pakko nostaa kuntosalin käyttömaksuja 
maaliskuun alusta. Keramaksu 2,50 € :iin ja puolen vuoden kausimaksu 60 €:oon. Päätettiin myös 
että koska kuntosalilla käy henkilöitä jotka eivät maksa käytöstä, tullaan tekemään yllätys 
tarkistuskäynttejä salilla.
Avantosaunan vapaaehtoinen käyntimaksu nostetaan ensi syksynä 3 €:oon. Latujen ajosta ja 
kunnossapidosta saadaan vielä kaupungilta hieman korvausta.

8§
Venestalon vuokrahinnat ja varaukset

Koska Venestalon saneeraus on valmis, niin nyt päätettiin nostaa hieman 
vuokrausmaksuja.
– viikonloppu pe-su  390 €
– vuorokausi (24h)  270 €
– 6 – 10 h  120 €
– alle 6 h    90 €
– Nuoppari    30 €  hintaa ei nosteta
– siivous  200 €  hintaa ei nosteta
– varausmaksu  150 € jota ei palauteta, jos varaus perutan.
– Kesä-, heinä- ja elokuulla varattavasissa vain koko viikonloppuja.
– Vuokrahinnat eivät sisällä WC- ja talospapereita, eikä pöytäliinoja.
Keijo päivittää uudet hinnat kyläseuran kotisivuille. 

9§
Kevätkokousasiat: toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Päätettiin että järjestetään sääntömääräinen kevätkokous ke 25.03.-15 klo 18:00 alkaen 
kahvittelulla. 
Kokouksessa käsitellään sääntöje määräämät asiat. Sanna-Maija Thors tekee 
toimintakertomuksen valmiiksi, ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Rahastonhoitaja 
Jorma Asiala tekee tilinpäätöksen.
Keijo laittaa heti ilmoituksen kokouksesta näkyviin kyläseuran sivuille.

10§
Ilmoitusasiat

Tämän vuoden kannatusjäsenmaksu on päätetty syyskokouksessa 10 € jäsenmaksu tulee 
olla maksettuna ennen kevätkokousta, että on äänioikeutettu virallisessa kokouksessa.
Lauantaina 14.02. on Venestalolla Abien vanhojen tanssien jatkot, joten siivuoskökkä 
pidetään su 15.02. alkaen klo 11:00 kaikki mukaan.
Bingoa pidetään joka maanantai, maaliskuun loppuun saakka ja siitä eteenpäin joka toinen 
maanantai.

11§
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.
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12§
Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään la 14.03. klo 17:00 Venestalolla

13§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohta päätti kokouksen klo 20:26

Kokouksen puolesta,

____________________________ _____________________________
Anu Yli-Renko Minna Asiala
puheenjohtaja

JAKELU
Hallituksen jäsenet ja kyläseuran kotisivut


