
VENESKOSKI-VIITALASEURA RY PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous no 3/2018

Aika:         ke 27.06.2018 klo 18:30
Paikka:     Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen klo 18:35

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvalaiseksi
Läsnä: Anu Yli-Renko(3/3), Asiala Minna(3/3), Lahdenperä Marika(3/3), Rasku Seppo(3/3), 
Somppi Harri(3/3), Valli Kirsi(3/3) sekä Vedenjuoksu Erkki(3/3)
Poissa: Ala-Holma Seppo(2/3), Hautanen Jussi(1/3), Simo Saarimäki(1/3),Heinström 
Kari(0/3), Kvist Keijo(0/3).

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 19.04.-18 käytiin läpi ja hyväksyttiin allekirjoituksin.

5§ Talous
Talous kunnossa. Ennen syksyä pitää tilata lämmitysöljyä.
Kylien ja kaupunginosien kehittämisavustusta, kyläseuran 30-vuotisjuhliin saatiin 1 500 €

6§ Tietosuoja-asetus
Minna Asiala on tehnyt rekisteriselosteen ja lähettänyt sen kaikille hallistuslaisille 
sähköpostilla. Päätettiin että rekisteriseloste laitetaan kyläseuran kotisivuille, Keijo Kvistin 
homma.

7§ Kylien ja kaupunginosien kehittämisavustukset / Kyläseuran 30-vuotisjuhlat 18.08.-18
- juhlat alkaen klo 16 ruokailulla, Maa- ja kotitalousnaisia voisi kysyä ruuan tekoon ja  
tarjoiluun.
- Harri tiedustelee kokonaisen palvatun sian hinnan, jos liian kallis ruokana esim lihakeitto.
- Kyläbingo noin klo 17 Jymyn vetämänä ? Anu tiedustelee
-  Harri kysyy taikuri Markku Anttilaa, mitä kustantaisi.
- askartelua Anu kysyy 4H kerholta.
- kasvomaalaukseen Kirsi kysyy Ellaa + kaveria.
- Kirsi kysyy myös poikien bändiä kylältä esiintymään noin klo 18.
- "Kylän mestari" frisbeegolf -kisa koko perheille, 
1. palkinto pallogrilli + hiilet, 2. palkinto kesäpeli, 3. palkinto tikkataulu+tikat
- noin klo 20 jatkuu K-18 illanvietto, yllätysohjelmaa, leikkimielisiä kilpailuja esim 
köydenveto, tikan tarkkuusheitto, tynnyriin pallon heitto ja jokin muu.
- illaksi grilli ja makkaraa.
- iltbändi? (Takamaa Pekka & Kati Särmö ?)
- illaksi pitäisi saada järjestyksenvalvoja.



8§ Remontit / talkoot
- lisäeristys puhallusvillalla tehty, sisämaalaukset tehty. 
- Lipan tunkkaus ja ulkorakennuksen maalaus vielä tekemättä, sekä polttopuita. Kuntosalin 
maalaus myös vielä listalla.

7§ Ilmoitusasiat
Latujenajosta uusi sopimus tehty kaudella 2018-19

8§ Muut asiat
Päätettiin että kylätalolle pitää osta toinenkin iso kahvinkeitin.
Perinteiset onki-kilpailut Kylmälänlammella pe 10.08. klo 18:00 - 20:00 Raskun Sepolla jo 
palkintoja valmiina.

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25

Kokouksen puolesta,

________________________________ ____________________________
Pj. Anu Yli-Renko sihteeri Minna Asiala


