
VENESKOSKI-VIITALASEURA RY PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous no 1/2018

Aika:         ke 14.02.2018 klo 18:30
Paikka:     Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen klo 18:49

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

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käytiin läpi edellisen kokouksen (syyskokous) pöytäkirja, allekirjoitukset vielä puuttuu.

4§ Toimihenkilövalinnat v 2018
– varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Vedenjuoksu
– sihteeriksi Minna Asiala
– rahastonhoitajaksi Jorma Asiala
– tiedottajaksi Marika Lahdenperä
– postilaatikko mainosten tekijäksi Sanna-Maija Thors
– nettivastaavaksi Keijo Kvist

Nimenkirjoittajien muutokset puheenjohtajan pitää ilmoittaa Patentti- ja 
rekisterihallitukseen.

5§ Talous
Käytiin läpi talousasiat ja todettiin että öljytilanne pitää tarkistaa ja tilata jos on tarvetta. 
Simo tekee tarkistuksen.

6§ Pääsiäiskokko la 31.3.
Ala-Holman Seppo on kokkovastaava. Heinströmin Kari tekee ilmoituksen kokon 
polttamisesta poliisille.  Lahdenperän Marika ilmoittaa epariin. 
Kokko sytytetään jälleen klo 19:00
Makkaran paistajia tarvitaan monta. Grillin kunnon tarkistaa Saarimäen Simo. Todettiin että 
 grilliä olisi hyvä olla kaksi kappaletta.

7§ Ilmoitusasiat

– Latu- ja lumitilanne on hyvä ja kuutamohiihdot järjestetään pe 2.3. 
klo 18:30-20:00 Mykänristin laavulla makkaraa ja mehua tarjolla hiihtäjille. Sompin 
Harri lupasi hakea makkarat, mehut ja sinapit.



– Avantosaunan tilanne; kiuas on korjattu ja kivet vaihdettu. Kiuas on nyt todella hyvässä 
kunnossa. Käytiin keskustelua siitä miten paljon on tällä hetkellä saunan käyttäjiä jotka 
eivät maksa vapaaehtoista käyntimaksua ja todettiin että syksyllä harkitaan maksun 
vapaaehtoisuudesta luopumisesta ja siirrytään kertamaksuun, joka peritään valvonnan 
kera.

– Kuntosalin tilanne, siivousrinki pelaa, seinät kaipaisivat maalikerrosta, että yleisilme 
kirkastuisi.

– Venestalon seinät kaipaisivat myös maalikerroksen. Valkoista maalia löytyy valmiina.
– Kevättiedote pitää tehdä ja jakaa vkon 8 aikana. Tiedotteeseen pitää laittaa 

kuutamohiihdot, pääsiäiskokko ja kevätkokous.

8§ Muut asiat
Anu Yli-Renko käynyt Fennialla puhumassa vakuutuksista. Todettiin että Fennian 
korvaus esimerkiksi palon sattuessa on liian pieni (273 000 €) (irtaimisto 11 000€ sekin liian 
pieni), mutta Fennia ei ole valmis nostamaan vakuutusarvoa. Pyydetään tarjouksia 
Venestalon, Venestuvan sekä avantosaunan / pukuhuoneen ja grillikatoksen 
vakuutuksista. Tarvitsemme myös talkoo työntekijän tapaturmavakuutuksen. Minna 
Asiala kysyy tarjousta LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalta ja Sompin Harri kysyy Ifiltä.

Seinäjoen 4H-yhdistys on tiedustellut mahdollista yhteistyötä hankkeesta työllistää nuoria.
Periaattessa olemme valmiita yhteistyölle, kunhan löytyisi meidän tarkoitukseen soveltuvia 
töitä nuorille.

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10

Kokouksen puolesta,

_____________________________ _____________________________
Anu Yli-Renko Minna Asiala
puheenjohtja sihteeri


