
VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika:     pe 17.01.2014  klo 18:00
Paikka:  Venestalo, Viitalantie 221, 60640 Isokoski

1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Asiala.
 paikalla: Anu Yli-Renko, Erkki Vedenjuoksu, Keijo Kvist, Simo Saarimäki,       
               Hanna Latvatalo, Minna Asiala, Seppo Ala-Holma ja Sanna-Maija 
               Thors (uusi jäsen).
 poissa: Marika Lahdenperä, Kari Heinström ja Jussi Hautanen

3§
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

4§
Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirjan pääkohdat käytiin läpi.

5§
Valitaan sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

Sihteeriksi valittiin uusi hallituksen jäsen Sanna-Maija Thors, 
varapuheenjohtajana jatkaa Erkki Vedenjuoksu ja rahastonhoitajana Jorma 
Asiala.
Yhdistysrekisteriin täytyy tehdä muutos sihteerin vaihtumisesta.

6§
Katsaus kyläseuran taloustilanteeseen

Keskusteltiin hankkeen rahatilanteesta ja Venestalon vuokraus tilanteesta.

7§
Saneeraushankkeen kökkäpäivät

Tammi-helmikuun kökkäpäiviksi sovittiin 
vko 4. ti 21.01. ja ke 22.01. 
vko 5. ti 28.01. ja ke 29.01.
vko 6. ti 04.02. ja pe 07.02.
vko 7. ti 11.02. ja ke 12.02.
vko 8. ti 18.02. ja ke 19.02.
vko 9 on hiihtolomaviikko joten silloin pidetään taukoa.



8§
EU-hankkeen tilanne / haetut tarjoukset

Erkki pyytänyt kolme tarjousta alakerran uudesta muovimatosta, tarjouksia
odotellaan. Ennen muovimaton asennusta täytyy oviaukkojen 
suurennus olla tehtynä. 
Hankkeen seurantatietolomakeen Erkki täyttänyt, jonka puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja allekirjoitti.

9§
Kiinnitysten haku

Hallitus päätti  hakea  kiinnitystä Koulu nimiselle tilalle Rnro 743-409-10-12  
100 000:n euron arvosta. 

10§
Seuran sivujen päivitys

Keijo hoitaa päivittämistä, lisätään kuvia Venestalon sisältä.
Minna ottaa sähköpostien hoidon, Keijo opastaa käytön.

11§
Kuntosali, juoma-automaatti hankittu

Käytiin keskustelua juoma-automaatin tarpeellisuudesta ja sijainnista 
kuntosalilla. Erkki selvittä vuokranantajan kanssa asiaa.

12§
Kaupungin liikuntatoimen sopimukset: kuntosali, avantosauna ja ladut

Kuntosalin ja latujen ajojen sopimukset tälle vuodelle kunnossa. 
Avantosaunan sopimus kevätkaudelle myös tehty.

13§
Muut asiat

● Bingo jatkuu Venestalolla tammi-helmikuun ajan joka maanantai ja siitä 
eteenpäin parillisten viikkojen maanataina.
● Ensi viikon torstaina 23.01. klo 18:00 kulttuuritapaaminen Venestalolla, 
asialistalla esimerkiksi kesäjuhlat, hallituksen jäsenet tapaamiseen mukaan.
● Venestlon vuokriin päätettiin lisätä 10 – 12 tunnin vuokramaksu 100 €
tällä hetkellä muut vuokrahinnat ovat 1 - 6 h 70 €, 24 h 250 € ja viikonloppu 
320 € sekä siivous 200 €
Anu päivittänyt myös muut vuokrahinnat.
● Kotiseutuliittoon liittymisestä oli tullut esitteitä, mutta käydyn keskustelun 
perusteella päätettiin, että ei ainakaan tänä vuonna siihen liitytä.
● Päätettiin mennä tekemään porukalla kuntosaliin perusteelliset kevät siivot 
sunnuntaina 19.01. klo 12.

14§ 
Kokouksen päättäminen

Puheejohtaja päätti kokouksen klo 19:45

Kokouksen puolesta,

________________________ ________________________
Anu Yli-Renko Minna Asiala
puheenjohtaja  sihteeri
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