VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous
aika: 7.11.2013 klo 18.30
paikka: Venestupa (os.Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä:
Anu Yli-Renko (pj)
Erkki Vedenjuoksu
Simo Saarimäki
Hanna Latvatalo
Keijo Kvist
Seppo Ala-Holma
Jussi Hautanen
Minna Asiala
Johanna Koskiahde (sihteeri)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Ilmoitusasiat
Veneskoski-Viitala-seuran toiminnasta julkaistaan juttu Nurmon Joulu-lehdessä. Juttuun on
haastateltu Anua ja Erkkiä.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. EU-hankkeen tilanne, hankkeen rakennusluvat, ylä- ja alakerran projektit
Erkki kertoi, että rakennusluvat yläkerran projektiin ja saunatiloihin on hankittu.
Pelastussuunnitelma on päivitettävä palotarkastuslausunnon mukaisesti. Vuoden alussa
aloitetaan alakerran lattioiden uusiminen.
6. Saneeraushankkeen kökkäpäivät
Seuraavat kökkäpäivät kylätalolla ovat
ti 12.11., pe 15.11.,ti 19.11, ke 20.11., ti 3.12., ke 4.12., ke 11.12., pe 13.12.
7. Katsaus kyläseuran taloustilanteeseen
Käytiin läpi hanketilin tilanne.
8. Syyskokous
Syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11.2013 klo 18 Venestalolla. Jorma laatii
kokoukseen talousarvion vuodelle 2014, Johanna laatii toimintasuunnitelman 2014.
9. Riitta Ylimäen metsähanke
Käsiteltiin asia. Kyläseuran hallitus suhtautuu asiaan myötämielisesti. Johanna laatii
vastauksen Ylimäelle.
10. Muovikuula-aseet Venestalon alueella
Laki kieltää muovikuula-aseiden käytön julkisilla paikoilla ja alueilla. Kylätalon ympäristö on

julkinen alue. Venestalon alueella ja ympäristössä ei saa käyttää muovikuula-aseita tai
muita vastaavia aseita.
11. Kotikylän Joulunavaus
Perinteinen Joulunavaus järjestetään keskiviikkona 27.11. klo 17.30 alkaen.
Tiistaina 26.11. kokoonnutaan valmistelemaan juhlaa kylätaloille klo 17.30 alkaen.
-puuronkeitto ke päivällä, tarjolla puuro, joulutortut, kahvi
-puuromaksu, summa oman harkinnan mukaan
-Marika hoitaa tuotekorit 2kpl arpajaisiin
-Kari kysyy arpapalkintoja Vaasan leipomosta
-Simo myi arpoja
-keittiössä töissä Hanna, Marika
-Anu hankkii 3 suklaarasiaa palkinnoiksi kuusen korkeuden arvaajalle ja mantelin saaneille
-Anu hankkii puuroainekset ja joulutortut
-Anu hankkii joulukalenterit lapsille, noin 80 kpl
-Tuomo hankkii kuusen pihaan
-Annelia kysytään satunurkkaukseen satutädiksi
-kasvomaalaukseen kysytään Emiliaa
-Johanna laatii tapahtuman mainoksen
-Johanna hoitaa askartelun
-seurakunta tulossa myös mukaan, Erkki hoitaa
-Joulupukki saapuu paikalle, lapset voivat tuoda kirjeitä pukille postilaatikkoon
-Anu kysyy musisointiin Kankaan perhettä
12. Luistelukaukalo
Luistelukaukalo on pystytetty kylätalon kentälle.
13. Kaupungin liikuntatoimen sopimukset: kuntosali, avantosauna ja latujen ajo
Erkki on hoitanut sopimukset liikuntatoimen kanssa. Ensi vuosi mennään kuten
aiemmatkin. Toiminta-avustukset on haettava kaupungilta joka syksy seuraavalle vuodelle.
14. Lakeuden noutajakoirayhdistyksen vuokrasopimus
Vuokrasopimuksessa Lakeuden Noutajakoirayhdistyksen kanssa on 6kk irtisanomisaika.
Mahdollisen saunanrakennusprojektin alkaessa ehdotetaan noutajayhdistykselle
vuokratilojen siirtämistä peltivajaan.
15. Muut asiat
Ei muita asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri

