VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA 12.1.2012

Hallituksen järjestäytymiskokous
aika: torstaina 12.1.2012 klo 18.
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Anu Yli-Renko (pj)
Kari Heinström
Keijo Kvist
Marika Lahdenperä
Erkki Vedenjuoksu
Minna Asiala
Simo Saarimäki
Jussi Hautanen
Johanna Koskiahde (sihteeri)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2012
Kyläseuran varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2012 valittiin Erkki Vedenjuoksu.
4. Kuntosalin siivousrinki
Nyt siivousringissä on yhdeksän vapaaehtoista. Jokainen vapaaehtoinen siivoaja on tervetullut.
Keskusteltiin punttisalin tilanteesta. Vesivahinko on korjattu ja uusi hana vaihdettu.
5. Avantosauna
Keskusteltiin avantosaunan tilanteesta. Kyläseura huolehtii polttopuut saunalle.
6. Hankerahoituksen tilanne
Kaupungilta on saatu toinen erä hankerahoituksen osuudesta. Haetaan seuraava hankerahaosuus
kevään kuluessa.
7. Nuoret luovat!- koordinointihanke
Kyläseuralle on myönnetty Nuoret luovat!- koordinointihankeen hankerahaa.
Hankerahalla kyläseura hankkii paikallisen nuorisokulttuurin edistämiseksi sähköpianon,
kannettavan tietokoneen ja videotykin.
8. Zumba
Zumba alkaa ensi viikolla (viikko 3), Anu kysyy toistakin vetäjää Zumbaan.
9. Kyläseuran salivuoro Keski-Nurmon koululla tiistaisin klo 18.15-19.30
Hallitus kannustaa kyläläisiä osallistumaan kylän omaan salivuoroon ja näyttää esimerkkiä
lähtemällä mukaan sankoin joukoin tiistaina 17.1., jolloin salivuorolla pelataan lentopalloa.
10. Oma-säästöpankilta avustus haettavissa tammikuun aikana
Kyläseura hakee avustusta monipuolisen toimintansa ylläpitämiseen ja lämmityskustannuksiin.

11. Palaveri naisten hyvinvointipäivästä
Anu ja Minna osallistuvat kyläseuran edustajina.
12. Ookko kunnos-hankkeen kanssa järjestettävä perheiden ulkoilupäivä
Keski-Nurmon seura, MTK ja Veneskoski-Viitala-seura yhteistyössä järjestävät koko perheen
ulkoilupäivän Lankarissa lauantaina 10.3. klo 12-14. Palaveri järjestelyistä 22.2.
Ohjelmassa mm.
-arpamyyntiä (V-V-seura vastaa kolmesta tuotekorista, Anu hoitaa. Simo lupautui myimään arpoja)
-moottorikelkka/mönkijäkyytiä lapsille (Erkki/Jussi hoitaa)
-hevoskärryajelua/talutusratsastusta
-makkaraa ilmaiseksi osallistujille
-kasvomaalausta, kysytään maalaajaksi Millaa
13. Talkoopäiväkirja ja remonttipäiväkirja
Talkoopäiväkirja ja remonttipäiväkirjat on saatettava ajantasalle. Anu ja Johanna hoitaa asian.
14. Ilmalämpöpumppu ja suihkukopit
Ilmalämpöpumput on tilattu ja tulossa.
Suihkukopit on saatava valmiiksi 20.4. mennessä. Kaupungilta on haettu rahaa suihkukoppeihin.
15. Muut asiat
-Kinkerit järjestetään 13.2. Venestalolla.
-Pääsiäisaskartelu järjestetään 27.3. Venestalolla.
-Kyläseuran kevätkokous järjestetään torstaina 22.3. klo 18.00 (Johanna laatii toimintakertomuksen,
Jorma tilinpäätöksen).
-Järjestetään kevään aikana keppihevoskurssi lapsille.
-Keskiviikkoisin klo 18-20 Jussi Heinström ja Sami Pihlaja vetävät nuorten biljardikerhoa
Venestuvalla.
-Kesäaikana Venestaloa vuokrataan vain koko viikonlopuksi, eli perjantaista sunnuntaihin.
-Selvitetään, mistä voidaan hakea avustusta valokuvauskerhon järjestämiseen.
-Seuraava kökkä torstaina 19.1.2012. klo 17. alkaen.
-Seuraavan jaettavan mainoksen mukana jaetaan myös vuoden 2012 jäsenmaksun tilinsiirtolomake.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri

