VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
aika: perjantai 18.5.2012 klo 18.
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Anu Yli-Renko (pj)
Erkki Vedenjuoksu
Kari Heinström
Minna Asiala
Marika Lahdenperä
Keijo Kvist
Simo Saarimäki
Johanna Koskiahde (sihteeri)

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4.Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisten kokousten pöytäkirjat.
5.Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioista.
6.Menneet tapahtumat
Kyläseuran kevät on ollut varsin toimelias! Ookko kunnos-hankkeen kanssa toteutettu Naistenilta
oli menestys, samoin keppihevoskurssi. Lankarin perheulkoilutapahtuma maaliskuussa onnistui
hyvin, mutta perheliikuntailloissa mukana oli vain 3 perhettä. Kotiseutuiltaan ei ensimmäisellä
kerralla lähtenyt mukaan kyläläisiä, mutta mahdollisesti järjestetään uusi ilta: kutsutaan
henkilökohtaisesti ihmisiä mukaan. Renkaidenvaihtopäivän haasteeksi muodostui räntäsade, vain 4
autoa uskaltautui kesärenkaiden vaihtoon. Äitienpäiväkakkutapahtuma onnistui hyvin, 17 kaakkua
tehtiin. Pääsiäiskokkotapahtuma sujui perinteisesti hyvin.
7.Saneeraushankkeen tilanne
Erkki kertoi maksatushakemuksen tilanteesta, hakemus on toimitettu ELY:yn vaadittujen
asiakirjojen kanssa (hankepäiväkirja, vuosiraportti, talkootyölomakkeet). Tiedoksi, että tehdyt
ylimääräiset talkootyötunnit jäävät ”pankkiin” ELY:n arkistoon.
8.Tilien taseet, tulevat menot ja kaupungilta saadut avustukset
Käytiin läpi tilien tilanne. Latukorvaus on maksettu tilille. Kaupungilta on haettu avustusta
kesäretkeen ja saatu sitä 1300 €.

9.Kesän tapahtumat: retki Pietarsaareen ja kesäjuhlat
Kaupungilta saadun avustuksen myötä toteutuu kaikenikäisille kyläläisille tarkoitettu kesäretki
Pietarsaareen lauantaina 7.7.! Alustavaa ohjelmaa: aamulla klo 8:30 linja-auto lähtee Venestalolta –
klo 10.30 laiva odottaa rannassa -ruokailu noin klo 12.- kotimatkalle klo 16., perillä noin klo 18.
Viimeinen ilmoittautuminen 1.7. Keijolle . Tiedustelut ja ilmoittautuminen klo 16. jälkeen, soittaen
tai s-postilla. Mukaan mahtuu 44 henkilöä, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kesäjuhlat: lauantaina 4.8. Kari selvittää anniskeluoikeusluvat jne. Ohjelmassa mm. lasten
olympialaiset, mynttäys kolikolla, musisointia kylän voimin, illalla orkesteri soittamaan.
Tapahtumaan vuokrataan iso teltta, Erkki kyselee telttaa. Suunnitteluporukkaan kysytään: Marika,
Katja/Jussi, Anu, Keijo, TimoK, Jorma, Kari, Simo. Palaveri päivän ohjelmasta torstaina 31.5. klo
18. Venestalolla.
10.Nuoret luovat!- hanke
Kesäkuun loppuun mennessä (30.6.) on haettava hankeraha Liiveri ry:stä. Hankinnat tehdään
rahoituspäätöksen tultua. Erkki hoitaa hanketta.
11. Polttopuiden jako lainaajille
Talven aikana kuivaa polttopuuta avantosaunan tarpeisiin lainanneille jaetaan nyt vastaava määrä
polttopuuta Venestalon polttopuuvarastosta.
12.Avantosaunan tilanne
Polttopuut on haettava pois ennen kesälomien alkua. Avantosaunaharrastajien kanssa sovitaan
siivouksesta. Pukukopit on saatava käyttöön kesäksi.
13.Kevätsiivouskökkä Venestalon ympäristössä ja kevään muut kökät
Lauantaina 19.5. on pihakökkä. Seuraava pihakökkä keskiviikkona 23.5. klo 18. alkaen. Eteisen
lattian purkaminen aloitetaan yo-juhlien jälkeen.
14.Muut asiat
– Selvitetään mahdollisuutta tehdä sopimus bingoyrittäjän kanssa, mahdollisesti tarjolla
bingoa Venestalolla maanantaisi elokuusta alkaen
– Pyörätie Kuortaneentielle- kirjelmän laadinta
– Punttisalin vuokran tarkistus: hyväksytään Jouko Valkaman esittämä tarjous
– Punttisalille uusi traineri , tarjous tehdään, Anu hoitaa
– Tehdään mainos tiloista pitopalveluyrityksille, Johanna hoitaa
– Kahvinkeittimen hankinta, Anu hankkii tarjouksia
– Laituri on asennettu Kylmälänlammelle, pajupusikot raivattu lammen ympäriltä
– Järjestetään perinteinen Pyöräilykampanja heinä-elokuun ajan. Kilometrivihot Viitalantien
alussa ja Isokoskentiellä Asialan pihassa kierrätyspostilaatikossa. Vihkoon merkitään
poljettu kilometrimäärä. Kaikkien pyöräilleiden kesken arvotaan lahjakortteja. Minna ja
Erkki kysyy lahjoituksia.
– Retki traktorimuseoon kesällä. Arki-ilta viikolla 23 tai 24, klo 18. Anu hoitaa varauksen.
– Tiedotteista: lopetetaan paperiversiot, sillä www-sivuilla ja s-postilla tiedotetaan. Jos
sähköposti ei ole käytössä, voi tilata paperiversion sihteeriltä.
– Yhteislauluilta kesälle, Johanna selvittää asiaa Tulisielut-hankkeesta.
– Kaupungin leikkikenttätoiminta kesäkuussa Venestalolla
– Englanninkielistä leikkikenttätoimintaa 2.-6.7. klo 10-12. Venestalolla.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri

