VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
ti 23.10.2012 klo 18:30
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.
 paikalla: Anu Yli-Renko, Erkki Vedenjuoksu, Keijo Kvist, Simo
Saarimäki,Jussi Hautanen, Minna Asiala, Johanna Koskiahde.
 poissa: Marika Lahdenperä, Kari Heinström, Milla Keto-Aro, Antti Valli.
3§
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirjan pääkohdat käytiin läpi.
4§
Ilmoitusasiat
- Bingo jatkuu nyt joka maanantai 03.12.-12 saakka. Varasivat bingon
jatkumaan myös ensi vuodelle 14.01. – 03.06.2013 joka toinen
maanantai.
- Latupohjakökkä ollut la 20.10.
- Torstaina 25.10. tulee miehet pystyttämään jääkiekkokaukalon.
- Kaupungin liikuntatoimen kanssa Anu ja Erkki sopineet saatavista
avuista ym. käytännön asioista, vanhoilla sopimuksilla mennään
tulevakin vuosi.
- Kansalaisopistoon oltu yhteydessä pianotuntien järjestämisestä
Venestalolla. Kiinnostustakin olisi, mutta tällä hetkellä
Kansalaiopiston budjetissa ei ole varaa järjestää.
- Salivuorolla pelataan lentopalloa Keski-Nurmon koululla ti 18:15 –
19:30
5§
Nuorten koordinointihanke Nuoret luovat
Ke 31.10. klo 18:00 otetaan kuva hankerahoituksella hankituista
laitteista, nuorien kera. Keijo ilmoittaa ajankohdan hanke vastaaville,
jos haluavat tulla itse paikalle.

6§
Venestalon vuokrat 2013
Touko-, kesä-, ja heinäkuulla vuokrataan vain kokonaisia viikonloppuja,
tästä tieto löytyy jo nettisivuilta.
Vuokrahinnoiksi päätettiin;
siivous
200,pe – su
320,24 h
250,1–6h
70,yöpyminen 20,-/hlö
7§
Kyläkööri tiedotuslehti
Kolmen seutukunnan Kyläkööri tiedotuslehdestä tullut pyyntö lyhyistä
jutuista ja kuvista, mitä kyläseurassa tapahtuu. Lehti ilmestyy
marraskuun lopulla ja aineiston on oltava perillä 02.11. Johanna hoitaa
jutut ja kuvat, sekä tapahtumakalenterin, ajalle joulukuu 2012 –
toukokuu 2013 esim pääsiäiskokko, laskiaistiistai ja talvinen koko
perheen ulkoilutapahtuma.
8§
Kylän joulunavaus
Ti 27.11. kylän joulunavaus Venestalolla.
Anu kysyy Keskisen Anua puuron keittoon ja Joulupukkia paikalle.
Seurakunta hoitaa askartelun yläkerrassa, Erkki kysyy pappia.
Muuta mahdollista ohjelmaa;
- satunurkkaus
- ongintaa
- työharjoittelu tytöiltä jotain ohjelmaa lapsille.
- kasvomaalausta
- mahdollinen oma askartelu
- kuusen korkeuden arviointi
- arpajaiset; 2 tuotekoria
9§
Muut asiat
Kökkäpäivänmäärät: ke 31.10., 7.11., 14.11., to 22.11., to 29.11., ti
04.12., ke 12.12.
Syyskokous 08.11. Johanna tekee toimintasuunnitelman vuodelle 2013
ja Jorma tekee tulo- ja menoarvion.
Mietitään yhdistyksen papereiden näyttämistä Tilitoimistoyrittäjä Sari
Poolalle.
Arvottiin pyöräilykampanjaan osallistujien kesken palkinnot:
Intersportin juomapullot voittivat, Anna-Liisa Hyttinen, Pekka
Elemeranta, Tarja Tieaho, Seppo Rasku, Kari Erkkilä ja Piia Röyhkiö.
Supersportin lahjoittamat kypärät saivat Susanna Rajala ja Marjaana
Fält.

10§
Kokouksen päättäminen
Puheejohtaja päätti kokouksen klo 20:35

Kokouksen puolesta,

________________________
Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

________________________
Minna Asiala
sihteeri

