VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous
aika 23.5.2013 klo 18.30
paikka Venestalo (os.Viitalantie 221 60640 Isokoski)
Läsnä:
Anu Yli-Renko pj
Erkki Vedenjuoksu
Simo Saarimäki
Seppo Ala-Holma
Minna Asiala
Jussi Hautanen
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
3.Ilmoitusasiat
- Maanantaina 10.6.2013 on MLL:n järjestämä tapahtuma Venestalolla. Tarvitaan 4-5 kökkäläistä
apuihin.
- Nuoret Luovat-hankkeen Elyn tarkastus suoritettu ja hyväksytty.
- Farmariin tarvittaisiin kökkätyöläisiä, 6 euroa/tunti saa kyläseura jokaisesta kökkäläisestä.
- Maanantaisin klo 18.00 pelataan pesäpalloa Venestalon kentällä.
-. Kylmälänlammen laituri siirretään veteen.
4.EU-hankkeen tilanne
- hankkeen toinen maksatus siirretään heinäkuun loppuun mihin saakka kerätään kustannuksia.
- Venestalon katon kunnostus tarjouksia otettu ja työhön ryhdytään heinäkuun alku puolella.
- paperit oltava hankkeeseen valmiina heinäkuun loppuun mennessä esim. päiväkirja ja
vuosiraportti.
- remontti edennyt, mutta vauhtia tarvittaisiin lisää.
- kesällä maalataan Venestalo ulkoa päin. Silloin järjestetään iso kökkä ja jokaiselle kyläläiselle
löytyy töitä.
5.Kökkä päivät kesäkuulla 2013
29.5., 5.6., 12.6., 18.5., 26.6.
-kökkä päivät ilmoitetaan netti sivuilla sekä sähköposti laitetaan postituslistalaisille.
6.Kansalaisopiston kanssa yhteistyötä
- kansalaisopisto aloittaa syksyllä piano/kitara tunnit torstaina Venestalolla. Lisätietoa saadaan
seuraavina viikkoina sähköpostilla.
- kansalaisopiston systeemi hieman muuttunut mm. pakollisten osallistujen minimi määrä. Voitaisiin
hakea kylälle myös esim. naisten liikunta ryhmää.

7. Suunniteltiin koko perheen retkeä Ähtärin eläinpuistoon sunnuntaina 7.7.2013
- lähtö aika klo 10.00 ja kotiin lähtö n. 16-17.00.
- Erkki ja Seppo kysyy linja-autojen hintoja.
- Minna kysyy ryhmäalennusta.
8.Muut asiat:
- Erkki hoitaa Venestalon pihaan kyltin, yksityisalue ja asiaton oleskelu kielletty.
- Isokoskentien leikkikenttä loppuu ja laitteet siirretään Venestalolle.
- Murskan laiturin ponttooni on epäkunnossa. Erkki hoitaa asian kaupungille.
- Kyläseuran vuokrahinnat päivitetään. Minna ja Anu hoitaa ne ajantasalle.
- kyläseuran nettisivut kaipaa päivitystä.
- SSU:n järjestämissä Duathlonin SM-kilpailuissa oli kyläseurasta kökkäläisiä. Kökkä ja kilpailu
onnistui odotetusti. Ensi vuodelle suunnitellaan vastaavia kisoja. Tehdään silloinkin mahdollisesti
yhteistyötä SSU:n kanssa.
9.Kokouksen päättäminen.
Kokous päätettiin klo 20.00.

___________________________
Anu Yli-Renko

_________________________
Erkki Vedenjuoksu

