VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA 27.2.2012

Hallituksen kokous
aika: maanantai 27.2.2012 klo 18.30
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 18.30.
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4.Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
Kiireisin asia on suihkukoppien hankinta, Erkki lupasi hoitaa asiaa eteenpäin. Tarjoukset hankitaan
sekä 80cm että 90 cm kirkaslasisista kopeista.
5.Ilmoitusasiat
Erkki ja Johanna kertoivat kuulumisia järjestöfoorumista, joka järjestettiin Nurmoo-talolla 22.2.
6.Saneeraushankkeen tilanne: seurantalomake, vuosiraportin teko, kuntarahaosuus
Vuosittainen hankkeen seurantalomake on toimitettu ELY:lle. Maaliskuun loppuun mennessä on
laadittava ja toimitettava vuosiraportti ELY:lle. Johanna laatii vuosiraportin.
Tässä vaiheessa päätettiin toteuttaa keittiön hankinnat eli uusi jääkaappi, pakastin ja hella. Astiaston
hankintaa aletaan myös suunnitella kartoittamalla hyvät ja laadukkaat astiastovaihtoehdot.
Ilmalämpöpumput asennetaan myös lähiviikkoina Venestalolle.
7.Saneeraushankkeen tuen ensimmäinen haku ELY:stä
Toukokuun loppuun mennessä on haettava ensimmäinen maksatusosuus. Erkki, Anu, Minna ja
Jorma vastaavat maksatushakemuksen tekemisestä.
8.Maankäyttösopimus rajanaapurin kanssa
Käytiin läpi kyläseuran ja rajanaapurin välinen sopimus maankäyttöoikeudesta.

9.Kevään tapahtumat
Keväällä on luvassa runsaasti tapahtumia kaikenikäisille kyläläisille!
– Kuutamohiihto keskiviikkona 7.3. klo 18-20.30. Mykänristin laavulla tarjolla mehua ja
makkaraa.
– Perheen ulkoilupäivä Lankarissa 10.3. klo 12-14. (Keijo, Jussi, Erkki, Johanna, Simo)
– miesten kuntosali-illat Toivola-hallissa, tiistait 6.3. ja 13.3. klo 19.30
– Ämmälänkylässä jooga maanantaina 5.3., 12.3. ja 19.3. klo 18.30-20. Jooga on ilmainen.
– Veneskoski-Viitala-seuran kevätkokous torstaina 22.3. klo 18.
– Muusa-taidepajassa saviveistosten tekoa tiistaina 27.3. klo 17-20.
– kesärenkaidenvaihtopäivä huhtikuussa
– keppihevoskurssi Venestalolla lauantaina 14.4.
– Naisten hemmottelupäivä Venestalolla lauantaina 28.4. alkaen klo 17. Ookko kunnoshankkeen kanssa yhteistyönä. Ohjelmassa värianalyysi, alusvaate- ja meikkiesittely,
tarjoilua.
10.Nuoret Luovat!- hanke
Erkki esitteli Nuoret Luovat!-hankkeen sopimusta ja sovittiin, että hankinnat tehdään, kun
lopullinen päätös rahoituksesta on saatu. Kyläseura hankkii hankerahoituksen turvin kylän nuorten
aktivoimiseksi sähköpianon, kannettavan tietokoneen ja videotykin.
11.Venestalon kökät
Saneeraushankkeeseen liittyen kokoonnutaan kökkiin viikoittain. Seuraava kökkä to 1.3.
12.Avantosaunan tilanne
Keskusteltiin avantosaunan tilanteesta. Polttopuiden menekki on jatkunut suurena.
Anu hankkii lisää avaimia lämmitysrinkiä varten. Sauna tiivistetään.
13.Kohdeavustus
Keskusteltiin mahdollisuudesta hakea kaupungilta kohdeavustusta. Palataan asiaan tuonnempana.
14.Muut asiat
Venestalolle tarvittaisiin pikaisesti sänkyjä yöpyjiä varten! Kiitollisena vastaanotetaan ylimääräiset
hyväkuntoiset sängyt.
15.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri

