VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen järjestäytymiskokous
aika: torstai 31.1.2013 klo 18.
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä: Anu Yli-Renko (pj)
Erkki Vedenjuoksu
Minna Asiala
Hanna Latvatalo
Seppo Ala-Holma
Simo Saarimäki
Keijo Kvist
Marika Lahdenperä
Johanna Koskiahde (sihteeri)

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Ilmoitusasiat
-Pelastussuunnitelma on tekeillä. Simo hoitaa asiaa. Jauhesammuttimet on uusittu 31.1.2013.
-Simo kertoi avantosaunan kuulumisia, avantosaunalle on viety runsaasti puita talven aikana.
-Erkki kertoi, että Oma-säästöpankin palvelumaksut nousee hieman.
-Erkki kertoi, että lämmitysöljyä on ostettu 17.1.2013 (23.8.2012 edellisen kerran) 2500 litraa.
Lämpöpumput on tuoneet selkeästi säästöä.
-Anu esitteli Seinäjoen kulttuuritoimelta tulleen viestin, jossa tiedusteltiin kyläseuran kiinnostusta lähteä
järjestämään ensi kesänä Kyläkarnevaali-tapahtumaa. EU-hanke ja siihen liittyen Venestalon ulkopintojen
remontointi vie kuitenkin ensi kesänä niin paljon aikaa, että todettiin, ettei kyläseura nyt pysty ottamaan
järjestelyvastuuta tapahtumasta. Mahdollisesti voisimme järjestää Kyläkarnevaalin vuonna 2015, kun
remontointiprojekti on valmis.
-Venestalon vuokraus vain koko viikonloppuisin jatkuu syyskuun ajan (viikonloppuvuokraus toukosyyskuun välisenä aikana vain pe-su)

4.Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodeksi 2013
Vuodeksi 2013 kyläseuran varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Vedenjuoksu ja sihteeriksi Johanna
Koskiahde.

5.EU-hankkeen tilanne
Erkki on toimittanut ELY:lle hankkeen jatkoaika-anomuksen. Hankkeen ensimmäinen maksatus on saapunut
kyläseuran tilille. Hankkeen vuosiraportti on tehtävä 31.3. mennessä (Johanna hoitaa)
Kevään aikana on tarkoitus hankkia hankesuunnitelman mukaiset kalusteet Venestalolle: ruokapöydät ja
tuolit 120 henkilölle. Minna esitteli pöytä- ja tuolitarjouksia, koivuiset päällekkäinkasattavat tuolit
selkänojalla. Pöytien koko 180cm x 80cm. Anu pyytää vielä yhden tarjouksen.
Myös astiahankinnat toteutetaan kevään aikana: Anu hankkii tarjouksia kahvinkeittimestä. Jääkaappipakastin-yhdistelmän tarjoukset hankkii Erkki. Johanna kysyy tarjouksen 120kpl ruokailuvälineistä ja 120kpl
kahviastiastosta ja ruokalautasista.

6.Remonttikökät helmi-maaliskuussa
EU-hankkeen puitteissa on kevään aikana tarkoitus kokoontua remonttikökkiin ahkerasti. Työtä on
paljon ja aikataulussa on pysyttävä, jotta hanke etenee suunnitelmien mukaan. Kökkiin kaivataan
mukaan paljon uusia kyläläisiä!
Kökkäpäivät: ke 6.2.,ti 12.2.,to 21.2., ke 27.2., ti 5.3., ke 13.3., la 16.3., to 21.3., ti 26.3.

Kökkään kokoonnutaan arki-iltaisin klo 17.30 alkaen ja lauantaina klo 10 alkaen. Lauantaina kökkäväelle
tarjolla keittolounas.

7.Muut asiat
-Kinkerit Venestalolla pe 8.2. klo 18. Johanna hoitaa kahvittelun.
-Laskiaistiistaina 12.2. perhetapahtuma Venestalolla klo 10. Johanna hoitaa.
-Bingo joka toinen maanantai Venestalolla 14.1.-3.6.2013.
-Tiistaisin pelataan sählyä Keski-Nurmon koululla salivuorolla klo 18.30-19.30
-MUUSA-taidepaja saapuu kylätalolle 19.2. Puuaskartelua perheille.
-Kuutamohiihto maanantaina 25.2. klo 18-20. Johanna ostaa makkarat. Tarjolla myös kuumaa mehua. Seppo
hoitaa tapahtuman.
-Kevätkokous Venestalolla keskiviikkona 20.3. klo 18 alkaen.
-Pääsiäiskokko lankalauantaina 30.3.2013. Anu hoitaa ilmoituksen kokosta.
-Kyläkööri-lehteen mainos. Johanna hoitaa.
-Nuoret Luovat-hanke: Keijo suunnittelee toimintaa kevääksi.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

Johanna Koskiahde
sihteeri

