
VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 30.6.2011

Hallituksen kokous 
aika: torstaina 30.6.2011 klo 19.
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
läsnä:  Anu Yli-Renko (pj)

Minna Asiala
Simo Saarimäki
Erkki Vedenjuoksu
Marika Lahdenperä
Johanna Koskiahde (sihteeri)

liitteet: Esityslista (Liite 1.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19. 

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen (12.5.2011) pöytäkirja: 
-Kuntosalin osalta päätetiin, että Erkki hoitaa sähkömittarin hankinnan kuntosalille. Erkki hoitaa myös 
kuntosalin sopimuksen uusimisen. 
-Eko-piste perustetaan Asialan huonekaluliikkeen pihalle. 
-Sääntömuutosta ei tässä vaiheessa tehdä. 
-Leikkikentällä on tehty vaaditut muutokset turvallisuuden takaamiseksi.     

5.Ilmoitusasiat
-Kyläseura on päättänyt hankkia Venestalolle astiakärryjä ja -koreja. Anu hoitaa hankintaa. 
-Leikkikenttätoimintaa järjestettiin Venestalolla kesäkuun ajan (6.6.-29.6.2011). Toiminta oli suosittua 
ja kokemukset hyviä. 
-Syksyllä järjestetään iltakurssina skräppäyskurssi, tarkempaa tietoa tulee lähempänä. 
 
6.Kokouspöytäkirja rahahakemukseen, mitä tehdään ensivaiheessa
Erkki ja Anu laativat suunnitelman ja sen jälkeen pidetään asiasta yhteinen palaveri.  

7.Avustushakemuksen tekijät
Erkki ja Anu laativat EU-hankerahan ennakkohakemuksen. 

8.Saneeraushankkeen kirjanpito ja uuden tilin luominen Oma Säästöpankkiin
Selvitetään saneeraushankkeen kirjanpidon järjestämisen vaihtoehdot. Anu hoitaa asiaa.  
Keskusteltiin myös hankeen raportoinnista ja siihen liittyvän päiväkirjan ylläpitämisestä. 

9.Nimetään valtuutettu avaamaan Veneskoski-Viitala seura ry:n saneeraushankkeeseen 12640 
uusi tili Oma Säästöpankissa
Veneskoski-Viitala-seura ry:n hallitus valtuutti Anu Yli-Rengon avaamaan saneeraushankkeelle 12640 



tili Oma Säästöpankissa.

10.Venestalon “talonmiesvuorot” kesän aikana
Keskusteltiin Venestalon nurmikonleikkuuvuoroista. Päätettiin, että vapaaehtoiset voivat ilmoittautua 
ruohonleikkaajiksi. Venestalolta löytyy ruohonleikkuri, bensa on tuotava itse mukanaan. Työ vie noin 
tunnin.

11.Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry:n vuokrasopimuksen allekirjoitus
Anu hoitaa sopimuksen allekirjoituksen vuokralaisen edustajan kanssa. 

12.Nuorten koordinointihankkeen haku elokuussa
Keskusteltiin mahdollisuuksista hakea nuorten koordinointihankkeen rahaa kylälle. Kannatusta sai 
sähköpianon hankinta soittotuntien ja musisoinnin mahdollistamiseksi Venestalolla. Hakuaika alkaa 
elokuussa, jolloin asiaan palataan uudelleen. Ehdotuksia hankerahoituksen kohteeksi otetaan vastaan! 

13.Muut asiat
Päätettiin, että perinteiset onkikilpailut järjestetään Kylmälänlammella perjantaina 5.8.2011 klo 18. 
alkaen. 

14.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi : 

Anu Yli-Renko Johanna Koskiahde 
puheenjohtaja sihteeri 
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