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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Keski-Nurmon koulun liikuntatapahtumien tapaturmavastuu
Keskusteltiin Keski-Nurmon koululla kyläseuran nimissä järjestettävien liikuntatapahtumien
vastuukysymyksestä mahdollisissa tapaturmissa. Erkki lupasi selvittää asian.
4. Raha-anomus Kuortaneen säästöpankkisäätiölle
Kyläseuran hallitus on hakenut avustusta Viitalan koulun remonttiin Kuortaneen säästöpankkisäätiöltä.
Avustusta ei tällä kertaa saada.
Seuraava mahdollisuus hakea avustusta on syksyllä.
5. Kokouksia ja koulutuksia
Voimistuvat kylät-seminaariin 18.-19.2.2011 osallistuvat kyläseuran edustajina Anu ja Erkki.
Asukaslautakunnan kokoukseen 22.2.2011 osallistuu kyläseuran hallituksesta 1-2 henkilöä.
Veneskoski-Viitala-seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 16.3.2011 klo 18.
Viitalan koululla.

6. Yhteistyö Ämmälänkylän kyläseuran kanssa
Ämmälänkylän kyläseura on tiedustellut Veneskoski-Viitala-seuran halukkuutta järjestää
kulttuurihankkeensa puitteissa yhteistyönä kylien asukkaille, lähinnä lapsiperheille, suunnattua
toimintaa. Tiedusteluun on vastattu myöntävästi ja on ilmaistu kiinnostuksemme yhteistyöhön.
Ämmälänkylän yhteydenottoa odotellaan, jotta voidaan suunnitella jatkoa. Kyseessä olisi muutaman
vuoden mittainen yhteistyöhanke.
7. Koulun remontti
Koulun remontti etenee hyvin. Tavoitteena on saada molemmat luokkahuoneet remontoiduksi viikkoon
9 mennessä.
8. Huonekaluja koululle
Kari on luvannut kysellä uudistettuihin tiloihin pöytiä ja tuoleja.
9. Karamellimyyntiä
Anu tilaa hallituksen jäsenille myytäväksi Isoäidin toffee-karamelleja. Myyntitulot menevät kyläseuran
hyväksi.
10. Koulun vuokratilojen mainostaminen
Sovittiin, että Johanna ja Milla laativat koulun tiloista yleiseen levitykseen tarkoitetun mainoksen.
Tarkoitus on levittää lähiseudulle tietoa koulun uudistettujen tilojen monipuolisista
käyttömahdollisuuksista. Koulun tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisten
juhlatilaisuuksien, leirien, kokousten yms. järjestämiseen.
11. Kylätalon nimen valinta
Kyläseuran nettisivuilla on haettu syksystä asti ehdotuksia kylätalon nimeksi. Lisäksi Kylätalon
joulunavauksen yhteydessä pyydettiin kyläläisiltä ehdotuksia kylätalon nimeksi. Kaikkiaan ehdotuksia
tuli 27. Näistä kyläseuran hallitus valitsi äänestyksessä nimen Venestalo. Lyhyt ja ytimekäs nimi on
helppokäyttöinen. Alueeseen viittaavalla persoonallisella Venestalo-nimellä haluttiin myös erottautua
maakunnan muista kylätaloista.
Milla lupautui suunnittelemaan Venestalo-kyltin.
12. Tulevia tapahtumia
Perinteinen kuutamohiihto järjestetään kelien niin salliessa 19.3.2011. Osallistujat ottavat omat eväät
mukaan. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin nettisivuilla ja/tai tiedotteessa.
Pääsiäisaskartelu järjestetään 16.4.2011 klo 14-16 Viitalan koululla.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45.
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