
VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 26.10.2011

Hallituksen kokous 

aika: keskiviikkona 26.10.2011 klo 18. 
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski) 
läsnä: Anu Yli-Renko (puheenjohtaja), Erkki Vedenjuoksu, Simo Saarimäki, Minna Asiala, Jussi 
Hautanen, Johanna Koskiahde (sihteeri)

 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja: 
Ekopiste on nyt Asialan huonekaluhallin pihassa. Sovittiin, että ekopisteestä otetaan kuvia 
kyläseuran nettisivuille (Johanna hoitaa).  
Kyläseuran tiistaiseen salivuoroon Keski-Nurmon koululle kaivataan lisää väkeä pelaamaan sählyä! 
Remonttipäiväkirjan laatii Johanna. Pyritään siihen, että jatkossa jokaisesta kökästä kirjoitetaan 
päiväkirjaan merkinnät heti.  

5. Ilmoitusasiat 
Pukuhuone on tyhjätty tavarasta, samoin ulkorakennuksen vessat, jotka ovat nyt käytössä. Myös 
uusi ulkovarasto on käytössä. 

6. Haetut avustukset
Käytiin läpi kyläseuran hakemia avustuksia ja rahoituksia. Kyläseura on hakenut avustusta 
suihkukoppeihin (Seinäjoen kaupunki), nuorisokulttuurin kehittämiseen (Nuorison 
koordinointihanke/Liiveri ry) sekä rakennusten lisäeristyksiin (Seurantaloavustukset/Suomen 
kotiseutuliitto). Rahoituspäätöksiä odotetaan. 

7. Syyskokous
Päätettiin, että kyläseuran syyskokous pidetään torstaina 17.11.2011 klo 18. Kokoukseen on 
laadittava mm. toimintasuunnitelma (Johanna hoitaa) ja talousarvio (Anu hoitaa). 

8. Joulunavaustapahtuma
Kyläseura järjestää perinteisen joulunavaustapahtuman keskiviikkona 30.11.2011 klo 17.30, 
Lapsille luvassa mm. askartelua (Johanna hoitaa), satunurkkaus (pyydetään Annelia), kasvomaalaus 
(Milla?), mönkijäkyyditystä (Jussin hoitaa), onginta-yllätys, värityskuvat yläkerrassa. Järjestetään 
arpajaiset. Mukaan kutsutaan myös seurakunta. Tarjoilusta vastaa Anu K.   

9. Ämmälänkylän yhteistyöhanke
Naisten ystävänpäivälauantai 11.2.2012 klo 15.-18. Hinta 10€.

10. Kylätalon saneeraushankkeen seuraavat vaiheet
Saneeraushankkeen seuraavassa vaiheessa mm. kellarin kunnostus, suihkutilojen remontoinnin 



aloitus ja ikkunoiden tiivistys. Myös hankkeen kuntarahaosuuden hakeminen on nyt ajankohtaista 
(Erkki hoitaa). 

11. Kuntosalin toiminta
Käytiin kuntosalin asioita läpi.

12. Saunapuut 
Kyläseura on tällä hetkellä omavarainen polttopuiden osalta eikä ostopuuhun tarvitse turvautua. 

13. Muut asiat  

Kökkä tiistaina 1.11.2011 alkaen klo 17.  

Käytiin läpi kyläseuran tilien tilitiedot. 

Zumbassa on myity kortteja periaatteella ”osta 6, maksa 5 kertaa”.

Avantosaunan lämmittäjiä tarvittaisiin rinkiin lisää.  

Kylätalolle tarvitaan sänkyjä. Jos kyläläisiltä löytyy ylimääräisiä hyväkuntoisia sänkyjä, kyläseura 
ottaa ne kiitollisena vastaan. 

Ookko kunnos-hankkeen -ilmoitus (Johanna hoitaa): Äijät kokkaa-tapahtuma järjestetään 
Venestalolla. Naisten hyvinvointipäivä järjestetään 3.11.2011. Ilmoittautumismaksu 5e. 

Venestalon vuoden 2012 varauksista peritään ennakkomaksu, jota ei palauteta, jos asiakas peruu 
varauksen. 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Yli-Renko Johanna Koskiahde
puheenjohtaja sihteeri


