
VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

aika:  torstai 16.8.2012 klo 18.30
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski) 
läsnä: Anu Yli-Renko (pj) 

Erkki Vedenjuoksu
Keijo Kvist
Jussi Hautanen 
Simo Saarimäki 
Johanna Koskiahde (sihteeri) 

1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 

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

3.Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käytiin läpi edellisten kokousten pöytäkirjat. 

4.Ilmoitusasiat 
Heinäkuinen Pietarsaaren reissu oli kaikinpuolin onnistunut! Retkestä on saatu paljon hyvää palautetta. 
Toivottavasti ensi vuonna pystytään järjestämään vastaava retki.
Elokuinen retki Nurmon traktorimuseoon oli myös onnistunut. Mukana oli 11 aikuista ja 7 lasta.   
Kaupungin toiminta-avustus on haettava 31.8. mennessä.
Alueen yleiskaavasta on tulossa kaupungin organisoima yleisötilaisuus Keski-Nurmoon. 
Pikkupleissi aloittaa taas, nuorille luvassa ohjattua toimintaa tiistaisin (alkaen 28.8.) klo 16-17.30. 

5. Nuorten koordinointihanke Nuoret luovat
Nuoret luovat-hankkeen vastaavana on jatkossa Keijo. Erkki hankkii laitteet elokuun aikana.  

6. Avantosaunan tilanne
Keskusteltiin avantosaunan tilanteesta. Asiassa on saatu palautetta, jonka perusteella lämmityskertojen 
vähentäminen 1 krt/vko (lauantaisin) vaikuttaa oikealta ratkaisulta. Saunan lämmittäjiä olisi saatava 
lisää.  

7. Ookko kunnos-hankkeen yhteistyö
Ookko kunnos-hankkeen kanssa on suunnitteilla monenlaista yhteistyötä. Ohjelmaa sekä naisille, 
miehille että koko perheelle. Lisätietoa tapahtumista tulee myöhemmin nettisivuille ja 
sähköpostilistalle. 

8. Kylätalon kökät
EU-hankkeen puitteissa on syksyn aikana tarkoitus kokoontua remonttikökkiin ahkerasti. Työtä on 
paljon ja aikataulussa on pysyttävä, jotta hanke etenee suunnitelmien mukaan. Kökkiin kaivataan 
mukaan paljon uusia kyläläisiä! Syksyn kökkäpäivämääriä: 
12.9., 19.9., 26.9., ma 1.10., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., la 29.9., 31.10.



Pääsääntöisesti kökkäpäivä on keskiviikko, mukana on muutama poikkeus. Kökitään myös muutamana 
lauantaina, jolloin työt aloitetaan klo 10. Kyläseura tarjoaa lauantaikökissä kahvien lisäksi 
keittolounaan.

9. Bingo Venestalolla 
Bingo Venestalolla alkusyksyn joka toinen maanantai, joulun alla viikoittain: 10.9., 24.9., 8.10, 22.10, 
29.10, 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12. 
Joulun alla kinkkubingot, jolloin pääpalkintona on joulukinkku. 

10.Muut asiat 
-MUUSA-taidepaja saapuu kylätalolle 18.9. Askartelua perheille. 
-Ämmälänkylän kyläseuran kanssa järjestetään mahdollisesti jokin tapahtuma yhteistyönä.
-Pyörätien saaminen Kuortaneentielle koululaisten turvaksi on elintärkeää. Asiasta on tarkoitus 
tehdä kirjelmä kaupungille. 
-Syyskokous torstaina 8.11. klo 18:30 Venestalolla. 
-Kotikylän perinteinen joulunavaus on torstaina 29.11. Venestalolla. 
-Heikki Keskinen kävi pyynnöstä kertomassa Kuortaneentien pyörätiehankkeen tilanteesta.

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Anu Yli-Renko Johanna Koskiahd e
puheenjohtaja        sihteeri


