
VENESKOSKI-VIITALA-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

aika:  tiistai 25.9.2012 klo 18.30
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski) 
läsnä: Anu Yli-Renko (pj) 

Erkki Vedenjuoksu
Keijo Kvist
Minna Asiala
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 edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätettiin siirtää joulunavaus alueen tapahtumien päällekkäisyyttä välttääksemme keskiviikkoon 28.11.

4.Ilmoitusasiat 
Bingossa on käynyt hyvin väkeä koko alkusyksyn ajan. 15.10-3.12. Venestalolla bingotaan Nurmon 
Jymyn lentopallojaoston toimesta joka maanantai. 

5. Avantosaunan tilanne
Avantokausi avataan lauantaina 6.10., jolloin Veneskosken louhoksella järjestetään ilmainen 
tutustumismahdollisuus ja kahvitarjoilu kävijöille klo 16-19. Jatkossa sauna lämmitetään entiseen 
tapaan keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 17-19, jos lämmittäjärinkiin saadaan kylliksi väkeä. 
Kokoukseen oli kustuttu avantoharrastajia keskustelemaan avantosaunan tilanteesta. Seppo Rintamäen 
ja Raija Haapasalmen kanssa keskusteltiin toiminnan kehittämismahdollisuuksista. Päädyttiin siihen, 
että saunan lämmittäminen on luonnollisesti harrastajien vastuulla, hätätapauksessa tietenkin myös 
kyläseuran muu väki yrittää auttaa lämmitysurakassa. Lämmityskustannuksiin kysytään harrastajien 
ehdotuksesta myös kaupungin rahallista tukea. Jos toiminta ei pysy yllä lämmittäjäpulan takia, 
vähennetään lämmityskerrat yhteen kertaan viikossa, lauantaihin.  
Päätettiin, että avantosaunan maksu muuttuu vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi.
Avantosaunavastaavana toimii jatkossa Sari Hautamäki.

6. Yhdistysverotusuutisia
 Erkki selosti yhdistysverotusasiaa. Tiivistettynä voidaan sanoa, että kyläseuran kaltaisen yhdistyksen 
toiminnan on perustuttava lahjoituksiin ja yleishyödylliseen toimintaan, jotta vältytään toiminnan 
näivettäviltä kohtuuttomilta verorasituksilta. 

7. Nuorten koordinointihanke Nuoret luovat
Keijo selvitti hankkeen tilanteen. Maksatushakemus on lähdössä Liiveri ry:een. Hanke käynnistetään 



järjestämällä valokuvanäyttely, joka kootaan kylän nuorten ottamista valokuvista. Aiheena on kotikylän 
syksy. Näyttelyn avajaiset pidetään syyskokouksen yhteydessä 8.11.2012. 

8. Kuluttajaviraston valituspäätös
Kuluttajavirastolta on saatu päätös viemäröinnin hinnoittelua kyläseuran alueella koskevaan 
valitukseen. Viraston mukaan hinnoittelu on laillinen. 

9. Liikuntatoimen sopimukset
Erkki ja Anu hoitavat sopimukset kaupungin kanssa keskiviikkona 26.9. 
Liikuntatoimen kanssa tehtävistä sopimuksista sovittiin, että pyrimme jatkamaan viime vuotiseen 
tapaan, paitsi avantosaunan osalta. Avantosaunan maksu muuttuu vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi.

10.Kylmälänlammen laiturin nosto
Erkki hoitaa paikalle traktorin ja apuvoimia ja hoitaa laiturin noston. 

11.Onkikilpailun tulokset
Päätettiin, ettei tuloksia laiteta nettiin. Kuvia on tulossa päiväkirjasivulle, kuten edellisinäkin vuosina. 

12. Pyöräilykamppanjan tulokset ja palkintojen arvonta
Arvonta suoritetaan kun kaikki tulokset on kerätty yhteen.

13.Muut asiat 
-Kaukalon pystytys hoidetaan mahdollisesti kyläseuran voimin.
-Venestalon puutarhaan on käyty piilottamassa geokätkö. Sovittiin, että sen sijainti kylätalon tontilla 
sallitaan, jos se ei ole häiriöksi. Anu tekee vastineen kätkön asettajalle.
-Syyskokoukseen 8.11. tarvittavat asiakirjat hoitavat pj, sihteeri, ja rahastonhoitaja (ensivuoden 
toimintasuunnitelman teko sekä tase)

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Anu Yli-Renko Johanna Koskiahde
puheenjohtaja        sihteeri


