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Hallituksen kokous nro 1/2016

Aika:   ke 20.01.2016
Paikka:   Venestalo, Viitalantie 221, 60640 Isokoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen
Läsnä: Anu Yli-Renko, Harri Somppi, Minna Asiala, Marika Lahdenperä, Kari Heinström,    
Seppo Ala-Holma sekä Sanna-Maija Thors.
Poissa: Jussi Hautanen, Keijo Kvist ja Henrietta Maja

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Minnan laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Syyskokouksen 2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

5§ Toimihenkilövalinnat v 2016
varapuheenjohtaja Keijo Kvist (nettipäivittäjä)
sihteeri Harri Somppi
rahastonhoitaja Jorma Asiala ( hallituksen ulkopuolinen )
tiedottaja Minna Asiala
jaettavien mainosten tekijä Sanna-Maija Thors

6§ Talous
Käytiin läpi seuran taloudellinen tilanne.

7§ Pääsiäiskokko la 26.03.
-     kokkoilmoitus palolaitokselle, Keijo Kvist.
-     poliisilaitokselle ilmoituksen tekee Kari Heinström.
– kokkovastaavana Seppo Ala-Holma.
– Eparin Menomenuun ilmoituksen tekee Minna Asiala.

8§ Ilmoitusasiat
– Venestalon nettisivut päivitetty, venestalo@gmail.com
– seuran nettisivuille pitää lisätä vuoden 2016 kannatus- ja jäsenvuosimaksu 10 € sekä 

syyskokouksen 2015 pöytäkirja.
– Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitus nimenkirjoittajista, Anu tekee.
– Kaupungin avustusten hakememinen 21.3. mennessä, Harri tarkistaa pitääkö tehdä 

sähköinen hakemus.
– Postitoimipaikan nimenmuutosehdotus kaupungille. Kalustehalli Asialasta tiedusteltu 

onko mahdollista muuttaa postitoimipaikka 60640 Isokoski 60640 Seinäjoeksi. Asiaa 
vielä selvitellään kaupungilla, miten asiassa tulisi edetä. Asiasta keskusteltiin ja 
kyläseuran hallituksella ei mitään estettä muutos ehdotukselle.

– Latu- ja lumitilanne, kuutamohiihto? Lunta odotellaan, metsäsää sitä ei vielä ole 
riittävästi latujen teolle. Kuutamohiihdot pidetään pe 19.02. jos lumitilanne sallii.
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– Laskiaistiistai 09.02. mietitään saisiko kylän pikkuväelle pulkkamäkeä, jos lunta vain on.
– Avantosaunan tilanne; la 23.01. päätettiin että mennään lämmittämään saunaa ja 

paistetaan makkaraa avantosaunalaisille ja jutellaan heidän kanssa onko jotain 
sydämmellä.

– Kuntosalin tilanne, Anu tehnyt uudet siivousvuorolistat.

9§ Muut asiat
Nurmon Vanhojentassien jatkot la 20.02. Venestalolla, perjantaina pitää porukalla mennä    
siirtämään pöytiä pois ja sunnuntaina 21.02. kaikki siivoamaan talolle.

10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00

Kokouksen puolesta,

--------------------------------- ---------------------------------
pj. Anu Yli-Renko sihteeri Harri Somppi


