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Hallituksen kokous no 1/2019

Aika:         ti 05.03.2018 klo 18:30
Paikka:     Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen klo 18:30

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvalaiseksi
Läsnä: Anu Yli-Renko(1/1), Ala-Holma Seppo(1/1), Asiala Minna(1/1), Jenni Ojala(1/1), 
Lahdenperä Marika(1/1), Rasku Seppo(1/1), Saarimäki Simo(1/1), Somppi Harri(1/1), Valli 
Kirsi(1/1), Vedenjuoksu Erkki(1/1) sekä Hautanen Jussi (1/1).
Poissa: Heinström Kari(0/1), Kvist Keijo(0/1).

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2018 

5§ Toimihenkilövalinnat v 2018
– varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Vedenjuoksu
– sihteeriksi Minna Asiala varalla Jenni Ojala
– rahastonhoitajaksi Jorma Asiala
– tiedottajaksi Marika Lahdenperä
– postilaatikko mainosten tekijäksi Jenni Ojala
– nettivastaavaksi Keijo Kvist

Nimenkirjoittajat pysyvät samoina, joten ilmoitusta Patentti- ja rekisterihallitukseen ei 
tarvitse tehdä.

6§ Talous
Käytiin läpi talousasiat ja todettiin että tilanne on ihan hyvä.

7§ Avustusten hakeminen
* Kylien ja kaupunginosien avustusten haku Elinvoimalautakunnalta on tehtävä 31.03. 
mennessä, sähköisellä Timmi haulla. Avustuksia jaetaan yhteensä 20 000€ josta 
myönnetään enintään 3 000 € / hakija. Päätettiin että avustusta haetaan 
avantosaunatoimintaan ja lähinnä lauteiden uusimiseen ja lattioiden korjaus kuluihin, 
saunassa ja miesten pukuhuoneessa.
* Töysän Sp-säätiön avustus haetaan sähköisellä hakulomakkeella www.toysanspsaatio.fi
Nurmon yksiköllä on oma avustusbudjettinsa, josta se voi toteuttaa harkitsemiaan 
avustushankkeita. Avustuksia säätiö käsittelee noin 6-8 kertaa vuodessa, eli noin 1,5 kk 
välein. Kuntosalille ajattelimme että voisi hakea avustusta kuntopyörään sekä 
käsipainoihin telineen kera.
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8§ Ilmoitusasiat

– kyläseuran tilinumero on muuttunut ja avantosaunalle pitää tehdä lappo mihin tulee 
uusi tilinumero. Kuntosalille uusi tilinumero on jo laitettu esille.

– Minna tehnyt raportin kaupungille kyläseuran 30-vuotis karkeloista, kuvien kera.

9§ Muut asiat
- Avantosaunalla kaikki ulkovalot rikki, kaupungin kuuluu hoitaa ne kuntoon.
- Saunan vuokrauksen hoitaa tästä lähtien aina vain Harri, Anu tekee asiasta lapon 
pukuhuoneisiin ja kyläseuran sivulle Keijon pitää päivättää Harrin nimi ja puhelinnumero.
- Kuntosalille on tiedusteltu Smartum- maksupäätettä (lähinnä Atrian työntekijät) todettiin 
että päätte maksaa niin paljon että emme sitä hanki.
- Venestalon vuokraus tilanne melko hyvä.
- Latuja ajetaan niin kauan kuin lumitilanne sen sallii.

 - Kuutamohiihto Mykänristille järjestetään pe 22.3. klo 19 - 21:00 Erkki tekee tulet laavulle 
ja Harri vie makkarat kyläseura puolesta.
- Pääsiäiskokko poltetaan la 20.4. klo 19:00 mikäli polttaminen on silloin sallittua. Seppo 
Ala-Holma on kokkovastaava. Makkaranpaistajia tarvitaan useita.
- Kevätvuosikokous pidetään torstaina 11.04.2019 klo 18:30 Käsitellään sääntöjen 
määräämät asia kuten toimintakertomus vuodelta 2018 sekä tilinpäätösasiat.
- Jussi ottaa kaupungille yhteyttä Venestalon leikkipaikan sekä uimapaikan hiekka 
tilanteesta yms. 
- Venestalon ikkuinoiden pesukökkä pidetään tulevana lauantaina 09.03. klo 16:00
- puiden kaatokökän ajankohdan Venestalolla ilmoittavat Harri ja Simo, viikoa ennen 
kökkää, että saadaa porukkaa kutsuttua paikalle.

10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:38

Kokouksen puolesta,

_____________________________ _____________________________
Anu Yli-Renko Minna Asiala
puheenjohtja sihteeri


