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Hallituksen kokous no 1/2020

Aika:         ti 21.04.2020 klo 18:00
Paikka:     Anu Yli-Rengon kotipiha, Venestie 56

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen klo 18:08

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laissiseksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä: Anu Yli-Renko (1/1), Minna Asiala (1/1), Marjaana Fält (1/1), Jenni Ojala (1/1), Leena 
Rasku (1/1), Harri Somppi (1/1), Kirsi Valli (1/1) ja Erkki Vedenjuoksu (1/1).
Poissa: Keijo Kvist (0/1), Seppo Rasku (0/1) ja Simo Saarimäki (0/1).

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Minna Asialan tekemä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen 22.10.-19 ja syyskokouksen pöytäkirjat 
Pöytäkirjat hyväksyttiin allekirjoituksin.

5§ Toimihenkilövalinnat v 2020
- varapuheenjohtaja Erkki Vedenjuoksu
- sihteeri Minna Asiala
- rahastonhoitaja Jorma Asiala
- tiedottaja / mainosten tekijä ja nettivastaava Jenni Ojala
Koska nimenkirjoittajat eivät muutu, ei tarvitse tehdä ilmoitusta rekisterihallitukseen.

6§ Talous 
- Minna esittelin rahastohoitaja Jorma Asialan tekemän tilinpäätöksen vuodelta 2019, mikä 
hyväksyttiin.
Todettiin että nuukasti pitää nyt elää kun ei tule vuokratuloja, korona epidemian vuoksi.
Öljyä pitää Venestalolle tilata, mikä on onneksi nyt melko edullista, Harri hoitaa tilaamisen.

7§ Vuoden 2019 toimintakertomus
- Minnan tekemän toimintakertomuksen vuodelta 2019 luki Harri. Todettiin että paljon on 
taas tapahtumia ollut. 
Päätettiin että kevätkokous siirretään kunnes korona antaa myöden ja Suomen hallitus 
antaa luvan kokoontua.

8§ Ilmoitusasiat
Palotarkastus Venestalolle tehty. Palotarkastuksen pöytäkirja kustantaa 100,-

9§ Muut asiat
- Venestalon siivous / haravointi; vielä ei voi haravoida, maa sen verran jäässä. Siivotaan 
   myöhemmin.

- Avantosaunan tilanne; Harri käy ottamassa pumpun pois avannosta tänään. Kaiteet ja 
tikkaat käydään poistamassa myöhemmin tällä viikolla. Kirsi käy pesemässä saunan.
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- Kuntosalin tilanne: painonosto alueen lattian tekeminen. 
   Siivotaan kuntosalia noin 2 viikon välein, kun käyttäjämäärä on nyt vähäisempää. Avataan 
   sali uudelleen kun tilanne sallii.

- Kylän mainosvideon teko; Liiverin järjestämä Avoimet Kylät -tapahtumapäivä järjestetään 
  tänä vuonna verkossa la 13.6. Päätettiin että tehdään "mainosvideo" kylän     
  mielenkiintoisista kohteista, kuten Venestalo, kuntosali, uimapaikka saunoineen,   
  Mykänristin laavu, Hirvijärvi. Joka kohteessa on aina joku ns esittelemässä paikan.

- Avustusten haku; Haetaan avustusta kaupungilta painonostoalueen lattian tekemiseen ja 
  käsipainotelineen ja painojen hankintaan. Anu ja Minna tekevät hakemuksen huhtikuun 
  loppuun mennessä.

- Latujenajon laskun kaupungille tekevät Harri ja Anu.

- Erkki kysyy Kouran VPK:lta tulisivatko polttamaan pääsiäisenä polttamatta jääneen kokon.

10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen klo 19:17

Kokouksen puolesta,

________________________________ _______________________________
Pj. Anu Yli-Renko sihteeri Minna Asiala


