
VENESKOSKI-VIITALASEURA RY ESITYSLISTA
Hallituksen kokous no 2/2019

Aika:         ti 22.10.2019 klo 18:00
Paikka:     Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08

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

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen 05.03.-19 pöytäkirja + kevätkokokuksen pöytäkirja
Pöytäkirjat hyväksyttiin allekirjoituksin.

5§ Talous
Todettiin että talous tilanne ihan kelvollinen. Saunan ja pukuhuoneiden kunnostuksen kaikki
laskut eivät ole vielä saapuneet.

6§ Avantosaunan ja pukuhuoneen saneeraus
Todettiin että saneeraus on nyt valmis ja palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Kuitit 
ja raportti kaupungille on lähetettävä 10.11. mennessä. Keskusteltiin avantosaunan 
käyttötarkoituksesta ja todettiin että saunassa saavat käydä vain todelliset avantouijat, ei 
tulla vain saunomaan.
Avantosaunan maksut ovat: kerta käynti 3€, kausimaksut 30€/syyskausi ja 30€/kevätkausi.
Ennalta sovituille lämmittäjille maksu on 40€/vuosi.
Saunan vuokraus on 30€ itse lämmitettynä ja 50€ valmiiksi lämmitettynä, Harri Somppi 
hoitaa saunan vuokraamisen ja siitä kirjan pitämisen.

7§ Syyskokous ja sen asiat
-vuoden 2020 toimintasuunnitelma, Minna tekee
-kannatusjäsenmaksu, esitetään kokoukselle 10€
-vuoden 2020 talousarvio, Jorma tekee
- pj:n ja hallituksen valinta
- toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnat (2019 ollut Sanna-Maija Thors 
   sekä Alarik Syrjälä) Anu kysyy Ulvilan Marjaa toiminnantarkastajaksi.

8§ Ilmoitusasiat
Koivun runkoja pitäisi pätkiä ja pinota Venestalolla.
Latupohjakökkä la 09.11. klo 10:00
OmaSp:lle raha-anomus esim käsipainoista ja kuntopyörästä kuntosalille, pitäsi tehdä.



9§ Muut asiat
- Lasku kaupungille 1000€ leikkikentän hiekoista pitää tehdä (Anu).
- Erkki ottaa yhteyttä Maamies seuraan, kyläseuralle kokouksen pöytäkirja.
- Joulunavaus päätettiin järjestää ti 26.11. klo 17:30 alkaen, Anu on yhteydessä  
seurakuntaan.
- Kaukalon jotku valot eivät toimi, piuha poikki. Harri ottaa yhteyttä Särkipajulle.
- Harri ajaa jälleen ladut kylälle ja Lankariin, varamiehinä Jussi Hautanen ja Heikki Keskinen.
- Anu ja Kirsi menevät avantosaunalle keskiviikkona katsomaan että jokainen kirjoittaa 
nimensä vihkoon ja maksaa käyntimaksun. Tehostetaan valvontaa jatkossa muutenkin.

10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58

Kokouksen puolesta,

_________________________________ _________________________________
Pj. Anu Yli-Renko sihteeri Minna Asiala


