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TOIMINTAKERTOMUS
1.1.2019–31.12.2019

Veneskoski-Viitala Seura ry on aloittanut toimintansa huhtikuussa 1988. Virallinen
rekisteröintipäivämäärä on 17.5.1990 ja (rekisterinumero) Y-tunnus 1505552-2
Yhdistyksen tarkoituksena on  alueensa kehittäminen ja asukkaiden viihtyvyyden ja 
yhteenkuuluvuuden lisääminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asukkaille kilpailu, kulttuuri ja 
retkeilytoimintaa, sekä organisoi talkoita ja muita tempauksia kyläläisten yhteiseksi 
hyväksi.

HALLITUS
Hallitus valittiin vuoden 2018 syyskokouksen yhteydessä. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja: Anu Yli-Renko
Varapuheenjohtaja: Erkki Vedenjuoksu
Sihteeri: Minna Asiala
Rahastonhoitaja: Jorma Asiala (hallituksen ulkopuolinen)
Hallituksen jäsenet: Seppo Ala-Holma, Jussi Hautanen, Kari Heinström, Marika 
Lahdenperä, Simo Saarimäki, Harri Somppi, Kirsi Valli ja Seppo Rasku.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna-Maija Thors.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Alarik Syrjälä .

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.04.2019 ja syyskokous 
07.11.2019.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 2 kertaa.

Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksen jäsenmaksun oli maksanut 56 taloutta.

SÄÄNNÖT
Yhdistys noudattaa toiminnassaan sääntöjään. Säännöt on luettavissa mm. yhdistyksen
nettisivuilta (www.veneskoski.fi).

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu 
jäsenmaksuilla, haetuilla avustuksilla ja erilaisilla rahankeruutoimenpiteillä.
Kyläseura on hakenut aktiivisesti erilaisia kaupungin ja muiden tahojen avustuksia.
Kylätaloa on vuokrattu.Kyläseuran tilinpäätöksessä taseen loppusumma 31.12.2019 oli  
14358,74 €  ja tilikauden alijäämä  570,88 €

TOIMINTA
Tilaisuudet, tapahtumat, tempaukset:
Kuutamohiihto Mykänristin laavulle 22.03.-19
Maaliskuussa järjestettiin perinteinen pääsiäiskokko tapahtuma 20.04.-19
Kesä-heinäkuun ajan Venestalon pihapiirissä oli arkisin leikkikenttätoimintaa klo 10-15
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Elokuussa järjestettiin perinteiset onki-kilpailut kylmälänlammella 23.08.
Kesän ja syksyn aikana aherrettiin kökkä voimin satoja tunteja purkaen ja uudelleen 
rakentaen avantosauna ja pukuhuoneet, kaupungin kohdeavustus rahoituksella sekä 
yhdistyksen omalla rahalla.
Myös muita kökkiä pidettiin useaan otteeeseen, pestiin ikkunoita, siivottiin sisällä ja ulkona,
puita kadettiin Venestalon ympäristöstä ja pienittiin polttopuiksi. Latupohjia kunnostettiin 
myös kökällä ja leikkikentälle uusittiin hiekat.
Venestalolla pelattiin sulana aikana pesäpalloa ja talvikaudeksi kentälle pystytettiin
luistelukaukalo. Hiihtolatuja ylläpidettiin talvikauden ajan.
Avantokausi päättyi 27.4. ja alkoi jälleen syksyllä 12.10.-19
Marraskuussa järjestettiin kylän perinteinen joulunavaus 26.11.-19.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Kansalaisopisto järjesti myös kitara ja pianonsoittotunteja Venestalolla. Kaupungin kanssa 
sovitun mukaisesti kyläseura hoiti talvella Veneskosken louhoksen avantouintia ja 
latuverkostoa. Kuntosali oli avoinna Toivolahallissa koko kauden. Kyläseura sai 
toiminnalleen rahoitusta kaupungilta. Yhteistyötä on tehty myös Nurmon 
kappeliseurakunnan sekä noutajakoira yhdistyksen kanssa. Elokuusta 2012 alkaen 
Venestalolla on pidetty Nurmon Jymyn naisten lentopallojaoston Bingoa.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Ulkoisella tiedottamisella tarkoitetaan tässä kaikille kylän talouksille tiedottamista. Noin 
55% talouksista on sähköisen tiedotteen piirissä. Sen ulkopuolella oleviin talouksiin tiedote
on jaettu pyynnöstä paperiversiona postilaatikoihin. Kyläseuran tapahtumista tiedotettiin 
myös seuran omilla nettisivuilla ja Facebookissa.

Sisäinen tiedottaminen
Sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan tässä hallituksen jäsenten välistä tiedottamista.
Tiedottaminen on hoidettu pääasiassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Lisäksi 
tiedonkulku on tapahtunut kokousten kautta.

LOPUKSI
Syksyllä 2010 kyläseura osti Viitalan koulun kaupungilta. Sitä on mahdollista vuokrata 
erilaisiin tilaisuuksiin. 
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