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Veneskoski-Viitala seura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka 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.
1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
1.1. Kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset järjestetään kahdesti vuodessa. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen
vaatiessa.
1.2. Jäsenistö
Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan mahdollisimman monia kyläläisiä. Toimintaa pyritään
kehittämään jäsenistöltä saadun palautteen mukaisesti.
2. TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja
hintavertailujen pohjalta. Kyläseura kerää varoja muun muassa kannatusjäsenmaksuilla, arpajaisilla,
lehtikeräyksellä, kuntosalitoiminnalla, avantosaunalla ja tapahtumilla. Tuloja saadaan myös
lahjoituksina sekä Venestalon vuokratoiminnasta. Kyläseura hakee myös toimintaa tukevia avustuksia
ja rahoituksia, kuten toiminta-avustuksia Seinäjoen kaupungilta kuntosalin, luistelukaukalon ja latujen
ylläpitoon sekä tarvittaessa Seinäjoen Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n ja Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen hanketukia.
3. TOIMINTA
Tulevan vuoden aikana kyläseura pyrkii järjestämään kyläläisille monipuolisia ja mielenkiintoisia
tapahtumia, kaikenikäiset jäsenet huomioiden. Kyläseura järjestää perinteiset tapahtumat kuten
pääsiäiskokon, onkikilpailun, erilaisia askertelu iltoja sekä joulunavaustapahtuman.
Rompetori- / kirppis -tapahtuma keväällä.
Kyläseura tekee yhteistyötä Seinäjoen kaupungin, kansalaisopiston, Nurmon kappeliseurakunnan,
Nurmon Jymyn-lentopallojaoston sekä Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry:n kanssa.
Mahdollista yhteistyötä, jonkin tapahtuman muodossa, Keski-Nurmoo seura ry:n kanssa.
Toivola-hallissa on mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun, koko vuoden. Avantosaunontaa järjestetään
talvikaudella, samoin luistelukaukaloa ylläpidetään lumikauden ajan. Venestalon pihapiirissä on
kaikkien käytössä frisbeegolfrata.
Kyläseura järjestää myös erilaisia talkoita, millä pyritään kehittämään olemassa olevia tiloja.
4. TIEDOTTAMINEN
Kyläseuran tapatumista tiedotetaan seuran internet - ja facebook sivuilla. Lisäksi tapahtumista jaetaan
sähköisiä tiedotteita jäsenistölle. Tavoitteena on saada kyläseuran tapahtumista tieto kylän jokaiseen
perheeseen. Kyläseuran hallitus tiedottaa kokouksistaan ja niissä tehdyistä päätöksistä avoimesti
internet-sivuilla olevien pöytäkirjojen kautta.
5. LOPUKSI
Marraskuussa 2010 kyläseuran omistukseen hankittu kylätalo Venestalo on koko kyläseuran toiminnan
keskus. Kylätalo tarjoaa upeat puitteet niin kyläseuran tapahtumiin kuin paikkakuntalaisten omiinkin
tilaisuuksiin. Venestalo palvelee alueemme asukkaita monipuolisesti. Kyläseura toivoo, että kyläläiset
lähtevät innostuneesti mukaan erilaisiin talkoisiin ja ovat mukana ideoimassa uusia tapahtumia kylälle
Yhdessä tekemisessä piilee suuri voima ja ilo !
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