KYLÄTALO NOUSULA RY

KOKOUSPÄÄTÖKSET heinäkuu 2012 -

HALLITUKSEN KOKOUS 24.7.2012
Kokouspäätösten ja korjaussuunnitelmien julkistaminen verkkosivuilla
Päätettiin liittää verkkosivuille kokouspäätökset tästä kokouksesta lähtien niiltä osin,
kuin ne voidaan julkistaa. Lisäksi korjaussuunnitelmat laitetaan verkkosivuille.
Rahoitushakemus Kotiseutuliittoon
Päätettiin hakea rahoitusta Kotiseutuliitosta 5-vuotisen peruskorjaushankkeen
1. vaiheeseen syyskuussa 2012. Päätös hakemukseen saadaan maaliskuussa 2013.
Haettava rahoitusosuus on 1. vaiheessa 66 749 € (sis. alv. 23 %).
Talouskatsaus
Käsiteltiin taloustilannetta, jota heikentää yhä enemmän kiinteistön lämmityskulujen
yleinen nousu. Päätettiin tehdä seuraavia taloutta kohentavia toimenpiteitä:
Kutsutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylien liiketoimintaa edistävän hankkeen vetäjä
Juha Kuisma vierailemaan Nousulassa ja konsultoimaan tilannetta. Selvitetään
harrastajateatteriryhmän toimintamahdollisuus (riippuu ohjaajan saatavuudesta)
varainhankintamuotona. Selvitetään jäsenrekisterin ylläpitäjän velvoitteet ja oikeudet
ja jatketaan jäsenmaksuasian suunnittelua tulevissa kokouksissa. Esitys jäsenmaksujen
keräämisestä tehdään vuosikokoukselle alkuvuonna 2013.
Kotiseutuliiton jäsenyys
Kotiseutuliiton jäsenyys tuo arvokasta tietotaitoa alkavan korjausremontoinnin
prosessissa. Jäsenmaksu on paikallisilta kotiseutuyhdistyksiltä 48 € (alle 100 jäsentä).
Päätettiin hakea Kotiseutuliiton jäseneksi.

HALLITUKSEN KOKOUS 11.10.2012
Kotiseutuliitto-asiat
Tuotiin tiedoksi hallitukselle, että rahoitushakemus Kotiseutuliittoon jätettiin tiistaina
25.9.2012 sähköisellä lomakkeella ja postitse. Ensimmäisen vaiheen rahoitushakemuksen kokonaishakemus oli 66 749 €, josta haettua rahoitusosuutta 59 749 € ja
talkootyötä 7 000 € (700 tuntia).
Lupaa peruskorjaukseen haetaan Kerimäen kunnalta toimenpidelupana, joka kattaa
ensimmäisen vaiheen työt.
Lisäksi Suomen Kotiseutuliitto ry on hyväksynyt Kylätalo Nousula ry:n jäsenekseen.

Vuokrat 2013
Vuoden 2012 vuokrien määrät ovat taulukossa. Päätettiin pitää vuokrat samalla tasolla
30.6.2013 asti.
Tilaisuus
Tanssit
Huutokaupat
Kokous
Yksityistilaisuus max 3 tuntia, lisätunti 10 €, max yht. 6 h
Yksityistilaisuus 1 vrk, esim. klo 12 - klo 12
Yksityistilaisuus 2 vrk

€
110
200
35
50
170
340

Piällysmies ry:n hankehaku: pienet investoinnit
Piällysmies koordinaatiohankkeen osana voidaan toteuttaa kustannuksiltaan pieniä
toimitilojen kone-, kalusto- ja laiteinvestointeja sekä yhteisöllisiä kone-, kalusto- ja
laiteinvestointeja. Hankkeiden hakijoina voivat toimia rekisteröityneet yhdistykset.
Hankkeesta saatavan hyödyn tulee kohdistua kylän toimijoiden hyvinvointiin. Hankkeen
kohderyhmänä ja samalla toteuttajina ovat Piällysmies ry:n toiminta-alueen asukkaat,
kyläyhdistykset ja muut yhteisöt. Koordinaatiohankkeen alahankkeet kootaan avoimen
valintamenettelyn kautta. Alahankkeiden haku on 12.9.2012 - 19.10.2012. Hankkeen
toteutusaika on 4.11.2011 - 30.6.2013. Haettava rahoitus voi kohdentua:
yhteisissä tilaisuuksissa tarvittavien koneiden ja laitteiden investoinnit
energiatehokkuutta parantavat korjaukset sekä kone- ja laiteinvestoinnit
turvallisuutta parantavat korjaukset sekä kone- ja laiteinvestoinnit
toimijoiden hyvinvointia parantavat kone-, laite- ja kalustoinvestoinnit
edellä mainituissa nuorille suunnatut kohteet voidaan asettaa etusijalle
Päätettiin hakea rahoitusta ilmalämpöpumppuun, joka sijoitetaan Kylätalo Nousulan
kahvio/pienryhmätilaan.

HALLITUKSEN KOKOUS 12.12.2012
Kylätalo nousuun -seminaari
Päätettiin järjestää Kylätalo nousuun -tilaisuus su 17.3.2013 klo 12-15 Nousulassa.
Hyötytietoa kylätalon kannattavuudesta ja ylläpidosta! Asiantuntijana Juha Kuisma,
Kylien Bisneskeissit -hanke/Kylien liiketoiminta-asiamies (Suomen Kylätoiminta ry).
Kahvitarjoilu. Järjestäjänä Kylätalo Nousula ry:n lisäksi Järvi-Suomen Kylät ry.
Kerimäen kunnan toimenpidelupapäätös
Todettiin, että Kerimäen kunnasta on tullut toimenpidelupapäätös liittyen Nousulan
peruskorjausremontin ensimmäiseen vaiheeseen.

HALLITUKSEN KOKOUS 14.2.2013
Kylätalo Nousulaan energiatehokkuutta! -hanke
Hankkeessa hankittiin Piällysmies ry:n Koordinaatio1 -rahoituksesta ilmalämpöpumppu
Nousulan kahvioon. Rahoitustarve oli 1720 €, josta julkisen rahoituksen osuus 1290 € ja
omarahoitusosuus 430 €. Laite asennettiin tammikuussa 2013. Hyväksyttiin hankkeen
loppuraportti.
Tilinpäätös ja vuosikertomus 2012
Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävät tilinpäätös ja vuosikertomus.
Kylätalo nousuun -seminaari
Alueellinen Kylätalo nousuun -seminaari järjestetään su 17.3. klo 12 - 15 Nousulassa.
Tilaisuudessa annetaan hyötytietoa kylätalon kannattavuudesta ja
ylläpidosta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Järjestäjinä ovat Kylätalo Nousula ry ja JärviSuomen Kylät ry. Jatketaan tilaisuuden tarkemman sisällön valmistelua yhteistyössä
Järvi-Suomen Kylät ry:n kanssa.

HALLITUKSEN KOKOUS 10.4.2013
Aluejohtokunnan avustukset
Käytiin läpi Kerimäen aluejohtokunnan hakuohje ja keskusteltiin siitä. Päätettiin hakea
2000 euroa seinien sisämaalaukseen.
Kotiseutuliitto: korjausremontti vaihe 1
Suomen Kotiseutuliitto myönsi rahoitusta 20 000 euroa korjausremontin vaiheeseen 1.
Tarkempi suunnitelma päätettiin tehdä remonttiryhmän ja Ari Vatasen kanssa.
Tilojen vuokraaminen kesällä 2013
Näyttämö ja pukuhuone ovat elo- ja syyskuun poissa käytöstä. Tiloja voi vuokrata kesäheinäkuussa.
Muut asiat
Alueellinen Kylätalo nousuun -seminaari su 17.3. klo 12 - 15 Nousulassa. Tilaisuuteen
osallistui n. 40 henkilöä.

HALLITUKSEN KOKOUS 4.6.2013
Kerimäen aluejohtokunnan avustus
Kerimäen aluejohtokunta päätti myöntää Kylätalo Nousula ry:lle 1000 € salin sisäseinien
maalaukseen. Päätettiin ottaa talkoovakuutus ja aloittaa maalaustalkoot su 9.6. klo
13.00 - 18.00.

Kotiseutuliitto: korjausremontti vaihe 1
Suomen Kotiseutuliitto myönsi rahoitusta 20 000 euroa korjausremontin vaiheeseen 1.
Päätettiin pitää remonttiryhmän kokous kesäkuussa talkoiden jälkeen.
Vuokraushinnat 1.7.2013 - 30.6.2014
Keskusteltiin ja päätettiin vuokrahinnoista 1.7.2013- 30.6.2014 seuraavasti:

Tanssit
Huutokaupat
Kokous
Säännöllinen, viikoittain vuokraus oman kylän järjestöt ja kyläläiset ma-to
Säännöllinen, viikoittain vuokraus yritykset ja muut järjestöt ma-to
Yksityistilaisuus max 3 tuntia, lisätunti 10 €, max yht. 6 h
Yksityistilaisuus 1 vrk, esim. klo 12 - klo 12
Yksityistilaisuus 2 vrk

110
200
35
10 € / h
12 € / h
50
170
340

Muut asiat
Nousulan pihatalkoot 15.5.2013: talkoisiin osallistui 15 henkilöä.
Jäsenmäärä 4.6.2013: Jäseniä on 9. Tavoite on 50 seuraavaan kokoukseen
mennessä.

HALLITUKSEN KOKOUS 22.9.2013
Kerimäen aluejohtokunnan avustus: maalaushanke
Kerimäen aluejohtokunta myönsi Kylätalo Nousula ry:lle 1000 € tai 50 % kuluista salin
sisäseinien maalaukseen. Hanke toteutettiin 9.6. - 17.6.2013. Kuluja kertyi 1099,06 € ja
talkootyötunteja 269. Aluejohtokunta maksoi elokuussa 2013 kuluista 50 % eli 549,53
€. Maalaustalkoisiin osallistui 15 henkilöä. Merkittiin tiedoksi.
Kotiseutuliiton avustus: korjausremontti
Suomen Kotiseutuliitto myönsi rahoitusta 20 000 euroa korjausremontin vaiheeseen 1.
Remontti aloitettiin elokuussa 2013.
Päätettiin hakea 20 000 € lisää avustusta Kotiseutuliitosta kohteeseen: sokkelin eristys,
salaojat ja sadevesiviemäröinti, vesikattovarustus ja pyörätuoliluiska.
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenyys
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjesti yhteiskokouksen Savonlinnan seudun
kylätalotoimijoille to 19.9.2013. Kokouksessa muotoiltiin lausunto kiinteistöveron
poistamiseksi kylätalojen ylläpitäjiltä. Samassa yhteydessä päätettiin, että kokoonnutaan
kylätalotoimijoiden kesken kaksi kertaa vuodessa. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n
jäsenyys toisi verkostoetua myös Nousulalle. Päätettiin hakea jäsenyyttä Savonlinnan
Seudun Kolomonen ry:stä (jäsenmaksu 20 € vuonna 2013, jolta jäsenmaksua ei kerätä).

Teatteriesitys ’Hiljainen kylätie’
Trubaduuri Matti Muhosen laulunäytelmä Hiljainen kylätie -produktio olisi mahdollista
esittää vierailevana esityksenä Nousulassa syyskaudella 2013. Järjestäjä olisi esiintyvä
kokoonpano, väliaikatarjoilu ja vuokraus olisivat Kylätalon toimesta. Päätettiin pyytää
näytelmäryhmä esiintymään Nousulaan.
Muut asiat (tiedoksi)
Lokaali valtakunnallinen kyläseminaari Hämeen Tammelassa 14. - 15.9.2013
(kylätalovierailut, vuoden kylä Leppävirran Soinilansalmi).
Yhdistyskoulutus ti 24.9. klo 17.30 - 20.00 Linnalassa: Tehosta yhdistyksesi
jäsenhuoltoa! Projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen. Jäsenten rekrytointi, jäsenrekisteri,
jäsenetuudet, jäsenten sitouttaminen ja kannustaminen
Toimiva opisto -hankkeen kysely kansalaisopistotoiminnasta 1.-15.10.2013

