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RANTAPROJEKTITYÖRYHMÄN KOKOUS 

 

Aika  9.8.2012, klo 18.00 – 20.00 

Paikka  Palloiluhallin kokoustilat 

 

Läsnä  Juurakko Tuula puh.joht/siht. 

  Lehto Teuvo  jäsen 

  Loijas Martti  ” (osan aikaa) x) 

  Kouvonen Riitta-Liisa ” 

  Mäkinen Jorma hallituksen ulkopuol. osall. 

  Peräinen Jouni teatterilaisten edustaja 

  

  Puunkaatotalkoiden yhteydessä sovittiin suullisesti että  

  kutsutaan seuraavaan kokoukseen rannan raivauksesta kiinnostuneita 

  henkilöitä, tästä oli yleinen kutsu ilmoitustauluilla. Puunkaatotalkoiden 

  jälkeen on vuorossa vielä iso työ rannan raivauksen osalta. 

 

  Tämän kutsun perusteella tilaisuuteen saapuivat: 

  Nikkilä Eetu, Nieminen Hilla, Nieminen Vappu ja Terho Jääskeläinen. 

  Lisäksi paikalle saapui myös kesäkolholainen, Reijo Ojala, joka esitteli 

  heidän omaa, Kurelahden parannustöitä koskevaa hankettaan. 

 

Käsitellyt asiat: Kokouksen aluksi puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja 

esitti suuret kiitokset puunkaatotalkoissa olleille henkilöille. 

Mainittakoon  heidän nimensä tässä jälkipolvien luettavaksi. 

Varsinaisen kaatotyön suorittivat Pentti Riihinen ja Tuomas Tervonen. 

Juhani Mäkelä ja Markku Lipsonen sahasivat tukit määrämittaan. 

Teuvo Lehto, traktori apunaan, avusti vinssihihnalla, että puut saatiin 

kaatuman oikeaan suuntaan. Avustajina toimivat Marko Lipsonen, Toivo 

Nikoskinen, Leo Juurakko sekä Eetu Nikkilä. Allekirjoittanut toimi 

muonittajana. 

Aikaa talkoisiin kului noin viisi tuntia. Anssi Ykspuu nouti puut pois 

ja suoritti kyläyhdistykselle niistä sponsoriavustuksen. Lisäksi hän on 

luvannut siirtää puista jääneet oksat ja risut kortteiden läjityspisteeseen, 

joka on sovittu kunnan viranomaisen kanssa. 

 

Yleistä keskustelua tulevista toimenpiteistä 

 

  Aluksi kerrattiin hieman jo edellisessä muistiossa olleita budjetointiin 

  liittyviä seikkoja. Sen lisäksi puheenjohtaja luki ”Hoida ja kunnosta 

kotirantaasi” –lehdestä ohjeita, kuinka on tehokkainta suorittaa 

kortteiden niitto. 

Mikäli kortteet niitetään juurineen, niin siitä saadaan sopivaa täytemaata 

kortteiden päälle, lisäksi tarvitaan järeämpää maa-ainesta päälle ennen 

hiekkakerrosta. Tästä toimenpiteestä oli kurelahtelaisilla hyviä 

kokemuksia. 



 

 

     2. 

 

Teatterilaisten edustajien, Jouni Peräisen ja Riitta-Liisa Kouvosen 

puheenvuorojen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että parempi olisi kattaa 

katsomo eikä esiintymislava. 

Tarvittaessa, esim. konsertteja varten voitaisiin vuokrata sopivan 

kokoisia telttoja. Esimerkiksi Isosta Kirjasta teltan vuokra viikon ajaksi 

maksaa 135 €/tapahtuma. Ostettavan teltan, koko 6 x 6 m, hinta on 

käytettynä 3000 €. 

Lisäksi teatterilaiset olivat sitä mieltä, että heille riittäisi 

teatterirakennuksen alapuolisen notkon täyttö, jolloin siitä saataisiin 

tarvittavaa lisätilaa esitysten ajaksi. 

 

Teatteri- ja muiden tapahtumien ajaksi vuokrattavat WC-tilat 

maksaisivat tämän hetken hintojen mukaan 55 € + ALV + tyhjennys. 

Vessoja vuokraa Pasi Viskarin yritys. 

 

Uutena ehdotuksena teatterilaiset esittivät kiertotien rakentamista, jolloin 

kulkuneuvoilla, pyörillä, autoilla ja  hevosella pääsisi kiertämään nyt jo 

olemassa olevan tien ja mahdollisesti rakennettavan, rannasta katsottuna 

katsomon oikealle rakennettavan tien kautta ympäri. Antaisi näyttävyyttä 

esityksiin. 

 

Kurelahden hanke Reijo Ojala esitteli heidän omaa hankettaan, joka rahoituksen puutteen 

  vuoksi siirtyy seuraavaan hankejaksoon. Heillä on tarkoitus saada 

alueelle kaksi saostusallasta estämään humuksen leviämistä vesistöön. 

Toivotamme onnea tälle hankkeelle, joka on tarpeen. 

Yhteisymmärryksessä sovittiin, että Kolhon kyläyhdistyksen ja 

Kurelahden hankkeet hoidetaan jatkossa omina kokonaisuuksinaan. 

Tämä oli myös POKO:n ry:n suositus. 

 

Yhteenveto kokouksen kulun keskustelujen päätteeksi 

 

  Puheenjohtaja kertoi, että Kolhon kyläyhdistyksen edustajia on kutsuttu 

Teknisen lautakunnan seuraavaan kokoukseen 14.8., joka pidetään 

Kolhon osuuspankin kokoustiloissa klo 16.30. Sitä ennen on 

maastokäynti rantaprojektin kohteessa klo 16.00. 

Rantaprojektin lisäksi puheenjohtaja on laatinut kyläyhdistyksen 

hallituksen kokouksissa esille tulleita kohennuskohteita esitettäväksi 

tekniselle lautakunnalle. Aloite-ehdotuksia ehtii vielä lähettää 

sähköpostilla tai puhelimitse, niin kirjaan niitä ylös mainittuun päivään 

mennessä. 

 

Tulevan kokouksen vuoksi ja siellä mahdollisesti rantaprojektia 

koskevien päätöksien takia siirretään tulevat jatkotoimet myöhemmin 

päätettäviksi. Lisäksi odotetaan, jos POKO ry saa lisärahoitusta. Tämä 

selviää tulevan syksyn aikana. 

 



 

 

     3. 

 

Ainoa toimenpide, jota voimme jatkaa on rantateatterin ympäristön 

raivaus, josta ilmoitetaan erikseen ilmoitustauluilla, tekstiviesteillä ja 

suullisesti.  

   

Filmipyörän esitys Koska varsinainen hallituksen kokous on vasta 20.8, niin käsiteltiin 

  tässä kokouksessa myös Jari Hallamaan esitys ulkoilmaelokuvan 

  esittämisestä rantateatterilla. Kaupunki on tähän asti maksanut 

  elokuvan ilmoituskulut. Lippujen hinta on 6 €. 

  Nyt kokouksessa tuli esille, että Hallamaalta pitäisi saada korvaus 

  tilojen käytöstä. Puheenjohtaja esittää asian Hallamaalle. 

  Lisäksi Hallamaa tarvitsee avukseen pari ripeää nuorta miestä, joita 

  Olen jo valmiiksi kysynyt, vielä tätä kirjoittaessa en ole saanut vastausta, 

  Mutta lupasivat olla yhteydessä perjantain, 10.8. aikana. 

  Jos esitys toteutuu, niin sitä ennen miksauskopin eteen tasannetta, levyjä 

  Pitää asentaa vielä lisää, Hallamaan teltan koko on 3 x 3 m. 

  Rakennuksen takana on kaksi vesivaneria, joita voisi käyttää. 

  Esityksen nimi on ”Varasto” ja se on komedia. 

 

  Seuraava kokouspäivä ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 

 

 

 

  _____________________________  

  psta Tuula Juurakko 

 

 

 

JAKELU  kokouksen osanottajat 

 

TIEDOKSI   Marko Lipsonen, Toivo Nikoskinen, Pekka Pietiläinen, Markku  

Lipsonen, Keijo Rämö, Raili Saarimäki, Janne Nuutinen 

Niina Ojala 

 

 

 

x) Edellisessä kokouksessa sovittiin, että kokous alkaa klo 18.00, 

    mutta muistioon, jossa oli myös uuden kokouksen kutsuaika, 

    oli tullut virhe kellonaikaan, jota siht. pahoittelee. 


