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RANTARROJEKTIN KOKOUS 

 

Aika  11.7. 2012, klo 18.00 

 

Paikka  Palloiluhallin kokoustilat 

 

Läsnä  Tuula Juurakko kyläyhd. 

Riitta-Liisa Kouvonen ”             , näyttelijöiden edustaja 

  Teuvo Lehto  kyläyhd. 

  Marko Lipsonen ” 

  Markku Lipsonen Loilan jakokunta 

  Keijo Rämö  asiantuntijajäsen 

  

Asiat:  Kokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja kertoi projektin 

etenemisen tämän hetkisen tilanteen. Rantaprojektialoite lähetettiin 

hyvissä ajoin (marraskuussa 2011) kaupungille tiedoksi ja yhd. edustajat 

(Lehto, Lipsonen, Juurakko) kävivät helmikuussa 2012 alustavia 

keskusteluja kaupungin edustajien kanssa.  

 

Tästä aloite eteni melko hitaasti kaupungin taholla, vasta 19.6. se oli 

teknisen lautakunnan käsittelyssä, josta tuli myönteinen päätös. 

Virallisesti vasta tämän jälkeen yhdistys saattoi pyytää tarjouksia 

tehtävistä töistä, kuten: kortteiden niitto, pienen määräalan ruoppaus ja 

laiturin hankinta. 

 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että kaupungin päässä oli tullut 

väärinkäsitys, rantaprojekti-aloitteessamme ei ollut missään vaiheessa 

esitystä laittaa laituria Kuningassaareen. Laiturin paikkaa on kaavailtu 

veneiden pitopaikan edustalle. 

 

Sitten seurasikin jobinpostia; POKO ry:n tämän rahoituskauden (2012 – 

2014) määrärahat olikin jo lopussa. Ovat hakeneet lisärahoitusta, mutta 

ennen meidän hakemusta (jota ei olla vielä saatu jätettyä), POKO:lla on 

jonossa jo odottamassa hakemuksia. 

 

Tämän jälkeen Vilppulan Harrastajanäyttelijöiden edustaja, Riitta-Liisa 

Kouvonen toi terveisiä näyttelijöiden taholta. Heidän intresseihinsä sopii 

hyvin suunniteltu alueen laajennus rantaa päin niittojätteen ja täytemaan 

avulla. Muista parannustarpeista käydään vielä keskusteluja yhdessä  

kyläyhdistyksen ja teatterilaisten kesken. Sovittiin, että Riitta-Liisa ottaa 

yhteyttä Jouni Peräiseen ja sen jälkeen muihin kyläyhd./rantaprojektin 

edustajiin. 

 

 

 

 



     2. 

 

Lausunnot kaislojen niitosta/alle 1  ha sekä alle 500 m3 ruoppaus 

rantateatterin alapuolelta 

 

Loilan  kalastukunnalta ja Loilan Jakokunnalta molemmilta on tullut 

myönteiset lausunnot ko. edellä mainittuja toimenpiteitä koskien. 

Nämä lausunnot tulee liittää hakemukseen POKO ry:n kautta 

lähetettäväksi ELY- keskukselle. 

 

Pyydetyt tarjouspyynnöt 

 

Tarjouksia kaislojen niitosta ja ruoppauksesta oli kokouksen 

päivämäärään mennessä tullut vain kaksi. Toinen kirjallisesti kaislojen 

niitosta Apupapu/Jussi Lietsalalta ja suullinen tarjous kaislojen 

osittaisesta poistosta sekä pienen alan ruoppauksesta Jukka Siltaselta. 

Laiturista oli tullut kolme tarjousta: Kuoreveden Puu Oy/Sakari 

Viitaniemi, Retuwood/Kari Reijonen, Suomen Purku- ja 

Rakennustekniikka Oy/Antti Salminen. 

 

Alustavaa budjetointia hakemusta varten 

 

-    kaislojen niitto kolmena vuonna peräkkäin             7950 € 

      sekä alle 500 m3:n alueen ruoppaus 

  

- täytemaan tuonti kaislojen ja ruoppausjätteen 

päälle, kysytään Velj. Vanhaselta kustannuksia                 ? 

 

  -      pienehkö laituri               2000 € 

   

- suunnitellun teatterirakennuksen katon jatko-osan/ 

korotuksen tilalle kysytään tarjousta isosta teltasta 

Isosta Kirjasta                    ? 

 

- eri tilaisuuksia varten tuli esille armeijan soppatykin 

hankinta                    ? 

 

- lisäksi alueelle (hiekkarannan ja yläpuolisen maaston 

välille suunnitellaan muutaman valopisteen sijoittamista        ? 

 pyydetään tarjoukset Hakaselta, Tuuralta ja Tammiselta 

 

-   teatterirakennusten maalaus                  1000 € 

 

-   katsomon penkkien öljyäminen                    ? 

 

- WC-tilojen vuokraus teatteri- ym. tapahtumien ajaksi, 

kysytään Pasi Viskarilta vuokran hintaa  

 

  -    makkaranpaistolaatikko, pyydetään tarjous Kitka-Metilta        ? 
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  -   ollaan vielä yhteydessä Pentti Peltoseen jo aiemmin ko. 

                                                suunnittelutöiden merkeissä 

 

 

  Seuraava työvaihe 

 

  Rantateatterin välittömässä läheisyydessä olevien, jo merkattujen 

  (kaupungin toimesta) puiden kaato ja poiskuljetus. 

 

  Teuvo Lehto kertoi, että hän on ollut yhteydessä Pentti Riihiseen 

  puiden kaatoasiassa. Päivämäärä sovitaan aivan lähiaikoina. 

  Talkoolaisia tarvitaan/pyydetään paikalle, kun päivämäärä on lyöty 

  lukkoon.  

 

  Keskusteltiin kaadettujen puiden ”jatkojalostamisesta” ja päädyttiin 

yhtenä vaihtoehtona kysymään Ykspuun Anssilta hänen halukkuuttaan 

ostaa puut ja kuljettaa ne pois. Puista saatavat rahat tulevat Kolhon 

kyläyhdistyksen rantateatterin tilille.  

 

Muut asiat 

 

Kirje kyläyhdistykselle 

 

Tuula Juurakko kertoi saaneensa postia kolholaiselta kesäasukkaalta, 

Niina Ojala, joka lähestyi Kolhon kyläyhdistystä hankkeen merkeissä, 

joka pitää sisällään Kurelahden kortteiden niiton ja ruoppauksen. 

Kesäasukkaat maksaisivat omien tonttiensa kohdalta mainitut 

toimenpiteet. Lisäksi kustannuksiin olisi ottamassa osaa mahdollisesti 

myös metsäyhtiö. 

 

Niina Ojala, joka Uudenmaan ELY-keskuksen hankesihteeri kysyi 

kirjeessään voisiko Kolhon kyläyhdistys olla hankevastaavana; jonka 

kautta hakemus tehtaisiin. 

 

Kokoukseen osallistujien keskuudessa virisi ajatus, jos kyläyhdistyksen 

oma hanke ja edellä mainittu hanke yhdistettäisiin, niin sen läpimeno 

voisi olla varmempaa. Ollaan yhteydessä ehdotuksen esittäjään Niina 

Ojalaan. Kopioidaan heidän lähettämänsä alustava hanke-esitys ja 

jaetaan se projektiryhmän jäsenille. Asiaa tullaan käsittelemään myös 

varsinaisessa kyläyhdistyksen kokouksessa 20.8. 

 

Kyläyhdistykselle lähetetty ehdotus/aloite 

 

Rainer Kouvonen oli lähettänyt kokoukselle ehdotuksen/aloitteen 

Elisa Lönnrot –laivan vierailusta myös Kolhossa. Tähän voisi rakentaa 

uuden kesätapahtuman: junalla Haapamäen kautta Keuruulle ja sieltä 

laivalla Kolhoon. Laitetaan mietintämyssyyn. 

 



                     4. 

 

Kiitokset sponsorilahjoittajille 

 

Laitetaan Kolhon kyläyhdistyksen nettisivuille luettelo tähän 

mennessä tulleista sponsorilahjoittajista. 

Ensi vuonna voisi olla vuorossa heidän haasteensa muille yrityksille. 

 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 9.8. klo 19.00 palloiluhallin kokoustiloissa. 

HUOM. Tämä on samalla kutsu kokoukseen. 

 

 

Rantaprojektiryhmän puolesta 

 

 

 

________________________          _________________________  

Tuula Juurakko                Marko Lipsonen 

puh.joht.                 varapuh.joht. 

     

     
   

 

 

 

  

 

   

   


