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HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika 4.2.2010, klo 18.00 – 20.00

Paikka Kolhon Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Pirkko Ilomäki varajäsen
Martti Loijas jäsen
Teuvo Lehto ”
Toivo Nikoskinen ”
Kari Mäki ”
Seija Pietiläinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsitellyt asiat:
Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Kari Mäkeä ehdotettiin, kannatettiin ja hänet valittiin hallituksen
varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2010.

Hallituksen sihteerin valinta
Tuula Juurakko jatkaa sihteerin tehtävissä vuoden 2010 ajan.

Taloudenhoitajan valinta
Sari Riihonen jatkaa rahastonhoitajan tehtäviä vuoden 2010 aikana.

Laskiaismäki –tapahtuma

Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetään sunnuntaina, 14.2. 
Perinteinen laskiaismäki –tapahtuma klo 13.00 alkaen.
Tilaisuuden yhteydessä on myös luontokirkko.

Sitä ennen pidetään yhteiset mäentekotalkoot torstai-iltana 11.2., 
klo 16.30 alkaen. Samalla puhdistetaan alimmat penkkirivit ja 
penkkien välit lumesta. Laitetaan talkoista netti- ja tolppailmoitukset.

Kuutamohiihto 26.2. klo 18.30

Mikäli jääolosuhteet sallivat, niin järjestetään kuutamohiihto jäälle,
kohteena Kuningassaari, johon viritetään makkaranpaistonuotio.
Paikalle on vietävä nuotiopuut ja ladun varrelle ulkotulet.
Lisäksi otettava huomioon säävaraus/kova pakkanen.
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Rivitalohanke ikääntyville asukkaille

Kuntalaisaloitteesta lähtenyt hanke on nyt kaupunginarkkitehdillä,
Sirkka Sortilla, selvittelyn alla kaavamuutosasiassa.
Kolhon kyläyhdistys järjestää kaikille avoimen kuulemistilaisuuden,
jossa kartoitetaan yleisimminkin paikkakunnan ikäihmisten asumiseen
 liittyviä asioita. Paikalle yritetään saada Sirkka Sortin lisäksi myös uusi 
kaupunginjohtaja, Esa Sirviö.
Puheenjohtaja Sari Riihonen järjestää päivämäärän maalis-huhtikuulle
ja varaa koulun. Tilaisuuteen ehdotettiin myös kevyttä ohjelmaa.

Kolhon ydinkeskustan kohennussuunnitelma – osana Mänttä-
Vilppula kaupungin yleisstrategiaa

Käytiin läpi sihteerin kirjaamien kohennusehdotusten pohjalta esille
tulleita asioita. Lista pöytäkirjan liitteenä.
Samalla päätettiin, että lähetetään uudelleen raha-anomus kaupungille
veneiden säilytysrakennuksen kohentamista varten.
Vilkasta keskustelua herätti myös tyhjilleen jääneiden, ränsistyneiden
rakennusten purkamisesta huolehtiminen.

Muut asiat

Yhdistykselle oli saapunut kutsu Vilppulan Harrastelijanäyttelijöiden
ensi-iltaan ”Tankki täyteen” näytelmään. Puheenjohtaja menee 
edustamaan yhdistystä.

Mänttä-Vilppula kaupungin matkailuesite

Kaupungista ollaan suunnittelemassa/laatimassa ensimmäistä
matkailuesitettä, johon oli tullut tarjous yhdistykselle.
Päätettiin, että ei osallistuta tällä kertaa.

Autere-opiston ja Serlachius-museoiden luentosarjat

Kotiseutuaiheinen luentosarja jatkuu ja tarkoituksena on johdattaa
kuulijoita Mäntän, Vilppulan, Pohjaslahden, Kolhon ja Keurussaaren
kotiseututuntemukseen. 17.päivänä helmikuuta on vuorossa 
Kolho-aiheinen luentoilta Gustavin auditoriossa (Valkoinen talo).
Sari Riihonen pitää tuolloin luennon Kolhosta nykypäiväpainotteisesta 
näkökulmasta ja  Raija Auvinen vastaa kesällä järjestettävän 
tutustumispäivän ohjelmasta. Päivä päätetään myöhemmin.

Kolho-rock konsertti 

Alustavasti keskusteltiin 8.5. pidettävästä konsertista ja päätös
tehdään, kun rahoitus on sitovasti selvillä. Tilaisuuteen on tulossa
5 eri kokoonpanoa ja kaupungin nuorisotoimelta ollaan saamassa



n. 1500 – 2000 €.
Paikkana olisi Kolhon palloiluhalli, jonka lattia on suojattava
käytön ajaksi. Lisäksi paikalle on rakennettava esiintymislava.
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Sponsoreita mietitään ja nuorilla on itsellään tässä myös vastuu
kannettavanaan, eli he voisivat miettiä/laatia sponsorikirjeitä
nuorisotoimen avustamana.

Ormo Kososen valokuvajäämistö 

Kolhossa asuvat ovat olleet huolissaan joulukuussa 2009, kuolleen
Ormo Kososen mittavista valokuvataltioinneista.
Sari Riihonen on ollut Kolhon Kyläyhdistyksen puheenjohtajan
ominaisuudessa yhteydessä Urpo Kososeen ja alustavia suunnitelmia
varten on tehty tiedusteluja Urpo Kososen luvalla Gösta museon
mahdollisuudesta arkistoida valokuva-arkisto asianmukaisella tavalla.

Kolhon asemasta oma linkki Kolhon nettisivuille

Aseman uusi omistaja, Aarne Raevaara on tiedustellut mahdollisuutta
laatia asemasta informaatiota sisältävä linkki yhdistyksen sivuille.
Asia on Ok, joka hänelle myös ilmoitetaan.

Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina, 18.3., klo 18.00.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

_______________________    ______________________
Sari Riihonen         Tuula Juurakko
puh.joht.          siht.
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