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HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika Torstai, 24.2.2011, klo 17.00 – 20.15 

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen, Niina Aspinmaa, Jesse Mononen, Pentti Riihinen,
Taina Mahlamäki, Kari Mäki, Ritva Läpinen, Teuvo Lehto,
Toivo Nikoskinen, Seija Pietiläinen, Tuula Juurakko

Käsitellyt asiat: Hallituksen varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2011

Kari Mäkeä ehdotettiin varapuheenjohtajan tehtävään. Ehdotusta
kannatettiin ja Kari Mäki valittiin varapuheenjohtajaksi.

Sihteerin valinta vuodelle 2011 

Tuula Juurakko jatkaa sihteerinä vuoden 2011.

Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2011 

Rahastonhoitajana jatkaa Sari Riihonen.

Laskiaismäki/luontokirkko 6.3.

Puheenjohtaja oli ollut alustavasti yhteydessä srk:n edustajan Juhani 
Mäkelän kanssa. Hänen kanssaan oli sovittu mäentekotalkoista 
sunnuntaina 27.2. klo 16.00, sihteeri laatii ilmoitukset talkoista sekä
itse tapahtumasta. Talkoolaisille tarjotaan kuumaa mehua.
Laskiaismäki/luontokirkko alkaa rantateatterin maastossa klo 13.00,
Ulla Nikoskinen on lupautunut lukemaan päivän tekstin.
Paikalla on myynnissä mehua, kahvia ja makkaraa. Tuotto menee 
Etiopan lähetystyön hyväksi. Lisäksi kerätään kolehti Yhteisvastuun
kohteisiin.

Juhannuskokkojärjestelyt

Vilkkaan ja monivaiheisen keskustelun tulos: pyritään järjestämään
Kolhon monikymmenvuotinen Juhannuskokko-tapahtuma, vaihtoehtojen 
A:n tai B:n mukaan. Lisäinfoa asiasta myöhemmin. Kolhon 
Kyläyhdistys hoitaa ohjelmapuolen, Kolhon Eläkkeensaajat ottivat 
vastuulleen makkaran- ja virvoitusjuomamyynnin. 



2.

Kolhon palokuntalaisia pyydetään yhteistyöhön kokon pystyttämiseksi ja 
järjestysmiehiä kysytään muilta yhteistyötahoilta. Paikalle tarvitaan neljä 
järjestysmiestä, joista kahdella on oltava järjestysmieskortti.
Lisäksi järjestetään yleisölle siltatanssit haitarimusiikin tahtiin.
Tapahtuma alkaa klo 22.00, tie suljetaan puomeilla klo 21.00.

Toiminta-avustushakemus kaupungille 4.3. mennessä

Käytiin läpi toiminta-avustuksen kohteet, sihteeri huolehtii avustukseen
liitteet mukaan ja toimittaa hakemuksen määräajassa kaupungille. 
Puheenjohtaja laatii lisäksi liitteen viime vuoden avustussumman 
käyttökohteista.

Muut esille tulleet asiat

Vieraskirja

Kyläyhdistyksen vieraskirjan sulkeminen herätti kysymyksiä. 
Puheenjohtaja kertoi, että se on ollut suljettuna epäasiallisten viestien 
vuoksi, mutta avataan piakkoin.

Kolhon ryhmäkodin tuleva kohtalo

Taina Mahlamäki tiedusteli ryhmäkodin käytöstä tulevaisuudessa. Hän,
kuten niin moni muukin kolholainen on huolestunut tilanteesta. 
Keskustelun päätteeksi päädyttiin laatimaan kuntalaisadressi aiheesta. Se
tullaan luovuttamaan 8.3. Vilpun päivillä uudelle palvelujohtajalle sekä
toimitetaan myös Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukselle.
Tässä yhteydessä heräsi ajatus myös kutsua uusi palvelujohtaja 
kyläyhdistyksen kevätkokoukseen. 

Tulevia tapahtumia/järjestelyasioita

Runotapahtuma/taide- ja käsityönäyttely ent. asemalla

Raija Auvinen lausujineen vastaa runotapahtumasta. Tilaisuudessa 
esitetään Kimmo Koskisen runoja. Kati Mustonen tuo taulujaan viikon 
ajaksi näytteille. Saman ajan on myös esillä entisten kolholaisten, 
Niemisen sisarusten käsityönäyttely. Asiasta lisää myöhemmin.

Yhteislaulutilaisuus rantateatterilla

Sihteeri kertoi, että tulevaa tapahtumakalenteria laadittaessa on 
varmistettu alustavasti, että Vilppula Seura haluaa tehdä yhteistyötä 
kesän yhteislaulutilaisuuden hyväksi. Tarkoitus on puolittaa kulut 
esiintyjien osalta. Yhteislaulutilaisuuden juonto/laulu- ja soittoesityksistä
vastaavat Antti Järvinen, Veli-Matti Grönvall sekä Aulis Ekman.
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Veroilmoitus

Yhdistyksen veroilmoitus täytetään/lähetetään kevätkokouksen jälkeen.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

_____________________________       __________________________
Sari Riihonen Tuula Juurakko
puh.joht. siht.
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