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HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

 

Aika  24.1.2012, klo 18.00 – 20.00 

Paikka  Kolhon koulun kokoustilat 

 

Läsnä  Juurakko Tuula puh.joht. 

  Kouvonen Riitta-Liisa varajäsen 

  Lehto Teuvo  jäsen 

  Lipsonen Marko ” 

  Loijas Kauko  varajäsen 

  Loijas Martti  jäsen 

  Läpinen Ritva ” 

  Mahlamäki Taina ” 

  Nikoskinen Toivo ” 

  Pietiläinen Seija ” 

  Riihinen Pentti ” 

Koivuniemi Mirva yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu ehdokas 

  sihteeriksi 

Mäkinen Jorma uuteen hankeprojektiin kutsuttu osallistuja 

 

Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen laillisuus 

      Kokouskutsu oli lähetetty 10.1. ja osallistujia oli yli puolet hallituksen 

      (15 henkilöä) jäsenmäärästä, joten kokous todettiin lailliseksi ja  

      päätösvaltaiseksi. 

 

  2. Käsiteltiin syyskokouksen pöytäkirja 

      Pöytäkirjasta otettiin esille kohta, jossa rahastonhoitaja nimike  

      Mahdollisesti muutetaan taloudenhoitajan nimikkeeksi. Käsitellään 

      Ensin säännöt, jota varten nimitetään työryhmä: Tuula Juurakko, 

      Marko Lipsonen, Mirva Koivuniemi ja Martti Loijas. 

 

  3. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta v:lle 2012  

      Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Marko 

      Lipsonen. 

 

  4. Hallituksen sihteerin valinta v:lle 2012  

      Hallituksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Mirva 

      Koivuniemi. 

 

  5. Rahastonhoitajan valinta v:lle 2012  

    Tehtävään ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Taina Mahlamäki. 

     Rahastonhoitajalle, Taina Mahlamäelle, myönnetään yhdistyksen 

     laskujen maksamiseen oikeuttavat laajat käyttöoikeudet 

     nettipankin käyttöön Haapamäen Seudun Osuuspankkiin. 

     Samalla vastaavat oikeudet poistetaan Sari Riihoselta. 
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6. Nettipäivystäjän nimeäminen 

    Yhdistyksen nettipäivystäjänä jatkaa Lauri Knuuttila 

 

7. Keskusteltiin kunniajäsenen nimittämisestä yhdistykselle. 

    Asiaan palataan, kun yhdistyksen säännöt on käyty läpi ja 

    tehty niihin tarvittavat muutokset ja lähetetty hyväksyttäväksi 

    patentti- ja rekisterihallitukselle. 

 

8. Laskiaismäkijärjestelyt yhdessä srk:n kanssa 19.2. klo 13.00 

   Tänä vuonna suurin osa järjestelyistä otti vastuulleen seurakunta/ 

   Juhani Mäkelä. Laskiaismäki on Uimalantien reunassa ja luontokirkko 

   sekä srk:n tarjoamat kahvit Mäkelän pihassa. Tähän päädyttiin, kun  

   asiasta ensimmäistä kertaa keskusteltaessa (kyläkirkon omassa  

   kokouksessa) tuli esille mahdollinen lumen vähyys rantateatterin 

   maastossa ja mäentekohenkilöiden puute. 

   Kyläyhdistyksen osuudeksi jäi siten asiasta tiedottaminen, jonka siht. 

   huolehtii ilm.taululle, liikkeiden ilm.taululle sekä nettipäivystäjän 

   kautta nettiin: l.knuuttila@gmail.com 

 

9. Muiden tapahtumien (jo tiedossa olevien) päivämäärät ajoissa 

    nettiin yhteensattumien välttämiseksi. 

   Tällä kertaa on jo tiedossa Kolhon koululla, 17.5. klo 14.00, pidettävä 

   kahvikonsertti, jossa esiintyy Kolhon Kyläkuoro Keijo Niemisen ja  

   Raija Auvisen johdolla. 

 

10. Ideariihi yhdessä teatterilaisten kanssa 

      Mukaan kutsutaan myös muiden yhdistysten ja yhteisöjen jäseniä, 

      Kolhon asukkaita ja mahdollisesti myös yrittäjiä. 

      Ideariihi pidetään 23.2.2012, klo 18.00, paikka tarkentuu ja     

      ilmoitetaan kutsun yhteydessä, alustavasti koulu on varattu. 

      Paikalle kutsutaan myös Kyläkapula –lehden toimittaja Marja  

      Vehnämaa (Maakunnallisten kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti). 

  

     Ideariihessä pyritään ottamaan huomioon lapset, nuoret, nuoret  

     aikuiset, vanhemmat henkilöt jne. Pyrkimyksenä on saada koko 

     väestö mukaan toimintaan oman kylän parhaaksi. Tavoitteena on  

     saada aikaiseksi vapaamuotoisia tapaamisia virallisten kokousten 

     ulkopuolella. Tarkoituksena on saada yhteys paluumuuttajiin ja 

     uusiin Kolhoon muuttaneisiin asukkaisiin. 

     Ehdotettiin laadittavaksi  tervetulokirje edellä mainituille uusille 

     asukkaille. 

     Yksi foorumi voisi olla esim. rantateatterilla pidettävä muisteluilta. 

 

     Tähän ideariihi-ajatukseen liittyy läheisesti myös aloitelaatikko,    

    joka on ”herätetty henkiin”. Päätettiin käynnistää asian tiimoilla  

    aloitekampanja, jossa paras aloite tullaan palkitsemaan. Pyydetään  

    paikallisilta yrityksiltä sponsorointiapua palkintojen suhteen. 
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   Viedään myös aloitelaatikot lomakkeineen ala-asteelle sekä nuoriso- 

    tiloille. Lisäksi on mietitty Marko Lipsosen kanssa aloitelomakkeen 

    muuttamista myös sähköiseen muotoon. Asiaan palataan ja ollaan 

    yhteydessä nettipäivystäjäämme, Lauri Knuuttilaan. 

 

   Toinen yhteydenpitoväline – facebook- on myös harkinnassa  

    nimenomaan nuorten tavoittamiseksi. 

 

    Tässä yhteydessä tuli myös esille ehdotus: Vihuri järjestää 18.2. klo 

    16. – 19.00 välisenä aikana Kolhon koulun jääkaukalossa haaste- 

    ottelun, jossa kilpailevat nykyiset salibandy-pelaajat entisiä  

    kolholaisia pelaajia vastaan. Tuolloin olisi hyvä Kolhon  

    kyläyhdistyksen ”näyttäytyä”, olla esillä ja jakaa tietoa yhdistyksestä. 

 

    Tulevat tapahtumat mahdollisimman aikaisin myös yhdistyksen 

    ilmoitustaululle näkyviin. 

 

11. Uusi hankeprojekti 

 

      Rantateatterin/uimarannan siistiminen ym. siihen liittyvät muut 

      parannusehdotukset.  

      Toimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: 

      Tuula Juurakko, Marko Lipsonen, Teuvo Lehto, Martti Loijas, 

      Toivo Nikoskinen, Riitta-Liisa Kouvonen, Jorma Mäkinen/Raili 

      Saarimäki 

 

      Projektin seuraava palaveri on 21.2.2012, klo 18.00 koulun  

      kokoushuoneessa.  

 

12. Muut esille tulleet asiat 

      -  rantateatterin käyttöaste 

      Riitta-Liisa Kouvonen kertoi näyttelijöiden tulevasta kevään 

      ohjelmistosta. Esitykset ainoastaan Seuratalolla, syitä useita, esim. 

      lavasteiden hankala siirto. Haaveena tulevaisuudessa lasten teatteri- 

      esitys. 

 

      Puheenjohtaja ehdotti paikkakunnan kuorojen kutsumista    

      rantateatterille, asia jäi mietintäasteelle 

 

- kyläyhdistyksen kokoontumispaikka  

Marko Lipsonen oli ollut yhteydessä Metsämantujen toimistoon, 

asiana metsäpuiston istuttaminen. Puhelun tulos: Alue on 

kaavoitettu tehdastontiksi, pitäisi tehdä kaavamuutos, jos alueelle 

suunniteltaisiin puistoa. Lupasivat siistiä aluetta. 

Puhelun yhteydessä oli tullut esille kohta tyhjille jäävän entisen 

keskuskonttorin eli Malminkartanon tuleva käyttö. Ovat 

laittamassa sen myyntiin, joten siellä on pidettävä lämmöt päällä. 
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Metsämannut olivat tiedustelleet Kolhon kyläyhdistyksen sekä 

muiden yhdistysten mahdollista kiinnostusta käyttää tiloja 

kokous- ym. tarkoituksiin. 

 

Mielipiteitä: - kokouspaikkana hyvä, mutta ei ”rahaa seiniin”. 

    

- kevätkokousvieras 

Mänttä-Vilppulan kaupungin teknistä johtajaa, Erkki Viitasta 

ollaan kysytty useampaan otteeseen kyläyhdistyksen virallisten 

kokousten vieraaksi. Päällekkäisten tilaisuuksien vuoksi tulo 

on aiemmin estynyt, yritetään tänä vuonna paremmalla onnella. 

 

- rantateatterin avain 

Vara-avain luovutettiin Marko Lipsoselle. Samassa yhteydessä 

puhuttiin rantateatterin sähkötolpan avaimesta, joka on hukassa. 

Täytyy kysyä Pertti Hakaselta onko hänellä vara-avainta tai sitten 

on hankittava uusi avain. Puheenjohtaja soitti kokouksen jälkeen 

Hakaselle ja hän  hankkii uudet avaimet.  

 

 

  Kokoukselle ei esitetty muita asioita. 

 

 

 

  Kokouksen puolesta: 

 

 

 

 

  ____________________________    _________________________ 

  Tuula Juurakko                  Mirva Koivuniemi 

  puh.joht.                                        siht.    

 

 

  PS. Toimin tämän ensimmäisen kokouksen asioiden ylöskirjaajana, 

         koska olin tehnyt alustavan pohjan esityslistan mukaan. Mirva ei   

         ehkä olisi saanut käsialastani selvää. 

                                                   Mutta olemme yhdessä Mirvan kanssa käyneet läpi asiat ennen 

puhtaaksikirjoitusta ja pöytäkirjan lähettämistä hallituksen jäsenille. 

Jatkossa Mirva toimii järjestäytymiskokouksen valinnan mukaan 

          yhdistyksemme sihteerinä/Tuula Juurakko 

 

 

 

 

 


