
KOLHON KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA

Sari Riihonen/T.Juurakko 2.6.2010 

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 2.6.2010, klo 18.00 – 19.30

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Martti Loijas jäsen
Toivo Nikoskinen ”
Seija Pietiläinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsitellyt asiat: Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista.

Kolho Rock-tapahtuman yhteenveto
Tapahtuma oli ohjelman ja järjestelyiden puolesta onnistunut.
Varsinkin nuoret olivat sitoutuneet erittäin kiitettävästi järjestelyihin
sekä siivoustöihin. Osallistujamäärä jäi alle odotetun. Vapaa-
aikalautakunnan myöntämän avustuksen ja muilta saadun sponsoriavun
määrä ei aivan kata kuluja. Puheenjohtaja laatii seuraavaan kokoukseen
yhteenvedon tapahtumasta.

Liikkuva kesä 2010
Tehtävään on palkattu neljä kolholaista nuorta, joiden palkanmaksusta
puolet on  LC Vilppula Koski luvannut maksaa.
Kolhon Osuuspankki lahjoittaa 200 kpl Hippo-mitalia kilpailijoille.
Kolholaisilta yrityksiltä on tullut kiitettävästi sponsoriavustusta.
Sari Riihonen tilaa Särkänniemi-passit.
Uimaopetus tapahtuu Keuruun uimahallissa ja maksaa 40 €/lapsi.
Kuljetus on tilattu haapamäkeläiseltä Lepinkonmäki yritykseltä.
Juhannuskisoissa nuoret toimivat apuna kirjaamistehtävissä.
Lisäksi toivotaan kyläläisiltä apua eri järjestelytehtäviin.
Sihteeri pyytää Jari Eskelistä toimittamaan sekundakannen 
mehutarjoilua varten. Leo Juurakko on valmistanut pukkijalat kannelle.
Arpajaiset/sihteeri huolehtii.

Runotapahtuma ja Orvokki Alanivan näyttelyn avajaiset 9.6.
Kolhon asemalla pidettävästä runotapahtumasta ja näyttelyn avajaisista
tehty netti-ilmoitus ja ns. tolppailmoitukset. Eine Joutsijoki laatinut
yhteenvedon siht. tekemästä etukäteispuffista Suur-Keuruuseen ja
KMV-lehteen.
Autere-opisto maksaa lehti-ilmoitukset ja esiintyjien bensakulut.



2,

Rantateatterin turvallisuusasiat, raivaus- ja siivoustalkoot
Martti Loijas kertoi, että kaikki ylimääräiset roinat on kerätty ja viety
paikalta pois. Teatterirakennukseen on tilattu uudet lukot.
Tankki täyteen esityksiä varten on valmisteilla lavasteita.
Sari lupasi huolehtia esityksistä materiaalia myös kaupungin sivuille.

Lupiinien poisto edesauttamaan vanhojen perinnekasvien elpymistä
Talkoopäiväksi sovittiin torstai 10.6. klo 17.00. Paikkana on 
urheilukentän viereisen tien reunukset. Larissa Heinämäki tulee paikalle
opastamaan talkoolaisia. Sari laittaa infoa nettisivuille.

Muut esille tulevat asiat
Venekatosasia: kaupungin toimesta paikalla on käyty kuvaamassa 28.4.
Lopullinen päätös tehdään lisäselvitysten jälkeen 15.6. teknisen 
lautakunnan toimesta.

Vanhusten ryhmäkoti Kolhossa
Ryhmäkotiasiasta oli äänestetty ja puolesta 3 vastaan 32 tehtiin päätös,
että ryhmäkoti muutetaan ns. tuetuiksi asunnoiksi. Puheenjohtajan
ilmoituksen mukaan n. 100 henkilöä on lähitulevaisuudessa ilman
ympärivuorokautista sijoituspaikkaa.

Rivitalohanke ikääntyville asukkaille
Kolhon Osuuspankissa pidetään 3.6. tiedotustilaisuus ko. hankkeesta,
josta on nyt maininta ”ikäihmisille” jätetty kokonaan pois. Mainittakoon,
että hanke on lähtenyt Anita Rautiaisen ns. kuntalaisaloitteena. Hän ei 
ole itse saanut asianmukaista päätöstä asiasta.

Toivo Nikoskinen totesi kokouksen lopuksi, että nyt kolme 
varteenotettavaa asiaa, joista on erityisesi pidettävä huolta:
Vanhusten ryhmäkodin säilyminen ympärivuorokautisena 
hoitopaikkana, lasten leikkikenttävälineet ja Kolhon keskustan 
liikenneturvallisuus.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita

Kokouksen puolesta:

____________________________   ___________________________ 
Sari Riihonen Tuula Juurakko
puh.joht. siht.
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