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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 10.11.2010, klo 18.00 – 19.30

Paikka Kolhon Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Kari Mäki puh.joht.
Mauri Kuismin jäsen
Teuvo Lehto ”
Martti Loijas ”
Ritva Läpinen varajäsen (osan aikaa)
Pekka Pietiläinen ”
Tuula Juurakko jäsen/siht.

Käsitellyt asiat: Aluksi keskusteltiin hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä,
tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on 15 ja heillä on henkilökohtaiset
varajäsenet. Jäsenmäärän muuttaminen jäi tällä kertaa mietintäasteelle.

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan läpi ja siihen tuli
kaksi muutosta. Kaijanselän rannalla oleva venevaja on valmistettu
pääosin kyllästetystä materiaalista. Myyjäisten päivämäärä on muutettu
myöhäisemmäksi ajankohdaksi. Siitä tarkemmin esityslistan mukaan.

Eri seurojen/yhdistysten muistaminen

Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että asia lisätään tulevan vuoden 
toimintasuunnitelmaan/budjettiin.

Kaupungin korvaus tehdystä raivaustyöstä

Onnelantien ja entisen helluntaikirkon välisen maaston raivauksesta on
kaupunki korvannut Kolhon Kyläyhdistykselle 110 €.

Teknisen lautakunnan päätös kyläyhdistyksen tekemistä aloitteista

Aloite (13.9.2010) sisälsi seuraavat asiat: hidasteet Tehtaantielle,
kansainvälinen uimarantaviitta Saarimäen risteykseen sekä 
Lemmensillan rakenteiden korjaus sekä esteiden teko estämään kulku
sillan yli moottorikelkoilla.
Päätös: Aloite hidasteista on lähetetty ELY-keskukselle, koska 
Tehtaantie on valtion ylläpitämä tie.
Kansainvälistä viittaa ei asenneta, uimarannalle on asennettu opaste
6.5.2010 Uimalantien risteykseen.



2.

Lemmensillan kaventamisen työ on tilattu ja työ on jo valmistunut
tätä kirjoitettaessa siltä osin, että sillan ”kannelle” on rakennettu 
molempiin päihin istuinpenkit estämään moottoriajoneuvoilla kulku.
Askelmat on myös korjattu. Sillalle johtavan kävelytien pengerryksen
korjaus siirtyy ilmeisesti ensi kevääseen.

Kulkurinkuusitapahtuma 26.11.2010 

Järjestelyistä vastaavat henkilöt seuraavasti:
- kuulutus, Martti Loijas
- kuulutuslaitteiden nouto koululta, Kari Mäki ja Leo Juurakko
- tiekaiteiden kuljetus koululta/koulun talonmies, siht. soittaa
- ohjelma koululaisilta, siht. varmistaa
- kuusi, Jarmo Vaske toimittaa, palokunta huolehtii valot
- kaupungin edustaja, siht. kysyy kaupunginhallituksen 

puheenjohtajaa, Jaakko Vastamäkeä
- samoin seurakunnan edustajan siht. varmistaa
- Mauri Kuismin huolehtii joulupukin tulon
- Ulkotulet ja karamellit lapsille hoitaa siht.
- Uusien, syntyneiden muistaminen, puh.joht. Sari huolehtii

Myyjäiset Kolhon koululla 12.12.2010 

Kellonajaksi sovittiin klo 13.00 – 15.00, koulun ovet avataan jo klo 
12.00 pöytien laittamiseksi kuntoon. Pöydistä sovittiin perittäväksi
5 €:n korvaus/pöytä, joka kattaa jälkisiivouksen.
Myyjäiset ovat avoinna eri yhdistysten ja yhteisöjen lisäksi yksityisille
henkilöille. Toivotaan runsaslukuista osanottoa.
Teuvo Lehto laittaa ilmoituksen seurapalstalle. Muuten sovittiin sekä
myyjäisistä että Kulkurinkuusitapahtumasta laittaa vain oman kylän
sisäiset ilmoitukset

Syyskokouksen päivämäärä

Puheenjohtaja, Sari Riihonen, ilmoittaa maanantaina, 15.11., 
syyskokouspäivämäärän, koska vasta silloin on selvillä ne kokoukset, 
joissa hänen on valtuutettuna oltava paikalla. Samoin silloin selviää 
ehtiikö kaupunginjohtaja Esa Sirviö kokousvieraaksemme.

Vuoden 2011 Kulkurin valinta

Paikalla olijat saivat kukin ehdottaa yhtä henkilöä ja valituksi tulleelle
henkilölle sihteeri ilmoittaa asiasta riittävän ajoissa ennen 26.11.
Samoin hän huolehtii nimen kirjoituksesta  Kulkurin sauvaan.
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Muut esille asiat

Sihteeri oli saanut postia Pirkanmaan ELY-keskukselta 28.5.2010 
tekemäänsä Kolhon kyläpuistoaloitteeseen. Koska posti ei ole 
sähköisessä muodossa, niin aloitteen sisällöstä/päätöksistä lyhyesti. 
Varsinaisesta kirjeestä/päätöksistä on kopio Kolhon kirjaston 
ilmoitustaululla.

Järven kohdalta, teiden molemmin puolin, pajujen ja kuivien puiden 
poisto.
Päätös:Keuruuntie (mnt 348) raivataan seuraavan kerran 
perusteellisemmin vuonna 2012. 

Molempien maantiesiltojen maalaus
Päätös: Keväällä 2011 tehdään Ukonsillan erikoistarkastus. Siinä 
yhteydessä selviää sillan kunto, mahdolliset korjaustarpeet ja aikataulu.
Kolhonsalmen silta on rakenteiltaan käyttötarkoitukseensa nähden
hyvässä kunnossa ja sille ei tehdä nyt tässä vaiheessa mitään.

Siwan edustalla olevan ojan kaventaminen ja kapean viherkaistaleen
perustaminen pensaineen. Perustelut: turvallisuus- ja esteettiset  
näkökohdat. Toimenpiteen jälkeen tietä voitaisiin leventää n. 2 m,  
jolloin
kaupan eteen jää enemmän tilaa liikenteelle.
Päätös: Rautatien ja maantien välisen ojan säilyttäminen nykyisen 
levyisenä on radan ja rakenteiden kuivatuksen kannalta välttämätöntä.

Kylätien asfalttipinnan korjaaminen
Päätös: Tehtaantielle (mnt 14352) laaditaan parhaillaan rakenteen 
parantamissuunnitelmaa. Toimenpiteiden toteutus ja aikataulu riippuvat
käytettävissä olevista määrärahoista.

Lisätietoja päätöksistä antaa Eeva-Liisa Are´n, puh. 040 530 4785

Sihteeri on lähettänyt kopion postitse tulleesta kirjeestä/päätöksestä 
tiedoksi Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukselle.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.30.

Kokouksen puolesta:

_______________________  _______________________
Kari Mäki Tuula Juurakko



varapuh.joht. siht.
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