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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 14.4.2011, klo 18.00 – 20.15

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Kari Mäki puh.joht.
Riitta-Liisa Kouvonen varajäsen
Ritva Läpinen jäsen
Toivo Nikoskinen ”
Kauko Loijas varajäsen
Teuvo Lehto jäsen
Pertti Takkinen ”
Martti Loijas ”
Niina Aspinmaa ”
Jesse Mononen ”
Laura-Maija Lahti ”
Taina Mahlamäki ”
Tuula Nivala varajäsen
Tuula Juurakko jäsen/siht.

Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Sihteeri luki 24.2. pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja kertoi siihen 
liittyvistä asioista, joita oli seuraavasti:
- juhannuskokkojärjestelyt, kysytty Vihurilta apua, asia auki

sihteeri keskustellut Vilppula-seuran kanssa, mahdollisesti sieltä
järjestysmiehiä, varmistettava

- vieraskirjan sulkeminen sai muutaman puheenvuoron aikaiseksi ja
sen jälkeen ehdotettiin: a) vieraskirjan aukaiseminen 
kokeiluluontoisesti, seurataan tuleeko asiattomia kirjoituksia, b)
kirjoitukset vain omalla nimellä=sähköpostiosoite ylläpitäjän/Lauri 
Knuuttilan tietoon, onko teknisesti mahdollinen, c) onko 
kyläyhdistys juridisesti vastuussa kirjoituksista (rikosoikeudellinen 
seikka). Puheenjohtaja, Kari Mäki, selvittelee asiaa.

- yhteislaulutilaisuus rantateatterilla 21.7./Vilppula-seuran osuus
kustannuksiin vahvistettava/siht. huolehtii asian seur. kokoukseen.
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- Esille tuli myös se seikka, voiko yhdistyksen puheenjohtaja toimia
samalla rahastonhoitajana, puheenjohtaja Kari Mäki selvittää asian.

Uudet asiat:

Kulkurinkuusi-alueen jatkokunnostus/aloite kaupungille
Tuula Juurakon henkilökohtaisesti allekirjoittama kuntalaisaloite on 
käsitelty sivistys- ja teknisessä lautakunnassa ja molemmista tuli 
yksimielisesti myöntävä päätös.
Aloitteen jatkokäsittelyä varten on selvitettävä paikalle hankittavan
kiven siirtokustannukset. Sihteeri kysyy Kuusiston Jaakolta ja varmistaa
jo löydetyn kiven sopivaisuus ja ”omistaja”. Käsitellään seuraavassa
palaverissa.

Kolhon keskustassa ns. kyläkävely
Toimintasuunnitelmaan laitettiin myös kyläkävely, jota vetäisi
Maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon neuvoja. Kävelyn
tarkoituksena olisi saada oman kylän maisemanhoitoon uusia vinkkejä
sekä myös tietoa mistä voi hakea rahallista tukea hoitotoimiin.
Käytettyjä puheenvuoroja:
-   yhteys Kolhon Maatalousnaisiin mahdollisesta halukkuudesta   
     järjestää ko. kävely yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa,  
     kustannukset  olisivat silloin puolet halvemmat.
- hyvä idea, mutta jätetään asia tuonnemmaksi ja käsitellään 

myöhemmin

Kahvikonsertti 22.5. yhteistyössä Kolhon lauluryhmän kanssa
Perustettiin toimikunta, jota vetää Tuula Juurakko ja joka on yhteydessä
kaupungin suuntaan: keittiön ja emännän varaus/kustannukset.
- kahvinkaatajia: Ritva Läpinen, Mirja Järvensalo, Tuula Nivala, R-L 

Kouvonen
- lipunmyyjät: Maija Tamminen, Seija Pietiläinen, varalla Taina 

Mahlamäki
- pöytien järjestely yhteistyössä laulajien kanssa kenraaliharjoituksen

yhteydessä lauantaina
- liinat saadaan lahjoituksena Paper-Plastilta, jolle taas suuret kiitokset
- ohjelmalehtiset Raija Auvinen/siht.
- lehti-ilmoitus/sihteeri
- kahvipullat ja kuivakakut Tuula Nivalalta
- tervehdyspuhe ?
- arpajaisista jäi sopimatta, mutta ilmeisesti ne järjestetään/siht. huol.

Valtakunnallinen siisteyspäivä 6.5. klo 10 – 14.00
Keskustelun aluksi heräsi kysymys onko tarkoitus siivouttaa Kolhon 
kylää ainoastaan koululaisten ja eläkeläisten toimesta.



Puh.joht. Sari Riihonen, oli lähettänyt postia ko. asiasta ja Kari Mäki
luki Eeva Jokikokon allekirjoittaman palaverin muistion. Liite
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Kokous päätti seuraavaa: Kysytään Kempparista Sinikka Ronkaiselta
kahvipistettä tapahtumaan/kaupunki kustantaa kahvit, kysytty asia OK.
Tuula tuo jätesäkit ja Sari laatii ilmoitukset tapahtumasta, myös nettiin.

Kokoontumispaikaksi ja jätesäkkien palautuspaikaksi sovittiin 
jätekeräyspiste kuntosalin edustalla ja keräyskohteet rajattiin alkavaksi
Lipsosen alueelta Vehkoniemen tienhaaraan asti. Kerätään vain ns.
normaalit tienvieriroskat, ei elektroniikkaromuja. Lisäksi sihteeri kysyy
voiko täydet jätesäkit jättää näkyville teiden varsille, josta ne voi noutaa.

Runotapahtuma/taide-/käsityönäyttely
Kolhon entisellä asemalla 27.6. alkaen. Raija Auvisen ohjaama
runonlausuntaryhmä esittää Kimmo Koskimaan runoja.
Kati Mustonen järjestää taidenäyttelyn ja Niemisen sisarusten
Käsityönäyttely ”Sukuvika”. Asiasta tarkempi ilmoitus myöhemmin.
Aseman tilojen vuokrasta on tiedusteltava uudelleen omistajan, Aarne
Raevaaran kanssa.
Lisäksi 2.7. samoissa tiloissa on entisen kolholaisen, Ilkka Tervosen
Luento ”Kaikella on paikkansa” – esitelmä paikallishistoriasta vuoden
1918 tapahtumista Kolhon asemalla ja Vilppula/Mäntässä.

Kolhon Työväenyhdistyksen lahjoitus
Seija Tervonen on ilmoittanut, että ko. yhdistys lahjoittaa 
lasten juhannuskisojen mitaleihin tarvittavan summan. Puh.joht. Sari 
Riihonen on ehdottanut, että avustus käytettäisiin T-paitojen hankintaan 
”Liikkuva kesä” toimintaan osallistuville lapsille ja ohjaajanuorille.
Sari hoitaa asiaa eteenpäin.

Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu
Yllä oleva on kaupungin järjestämä projekti eri tapahtumista heinäkuun
aikana.  Kolhon asemalla järjestettävän runo/taide- ja käsityönäyttelyn 
sekä edellä mainitun luennon lisäksi, Kolhon kyläyhdistys järjestää 
yhteislaulutilaisuuden yhteistyössä Vilppula Seuran kanssa. 
Tapahtuman vetäjäksi on kysytty/sovittu ryhmää: Antti Järvinen/huuli-
Harppu ja laulu, Veli-Matti Grönvall/haitari ja Aulis Ekman/laulu sekä
puulusikat.

Seuraava kokouspäivä on 27.4. klo 18.00 osuuspankin kokoustiloissa,
sihteeri varmistaa paikan.

Kevätkokouspäivä on vielä auki, samoin kokousvieras, asia käsitellään
27.4., jolloin Sari tulee kokoukseen. 
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Muut asiat

Riitta-Liisa Kouvonen, Vilppulan harrastajanäyttelijöiden puheenjohtaja,
toi esille kysymyksen: näytelläänkö Kolhossa jatkossa vai ei?
Rantateatterin lisäksi paikkoja ei ole tarjolla muita, koska Seuratalon
tiloissa ei, lämmitysongelmien vuoksi, ole mahdollista toimintaa jatkaa.
Taina Mahlamäki katsoi, että asia on vakava, koska lisäksi vaarassa on
kahden yrittäjän toiminta tulevaisuudessa.
Asia sai paljon aikaan puheenvuoroja ja ne kaikki sisälsivät 
huolestumisen asian johdosta. Jopa Kolhon ulkopuolelta asia on 
huomioitu ja oltu sihteeriin yhteydessä.

Kolhon toripaikka/siirtoehdotus entisen TB:n pihapiiriin

Pertti Takkinen toi tiedoksi ja informoi paikalla olevia hallituksen
jäseniä ja kertoi myös keskustelleensa Sari Riihosen kanssa asiasta.
Pertti on ollut yhteydessä kaupungin terveystarkastajaan ja tällä hetkellä 
odotetaan päätöstä asiasta.
Idea/aloite toripaikan siirrosta on tullut torimyyjiltä.

Kulkurinkuusilamput

Taina Mahlamäki otti esille lamppujen poisviennin, koska ne ovat
ilkivallalle alttiita. Sihteeri ottaa yhteyttä palokuntaan.

Jesse Mononen ilmoitti olevansa puoli vuotta pois hallituksen
jäsenen tehtävästä, hänen sijaisenaan jatkaa Minna Pihlainen.
Kokousväki toivotti Jesselle onnea hänen uudessa työtehtävässään.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita:

Kokouksen puolesta:

______________________           _______________________
Kari Mäki             Tuula Juurakko
puh.joht.              siht.




	Kolhon kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
	Kahvikonsertti 22.5. yhteistyössä Kolhon lauluryhmän kanssa
	Perustettiin toimikunta, jota vetää Tuula Juurakko ja joka on yhteydessä

	Valtakunnallinen siisteyspäivä 6.5. klo 10 – 14.00
	Puh.joht. Sari Riihonen, oli lähettänyt postia ko. asiasta ja Kari Mäki

	Runotapahtuma/taide-/käsityönäyttely
	Kolhon entisellä asemalla 27.6. alkaen. Raija Auvisen ohjaama

	Kolhon Työväenyhdistyksen lahjoitus
	Seija Tervonen on ilmoittanut, että ko. yhdistys lahjoittaa

	Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu
	Yllä oleva on kaupungin järjestämä projekti eri tapahtumista heinäkuun

	Kolhon toripaikka/siirtoehdotus entisen TB:n pihapiiriin
	Pertti Takkinen toi tiedoksi ja informoi paikalla olevia hallituksen

	Kulkurinkuusilamput
	Taina Mahlamäki otti esille lamppujen poisviennin, koska ne ovat



