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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 14.10.2010, klo 18.00 – 20.00

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Mauri Kuismin jäsen
Teuvo Lehto ”
Martti Loijas ”
Ritva Läpinen varajäsen
Kari Mäki jäsen
Seija Pietiläinen ”
Pentti Riihinen ”
Tuula Juurakko jäsen/siht.

Käsitellyt asiat: Edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan ja siihen ei
ollut huomauttamista.

Kesän 2011 kokkotapahtuman järjestelysuunnitelma

Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jonka sisältö oli se, että vastuuta 
kokkojärjestelyissä toivottiin jaettavan mielellään kaikille kyläläisille ja 
eri yhdistyksille.

Todettiin, että Kolhon kokkotapahtumalla on vuosikymmenten perinteet
ja se on yksi henkilömäärältään suurimmista tapahtumista kaupungin
alueella, jolloin entiset ja nykyiset kyläläiset tapaavat toisiaan.

Teuvo Lehto esitti, että asia esitetään syyskokoukselle ja kutsut asiasta 
lähetetään eri yhdistysten ja seurojen edustajille. Sihteeri laatii kutsut.

Selvitys vuoden 2010 Kolhon Rock-tapahtuman menoista/tuloista

Huolimatta kaupungin tuesta ja nuorten keräämästä sponsorituesta
tapahtuma jäi miinuspuolelle (400 €) johtuen odotettua pienemmistä 
lipputuloista.
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Vuoden 2011 vastaavan tapahtuman varainhankintaehdotus

Puheenjohtaja kertoi, että M-Printiltä on pyydetty tarjous 
seinäkalentereista (200 kpl, joiden kuvituksena tulee olemaan kuvia 
Kolhosta ennen ja nyt. Järjestelyt on jo alustavasti aloitettu.
Kalentereiden hinnaksi tulee 5,50 €/kpl ja myyntihinnaksi on määritelty
12,50 €/kpl.

Puheenjohtajan esitys sai kannatusta ja kokous päätti hyväksyä esitetyn 
ehdotuksen ja järjestää Kolho Rock-tapahtuman vuonna 2011.

Kolho-pipojen tilaus

Varainhankintaa varten päätettiin tehdä tilaus Kolho-pipoista Tuurissa
sijaitsevalta yritykseltä. Puheenjohtaja hoitaa tilauksen.

Kaupungin teknisen palvelukeskuksen kirje sihteerille

Kolhon Kyläyhdistys oli saanut palautetta sihteerin tekemään 
aloitteeseen, koskien hidasteita Tehtaantielle, kansainvälisen uimaranta
viitan sijoittamisesta Saarimäen risteykseen sekä esteiden 
pystyttämisestä Lemmensillalle.

Lähetteessä kerrotaan, että hidasteiden osalta aloite on edelleen lähetetty
Pirkanmaan ELY-keskukselle. (elinkeino-liikenne-ympäristökeskus)
Muilta osin aloitteen käsittelee kaupungin tekninen lautakunta.

Syyskokouksen päivämäärästä päättäminen

Puheenjohtaja on yhteydessä kaupunginjohtajaan, Esa Sirviöön, joka on
lupautunut syyskokouksen vieraaksi, ja he yhdessä päättävät 
päivämäärän. 

Kokouspaikaksi päätettiin Kolhon koulu, jonka sihteeri varaa.

Muut esille tulevat asiat

Venevaja-asia
Kolhon Kyläyhdistyksen lähettämään anomukseen ei ole kaupungin 
taholta vastattu. Puheenjohtaja kertoi, että hänen toimestaan asia on 
jätetty teknisen lautakunnan pöydälle. Venevaja on ilmeisesti tarkoitus 
purkaa. Rakennusmateriaali on suurelta osin palokyllästettyä puuta ja 
nyt on tärkeää selvittää minkä hintaiseksi purku/materiaalin 
tarkoituksenmukainen jälkikäsittely tulee.
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Venevaja on tällä hetkellä täynnä kyläläisten veneistä, n. 25 venettä.
Martti Loijas käytti puheenvuoron, jossa hän palautti mieleen kaupungin
tarjoaman 5400 €:n avustuksen, joka ei kata kaikkia tarpeellisia 
materiaalikuluja. Lisäksi työhön tarvittaisiin mittava määrä talkootyötä 
ja sen tekijöitä.
Teuvo Lehto esitti, että veneiden omistajilta kysyttäisiin heidän 
halukkuuttaan tehdä talkootyön.

Yhteenvetona todettiin, että kyläyhdistyksellä ei tarvittavia resursseja 
ko. kohteeseen ja päätettiin, että hankkeesta luovutaan ja painotettiin, 
että purkamistyön jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti.

Tuukka Kujalan anomus vaihto-oppilas opiskelua varten

Anomus hylättiin, Kolhon Kyläyhdistys ei yleensä tue rahallisesti
opiskelijoita.

Joulumyyjäiset ja Kulkurinkuusitapahtuma

Kulkurinkuusitapahtuma pidetään 26.11. ja eri yhdistysten myyjäiset.
28.11.2010. Varmistettava, että Kolhon koulu on käytettävissä, siht. 
hoitaa asiaa. Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta pöytävarausmaksusta,
jolla korvattaisiin Kolhon Kyläyhdistyksen tekemä siivoustyö 
myyjäisten loputtua.

Kulkurinkuusi

Sihteeri kertoi, että Jarmo Vaske oli ilmoittanut kaupungin tuovan tänä
vuonna vielä kuusen. Ensi kesänä paikalle istutetaan jouluvaloja varten 
kuusi.

Lisäksi Ari Suoranta ilmoitti vastauksen sihteerin tekemään aloitteeseen:
Kirjaston toiseen oveen liikuntarajoitteisia varten on asennettu 
soittokello.

Hallituksen jäsenet vuosille 2011-2012

Tulevassa syyskokouksessa on valittava hallituksen jäsenet tuleville
kahdelle vuodelle. Heikki Heinäaho on ilmoittanut, että ei ole enää 
käytettävissä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Syyskokouksen sujuvuuden vuoksi keskustelua hallituksen jäsenistä
toivotaan jatkettavan.
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Kulkurin valinta vuodelle 2011 

Teuvo Lehto toivoi, että kulkurin valinnasta keskusteltaisiin hyvissä 
ajoin. Martti Loijas ehdotti, että seuraavaan kokoukseen mennessä 
valittaisiin 3 – 4 ehdokasta, joista äänestettäisiin. Asia jäi vielä auki.

Siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

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