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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 15.6.2011, klo 17.00 – 18.30

Paikka Kolhon osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Taina Mahlamäki jäsen
Niina Aspinmaa ”
Jesse Mononen ”
Seija Pietiläinen ”
Kauko Loijas ”
Martti Loijas ”
Teuvo Lehto ”
Ritva Läpinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsitellyt asiat: Kokouksen avaus ja laillisuus
Sari Riihonen avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin se kokouksen
kulun mukaiseksi. 
Kulkurinkuusialueelle tuleva muistokivi laattoineen ”paljastetaan” 
ekumeenisen kirkkovaelluksen yhteydessä 21.8. Tästä tapahtumasta
lisää myöhemmin.

Kaupungin toiminta-avustusmääräraha
Kolho Rock-tapahtumaan korvamerkityn 1800 €:n lisäksi kaupungilta
on tullut 3500 €:n suuruinen avustussumma. Tästä summasta 1700 €
on kohdennettu Liikkuva Kesä 2011 toimintaan ja muu osa loppuvuoden
toimintaan.

Kolhon kyläkuoron/kyläköörin muistaminen
Yhdistys päätti muistaa monivuotista yhteistyökumppaniaan T-paidoilla,
johon valkoiselle paidalle painetaan kuoron imagoon sopiva logo/teksti.
Muistaminen on tarkoitus suorittaa Vilppula viikolla tapahtuvan 
Haapamäeltä lähtevän höyryveturijunan pysähtymisen yhteydessä 
Kolhon asemalla 23.7. Sihteeri on yhteydessä Raija Auviseen sopivan
tekstin suunnittelussa. 
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Juhannuskisojen järjestelyt
Kisat alkavat klo 13.00 ja osanottajien ilmoittautumisia otetaan vastaan 
jo klo 12.30. Nuoret hoitavat tässä oman osuutensa samoin kuin 
ilmoitusten laatimisessa yhdessä Liikkuva Kesä toimintaan osallistuvien
lasten kanssa.
Sari on pyytänyt Osuuspankista lisää mitaleja, Kolhon Työväenyhdistys 
maksaa T-paidat. Kari Mäki (Karin pojat) yhdessä Martti Loijaksen 
kanssa huolehtivat kuulutuslaitteista. Martti juontaa kisat.
Mehutarjoilusta vastaa Ritva Läpinen, hän pyytää avukseen toisen 
henkilön, mehupisteessä myydään arpoja, Sari hankkii palkinnot sekä
Särkänniemi-passit.
Tuula hankkii mehut ja keksit, Taina pyytää mukit osuuspankilta. 
Jesseltä saadaan lainaksi mehukanisteri.
Ajanottajiksi tulee Keijo Peräinen kumppaneineen, Martti huolehtii
sekunttikellot.

Juhannuskokkojärjestelyt
Kortilliset järjestysmiehet: Jorma Laurinmäki, Matti Laurinmäki, Pentti
Riihinen, lisäksi Jorma Kälvi, joka tuo tiepuomit paikalle. 
Järjestysmiehet kokoontuvat klo 20.00 Siwan alapuolelle.
Tien sulkemisesta on lähetetty ELY-keskukselle anomus/ilm. 9.6.
huvilupahakemus on jätetty poliisille 14.6.
Makkaranmyynnistä vastaavat Kolhon Eläkkeensaajat, vastuuhenkilönä
Teuvo Lehto.
Tie on suljettuna klo 21 – 23 välisen ajan. Siltatanssien tilalla on Mäen
Sisarusten yksipyörä-taitoesitys klo 21.30.
Palokunta pystyttää Kitka-Metin valmistamalle lautalle kokon. Lautan
Sponsoroijana on Kitka-Metin lisäksi Kuljetusliike Onni Kuusisto Ky.

Rantatulien esiintyjät
Päätettiin kysyä Jantsikenen soittavaa/laulavaa perhettä esiintymään
tilaisuuteen elokuun lopulla. Sihteeri  hoitaa tätä asiaa, jota käsitellään
elokuun alkupuolella pidettävässä kokouksessa.

Muut esille tulevat asiat
Venevaja on purettu, talkoita ovat tehneet punttisalin kävijät, jotka 
saavat siitä hyvästä uusia laitteita punttisalille.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

____________________________      __________________________
Sari Riihonen Tuula Juurakko
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