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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 16.8.2010, klo 17.00 – 19.00

Paikka Kolhon Rantateatteri

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Kauko Loijas varajäsen
Martti Loijas jäsen
Kari Mäki ”
Heli Pöyhölä varajäsen
Pentti Riihinen jäsen
Pertti Takkinen ”
Tuula Juurakko jäsen/siht.

Käsitellyt asiat: Edellisen kokouksen pöytäkirja

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

 Siihen liittyviä asioita käsiteltiin kuitenkin
sen verran, että saatettiin kokousväelle tiedoksi Mänttä-Vilppula 
kaupungin myöntämä avustus Kolho Rock-tapahtumalle, 1800 €.

Liikkuva kesä 2010 

Liikkuva Kesä 2010 –toimintaan otti osaa n. 40 eri lasta ja
juhannuskisoissa oli 132 osallistujaa, joille kaikille jaettiin 
Osuuspankin lahjoittamat Hippo-mitalit.

Kaupungin myöntämä toiminta-avustus Liikkuva Kesä 2010 
toimintaa varten oli 3000 €. Avustuksen myötä päätettiin puheenjohtajan
puhelinpalaverin (soitettu 8.7. ja tavoitettu 13 varsinaista jäsentä)
jälkeen järjestää vuonna 2004 – 2006 syntyneille lapsille liikuntaleikki-
kerho 21.7. – 6.8. välisenä aikana Kolhon palloiluhallilla.
Toimintaa vetivät Joosua Eskelinen ja Laura Pietiläinen.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupunki myönsi toiminta-avustusta kaiken kaikkiaan 5550 €.
Osa on käytetty kahvikonsertin ja runotapahtuman järjestämiseen.
Nyt loppukesästä on vuorossa rantatulien järjestäminen.



2.

Rantatulet

Päivämääräksi sovittiin perjantai, 3.9., varapäiväksi lauantai 4.9. klo 
18.30.
Ohjelmaa ajateltiin seuraavasti:
- juontaja Reijo Loijas, Pertti kysyy
- yhteislaulua, laulattaja on auki, siht. hoitaa asiaa
- Mäen sisarusten yksipyörä-taitoesityksiä ja duettolaulua, OK
- kysytään/varmistetaan Rauno Niemistä & knia esiintymään, Tuula

kysyy
- Pertillä on kitaristi tiedossa, hän varmistaa sopiiko päivämäärä
- väliajalla vohvelin ja kahvinmyyntiä sekä arvontaa, lisäksi joku 

yleisökilpailu
- makkaranpaistoa lopuksi

Toimikunta jäi nimeämättä, mutta kirjoittaja toivoo ja uskoo, että
hallituksen jäsenistä löytyy taas talkoohenkeä.
Henkilöitä tarvitaan kahvioon, arvanmyyntiin, kilpailun vetäjäksi,
soittokatoksen pystyttämistä varten ym. Mahdollisesti koululta on
roudattava taas kovaääniset ja mikrofonilaitteisto.
Puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat ilmoitukset ja arpapalkinnot sekä
myytävät.

Muut esille tulleet asiat

Kauko Loijas toi esille hidaste-esteen tarpeen Kolhon Apteekin eteen.
Samalla tuli esille myös  toisen esteen tarve Kolhon Kemikalion 
kohdalle. Päätettiin, että sihteeri laatii asiasta esityksen ELY-
keskukselle. (= elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Martti Loijas ehdotti, että puheenjohtaja ja sihteeri valtuutetaan 
kutsumaan koolle Kolhon eri yhdistysten edustajat kokoukseen, jonka
aiheena olisi vuorovuosittainen järjestysmiesvastuu Kolhon 
juhannuskokko-tapahtumaa varten.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

__________________________   ________________________ 
Sari Riihonen              Tuula Juurakko
Puh.joht.              siht.
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