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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 17.8.2011, klo 18.00 – 20.00

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Ritva Läpinen jäsen
Toivo Nikoskinen ”
Kauko Loijas varajäsen
Martti Loijas jäsen

Riitta-Liisa Kouvonenvarajäsen
Taina Mahlamäki jäsen
Markku Hunnakko ”
Pentti Riihinen ”
Niina Aspinmaa ”
Teuvo Lehto
Tuula Juurakko ”/siht.
Raija Auvinen vieras

Kokouksen aluksi Raija Auvinen kertoi saamastaan huomionosoituksesta, 
Kotiseutuliiton kunniamerkistä. Saman merkin saa vuosittain 15 henkilöä
merkittävistä kotiseudun hyväksi tehdyistä kulttuuritöistä. Raija itse arveli,
että hänen kohdallaan painoi eniten hänen työnsä koulumuseon perustamiseksi.
Raija tarjosi kokousväelle tämän kunniaksi täytekakkukahvit.
Hän toivoi, että koulun taholta järjestettäisiin koululaisille oman kylän kotiseutu-
kierroksia. Hän itse on valmis toimimaan näiden kierrosten oppaana.
Kyläyhdistys muisti Raijaa kynttilälyhdyllä ja kiitoksin tehdystä yhteistyöstä.

Varsinainen kokous:

Käsitellyt asiat:  

Sari Riihonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi pöytäkirjan läpi ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

Yhdistyksen rahatilanne
Puheenjohtaja oli laatinut välitilinpäätöksen, josta nähtiin pääpiirteittäin
alkuvuoden menot ja tulot. Ylimenevää osuutta kohdennetaan lasten, alle koulu-
ikäisten toimintaan, esimerkiksi yhteistyössä MLL:n kanssa. Asia annettiin Niina
Aspinmaan tehtäväksi alustavasti tiedustella MLL:n kantaa asiassa. Esitettiin esim.
lasten konserttia. 



2.
Muistokiven/laatan paljastus 21.8. klo 13.00
Kulkurinkuusen alueella on trumpetin soittoa, laatan paljastus ja lyhyitä puheita.
Paljastustilaisuuden jälkeen seuraa järjestyksessä 8. kirkkovaellus Ortodoksi-
kirkon kautta Kolhon kirkkoon, jossa on ohjelmaa seuraavasti:
musiikkia, Imeläpirtin entisten asukkaiden muistelua, vapaa sana, evakkomuisteluita,
iltahartaus ja iltapala. 

Mäen sisarusten palkitseminen juhannusaaton ohjelmasta sillalla
Kokous päätti esityksen mukaan muistaa Marjo ja Milka Mäkeä heidän
ohjelmastaan yksipyöräesityksestä juhannuskokolla.

Samalla tuli esille, että Liikkuva Kesä –toiminnan sponsoripaitojen painatukseen
oli tullut viime hetken lisäys, joka vaati lisätyötä. Tästä työstä päätettiin maksaa
Veera Pikille 100 €:n korvaus.

Tulevaa toimintaa
Päätettiin jättää tänä vuonna väliin rantatulien vietto. Osin rahatilanteesta johtuen 
sekä puh.johtajan ja sihteerin perhejuhlien vuoksi.
Kts. edeltä mitä päätettiin yhteistyöstä MLL:n kanssa!

Syyskokouksen ajankohta
Tarkkaa päivämäärää ei lyöty lukkoon, mutta kokous pidetään loka/marraskuun
vaihteessa. Kokousvieraaksi ehdotettiin Marja Vehnämaata ja Erkki Viitasta.

Muut esille tulleet asiat:

- keskusteltiin vanhusten ryhmäkodin tulevasta käytöstä ja sen toteutuksesta
- Tuomas Tervonen polttaa omassa metsässään tervaksia lauantaina 20.8.,

jolloin asiasta kiinnostuneet voivat mennä paistamaan makkaroita
- Liikkuva Kesä –toiminnan korvaaminen muutoin, esim. elokuvakurssilla,

taideleirillä tai muulla vastaavalla

Kokouksen puolesta:

______________________________     _____________________________
Sari Riihonen Tuula Juurakko
puh.joht. siht.
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