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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 18.3.2010, klo 18.00 – 19.30 

Paikka Kolhon Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Markku Hunnakko jäsen
Virpi Karikko ” osan aikaa
Laura-Maija Lahti ”
Martti Loijas ”
Ritva Läpinen varajäsen
Toivo Nikoskinen jäsen
Seija Pietiläinen ”
Pentti Riihinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsitellyt asiat: Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se 
sellaisenaan.

Kevätkokouksen päivämäärä

Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous 15.4., klo 18.00. Hallituksen 
kokous pidetään klo 17.00. Sihteeri varaa Osuuspaikan kokoushuoneen.
Puheenjohtaja selvittelee kokousvieraan kutsumista.

Runotapahtuma

Toimintasuunnitelman mukaan on ajateltu järjestää runotapahtuma 
Kolhon entisen asemarakennuksen odotushallissa. Tilaisuuteen on 
alustavasti kysytty kirjailija Pekka Kejosta ja Suur-Keuruun toimittajaa
Eine Joutsijokea. Asiaan palataan, kun on tiedusteltu Mänttä-Vilppula
kaupungin kulttuuritoimelta mukaantuloa kustannuksiin. 

Kahvikonsertti Kolhon koululla 23.5.2010 

Kolhon lauluryhmä, johtajanaan Keijo Nieminen, on kysynyt Kolhon 
Kyläyhdistystä järjestelyvastuuseen kahvikonsertin käytännön asioihin.
Toimikuntaan valittiin sihteerin lisäksi Ritva Läpinen, Seija Pietiläinen
ja Mirja Järvensalo. Sari Riihonen pitää tilaisuudessa tervetulopuheen.
Kahvipullat tilataan Tuula Nivalalta. Varmistettava koulun tilat ja
kysyttävä keittiöön emäntä/kustannukset.
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Kolho-Rock tapahtuma 8.5.2010 Kolhon palloiluhallilla

Nuoret itse ovat olleet aktiivisesti mukana järjestelyissä nuoriso-ohjaaja
Tanja Mäkelän ja Sari Riihosen ohjaamina. He myös hakevat 
paikkakunnan yrityksiltä sponsorointiapua. Järjestysmiehiksi 
kyläyhdistyksen puolesta lupautuivat Laura-Maija Lahti ja Pentti 
Riihinen. Lisää järjestysmiehiä saadaan ulkopuolelta. Avustusta 
tapahtumaan haetaan kaupungilta  haetaan 2000 €.
Esiintymisnäyttämö saadaan lainaksi Pekilosta. Lippujen hinnaksi 
päätettiin 12 €. Kolhon nuorisotilat varataan esiintyjien käyttöön esim.
ruokailua varten.
Tapahtumaan on kysytty seuraavia bändejä:
Incredible Fish, Process Pain, Kameleontti, Rattus, Entwine

Mänttä-Vilppula kaupungin toiminta- ja kohdeavustushakemus

Päätettiin hakea avustusta seuraaviin kohteisiin:

- Liikkuva Kesä 2010, johon liittyy 3- viikkoa kestävä, 
urheilupainotteinen kerho uimaopetuksineen ja juhannuskisoineen

- Kolho Rock-tapahtuma 8.5.2010
- kahvikonsertti 23.5.2010 
- Kolhon rantatulet elokuussa

Vuoden kylä anomus

Päätettiin siirtää kyseinen anomus seuraavaan vuoteen. Silloin tulee
esim. täyteen kymmenen vuotta, kun Liikkuva Kesä –tapahtumaa on 
järjestetty lapsille.

Muut esille tulleet asiat

Lupiinien poisto/perinnekasvien elvyttäminen

Larissa Heinämäki oli ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja kokouksessa 
päätettiin, että järjestetään kesän alussa kyseinen toimenpide Kolhon 
urheilukentän viereisellä tieosuudella, jossa kasvaa yhä 
harvinaisemmiksi käyviä kasveja.
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Kolhon leikkikentät

Esille tuli myös jo poistetut leikkikenttävälineet Kolhon kuntosalin 
pohjoispuolella. Kyseiseen paikkaan on jo kertaalleen luvattu uudet 
välineet, mutta nyt näyttää siltä, että asia viivästyy. 
Kolhossa on tällä hetkellä vain yksi virallinen leikkikenttä Kolhon
eteläpäässä. Koska lasten ryhmäkodin leikkikenttää ei voida käyttää sen 
ollessa  toiminnassa (vastuukysymykset), kokouksen yhteneväinen 
mielipide oli se, että toinen leikkikenttä Kolhon keskustaan on 
vähintäänkin tarpeellinen. Laitetaan uusi adressi asiasta liikkeelle.

Venevajakatos asia

Laaditaan uusi anomus Mänttä-Vilppula kaupungille.
Anomuksesta liite pöytäkirjassa.

Vanhusten ryhmäkotiasia

Toivo Nikoskinen otti esille ryhmäkotiasian, muistuttaen että sen
tulisi säilyä Kolhossa.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

____________________________     ___________________________
Sari Riihonen Tuula Juurakko
puheenjohtaja sihteeri


	KOLHON KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA
	Kevätkokouksen päivämäärä
	Runotapahtuma
	Kahvikonsertti Kolhon koululla 23.5.2010
	Kolho-Rock tapahtuma 8.5.2010 Kolhon palloiluhallilla
	Nuoret itse ovat olleet aktiivisesti mukana järjestelyissä nuoriso-ohjaaja

	Mänttä-Vilppula kaupungin toiminta- ja kohdeavustushakemus
	Vuoden kylä anomus
	Muut esille tulleet asiat
	Lupiinien poisto/perinnekasvien elvyttäminen

	Kolhon leikkikentät
	Venevajakatos asia
	Vanhusten ryhmäkotiasia
	Toivo Nikoskinen otti esille ryhmäkotiasian, muistuttaen että sen




