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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 25.5.2011, klo 17.00 – 18.00

Paikka Kolhon osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Markku Hunnakko jäsen
Teuvo Lehto ”
Martti Loijas ”
Ritva Läpinen ”
Taina Mahlamäki ”
Jesse Mononen ”
Toivo Nikoskinen ”
Seija Pietiläinen ”
Pentti Riihinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsiteltävät aiheet: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat
tervetulleiksi ja todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja sen jälkeen todettiin
muutamia asioita:
- Vilppula seura ottaa osaa 21.7. rantateatterilla järjestettävän 

yhteislaulutilaisuuden kustannuksista puolella
- Kulkurinkuusialueelle siirrettävän muistokiven siirron maksaa 

kaupunki
- Juhannuskisatoimikuntaan nimettiin lisäksi Martti Loijas/kuulutus
- Juhannuskokko/järjestysmiehet: Matti ja Jorma Laurinmäki Vilppula

Seurasta (kortillisia) sekä kyläyhdistyksestä Pentti Riihinen ja Jesse
Mononen

- Mikko Suvinen Kitka-Met Oy:stä on luvannut valmistaa lautan
Juhannuskokkoa varten ja kysyy muita yrittäjiä sponsoroimaan
projektia  

Vuoden 2010 toimintakertomus
Sihteeri luki laatimansa toimintakertomuksen. Siihen muutettiin sana
rahastonhoitaja ---- taloudenhoitaja. Muuten toimintakertomus 
hyväksyttiin sellaisenaan ja se päätettiin esittää yleiselle kokoukselle
lopullista hyväksyntää varten.



2.

Vuoden 2010 tilinpäätös
Sari Riihonen esitteli tekemänsä tuloslaskelman vuoden 2010 
toiminnasta sekä vastaavan rantateatterin osalta.
Lisäksi tositemappi ja tilikirja kiersi hallituksen jäsenillä ja
tilintarkastajien lausunto luettiin läpi.
Hallitus teki päätöksen esitellä vuoden 2010 tilit yleiselle kokoukselle
hyväksyttäviksi.

Kolho Rock-tapahtuma 28.5.
Järjestelyt etenevät suunnitellusti. Nuoret ovat saaneet yrityksiltä
lisärahoitusta ja järjestysmiehiä tilaisuuteen on riittävästi.

Liikkuva Kesä 2011 –toiminta
Toiminta alkaa 6.6. viikon mittaisella uimakoululla Keuruun 
uimahallissa. Tietoa on jaettu koulun kautta ja lisäksi tiedote
Laitetaan tulevia esikoululaisia varten ilmoitustaululle
Sari hoitaa mitaliasiaa Op:n Kaarina Kosken kanssa sekä tilaa
Särkänniemi-passit.

Juhannuskilpailut lapsille
Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 15.6. klo 17.00 Op:n
kokoustiloissa.

Juhannuskokkotapahtuma
Kts. edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti.
Sihteeri hoitaa lupa-asioita.

Muut esille tulleet asiat
- Kulkurinkuusialueelle tulevan luonnonkiven muistolaatan kuvaksi

valittiin ns. Imeläpirtin alkuperäinen ulkomuoto
- rantateatterille teetetään IKI-levyyn painettava kyltti: Asiaton  

oleskelu rantateatterin alueella on kielletty! Siht. hoitaa asiaa
- runotapahtumasta laaditaan lehti-ilmoitus, kustannukset noin 160 €,

josta Niemisen sisarukset ovat lupautuneet maksamaan 50 €.
- Kolhon eteläpäässä olevan leikkipuiston siivoustalkoisiin ostetaan

kyläyhdistyksen laskuun makkaraa ja mehua, sekä sulkapalloverkko

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kokouksen puolesta:

______________________________   ___________________________ 
Sari Riihonen Tuula Juurakko
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