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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiviikko, 27.4.2011, klo 18.00 – 20.30

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Sari Riihonen puh.joht.
Niina Aspinmaa jäsen
Markku Hunnakko ”
Teuvo Lehto ”

Martti Loijas ”
Taina Mahlamäki ”

Tuula Nivala varajäsen
Seija Pietiläinen jäsen
Pentti Riihinen ”
Tuula Juurakko ”/siht.

Käsiteltävät asiat: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen todeten
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja siihen liittyen kirjattiin
seuraavaa:
- vieraskirja/kyläyhdistys ei ole juridisesti vastuussa kirjoituksista
- yhteislaulutilaisuuden kustannukset selviävät Vilppula Seuran 

pidettyä oman kokouksensa 28.4.11
- sama henkilö puh.johtajana ja rahastonhoitajana: puh.joht. Sari 

Riihonen selvittänyt  asian patentti- ja rekisterihallituksesta, 
käytännölle ei ole lain estettä 

- Kulkurinkuusi-alueen kunnostus/kivensiirto, kustannuksista lasku
kaupungille

- kahvikonsertissa järjestetään arpajaiset, matto pääpalkintona, 
toivotaan lisäksi lahjoituksia

- valtakunnallinen siisteyspäivä, siht. noutaa säkit ja tiekartat V:sta
- runotapahtuma/kädentaitonäyttely 27.6. – 3.7., näyttelyssä 

pelkästään ko. viikolla Niemisen sisaruksien (kuuden henkilön) työt
- Kati Mustoselle tarjottu näyttelyajaksi seuraavaa viikkoa, tai jotain

muuta hänelle sopivaa ajankohtaa heinäkuussa

Uudet asiat: Viime vuoden tilinpäätösasiat
Keskusteltiin kaupungin viime vuoden avustussumman kohdentamisesta.
Lisäksi toivottiin, että avustushakemuksien ajankohtaa vielä nykyisestä 
aikaistettaisiin, jolloin toimintasuunnitelman teko ja eri tapahtumien 
toteutus olisi sujuvampaa.
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Kolho Rock-tapahtuma 28.5.2011 Kolhon palloiluhallilla
Tapahtumaan on saatu kaupungilta 1800 €:n avustus. Nuoret ovat jo 
saaneet melko mukavasti sponsoreita tapahtuman järjestämiseen.
Kolho-pipoista on tullut myös tuottoa, sitä vastoin kalentereiden osalta
tuotto on plus-miinus nolla. Tapahtuman kokonaisbudjetti on n. 3900 €.
Esiintymään on tulossa viisi eri bändiä. Sari Riihonen hoitaa asiaa 
yhdessä nuorten kanssa.

Liikkuva kesä 2011 
Tuleva toimintakausi on järjestyksessä kymmenes, eli kyseessä on 
juhlavuosi. Yhdistykselle on ilmoittautunut kuusi kolholaista nuorta
vetämään urheilupainotteista kerhoa, joka sisältää myös uimaopetuksen.
Nuorten nimet: Joosua Eskelinen, Anna-Martta Laurio, Suvi Mikkonen,
Saara Kankaanpää, Laura Pikki sekä Laura Kujala.

Martti Loijas ehdotti, että ryhmän vastaavaksi nimetään Joosua 
Eskelinen, joka suunnittelee ja raportoi toiminnasta Sari Riihoselle.
Ehdotus sai kannatusta ja mainitut nuoret palkataan 300 €:lla vetämään
kerhoa. 

Luonnonkiven siirto kulkurinkuusialueelle
Ossi Autio tulee käymään Kolhossa Vapun jälkeen, jolloin asiasta 
sovitaan tarkemmin.

Toimikunta luonnonkiveen sijoitettavan laatan sisällön laatimista 
varten:
Toimikuntaan ehdotettiin ja valittiin: Raija Auvinen, Taisto Läpinen,
Minna Sarvanne (kuvan piirtäminen) sekä Tuula Juurakko
Teuvo Lehdolla on Imeläpirtistä valokuvia, jotka hän lupautui 
lainaamaan tarkoitusta varten.

Juhannuskisatoimikunta
Toimikuntaan nimettiin: Sari Riihonen, Seija Pietiläinen, Tuula 
Juurakko, joka kysyy Ritva Läpistä. Lisäksi Liikkuva Kesä 2011 
toimintaa vetävät nuoret osallistuvat järjestelytehtäviin.
Aikaisempien vuosien tapaan pyydetään myös paikalle tulleita 
vanhempia mittamiehiksi ja ajanottajiksi.  Asiaan palataan tarkemmin
seuraavassa kokouksessa.

Juhannuskokkojärjestelyt/siltatanssit
Selvitetään tarvittavan lautan kustannukset paikallisilta metallialan 
yrittäjiltä ja tiedustellaan palokunnan mahdollisuutta pystyttää kokko.
Tätä kirjoittaessa on jo kokon pystytystä kysytty palokuntapäällikkö Jari 
Eskeliseltä ja se onnistuu palokunnan toimesta mikäli silloin ei ole 
lokkeja/lokinpesijä ns. kokkokarilla.
Sihteeri selvittelee yhdessä Niina Aspinmaan kanssa myös muita 
tapahtumaan liittyviä asioita, kuten lupa-, järjestys- ja ilmoitusasioita.
Soittajaksi siltatansseihin on jo alustavasti pyydetty Matti Peltolaa.
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Eläkkeensaajat huolehtivat makkaran ja virvokkeiden myynnin.
Tilaisuuden kustannukset/tulot, asia jäi päättämättä. Palataan 
seuraavassa kokouksessa asiaan.

Yhteislaulutilaisuus rantateatterilla 21.7.
Asiaan palataan Vilppula Seuran kokouksen jälkeen.
Päätös ilmoitettava Seija Koskenheimolle 6.5. mennessä.

Kolho vaellus 14.7.
Sihteeri esitteli Raija Auvisen lähettämän luonnosehdotuksen 
vaelluksesta teemalla ”Iltahetki Järnefeltin maisemissa”.
Vaellus liittyisi kaupungin ideoimaan ”Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu”
kampanjaan ja toisi mukavalla tavalla Kolhoa esille.
Kolhon kyläyhdistystä on pyydetty mukaan järjestelytehtäviin ja  hallitus
otti asiaan myönteisen kannan huomauttaen, että kohteeseen ei ole 
budjetoitu rahaa, koska se ei kuulunut varsinaisesti kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelmaan.
Raija Auvinen on yhteydessä asian tiimoilta Seija Koskenheimoon esim.
linja-autokuljetuksen/rahoituksen osalta.

Kevätkokouspäivä/kokousvieras
Puheenjohtajan muiden kokouskiireiden vuoksi päivää ei vielä lyöty
lopullisesti lukkoon, mutta alustavasti se pidetään toukokuun 
puolenvälin jälkeen. Kokousvieraaksi on jo aiemminkin ehdotettu Erkki 
Viitasta, jota puh.joht. kysyy.
On toivottu kaupungin kehityskuvatyöryhmältä tiedottamista Kolhon 
kehitystarpeiden osalta.

Muut asiat:
Taina Mahlamäki toi esille mökkiläisten vedenotto-ongelmat 
paloaseman vesipisteestä. Asiaa viedään eteenpäin. 
Puh.joht. soitti kokouksen jälkeen ja vesipiste on nyt korjattu.

Liittyen näytelmäharrastustoimintaan jatkossa, (viittaus edellisen 
kokouksen pöytäkirjaan/Riitta-Liisa Kouvosen puheenvuoro) sihteeri 
otti esille rantateatterin alueen ja sen ympäristön jatkosuunnitelman 
toteutuksen. Alueesta on jo olemassa tehty suunnitelma, joka on entisen 
puheenjohtajan Mauri Matilaisen hallussa.

Lintutornin tienviitta osoittaa väärään suuntaan ja polku tornille ei ole
kunnossa. Otetaan asiassa kaupunkiin yhteyttä. Sihteeri hoitaa asiaa. 
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Kolhon Kyläyhdistys ry

Kokouksen puolesta:

______________________________     __________________________
Sari Riihonen, puh.joht. Tuula Juurakko, siht.
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