
KOLHON KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

 

Mirva Koivuniemi 20.5.2012  

_________________________________________________________________________ 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  14.5.2012, klo 17.00 – 18.00 

 

Paikka  Kolhon koulu 

 

Läsnä  Paikalla olijoista erillinen liite 

 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Tuula Juurakko, avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat 

tervetulleiksi kokoukseen. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 29.3.2012 hyväksyminen 

Hyväksyttiin muilta osin, puheenjohtaja tarkensi kohtia:  

- Muut esille tulevat asiat  

- Hallituksen kokoukseen voidaan ottaa käsittelyyn  

- Yleisessä kokouksessa käsiteltäväksi, tieto tultava  

hallitukselle 14 päivää ennen yleistä kokousta. 

  - Syntymäajat jäsenrekisterissä  

   - ei merkitystä 

  - Järjestyksenvalvoja kurssi 

   - ei ilmoittautunut yhtään vapaaehtoista 

  - Lintutorni 

   - asia etenee kaupungin kautta 

 

   

5. Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Käytiin läpi Tuula Juurakon laatima vuoden 2011 toimintakertomus 

ja päätettiin esittää se kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. 

 

6. Vuoden 2011 toiminnantarkastajien lausunto sekä tuloslaskelmat 

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2011 Kolhon Kyläyhdistys Ry:n sekä 

rantateatterin toiminnantarkastajien lausunnon ja tuloslaskelman. 

Esitettiin hyväksymisen siirtämistä yleiselle kokoukselle, ehdotus 

hyväksyttiin.  

 

 



 

 7 Yhdistyksen veroilmoitus 2011 

  Jäi käsittelemättä, mutta puheenjohtaja, Tuula Juurakko, lupasi liittää 

  siihen tarvittavat liitteet: toimintakertomus vuodelta 2011, tilinpäätös 

vuodelta 2011 sekä toiminnantarkastajien lausunnot yleisestä 

yhdistyksen toiminnasta sekä vastaava lausunto rantateatterin osalta. 

Lisäksi liitteeksi laitettiin pöytäkirjanote järjestäytymiskokouksesta 24.1. 

2012, josta ilmenee yhdistyksen nimenkirjoittamiseen oikeuttavat 

henkilöt. Veroilmoitukseen tehtiin myös osoitteen muutos = uuden 

puheenjohtajan, Tuula Juurakon, yhteystiedot. 

 

 8 Yhdistyksen päivitetty jäsenrekisterilista 

  Hyväksyttiin päivitetty jäsenrekisterilista 

 

 9 Kaupungin toiminta-avustus 
  Mänttä-Vilppulan Kaupunki myöntänyt kyläyhdistyselle  

  toiminta-avustusta.   

 

 10 Tiedoksi: Kolhontalon kattoprojekti/ yhdistyksen puoltolause 

Kolhon kyläyhdistys sai kiitoksia yhteistyöstä. 

 

11 Tiedoksi: Kaupungin toimihenkilöiden virkistysmatka Kolhoon 

24.5.2012 oppaina Raija Auvinen ja Tuula Juurakko 

 Peruuntui tietokatkoksen takia, kaupungilla oli sovittu ko. päiväksi 

 yhteiset talkoot koko kaupungin osalle. 

 

12 Uimakoulun kustannukset / kyselyvanhemmille/ oppilaille / kahden 

nuoren palkkaaminen avustajiksi uimahallille 

 Ehdotettiin 10 € ”pantti ”maksua, jotta ilmoittautuneet myös tulisivat 

toimintaan mukaan. 

 Tuula ja Jyri Juurakko lupautuneet uimahallivalvojiksi. Nuoria ei siten 

 tarvitse palkata. Yhdistys säästää täten 600 €. 

 

13 Kahvikonsertti järjestely toimenpiteet 

 Vapaaehtoisia tarvitaan 

- pöytiä järjestelemään 

- arpoja myymään 

- kahvinkeittoon yms. 

Tuula Juurakko pitää tervetulo puheen. 

 

 14 Muut mahdolliset asiat 

- Tuula Juurakko esitteli ehdotuksen nuorille järjestettävästä 

teatterikerhosta, mikä olisi tarkoitus lähettää Pekka Sairaselle 

sivistyslautakuntaan. 

- Ehdotettiin tehtäväksi kaupungin Kulttuuritoimeen yhteenveto Kolhon 

taidetapahtumista. 

- Karhuntien katuvalojen parannusehdotus kaupungille. 

-  Otavalantien ongelmat; hoitamaton tienpätkä sekä kesken jäänyt tien 

”avaus”. Kunnostus parantaisi asukkaiden turvallisuutta. 

- Terveystalon kunnostus 



 

15 Seuraava kokous 

 Seuraava hallituksen kokous 29.5.2012 klo 17.00, missä käsitellään  

 juhannuskokko tapahtumaa. 

 

16 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00 

 

 

   

  

 

 

 

___________________________       __________________________ 

Mirva Koivuniemi                   Tuula Juurakko 

Sihteeri                    Puheenjohtaja  

 


