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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  14.6.2012, klo 17.30 – 18.40 

 

Paikka  Kolhon Osuuspankin kokoushuone 

 

Läsnä  Tuula Juurakko puh.joht. 

  Marko Lipsonen varapuh.joht. 

  Taina Mahlamäki jäsen 

  Pentti Riihinen ” 

  Kauko Loijas  varajäsen 

  Martti Loijas  jäsen 

  Toivo Nikoskinen ” 

  Ritva Läpinen ” 

 

  Eetu Nikkilä  hallituksen ulkopuolelta 

 

Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

  Esityslista hyväksyttiin. 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 

  Pöytäkirjaan tehtiin muutama korjaus, sihteeri jakelee sen uudelleen. 

 

Juhannuskilpailujen järjestelyjen viimeistelyä 

  Marko oli hoitanut hyvin arpajaispalkinnot molempia tilaisuuksia varten. 

  Lisäksi Seija Pietiläinen tuo kaksi paperipakkausta. Särkänniemipassit  

  ovat myös saapuneet. 

  Martti hakee koululta megafonin ja valmistaa ilmoituslomakkeita varten 

  aluset. Tuula laatii ilmoittautumislomakkeet. Ritva ja Tuula hoitavat 

  mehu- ja keksitarjoilun sekä myyvät arpoja. 

  Eläkeläiset pitävät kahviota ja ovat luvanneet lahjoittaa varat 

  kyläyhdistykselle. 

  Ajanottajia ja mittamiehiä tarvitaan lisää, toivottavasti kentältä saadaa 

  toimitsijoita lisää. 

  Tuula huolehtii, että kentälle toimitetaan sekunttikellot (3 kpl) ja mitta. 

  Eetu tuo pari saapasta tullessaan. 

  

 

 

 

 



      2. 

 

Juhannuskokon ilmoitus 

  Marko on luvannut laatia ilmoituksen KMV-lehteä varten, lasku 

  lähetetään ensin Pasi Viskarille, joka laskuttaa sitten kyläyhdistystä 

  ja ravintoloitsijaa. 

 

Muut kokkojärjestelyyn liittyvät asiat 

  ELY-keskukselta on tullut myöntävä lupa tien sulkemisesta, samoin 

  Poliisilaitos on myöntänyt huviluvan (maksoi 57 €). 

Järjestysmiehinä/kortillisina toimivat Pentti Riihinen ja Jorma 

Laurinmäki. Ilman korttia toimivat Jari Virtanen ja Veikko Kiviluoma. 

Tuula Juurakko ja Laura Pietiläinen myyvät arpoja. 

Matti Peltonen soittaa siltatanssit. 

 

Päätös kuntouttavasta työtoiminnasta 

  Asia siirtyy elokuulle, kuntoutettavia työntekijöitä ei ole tällä hetkellä. 

  Vakuutusasiaa myös tiedusteltiin, pitäisi olla vähintään kymmenen 

henkilöä nimettynä valvojiksi ja heille kaikille tarvittaisiin turvavälineet. 

Hallituksen kanta oli, että asia taitaa jäädä toteuttamatta. 

 

Kesän muut tapahtumat 

  Tapahtumat etenevät sovitussa järjestyksessä. 

 

Rantaprojektin eteneminen 

  Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 19.6., jonka jälkeen 

  voidaan alkaa lähettää tarjouspyyntöjä yrityksille työkohteista. 

 

Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää 20.8. klo 18.00 palloiluhallilla, 

  Tuulalla on sinne avain. Sihteeri laatii kutsun.  Asialistalle 

  Filmipyörän mahdollinen ulkoilmaelokuvaesitys sekä rantatulien 

  järjestelyt sekä muut esille tulevat asiat. 

 

Muut esille tulevat asiat 

  Toivo Nikoskinen esitti, että yhdistyksen ilmoitustaululle asennettaisiin 

  säänkestävää halteksia, jolloin siihen olisi helpompi kiinnittää nastoilla 

  tai nupeilla ilmoitukset. Pleksin saaminen ilmoitustauluun ei saanut 

  kannatusta. Sen sijaan ilmoitusten laminointilaitetta. Marko hoitaa asiaa. 

 

  Kokoukselle ei esitetty muita asiota. 

 

 

 

  Kokouksen puolesta __________________________  

    Tuula Juurakko 


