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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  29.3.2012, klo 18.00 – 19.40 

Paikka  Osuuspankin kokoustilat 

 

Läsnä  Juurakko Tuula puh.joht. 

  Lipsonen Marko jäsen/varapj. 

  Lehto Teuvo  jäsen 

  Loijas Martti  jäsen 

                      Taina Mahlamäki jäsen 

                      Toivo Nikoskinen jäsen   

                      Markku Hunnakko jäsen 

                      Tuula Nivala  varajäsen  

                      Pentti Riihinen varajäsen    

                      Mirva Koivuniemi siht.    

    

    

 

                

Käsitellyt asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja myös päätösvaltaiseksi. 

 

  Edellisen kokouksen pöytäkirja   
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen 23.2.2012 pöytäkirja 

  

  Esityslistan hyväksyminen  

  Esityslista hyväksyttiin muilta osin, paitsi muut mahdolliset asiat  

  kohdasta oltiin erimielisiä ja Tuula Juurakko lupautui selvittämään  

  asian seuraavaan kokoukseen. 

 

  Jäsenrekisterin hyväksyminen 

Hyväksyttiin jäsenrekisteri sekä keskusteltiin jäsenrekisterin 

keräämisestä sekä tarvittavista henkilötiedoista. Tuula Juurakko lupautui 

selvittämään syntymäaika tietojen pakollisuutta Raili pohjalaiselta. 

 

Kysely vanhemmille lapsiparkkiin/uimakouluun osallistumisesta 

Tuula Juurakko esitteli lapsiparkki / uimakoulusta jaettavan tiedotteen. 

Ehdotettiin viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi 15.5.2012, jotta voidaan 

varata uimahalli ajoissa viideksi päivää. Ehdotettiin päätöstä lapsiparkin 

/ uimakoulun järjestämisestä siihen kunnes tiedetään montako 

vapaaehtoista saadaan mukaan. 

 

 

 

 



Järjestyksenvalvojan peruskurssi 16.-26.4.2012 ma, ti ,ke, to (32h) 

Järjestyksenvalvojia joilla on järjestyksenvalvojakortti, tarvitaan lisää 

Kolhossa järjestettäviin tapahtumiin. Ehdotettiin Kyläyhdistyksen 

nettisivuille ilmoitusta, jolla haettaisiin vapaaehtoisia järjestyksenvalvoja 

koulutukseen. Ehdotettiin myös yhteistyötä VPK:n sekä Vihurin kanssa. 

Järjestyksenvalvoja kortti kuluja ei pidetty kohtuuttomina, jos saadaan 

lisää vapaaehtoisia järjestyksenvalvojiksi koulutettaviksi. 

Tuula Juurakko lupasi laatia ilmoituksen nettiin sekä ottaa yhteyttä 

palokuntaan. 

 

Aloitteet kaupungille 

-Kolhon pururadan laitteiden kunnostus. 

-Uittosalmentien kunnostus /liikennemerkki varottamaan tienkunnosta. – 

 

Ilmoitusasiat ja kirjeet / Mäntänseudun luonnonsuojelijoiden 

kirje/lintutorni 

Käytiin läpi Mäntänseudun luonnonsuojelijoiden kirje. 

Suhtauduttiin myönteisesti lintutorniin.. Lintutornin polku pitäisi saada 

pidettyä auki sekä viitat opastamaan lintutornille. 

 

Muut mahdolliset asiat 

Käytiin läpi tulevia tapahtumia. 17.5. järjestetään konsertti Kolhon 

koululla. Päätettiin kartoittaa Juhannuskokko tapahtumaa, minkälainen 

tapahtuma järjestetään. Tiina Koivuranta camping luvannut kentän 

käyttöön pomppulinnalle ja lastentapahtumiin. Päätettiin kysellä 

siltatansseihin soittajia. 

Lasten juhannuskisat kylän tapahtumakalenteriin, ei mainosteta lehdessä. 

Rantatulet 31. elokuuta 

Toive yhteistyöstä muiden seurojen/yhdistysten välisestä yhteistyöstä, 

jotta tapahtumat pystyttäisiin paremmin ajoittamaan päällekkäisyyksien 

välttämiseksi. 

      

Seuraavan kokouksen päivämäärä on 14.5.2012, klo 17.00 Kolhon 

koululla 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 

 

   

 

JAKELU  Hallituksen jäsenet   Hallituksen varajäsenet 

 

 

 

  Kokouksen puolesta: 

 

 

 

  ___________________________    ________________________  

  Mirva Koivuniemi                Tuula Juurakko 

  siht.                 puh.joht. 


