
KOLHON KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

 

Mirva Koivuniemi 29.5.2012  

_________________________________________________________________________ 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  29.5.2012, klo 18.00 

 

Läsnä  Tuula Juurakko  

  Marko Lipsonen 

  Mirva Koivuniemi 

  Pentti Riihinen 

  Toivo Nikoskinen 

  Tuula Nivala 

  Martti Loijas 

  Ritva Läpinen poistui klo 19.05 

  Teuvo Lehto 

   

 

Käsitellyt asia/esityslista: 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

Hyväksyttin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 

5. Kati Sompin kirje kuntouttavasta työtoiminnasta 

Puheenjohtaja esitteli Kati Sompin kirjeen kuntouttavasta 

työtoiminnasta. Työtoimintaan tarvitaan valvova henkilö joka huolehtii 

työtoimintaan osallistuvasta henkilöstä (3 kk) 

Keskusteltiin mikä olisi hyvä kohde työtoimintaan, josta olisi hyötyä 

kyläyhdistykselle. 

Ehdotettiin 

- Vanhusten auttamista 

- Rannan raivausta 

Voisi olla useampi valvova henkilö. Vakuutusyhtiöltä tarkistettava  

voimassa oleva vakuutus, mitä kattaa. 

- Tuula Juurakko  

- Marko Lipsonen 

- Teuvo Lehto 



Kaislojen keruuta, läjittämistä ehdotettiin yhdeksi toimeksi. 

Tuula Juurakko lupautui tarkistamaan vakuutusyhtiöltä sekä Kati 

Sompilta lisätietoja. 

 

Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

6. MLL:n esitys heidän suunnittelemansa lasten ja nuorten 

Itsenäisyysjuhlan kustannuksista. Heillä on tarkoitus järjestää 

lapsiperheille ja nuorille oma juhla 1.12. johon ovat alustavasti 

varanneet jo orkesterin, kust. 1500 €. 

95v Suomi itsenäinen. Vuorotellen järjestettävä itsenäisyyspäivä juhla. 

Kolhon vuoro järjestää tapahtuma kaupunki kustantaa tarjoilun. 

Kyläyhdistys ei ole budjetoitu tapahtumaan. 

Ehdotettiin asian käsittelyä elokuulle, kannatettiin 

 

 

7. Juhannusolympialaisten järjestelyt lapsille 

 

Alustava työnjako 

- Ilmoitukset nettiin / ilmoitustauluille 

Mirva Marko 

- Ilmoittautumislistat  

Tuula Juurakko  

- Martti  pahvit 

- Megafoni koululta Martti  

  - Martti/ Tuula kuuluttaa 

  - Ilmoittautumiset Mirva /Tuula 

  - Mehu / arvat  Ritva Tuula 

  - Ajanottaja Keijo Peräinen 

  - Mittamiehiä yleisöstä 

  - Mitta ja sekuntikellojen nouto Tuula/ Leo 

  jne… 

 

- Tapahtumasta tehtävä lehtijuttu Marko hoitaa 

 

Syntymävuoden mukaan osallistujat 2-12v 2001 syntyneet 

ilmoittautuminen klo 12.00, kilpailu alkaa 13.00. 

 

Arpapalkinnot 

Hallituksen jäsenet tuo palkintoja 

 

Lajit 

Juoksu karnevaalit 8-12v 

2-7v pallonheitto / juoksu 

 

Eetu Nikkilän aloite  

lajit saappanheitto, frisbeen  tarkkuus heitto 

pöllijuoksu 

 



Lisäksi aikuisille ja nuorille Eetun ehdottamat lajit 

sarjat naiset, miehet nuoret 12-15v 

 

Vapaaehtoisia toimitsijoita tarvitaan, halukkaat voivat ilmoittautua 

Tuula Juurakolle. 

 

 

8. Juhannuskokko –tapahtuman järjestelyt 

 

Puutavaraa kokkoon kerääminen Marko Lipsonen lupautunut tehtävään. 

VPK tekee kokon kokko karille. Punaisia ämpäreitä karille jotta lokit 

pysyisi poissa. 

 

Lupa haettava poliisiviranomaiselta ajoissa. 

 

Tarvitaan 2 kortillista järjestysmiestä sekä kaksi kortitonta myös 

 

Matti Peltonen soittamaan 

 

klo 21.00-23.00 luvanvarainen aika kokko poltetaan 

 

  Kolhon sivuille ilmoitus järjestyksen valvojista muuten kokko ei pala. 

 

  Makkaran myynti muille yhdistyksille… 

  Arvan myynti Kyläyhditykselle. 

  Tuula kysyy seurakuntaa lettujen paistoon.  

 

9. Sponsorikirje kolholaisille yrityksille rantaprojektin merkeissä 

Liikkeelle vasta luvan tultua 19.6. 

Kaupungilta  voisi ehkä saada, joko korotonta lainaa tai avustusta 

ensisijaisesti rantaprojektiin sen jälkeen muuhun toimintaan. 

Kolhon sivuille netiin maininta sponsoreista, käsiohjelmiin ja yleisesti  

mainita lehtijutussa sponsorit. 

 

 

10. Esitys Raija Auvisen nimittämisestä yhdistyksemme 

kunniajäseneksi 

Raija on perustaja jäseniä, sekä kirjoittanut kirjoja. 

Yhteislaulu tilaisuudessa mainittaisiin kunniajäseneksi nimitys. 

Kannatettiin. 

 

 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

Ranta-alueella on merkittynä 9 puuta, 7 mäntyä, 3 koivua ja yksi 

tervaleppä, mitkä saa kaataa ja kyläyhdistys voi myydä pois. 

Päätettiin tehdä talkoilla polttopuita. 

Pentti Riihinen lupautui kaatamaan puut. 

Teuvo Lehto merkitsee selkeästi kaadettavat puut. 



 

 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 

 

Seuraava kokous 14.6.2012 torstai klo 18.00 

Palloiluhallin yläkerrassa 

 

 

 

Kutsu myös Eetu Nikkilälle 

 

 

Kokouksen puolesta: 

 

 

 

__________________________  ___________________________  

Tuula Juurakko               Mirva Koivuniemi 

puh.joht.                 siht.         


