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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  14.10.2013, klo 18.00 – 19.30 

 

Paikka  Osuuspankin kokoustilat 

 

Läsnä  Jääskeläinen Terho jäsen 

  Lehto Teuvo  ” 

  Läpinen Ritva ” 

  Nikkilä Eetu  ” 

  Nikoskinen Toivo ”/pj 

  Pöyhölä Harri jäsen 

  Juurakko Tuula siht. 

 

Käsitellyt asiat:  

 

1.                 Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu, Toivo Nikoskinen,  

toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. 

 

2.                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisessa ajassa ja oli myös 

päätösvaltainen. 

 

3.                Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

4.                Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

               Pöytäkirja oli lähetetty hallituksen jäsenille/varajäsenille etukäteen. 

 Se hyväksyttiin muilta osin, mutta rantatulien kohdassa voidaan mainita, 

 että Duo Markka –yhtyeessä esiintyi myös Kalle Raninen. 

 

5.                Telttojen säilytyspaikka 

Teltat siirretään torstaina, 17.10. terveystalon pannuhuoneeseen koulun 

talonmiehen avustuksella (kyyti), lisäksi Harri Pöyhölä ja Teuvo Lehto 

avustavat kantamisessa. 

 

6.                 Telttojen vuokraushintojen tarkastus 

Tästä asiasta on keskusteltu jo ennen kokousta varapuheenjohtajan 

kanssa, hän samoin kuin suurin osa kokoukseen osallistujista oli jo 

päätettyjen vuokraushintojen kannalla. Telttojen vuokrauksesta tehdään 

tiedote (Eetu Nikkilä) ja seurataan vuokraustilannetta ja palataan 

vuokraushintojen suuruuteen myöhemmin. 
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7.                Kansanpelimannikonsertti –päivämäärä 

                     Marko Lipsonen on selvitellyt jyväskyläläisen Kvartti yhtyeen            

                     Aikatauluja. Asia varmistunee 24.10. Alustavasti yhtyeen johtaja 

                     ehdotti 24.11. ja 1.12. päiviä. Jälkimmäinen ei sovi, koska silloin on 

                     Kolhon kirkossa messut ja myyjäiset. 

                     Toivottavasti 24.11. sopii sekä Kvartti yhtyeelle että Mänttä-Vilppulan 

                     Harmonikan soittajille, jossa myös Keijo Nieminen esiintyy. 

                     Väliajalla sovittiin pidettäväksi kahvitarjoilu, ohjelman hinta 8 €, sis. 

Kahvin, alle 12 v. ilmaiseksi. Mahdollisesti myös yllätysohjelmaa, se 

selviää myöhemmin. Esiintymispaikaksi kysytään koulua. 

                     Matkakorvaus soittajille, ei esiintymispalkkiota. 

 

8.                 Mopokerho pojille 

Vetäjäksi on lupautunut Kai Mäkinen ja kerhon paikaksi saatiin Harri 

Hietarannalta entisen Akun Valinnan tiloista sopiva paikka. 

Puheenjohtaja on yhteydessä rehtori Leena Ekolaan, joka vastaa 

kerhonvetäjien palkkakorvauksesta. 

 

9.                  Rantateatterin toimintaohje 

                     Harri Colliander on laatinut toimintaohjeen rantateatterilla mahdollisesti 

 sattuvan hätätilanteen, tulipalon tai sairauskohtauksen/tapaturman  

 varalle. Niistä kaksi on sijoitettu toinen rantateatterirakennuksen sisä- ja 

 toinen ulkotiloihin. Lisäksi keskusteltiin mm. sammutuspeitteen, jauhe- 

                     sammuttimen ja ensiapulaukun hankinnasta. Kysytään asiantuntijalta 

 ohjetta, mitä laki vaatii. Sammutuspeite saadaan OP:lta lahjaksi. 

 Varsinainen pelastussuunnitelma on laadittava tapahtumia varten, jossa 

 on koolla yli 200 henkilöä. 

 Valittiin toimikunta: Tuula Juurakko, Terho Jääskeläinen ja Eetu Nikkilä 

 hoitamaan tätä asiaa. 

 

10.               Uutta purua pururadalle 

                     Todettiin, että syksy on jo niin pitkällä, että tämä asia siirretään keväälle. 

 Marko Lipsonen on kartoittanut kuljetuskalustoa ja Toivo Nikoskinen 

 lupasi olla yhteydessä Vilppulan sahaan. Lisäksi on tiedusteltava  

 kaupungilta ajoneuvojen polttoainekorvauksesta sekä myös  

 työkorvauksesta/purunlevitys. 

 

11. Yhdistyksen kotisivujen kulttuuri –osiosta puuttuu tiedot 

Pyydetään yhdistyksemme kunniajäseneltä, Raija Auviselta neuvoa/apua 

tähän tehtävään. 

 

 

12. Kulkurinkuusi –tapahtuma 29.11. klo 18.00 

Tapahtuma alkaa kirkolta, jossa srk:n ja kaupungin edustajien puheet ja 

mahdollisesti koululaisten lauluesitys. Srk:lta tulee glögi- ja 

piparitarjoilua, vastuuhenkilönä Riitta Läpinen ja  Ritva Läpinen ja 

tarvittaessa pj avustaa. 
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Tämän jälkeen tonttujoukko lyhtyineen johdattaa paikalla olijat 

koulun pihaan, missä tonttujoukon piirileikki, joulupukki 

karkkitarjoiluineen. Kulkurin julistaminen, valojen sytytys kuuseen ja 

uusien kolholaisten, vuoden aikana syntyneiden lapsien muistaminen 

pienillä sukilla, jotka saadaan lahjoituksena Kolhon kudontapiiriltä. 

Pj. Kysyy joulupukkia ja hankkii karkit. 

Pyydetään MLL:n Kolhon osastoa informoimaan lapsiperheitä 

sukkalahjoituksesta. 

 

13. Seuraava hallituksen ja syyskokouksen päivämäärä 

Hallituksen kokous pidetään 11.11. klo 18.00 ja varsinainen 

  syyskokous klo 18.30. Pj. kysyy koulua kokouspaikaksi. 

  Pyydetään varapj. laatimaan ilmoitustauluja varten syyskokouskutsu. 

  Kahvitarjoilusta jäi sopimatta, mutta yleensähän yhdistys on tarjonnut 

  yleiseen kokoukseen saapuville kahvit. Pj. hoitaa asian. 

 

14. Muut esille tulleet asiat 

Patentti- ja rekisterihallitus on lähettänyt yhdistyksen muutetut säännöt 

pienin lausemuutoksin, käsitellään asiaa syyskokouksessa 

 

Ystäväkylän hanke – tyttöjen piste Kolhon nuorisotiloilla on valmis ja  

hankekoordinaattori, Matti Pollari, on käynyt tutustumassa tiloihin ja 

antanut hyväksyntänsä asiasta. Tätä toimintaahan varten kyläyhdistys 

haki ns. toimintatonnin ja siitä on vajaa 50 € vielä käyttämättä ja joka 

tullaan käyttämään ennen vuoden vaihtumista askartelutarvikkeisiin. 

Tanja Mäkelä hoitaa tätä asiaa. 

 

Sponsoripyyntö/Kolhoon oma palkintokoroke urheilukentälle 

Pj. tiedusteli rikkimenneen/poisviedyn tilalle uutta koroketta kaupungilta 

ja sai vastaukseksi, että kaupungilla on vain yksi koroke, joka tuodaan  

paikalle tarvittaessa. 

Nyt olemme kuitenkin saaneet Autere-opiston puupiiriläiset 

lupautumaan valmistaa oma koroke ja materiaalin maksaa kaupunki. 

 

Kansainvälinen työleiri jätettiin ns. hautumaan, asiaan palataan 

myöhemmin. 

Tässä yhteydessä tuli esille tarve tiedustella Vilppulan harrastaja- 

Näyttelijöiltä heidän suunnitelmistaan/rantateatteri. 

Pj. on yhteydessä Riitta Kouvoseen mahdollisen uuden ryhmän  

perustamisesta. Tämä suunnitelma on vasta aivan alustavaa. 

 

Entisten ja nykyisen kolholaisten tapaaminen kesällä 2014  

Tanja Mäkelä ja Lilli/Lillukkamäki kutsuvat asiasta kiinnostuneita 

alustavaan kokoukseen 5.11. klo 9.00 Kolhon nuorisotiloille. 

Samalla kokousväki pyytää Kolhon kyläyhdistyksen jäseniä miettimään 

mikä olisi kyläyhdistyksen rooli/osuus ko. tapahtuman osalta. 
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Järjestyksenvalvojan kortti/kulut/Juhanan Järvinen 

  J. Järvinen oli myös ko. kurssilla ja hän on lupautunut 

  tarvittaessa toimimaan järjestyksenvalvojana kyläyhdistyksen 

  tapahtumissa, joten kokous päätti maksaa hänen kulunsa, 60 €. 

 

  Kyselyt tekniselle palvelukeskukselle 

  Viime vuonna, 14.8. tekninen lautakunta piti kokouksen Kolhossa 

ja siellä esille tulleista asioista (vieläkin keskeneräisistä) pj. on lähettänyt 

kyselyn Erkki Viitaselle. 

 

Haaste MLL:lle 

Kyläyhdistys haastaa MLL:n Kolhon osaston kanssaan yhteiseen 

laskiaismäentekotalkoisiin. Ajankohdasta ilmoitetaan tarkemmin 

lähempänä ajankohtaa. 

 

 

Kokoukselle ei esitetty muita asioita. 

 

Kokouksen puolesta: 

 

 

_________________________   _______________________  

Toivo Nikoskinen           Tuula Juurakko 

pj.             siht. 

 

 

 

 

  

  


