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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika  26.3.2013, klo 17.00 
 
Paikka  Kolhon koulu 
 
Läsnä:  Tuula Juurakko puh.joht. 
  Marko Lipsonen varapuh.joht. 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Ritva Läpinen 
  Teuvo Lehto 
  Eetu Nikkilä 
  Terho Jääskeläinen 
  Markku Hunnakko 
                         Riitta-Liisa Kouvonen (tuli paikalle klo 17.30) 

 
 
Käsitellyt asiat:  
 
 1.   Kokouksen avaus 
      Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat 
   tervetulleiksi. 
 
 2.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
       Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja  
   päätösvaltaiseksi. 
 
 3.   Esityslistan hyväksyminen 
       Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
 
 4.   Edellisen kokouksen pöytäkirja 
      Sovittiin, että järjestyksenvalvojakurssiin liittyvät asiat 
   käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
      Yhdistyksen logo/viiri-asia käsitellään seuraavassa 
   kokouksessa. 
       Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 5.   Toimintakertomus vuodelta 2012 
   Käsiteltiin vuoden 2012 toimintakertomus ja päätettiin 
   esittää se sellaisenaan yleiselle kokoukselle. 
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 6.   Vuoden  2012 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
   kertomus   

Käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajien kertomus ja päätettiin esittää ne 
sellaisenaan yleiselle kokoukselle. 

 
 
 7.   Vastaus ELY-keskuksen tiedotteeseen 
   Puheenjohtaja esitteli vastauksen ELY-keskuksen 
   tiedotteeseen. 
 
 
 8.   Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
   pöytäkirjanote/Kolhoa koskevat asiat 

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle kaksi kyselyä, jotka 
hän on tehnyt  Mänttä-Vilppulan tekniselle lautakunnalle. 

   - Eikö Kolhon uimaranta ole yleinen uimaranta? 
- Mitä parannuksia Kolhossa on tehty. 

 
 
 9.   Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja esitteli  Ystäväkylä-hankkeen Matti 
Pollarilta tulleen kirjeen; Ystäväkylän Lähivastuu-
kampanjan "Tonneja tarjolla". 

   Esitettiin, että perustettaisiin toimikunta, joka ideoi asiaa. 
   Toimikunnaksi esitettiin ja valittiin Tuula Juurakko, Marko 
   Lipsonen ja Katriina Kujala. 
   Sovittiin, että asia käsitellään yleisessä kokouksessa. 
 

Vilppula Seuran kautta ollaan esim. vuonna 2012 
saatukortilliset järjestysmiehet Juhannuskokko-
tapahtumaan. Puheenjohtaja esitti, että Vilppula Seuran 
tiliä muistettaisiin rahasummalla. Ehdotusta kannatettiin. 

 
Kaupungilta haetun toiminta-avustuksen yhteydessä 
täydennettiin toimintasuunnitelmaa: 

   - ATK-kurssi 
   - Järjestyksenvalvojakurssi kevään aikana, jos saadaan 
   tarpeeksi osallistujia 

- Kansanmusiikkitapahtuma alkutalvesta. Sovittiin, että 
tilaisuudesta ei perittäisi pääsymaksua. Suunniteltiin, 
että järjestettäisiin arpajaiset. 
- Uusi ulkoilutapahtuma keväällä, vuonna 2014; 
"Jääjuoksun MM-kisat Ukonselän jäällä", oheisohjelmaa  
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ja iltajuhla. Juostaan luonnonolosuhteissa 
jäällä/umpihangessa, esiintyjä, nimekäs juontaja,  
yhteistyökumppaneita.  
Marko Lipsonen tarjoutui tekemään sopimuksen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Ehdotus sai kannatusta. 
Keskusteltiin siitä, rekisteröidäänkö nimi 
Kyläyhdistykselle (vai Markolle henkilökohtaisesti). 

   Ehdotettiin, että nimi rekisteröitäisiin Kyläyhdistykselle. 
   Marko lupasi selvittää, minkälaisia kustannuksia nimen 
   rekisteröinti aiheuttaisi. 
   Aiheen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
 
   Kylänraitti-tapahtuma 
   Eetu Nikkilältä oli tullut kirje Tuula Juurakolle koskien 
   Kylänraitti-tapahtumaa Hämeenkadulle lauantaina 8.6. 

Tapahtumassa olisi mahdollisuus tuoda esille omaa 
kylää. 
Keskusteltiin, riittävätkö meidän rahkeet, mitä tuotteita 
tuotaisiin esille ja ketkä asiaa puuhaisivat. Suunniteltiin, 
että otettaisiin yhteyttä Pohjaslahteen ja ehdotettaisiin 
yhteistyötä. 

   Ehdotettiin, että kartoitettaisiin, ovatko lähikylät  
(esim. Vilppulan eteläiset Kylät, Huhtijärvi (=Koivujärvi) 
ja Pohjaslahti osallistumassa tapahtumaan.  
Tuula Juurakko lupasi kartoittaa asiaa. 

 
 
 10.   Seuraavasta hallituksen kokouksesta päättäminen 

Sovittiin seuraava hallituksen kokous pidettäväksi 
torstaina 18.4.klo 18. 
Tuula Juurakko kysyy paikaksi Osuuspankkia ja jos se 
on varattu, kysytään palloiluhallin yläkertaa. 

 
 
 11.   Kokouksen päättäminen 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
Kokouksen puolesta: 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

Tuula Juurakko   Katriina Kujala 
puheenjohtaja   sihteeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


