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________________________________________________________________________________ 

HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  11.6.2013, klo 17.00 

Paikka:   Osuuspankin kokoustilat 
 
Läsnä:  Tuula Juurakko  puheenjohtaja 
  Marko Lipsonen varapuheenjohtaja 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Ritva Läpinen jäsen 
  Teuvo Lehto  jäsen 
  Petri Vuorinen jäsen 
  Terho Jääskeläinen jäsen 
  Eetu Nikkilä  jäsen 
  Toivo Nikoskinen varajäsen 
  Jukka Käpylä  varajäsen 
 
 
Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se 

sellaisenaan. 

- Yhteislaulutilaisuus 17.7. pidetään joka tapauksessa 

Rantateatterilla, sataa tai paistaa. 

5. Kolholaisille yrityksille lähetettävä sponsorointikirje – kohde? 

Päätettiin, että tänä vuonna sihteeri ja puh.joht. ja varapuheenjohtaja 

laativat yhdessä kesäkuun aikana kirjeen, joka lähetetään kolholaisille  
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yrityksille. Kohteena olisi kyläyhdistyksen yleinen toiminta.  Ehdotettiin, 

että kirje lähetettäisiin myös muille kuin kolholaisille firmoille. 

6. Kuntouttava työtoiminta – kaupungin ehdotus 

Vuokko Hjelt lähettänyt Tuulalle kirjeen Kuntouttavasta työtoiminnasta. 

Keskusteltiin, palkattaisiinko pitkäaikaistyötön esim. raivaustyöhön. 

Käytiin läpi mahdollisesti koituvia kuluja. Todettiin, että Kolhon 

Kyläyhdistys otti asiaan kielteisen kannan. Perusteluna se, että se tulisi 

kyläyhdistykselle liian kalliiksi (henkilön työturvavälineet) ja valvovat 

henkilöt olisivat asiassa liikaa kiinni. 

7. Kolhon kalastusseuran tarjoama illanvietto 

Taisto Lumme on ollut yhteydessä Tuula Juurakkoon. Ukonselän 

kalastusosakunnat tarjoavat ruokaisan savukalasalaatin ti 25.6. klo 18 

(varapäivä 2.7.). 

8. Teosto-maksu tulevien tapahtumien varalle 

Tuula Juurakko on hoitanut asian.  

9. Seuraava talkoopäivä Rantateatterilla (esiintymisterassin laajennus) 

Talkoot järjestetään ti 18.6. klo 13. Talkoisiin ovat lupautuneet mukaan 

Olavi Loijas, Martti Loijas, Leo Juurakko, Markku Lipsonen ja Marko 

Lipsonen. 

10. Lisähenkilökuntaa juhannusaaton lasten puuhatapahtumaan 

Tuula Juurakko ja Ritva Läpinen myyvät tilaisuudessa arpoja. Heikki 

Helakorpi on lupautunut juontamaan tilaisuuden. Luvassa on erilaisia 

kilpailuja lapsille. Paikalla on pomppulinna. Riina Riihinen tulee 

laittamaan lapsille ”tatuointeja”. Kyläyhdistys myy arpoja. Lehti-

ilmoituksen maksu laitetaan kolmeen osaan. Marko Lipsonen lupasi 

tehdä lehti-ilmoituksen. Tie suljetaan klo 20. Siltatanssit klo 21-23.  

Kokko sytytetään klo 22. Musiikista vastaa ”Matti Juhani ja haitari” 

100€ maksua vastaan. 
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11. Juhannuskokolle neljä arvanmyyjää – arpajaispalkinnot 

Tuula Juurakko lupasi kysyä nuorisotiloilta reippaita nuoria, jotka 

myisivät arpoja kokolla. Palkaksi nuoret saisivat pienen rahasumman. 

Arpajaispalkintoja otetaan vastaan. 

12. Rantateatterin yksi vara-avain srk:n edustajalle, Juhani Mäkelälle 

Tuula Juurakko on toimittanut srk:n edustajalle Juhani Mäkelälle 

Rantateatterin yhden vara-avaimen. 

13. Agility-alueen sopimus/allekirjoitus 

Tuula Juurakko luki kaikille sopimuksen. Sovittiin, että Tuula Juurakko 

tekee Pentti Peltosen kanssa kirjallisen sopimuksen siitä, että 

kyläyhdistys on vapaa vastuusta agility-rataan liittyvistä asioista. Agility-

harrastajat sitoutuvat sopimuksen ehtoihin ja maksavat sopimukseen 

liittyvän maksun  Mänttä-Vilppulan kaupungille. Kyläyhdistys on vain 

nimellisesti mukana sopimuksen tekijänä. 

Ehdotettiin, että agility-harrastajat keräävät keskuudestaan täysi-

ikäisten harrastajien nimilistan. Kyläyhdistys keskustelee asiasta 

uudestaan nimilistan saatuaan. Ehdotettiin, että Kyläyhdistys kutsuisi 

koolle agility-harrastajat. Ehdotettiin myös, että mikäli agility-

harrastajia on monia, he voisivat perustaa yhdistyksen ja tehdä 

sopimuksen agility-alueesta kaupungin kanssa. 

14. Kyläraitti-tapahtumaan lähtijöiden matkaeväät 

Hyväksyttiin Tuulan  esittämä matkaeväsmaksu. 

15. Rantaprojektiryhmän päätös ostaa kaksi telttaa esiintyjiä varten 

Kyläyhdistys on ostanut Rantateatterin tililtä kaksi teltta, kaksi 

pyörällistä kuljetuslaukkua, kaksi kokoon taittuvaa pöytää ja kaksi tuolia 

sekä teltan painot.  

Ehdotettiin, että Kyläyhdistys alkaisi vuokrata telttoja ulospäin. 

Pienemmän teltan vuokraksi ehdotettiin 20€/vrk, 50€/vkl ja isompi 

teltta 40€/vrk, 100€/vkl. Keskusteltiin, että on laadittava 

vuokraussäännöt sisältäen maininnan esim. korvausvelvollisuudesta. 

Jos teltta palautuu vioittuneena, on se korvattava. Vuokra peritään  
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etukäteen. Ehdotettiin, että teltat lisätään Rantateatterin 

vakuutukseen.  

Teltoista laitetaan maininta kyläyhdistyksen sivuille.  

Selvitetään, missä telttoja jatkossa voidaan kuivata ja säilyttää. 

Alkuvaiheessa Marko lupasi, että voidaan käyttää Markku Lipsosen 

hallia. Marko lupasi selvittää Pekka Pietiläiseltä säilytystilaa 

terveystalolta. 

Vuoraukseen vastuuhenkilöksi lupautui Marko Lipsonen. Toinen 

vastuuhenkilö nimetään myöhemmin. 

16. Muut esille tulevat asiat 
Eetu Nikkilän työpaikalta on luvannut juhannuskokkoon kuljetuslavoja. 
Keskusteltiin, millä lavat saataisiin Kolhoon. Myös Mesitekiltä saataisiin 
lavoja. Sovittiin, että lavat otetaan Mesitekiltä, koska hakumatka on 
lyhyempi. Eetu Nikkilä ilmoittaa palokunnalle, että he noutavat lavat 
Mesitekiltä. 

 
Keskusteltiin venelaiturin tarpeesta Ukonselän puolelle 
veneenlaskupaikalle. Ehdotettiin, että venelaiturin tarvetta 
kartoitettaisiin (ja keskusteltaisiin asiasta sitten uudestaan). 
Aikaisemmin on keskusteltu pienen venelaiturin saamisesta 
Rantateatterille. 
Siipirataslaivalle soveltuva laituri on ollut joskus puheena. 
Ehdotettiin, että nettiin laitettaisiin kysely venepaikkaa tarvitsevista. 
Marko Lipsonen laatii kyselyn. 
Venelaiturin olisi oltava lukittava, vartioinnista keskusteltiin. 
 
Keskusteltiin jäätelökioskin saamisesta Kolhoon. Samalla saataisiin 
työllistettyä nuoria. Voisiko Kyläyhdistys hankkia jäätelökioskin? 
Kyläyhdistys voisi vuokrata veneitä jäätelökioskin kautta. 
Telttojen vuokraus voitaisiin hoitaa jäätelökioskin kautta. 
Jäätelökioski-asia pidetään mielessä esim. ensi kesää ajatellen. 
 
Juha Happonen on järjestämässä kaksi jigikalastus-kurssia Kolhossa 
ma 24.6. klo 17-23 Kolhossa ilm.18.6. mennessä 
4.8. klo 17-23 ilm. 2.8. mennessä 
ilm. juha.happonen@gmail.com 
Hinta 90€/hlö (sis.opetus+luvat+välineet+retkieväät) 
Koulutus toteutuu, jos ryhmään ilmoittautuu väh. 6hlö) 
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Keskusteltiin, mitä Kolhoon liittyviä vuosipäiviä on tulossa lähiaikoina     
( esim. rautatien valmistuminen ym. ) Eetu Nikkilä laittaa Tuulalle 
sähköpostia ja mietitään, miten vuosipäivät huomioidaan. 
 

17. Seuraavasta hallituksen kokouksesta päättäminen   

Seuraava kokous päätetään tarpeen tullen.  

                          

 18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

Kokouksen puolesta: 

_____________________________________ ____________________________________ 

Tuula Juurakko (puheenjohtaja)  Katriina Kujala (sihteeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


