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HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  18.4.2013, klo 18.00 

Paikka:   Osuuspankin kokoustilat 
 
Läsnä:  Tuula Juurakko puh.joht. 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Riitta-Liisa Kouvonen      varajäsen 

Teuvo Lehto  jäsen   

 Terho Jääskeläinen ”   

 Ritva Läpinen ”   

 Eetu Nikkilä  ”   

 Seija Pietiläinen   ”   

 Harri Pöyhölä ”   

 Petri Vuorinen ” 

 

 

Käsitellyt asiat: 

1.               Kokouksen avaus 

       Puheenjohtaja avasi kokouksen  

2.               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

              Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

           3.                 Esityslistan hyväksyminen  

 Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

4.                Edellisen kokouksen pöytäkirja 

  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

5.                Järjestyksenvalvojan kurssi    

               Tarvittaisiin 15 henkilöä, jotta hinta jäisi n.100€ tienoolle. 

               Kartoitetaan, löytyisikö esm. Leijonilta tai Vihurilta halukkaita osallistujia.  

               Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
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6. Osallistuminen 8.6. klo 11-20.00 Hämeenpuiston Kyläraitti-
tapahtumaan yhdessä Pohjaslahden kanssa 

 - Lauri Lahti-Mononen on ottanut yhteyttä Pohjaslahden 
kyläyhdistyksestä. Hän on varannut tapahtumaan 2 paviljonkikatosta, 
joihin mahtuisi myös Kolhon Kyläyhdistyksen esittelijöitä ilman 
kustannuksia. 
- Helena Salomaa on ollut kiinnostunut esittelemään ja myymään 
valmistamiaan tuotteita tapahtumassa. 

 - Keskusteltiin, mikä voisi olla Kolhon Kyläyhdistyksen teemana. 
Ehdotettiin ”Järnefelt”-teemaa; Eetu Nikkilä lupautui Järnefeltiksi. 

 - Kysytään Raija Auvista mukaan tapahtumaan esittelemään Kolhoa.       
- Marko Lipsosta pyydetään hoitamaan tekniikkaa.  
- Keskusteltiin, voitaisiinko Kolhon esittelyssä käyttää aikaisemmin 
   Kolhosta tehtyä multimediaesitystä.   

 - Miekko-kirjoja-myyntiin 
- Mainostetaan myytävänä olevia tontteja. 
- Keskusteltiin myös siitä, että tapahtumassa järjestettäisiin arpajaiset 
tai tietokilpailu 
-Tarvitaan pöytiä, tuoleja, väripaletti, sivellin yms rekvisiittaa. 
-Tuula Juurakko selvittää Pohjaslahden teemaa. 

7. Kolhon Kyläyhdistys ry:n veroilmoituksen laatiminen        

Puheenjohtaja hoitaa asian. 

8. Uuden ulkoilutapahtuman jatkojärjestelyt                         

Marko oli selvittänyt, mitä tapahtuman nimen rekisteröinti maksaisi 

kyläyhdistykselle. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

9. Kolhon kyläyhdistys ry:n logo/viiri                  

Ehdotettiin Ideakilpailua ja se sai kannatusta. Tuula lupasi työstää asiaa 

eteenpäin. Keskusteltiin, onko olemassa kolholaista slogania.  

10. Vilppulan viihdekuoron kutsu Kolhon kyläyhdistykselle kuoron 25-

vuotiskonserttiin 

Tuula Juurakko ja Ritva Läpinen veivät Kolhon kyläyhdistyksen puolesta 

onnittelukukat juhlivalle kuorolle. 

11. Kahvikonsertin järjestelyt 

Kolhon Kyläkuoron kahvikonsertti järjestetään 26.5. Myös Kolhon 

koulun oppilaat esiintyvät konsertissa.  

 



 

 

     3. 

- Kuorolaiset ovat luvanneet laittaa pöydät. 

- Riitta-Liisa Kouvonen lupasi tuoda pöytäliinat ja servetit. 
- Tuula Juurakko ja Ritva Läpinen laittavat kahvikupit valmiiksi 

lauantaina 25.5. klo 14.00 .  
- Tarjoilijoiden tehtäviin ehdotettiin Mirja Järvensaloa, Terho 

Jääskeläistä ja Ritva Läpistä. 
- Maija Tammista ja Taina Mahlamäkeä pyydetään myymään lippuja.  

Pääsymaksu 10€. Lapset (alle12v) 5€.  
- Koloradosta tilataan 100 henkilölle pullaa ja kuivakakkua. 

    
 12. Muut esille tulevat asiat 

-      Lähivastuu-kampanja ”Tonneja tarjolla” 
Tuula Juurakko  ja Tanja Mäkelä olivat käyneet    
Keskustelemassa nuorten kanssa. Suunniteltiin skeittipaikkaa   
Pernun kaupan paikalle. Tontin omistaja olisi halunnut   
vuokraa tontilta, kaupungilta ei saada tähän varoja. 

       Nuorisotiloille kioski-nurkkaus vaihtoehtona. 
- Keijo Niemiselle haetaan  dir.mus.- arvonimeä. Arvonimestä 

peritään 70€ ennakonpidätys, jonka kyläyhdistys maksaa. 
- Kyläilta siirretään syksyyn. 
- Nuorisotiloilla pidetään vappukarnevaalit  2.5. klo 16-20  

Tanja Mäkelä on kysynyt, olisiko Kyläyhdistys halukas pitämään 

kahviota. Tuula Juurakko ja Ritva Läpinen lupasivat hoitaa asian. 

- Juhannuskokon toteutuminen riippuu edelleen siitä, saadaanko 

tapahtumaan järjestysmiehiä. Jatketaan asian käsittelyä 

seuraavassa kokouksessa. 

- Lapsille järjestetään perinteiset Juhannuskisat. Mietitään, mitä 

muuta ohjelmaa Juhannuskisoihin voitaisiin järjestää. 

- Keskusteltiin sillan kaiteiden maalaamisesta. Tuula Juurakko kertoi, 

että asiasta ollaan oltu yhteydessä ELY-keskukseen. Kaiteita ollaan 

käyty katsomassa Ely-keskuksesta. Ilmeisesti he ovat olleet sitä 

mieltä, että kaiteet eivät vielä tarvitse maalaamista. 

- Samalla keskusteltiin, että rannan pajupuskien raivaaminen on 

siirretty vuoteen 2014. Tuulan ELY-keskukselle lähettämään 

kyselyyn ei ole saatu vastausta. 

- Kysyttiin, jatketaanko rantateatterin projektia. Rantaprojekti-ryhmä 

kokoontuu toukokuun lopulla ja päättää, mitä asialle tehdään. 
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13. Seuraavasta hallituksen kokouksesta päättäminen                    

Seuraava kokous pidetään ma 20.5. klo 18.00 Kolhon Osuuspankilla tai 

Palloiluhallin kokoustilassa. Tuula hoitaa tilakyselyn. 

14. Kokouksen päättäminen                                                     

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

Kokouksen puolesta: 

 

____________________________ ___________________________ 

Tuula Juurakko (puheenjohtaja) Katriina Kujala (sihteeri) 


