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________________________________________________________________________________ 

HALLITUKSEN KOKOUS  

Aika:  19.8.2013, klo 18.00 

Paikka:   Osuuspankin kokoustilat 
 
Läsnä:  Tuula Juurakko  puheenjohtaja 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Teuvo Lehto  jäsen 
  Eetu Nikkilä  jäsen 
  Harri Pöyhölä jäsen 
  Ritva Läpinen jäsen 
  Terho Jääskeläinen jäsen 
  Jukka Käpylä  varajäsen 
  Toivo Nikoskinen 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. 

5. Rantatulien järjestelyt 31.8.2013 
- Oikea päivämäärä on 30.8.2013. klo 18. 
- Todettiin, että liikenteenohjausta ei tarvita. 
- Sovittiin, että paikanpäällä ei paisteta lettuja, vaan paistetaan 

kotona pannaria ja lämmitetään tarvittaessa rantateatterilla. Tuula 
Juurakko, Ritva Läpinen ja Katriina Kujala tekevät ja lahjoittavat 
kukin 2 laktoositonta pannaria. 

- Tikanheittopisteestä vastaa Toivo Nikoskinen. (aikuisille) 
- Renkaanheittopisteestä vastaa Eetu Nikkilä. (aikuisille) 
- Pallonheittopisteestä vastaa Jukka Käpylä. (lapsille) 
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- Turbokeihäänheittopisteestä vastaa Harri Pöyhölä. (lapsille) 
- Tuula ostaa lapsille kilpailuihin suklaapatukat palkinnoksi. Aikuisille 

kolmelle parhaalle ”kahvi+pannari”- palkinto.  
- Kanttiinia pitävät Ritva Läpinen ja Tuula Juurakko. 

o Kahvi + pannari + hillo 2€. 
- Arpajaiset. Arpalaatikko kiertämään yleisön joukkoon ja lisäksi 

arpoja voi ostaa kanttiinista. Toivotaan, että jokainen jäsen tuo 
yhden arpajaispalkinnon.  

- Makkaranpaistopiste 
o Tuula ostaa makkarat. 
o Teuvo huolehtii puut ja nuotion. 
o Makkarataskuja ja käsipyyhepaperia hankitaan mahdollisesti 

Koloradon kautta. 
o Makkaran hinta on päätetään myöhemmin. 

- Tuula Juurakko lupasi toimia juontajana. 
- Tuula tuo ulkotulet ja tulospapereiden alustat. 
- Matti Peltosta pyydetään antamaan työnäytös puukarhun 

tekemisestä, joka huutokaupataan. Pohjahintana 50€. 
- Duo Markka, Matti Ahonen ja Teemu Happonen esiintyvät talkoo-

ajatuksella 2 x 15min. Vain laitteistosta Teemu pyytää 100€ 
vuokran. 

- Pyydetään Marko Lipsosta tekemään mainokset. Jos Marko ei ehdi, 
Eetu Nikkilä lupasi tehdä mainokset. 

- Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
- Netti-ilmoitus, Facebook-ilmoitus, tolppailmoitukset 

 

6. Laituri veneitä varten / aloite kaupungille 
Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
Ehdotettiin, että Marko Lipsonen tekisi aloitteen kaupungille. 

 

7. Järjestyksenvalvojakurssi 30.9. - 10.10. /Autere-opisto 
Kyläyhdistys on sitoutunut maksamaan kahden henkilön koulutuksen 
järjestyksenvalvojakurssilla. Tuula Juurakko antoi asiaa koskevan 
tiedotteen Terho Jääskeläiselle ja Eetu Nikkilälle. 

 

8. Agility- asia peruuntui 
Asiasta ilmoitettu Kirsti Eskeliselle, joka teki sopimuksen. 

9. Juhannustapahtuma- ilmoituksen laskutus 

Juhannustapahtuman ilmoitus jaettiin Ravintola Koloradon ja 

Kyläyhdistyksen kesken, koska FunFunPark hoiti maksun edellisenä 

vuonna. 
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10. MLL:n kutsu osallistua 21.9. kylätapahtumaan 

MLL:n Kolhon osastolta on tullut Kyläyhdistykselle kutsu osallistua 

kylätapahtumaan la 28.9. klo 13-16. (Huom. Päivämäärä on muuttunut). 

- Nuorisotiloilla järjestettävään musiikkitapahtumaan tarvittaisiin 

kaksi henkilöä. Eetu Nikkilä ja Harri Pöyhölä lupautuivat 

nuorisotiloille valvojiksi. 

-  Kolhon koulun pihalle pystytetään teltta, jossa järjestetään 

arpajaiset ja kirpputoripöytä sekä täydennetään jäsenrekisteriä. 

Tuula Juurakko ja Terho Jääskeläinen lupautuivat toimijoiksi 

telttaan. 

11. Puheenjohtajalle tulleet kirjeet 
- Suomen Kotiseutuliitolta on tullut kirje, jossa esitellään liiton 

toimintaa ja houkutellaan liittymään liittoon. Sovittiin, että tällä 
hetkellä Kolhon Kyläyhdistys ei liity Suomen Kotiseutuliittoon 

- Finsilvalta on tullut kirje, koskien Finsilva Oyj:n omistamien alueiden 
latureittejä. 

- ELY-keskukselta on tullut kirje koskien vesakoiden raivausta. Kirjeen 
mukaan vesakointi tehtäisiin ELY-keskuksen toimesta 15.9. 
mennessä. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 
Linja-autoasia on edennyt niin, että Antti Korkka on käynyt Tuula 
Juurakon kanssa katsomassa ne kolme pysäkkiä, joille on suunniteltu 
uusia linja-autokatoksia. Antti Korkka ottaa myöhemmin yhteyttä 
Kyläyhdistykseen, kun suunnitelmat ovat jälleen edenneet. Katosten 
toteutus ajoittuu kevääseen. 
Tuula luki kokouksessa anomuksen koskien linja-autopysäkkien katoksia. 
Kirje lähetetään Mänttä-Vilppula kaupunginarkkitehti Sirkka Sortille, Ylä-
Pirkanmaan Seutuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Antti Korkalle sekä 
Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tuula Juurakko puheenjohtajana ja Katriina 
Kujala sihteerinä allekirjoittivat anomuksen. 

 
Kysyttiin, miten talvirieha-asia etenee. Asiaan palataan myöhemmin. 

 

13. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 
Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.10. Katriina kysyy paikaksi 
Osuuspankin kokoustilaa. 

    

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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Kokouksen puolesta: 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Tuula Juurakko (puheenjohtaja)  Katriina Kujala (sihteeri) 

 
 

 

 

 


