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HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  20.5.2013, klo 18.00 

Paikka:   Osuuspankin kokoustilat 
 
Läsnä:  Tuula Juurakko  puheenjohtaja 
  Marko Lipsonen varapuheenjohtaja 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Harri Pöyhölä jäsen 
  Teuvo Lehto  jäsen 
  Terho Jääskeläinen jäsen 

Toivo Nikoskinen varajäsen 
Jukka Käpylä  varajäsen 
Riita-Liisa Kouvonen 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. Järjestyksenvalvojan kurssi 

Järjestyksenvalvojan kurssi ei toteudu tämän kesän aikana. 

6. Runo-/musiikkitapahtuman päivämäärä/järjestelyt 

Raija Auvinen on ehdottanut toteutuspäiväksi Eino Leinon päivää 6.7. 

Tapahtuma järjestetään Rantateatterilla klo 14. 

Päivi Kainulainen tulee soittamaan poikkihuilua. 

Sateella tapahtuma järjestetään kirkolla. 

7. Yhteislaulutilaisuuden päivämäärä/vetäjät/esiintyjät 

Tilaisuus järjestetään rantateatterilla 17.7. klo 18. , sisäänpääsymaksua 
ei ole. Tilaisuudessa on arpajaiset ja kahvio.  
Selvitetään, missä tilaisuus voidaan järjestää sateella. 
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Kotisivuille, facebookiin laitetaan ilmoitukset tapahtumasta. Lisäksi 
sovittiin, että laitetaan lehti-ilmoitus KMV-lehteen.  
Aulis Ekman on lupautunut vetämään tilaisuutta ja samalla laulamaan 
tilaisuudessa. Jari Puhakka on lupautunut mukaan. 
Kustannus olisi 250€. 

8. Juhannuskokkojärjestelyt; löytyykö talkooväkeä 

Vilppula Seurasta on lupautunut Juhannuskokko-tapahtumaan kaksi 

kortillista järjestyksenvalvojaa;  Jorma Laurinmäki ja Matti Laurinmäki. 

Ehdotettiin, että Vilppula Seuralle maksettaisiin 50€ korvaus siitä, että 

kortilliset järjestysmiehet saadaan tilaisuuteen. Tuula tarkistaa, että 

kaksi kortillista järjestysmiestä riittää ko. tapahtumaan. Terho 

Jääskeläinen ja Tuula Juurakko lupautuivat kortittomiksi 

järjestyksenvalvojaksi .  

Ei pääsymaksua. Kysytään Eetu Nikkilää ja Hilla Niemistä 

arpojenmyyntiin. Mietitään vielä toinen arvanmyyntipari. 

Keskusteltiin, kannattaisiko KMV-lehteen tehdä juttu Juhannuskokko-

perinteestä ja siitä, miten perinne on muuttunut ja miten mahdollisesti 

muuttuu. 

Palokunta kokoaa kokon ja Juhani Mäkelä on lupautunut sytyttämään 

kokon. 

Tuula Juurakko hoitaa huviluvan poliisilta ja Ely-keskuksen kautta lupa 

tien sulkemisesta sekä ilmoituksen lehteen (lasku kaupungille) . 

Lapsiperheille järjestetään Juhannusaaton puuhailtapäivä klo 14-17 

Koloradon pihassa. Erilaista puuhaa lapsille esim. renkaanheittoa, 

puujaloilla kävelyä, kasvomaalausta, Kyläyhdistyksen arpajaiset, 

pomppulinna ym. Yhteinen ilmoitus lasten tapahtumasta ja 

kokkotapahtumasta lehteen. Lasku laitetaan kolmeen osaan 

Kyläyhdistyksen, FunFun Parkin ja Koloradon kesken. Marko Lipsonen 

lupautui tekemään ilmoituksen kotisivuille ja facebookiin ja KMV-

lehteen. 

Tiesulkuasian hoitaa Jyri Juurakko. 

Sovittiin, että Kyläyhdistyksellä ei ole omaa myyntikojua. 
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Siltatanssien järjestäminen; Tuula Juurakko kysyy Matti Peltosta 

soittamaan 100€ palkkiota vastaan. 

Teosto-palkkio n.100€.  

9. Kuinka edetään linja-autokatosasiassa 

Tuula Juurakko lähetti Jali Sompille kyselyn, onnistuuko katoksen 

valmistaminen. Jyrki Mäntylältä kysyttiin ikilevyä. Tälli Oy voi 

sponsoroida kaksi katosta, Jyrki Mäntylä Formica IKI Oy:stä lupasi 

kahteen katokseen ikilevyn.  Sirkka Sortti innostui asiasta, koska 

Mänttään suunniteltu uusia katoksia.   

10. Uuden talvitapahtuman järjestelyt 

Marko Lipsonen on selvittänyt Jääjuoksun MM-kisojen nimi-asiaa 

patenttihallitukselta; jos kyläyhdistys rekisteröisi nimen 

aputoiminimenä, se maksaisi 490€ kaupparekisterin kautta. 

Keskusteltiin, tullaanko jatkossa järjestämään ko.tapahtumaa. Marko 

Lipsonen lupautui jatkossakin olemaan mukana järjestelyissä. 

Tapahtumalla olisi suurta markkina-arvoa. Tarvittaisiin paljon 

yhteistyökumppaneita. Ehdotettiin, että keskusteltaisiin mahdollisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Ehdotettiin myös, että tapahtumasta 

tehtäisiin tv-ohjelma. Marko lupautui viemään asian suunnittelua 

eteenpäin ja käy kaupunginjohtajan puheilla. Yhteistyökumppaniksi 

kaavailtiin esim. SPR, Vihuri, palokunta, Kolorado, Kolhon koulu. 

Tapahtumaan tarvittaisiin toimijoita. 

11. Kylänraitti-tapahtumaan osallistuvien kilometrikorvaus 
Tapahtumaan lähdetään muutamalla henkilöautolla. 
Kilometrikorvaukseksi 25snt/km/auto . 
 

12. Talkoovakuutuksen ottaminen 
Tuula Juurakko valtuutettiin vaihtamaan vakuutusyhtiötä, jos Pohjolan 
tarjous on parempi kuin LähiTapiolan. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 
Tuula hoitaa agilityrataa varten toimenpideluvan hankkimisen. 

 
14.  Seuraavasta hallituksen kokouksesta päättäminen                    

Seuraava kokous pidetään ti 11.6. klo 17.00 Kolhon Osuuspankilla. 

Katriina hoitaa tilakyselyn. 
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 15. Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

Kokouksen puolesta: 

_____________________________________ ____________________________________ 

Tuula Juurakko (puheenjohtaja)  Katriina Kujala (sihteeri) 

 
 

 


