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SYYSKOKOUS

Aika 15.12.2010, klo 18.00 – 20.00

Paikka Kolhon koulu

Käsitellyt asiat:

Kokoukseen osallistui yhteensä 32 henkilöä, joista erillinen nimilista
pöytäkirjan liitteenä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, Sari Riihonen, saattoi avata kokouksen ja toivottaa 
läsnäolijat tervetulleiksi erittäin riemukkaissa tunnelmissa. Olihan 
edellisenä iltana ratkennut YLE 1:n Puoli Seitsemän –ohjelman 
”Suomen paras paikka Kolhon voittoon.
Kokous aloitettiin kakkukahveilla ja toivottamalla tervetulleeksi
myös illan vieraamme, kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Sari Riihonen, sihteeriksi
Tuula Juurakko sekä pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi
Anita Rautiainen ja Raimo Nieminen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2011
Yhdistys ei peri liittymis- ja jäsenmaksuja. Periaatteessa kaikki
kyläläiset voivat olla yhdistyksen jäseniä.
Yhdistystä voi muistaa halutessaan taloudellisesti.

6. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot v:lle 2011
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, toiminnantarkastajille
maksetaan laskun mukaan.
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6. Puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle maksetaan 150 €
kullekin, nettipäivystäjälle 300 €.

7.  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011

Toimintasuunnitelmaan lisättiin tammikuulle, 11.1.2011
”Suomen paras paikka” –kilpailun palkinnon luovutus –tilaisuus

Tammikuussa pidetään myös hallituksen järjestäytymiskokous, jonka
yhteydessä on samalla juhannuskokko-tapahtuman järjestelykokous.
Vilppula Seura on ilmoittanut yhteistyöhalukkuutensa tapahtumaan.

Runotapahtuma/käsityönäyttelyyn lisättiin taidenäyttely, joka
on tarkoitus järjestää kesällä Kolhon entisen aseman tiloissa.

Heinäkuulle lisättiin yhteislaulutilaisuus rantateatterilla, yhteistyössä
Vilppula Seuran kanssa. Tilaisuus on sovittu alustavasti pidettäväksi 
21.7.2011.

Talousarvio
Yleinen kokous hyväksyi hallituksen esityksen nettivastaavan 
kulukorvauksen korottamisen 150 €:sta 300 €:oon. Muita muutoksia
ei tehty sihteerin laatimaan talousarvioehdotukseen.

Tässä yhteydessä Jorma Kälvi ilmoitti, että hän ajaa latupohjia jäälle 
sekä uria mönkijöille ja kelkkailijoille.
Juha Happonen kertoi, että hänellä on suunnitelmissa järjestää ilmainen 
kalastusretki lapsille kesän aikana.
Ruoveden/Kuoreveden kalastusalueen toimesta järjestetään kolholaisille
lapsille kalastusneuvontaa. Raimo Nieminen on yhteyshenkilönä ja 
kutsuu kyläyhdistyksen väkeä talkoisiin.

Kiitos ylläesitetyistä tulevista toiminnoista etukäteen.

8.                Hallituksen puheenjohtajan eli kyläyhdistyksen puheenjohtajan
valinta vuodelle 2011

Sari Riihosta ehdotettiin puheenjohtajaksi, ehdotusta kannatettiin ja
hänet valittiin ko. toimeen vuodelle 2011.
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9.                Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle v:lle 2011 – 2012

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Aspinmaa Niina Eskelinen Jari
Hunnakko Markku Happonen Juha
Juurakko Tuula Riihinen Riina
Karikko Virpi Hänninen Jaana
Lahti Laura-Maija Salomaa Helena
Lehto Teuvo Kouvonen Riitta-Liisa
Loijas Martti Kälvi Jorma
Läpinen Ritva Kälvi Pirjo
Mahlamäki Taina Nivala Tuula
Mononen Jesse Pihlainen Minna
Mäki Kari Pietiläinen Pekka
Nikoskinen Toivo Takkinen Anita
Pietiläinen Seija Puukka Helena
Riihinen Pentti Neulanen Olavi
Takkinen Pertti Loijas Kauko

Varajäsenet ovat aina tervetulleita jokaiseen kokoukseen.

10.                Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatarkastajan valinta
                     vuodelle 2011

Varsinaiset toiminnantarkastajat: Anita Rautiainen
Hanna-Leena Hurme-Juurakko

Varatarkastajat: Jan Aaltonen
Maija Tamminen

11.                Yhdistyksen kokouskutsusta päättäminen

Yhdistyksen yleiset kokoukset päätettiin kutsua koolle nettiin ja 
ilmoitustauluille laitettavilla ilmoituksilla. Lisäksi sihteeri lähettää
hallituksen jäsenille kutsun joko sähköpostitse tai kirjeellä.

12. Muut esille tulleet asiat

Sinikka Ronkainen tiedusteli mikä on oltava arpajaispalkintojen
prosenttiosuus arpajaistuotoista. Puheenjohtaja sanoi, että asia 
selvitetään seuraaviin arpajaisiin mennessä.
Sihteeri selvitti tähän pöytäkirjaan, että voittojen on oltava 35 %
voitoista. Kyläyhdistyksen voitot täyttävät tämän vaatimuksen.
Arpavoitot voivat olla myös lahjoituksia.
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12. Raimo Nieminen toivoi juhannuskokolle mm. makkaranmyyntiä.
Anita Rautiainen toi esille, että Kulkurinkuusi-tapahtuman yhteydessä
voisi olla ilotulitusta, johon kolholaiset yrittäjät voisivat ottaa osaa.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Yleisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat:

________________________             _______________________
Anita Rautiainen Raimo Nieminen

Illan vieraan osuus:

Kokouksen päätteeksi Esa Sirviö onnitteli Kolhon asukkaita ”Suomen 
paras paikka” –kilpailun voitosta ja hän ojensi puheenjohtajalle kukkien
asemesta mustan kansion, jonka sisältö ohjautui yhdistyksen tilille.
Onnittelupuheessaan Sirviö painotti tilaisuuden lämmintä, ei turhan 
tärkeää, tunnelmaa. Hänen mielestään toimintasuunnitelmassa oli hyviä
ideoita ja nuorten kytkeminen kylän toimintaan on hyvä asia.
Samalla hän toivoi, että Rock-tapahtuman tulopuolelle saadaan lisää 
euroja.

Sirviön mielestä ”Kehityskuvayhteistyöstä” on hyvä  tiedottaa 
”Avoimilla kaupunkipäivillä, jolloin kaikilla kaupunkilaisilla on 
mahdollisuus tuoda mielipiteitä esille. Aluksi maankäytölliset asiat 
tullaan laittamaan kuntoon.  x)

Sekä Sari Riihonen että Seija Tervonen ottivat esille Kolhon vanhusten
ryhmäkodin tulevan kohtalon. Mainitun ryhmäkodin asukkaat ja hoitajat
ovat itse tyytyväisiä paikkaan. 
Seija Tervonen kysyi, minkä vuoksi kolholaisten vanhusten pitäisi 
muuttaa esim. Suomelan ryhmäkotiin Vilppulaan, jos he kotipalvelun 
tuella pystyvät asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään? 
Muutamasta kynnyksestä ei saa tehdä ”kynnyskysymystä” ja 
sprinklerien asennukseen tulisi investoida. Rakennus kaipaa myös 
maalia.

x) Sihteeri toimittaa ”Avoimilla kaupunkipäivillä” esille tulleet 
ideaehdotukset, jotka ovat Airix Oy:n laatimat, Kolhon kirjaston
ilmoitustaululle.



LIITTEET Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Talousarvio vuodelle 2011
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