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SYYSKOKOUS

Aika 24.11. klo 18.00 – 19.30

Paikka Kolhon koulu

Läsnä Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on
pöytäkirjan liitteenä. Kokousvieraana oli POKO RY:stä
Raisa Saarilahti-Kulju, joka kertoi asuneensa lapsena
Kolhossa.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, Sari Riihonen avasi kokouksen toivottaen
läsnäolijat tervetulleiksi

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Sari Riihonen, sihteeriksi Tuula
Juurakko ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Toivo Nikoskinen ja Ritva Läpinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012

Yhdistys ei peri liittymis- ja jäsenmaksuja. Periaatteessa, niin
halutessaan, jokainen kolholainen voi olla yhdistyksen jäsen.
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6. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot 
vuodelle 2012

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Puheen-
johtajalle ja sihteerille maksetaan 150 €:n kulukorvaukset.
taloudenhoitajan kulukorvaus on 100 € ja yhdistyksen netti-
vastaavan kulukorvaus on 300 €.
Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012

Toimintasuunnitelmaan lisättiin luontoretki lapsille ja 
taide- tai joku muu vastaava matka aikuisille.
Lisäksi Liikkuva Kesä –toiminnan tilalle kaavailtiin
kahden viikon ”lapsiparkkia” Kolhon pihamaalla, sateella
palloiluhallissa. Toimintaa pyörittämään kerätään n.
kymmenen aikuisen rinki.

Taloussuunnitelmaan tehtiin muutos kaupungin 
avustuskohtaan, summa muutettiin 1500 €:sta 2000 €:oon.
Vastaavasti menopuolelle tuli taloudenhoitajan kulukorvaus
100 € sekä lapsiparkin kuluihin 550 €.

8. Hallituksen puheenjohtajan eli kyläyhdistyksen 
puheenjohtajan valinta vuodelle 2012

Etsiskelyistä ja kyselyistä huolimatta uuden puheenjohtajan
valinta tuotti vaikeuksia. Nykyistä sihteeriä, Tuula Juurakkoa
ehdotettiin ja kannatettiin uudeksi puheenjohtajaksi ja hän
suostui, kun tiedossa on uusi varapuheenjohtaja ensi vuonna,
josta on toiveissa saada uusi puheenjohtaja myöhemmin.
Tässä yhteydessä Tuula Juurakon tilalle hallitukseen valittiin
Marko Lipsonen. Lisäksi Anita Takkisen tilalle valittiin vara-
jäseneksi Jukka Käpylä.
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9. Tilintarkastajan toimi muutetaan toiminnantarkastajan

toimeksi.
Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatarkastajan 
valinta vuodelle 2012

Vuoden 2012 toiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Poutanen
ja Tiina Takala. Heidän varallaan toimivat Anita Rautiainen ja
Maija Tamminen.

10. Yhdistyksen kokouskutsusta päättäminen

Syyskokous päätti, että yhdistyksen kokouksista sihteeri
ilmoittaa hallituksen jäsenille netin kautta ja niille kellä
ei ole nettiä, kirjeitse. Yleisistä kevät- ja syyskokouksista
Ilmoitetaan netin kautta ja ns. ilmoitus- ja tolppailmoituksilla.

11. Rantateatterin ympäristön kohentaminen – aloite-ehdotus

Sihteeri esitteli laatimansa aloite-ehdotuksen (joka on jo 10
vuotta vanha aloite, mutta jäänyt toteuttamatta) ja Poko Ry:n
Raisa Saarilahti-Kulju kertoi lupa- ja rahoitusasioihin liittyviä
seikkoja. Esimerkiksi kaupungin kanssa on käytävä 
neuvotteluja lupa-asioista, tarjoukset on pyydettävä kolmena 
kappaleena jne. Raisa Saarilahti-Kuljun mielestä nyt on juuri 
sopiva aika aika laittaa hankeprojekti liikkeelle, sillä kuluva 
ohjelmakausi päättyy vuonna 2013. Aloitetut projektit on 
toteutettava vuoden 2014  oppuun mennessä. Hän kertoi 
myös, että POKO Ry:n kautta voi hankkia koneita ja laitteita 
kyläyhdistyksen käyttöön, esim niittokoneita. Työt voi aloittaa 
jo ennen kuin lupapäätös on tullut. Oman rahoituksen osalta 
tuli esille se, että esim. kaupungilta kannattaa kysyä korotonta 
luottoa siihen asti, kunnes Eu-rahoitus saadaan tehtyä työtä ja 
maksettuja laskuja vastaan.

 Esitys sai myönteisen vastaanoton syyskokouksen väeltä.
Asiaan palataan tammikuun järjestäytymiskokouksessa, jossa
myös perustetaan toimikunta viemään asiaa eteenpäin.
POKO Ry:ltä saadaan apua lomakkeiden täytössä, jonka
jälkeen ne lähetetään ELY-keskukselle.
Lisäksi on kuultava naapureiden, lähellä asuvien mielipiteitä
vireillä olevasta hankkeesta, esim. grillikodan rakentamisen
suhteen



4.

12. Muut mahdolliset asiat

Taina Mahlamäki kysyi aiotaanko tehdä toimenpiteitä 
poltetun
lintutornin suhteen. Tuli esille, että maan omistaa yksityinen.

Kysymyksiä herätti myös kesken jäänyt Uimalantien 
päällystys.

Kolhon vanhusten ryhmäkodin remontoiminen ei ole edennyt
asiantuntijoiden  kertomalla tavalla. Vanhukset ovat joutuneet
olemaan sisällä lukkojen takana.

Lisäksi keskusteltiin vilkkaasti siitä, kuinka YPEK:n 
edustajien,  Rauhalan ja Ylilahden lupaamat parannukset
Kolhon vanhusten terveydenhuollon (esim. pistosten 
antamiset) suhteen eivät ole toteutuneet.

Keskeneräinen rumpukorjaus kirvoitti myös muutaman
puheenvuoron. Lumen sataessa ja aura-auton ajaessa on 
vaarassa, että huomiokartiot luistavat järveen.
Sillankaiteet olisi saatava talven ajaksi paikoilleen.

Puheenjohtaja, Sari Riihonen lupasi selvitellä näitä neljää 
asiaa

13. Kokouksen päättäminen

Kokoukselle ei esitetty muita asioita ja puheenjohtaja päätti 
kokouksen.

Kolhossa 24.11.2011 

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________     _____________________



Ritva Läpinen Toivo Nikoskinen
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