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 Yhdistyksen puheenjohtaja  Sari Riihonen 

 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Seija Tervonen 

 Yhdistyksen sihteeri  Tuula Juurakko 

 Taloudenhoitaja  Sari Riihonen 

 

 Hallituksen varsinaiset + varajäsenet erillinen kalvo 

 

 KOKOUKSET 

 

 Kevätkokous   13.03.2007,  21 osallistujaa 

 Syyskokous   15.11.2007,  18   ” 

 

 Ylimääräinen kokous  10.05.2007,   70  ” 

 

 Hallitus kokoontunut viisi kertaa, 15.3., 16.4., 21.5., 4.10. ja 15.11.-2007 

 Lisäksi ns. juhannuskisatoimikunta on kokoontunut 19.6.2007 

 

 Kevätkokouksen vieraana oli Mänttä-Vilppulan kansalais/työväenopiston rehtori, 

 Pekka Sairanen. Aiheina olivat eri harrastuspiirit Kolhossa ja kolholaisten toiveet. 

 Kokouksessa käsiteltiin mahdollista avustuksen saantia Aarne Mäkisen elämäntyön 

 kokoamista varten. Asiaa ovat hoitaneet Raija Auvinen ja Mirja Laine. 

 

 Syyskokouksessa vieraina olivat liikunnasta vastaavat Ossi Autio ja Jari Ahvenjärvi. 

 Aiheena olivat erityisesti latuasiat ja Kolhon pururahan pidennys/kunnostustyöt. 

 

Ylimääräinen kokous kutsuttiin koolle, koska Kolhoon suunnitteilla oleva CCA-puuta 

polttava ongelmajätelaitos sai niin paljon ihmisiä liikkeelle ja yhteyden otot 

puheenjohtajaan velvoittivat siihen. Tästä asiasta voi lukea laajemmin: www.kolho.fi 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Laskiaistapahtumaa vietettiin Kolhon Rantateatterilla,18.2.2007, yhteistyössä 

Vilppulan seurakunnan kanssa. Ennen mäenlaskua oli järjestetty talkoot mäen 

kuntoon saattamiseksi. Laskiaismäen lisäksi oli samalla myös luontokirkko. 

 

Taidesuunnistukseen, 21. – 22.4.-07, osallistuttiin Kolhon kudontapiirin toimesta. 

 

 Roskatalkoot järjestettiin 24.5.-07, talkoiden yhteydessä oli mahdollisuus osallistua 

 ”arpajaisiin”. 

 

 Liikkuva kesä 2007 – toimintaa varten yhdistys palkkasi viisi kolholaista nuorta 

 vetämään liikunta painotteista  kerhoa, johon kuului myös uimaopetus Keuruun 

 uimahallissa. 

 

http://www.kolho.fi/


      2  
 

 Juhannuskisat lapsille pidettiin jo perinteisesti Kolhon urheilukentällä. 

 Osallistujamäärä oli erittäin runsas ja keräsi mukaan paljon ns. kesäkolholaisia 

 nuoria lapsiperheitä ja heidän sukulaisiaan. 

 

 Luontokirkko pidettiin Rantateatterilla yhteistyössä Vilppulan srk:n kanssa. 

 

 Tanssit Kolhon Työväentalolla, 5.5.2007. Vuoden 2007 kulkuri, Keijo Nieminen 

 oli lupautunut soittamaan tansseissa ilman korvausta, kiitos siitä hänelle. 

 

 Kevätkonsertti 17,5,2007, kyläyhdistys oli konsertin järjestävänä osapuolena, 

 konsertissa esiintyi Kolhon Lauluryhmä, johtajanaan Keijo Nieminen. 

 

 Kiskobussitapahtuma, 3.6.2007, keräsi sankoin joukon kolholaisia ja muita 

 asiasta kiinnostuneita. Kunta tarjosi paikalle saapuneille kakkukahvit. 

 

 Kirkkovaellus suuntautui Kolhon Selkisaareen, jonne soudettiin kirkkoveneellä 

 ja yksityisillä moottoriveneillä, paikalla oli Vilppulan srk:n kirkkoherra, Jari Välimaa. 

 

 Kulttuurimatka, 25.8.-07, Retretiin keräsi linja-autollisen Eero Järnefeltin 

 taiteesta kiinnostunut. Suurin kiinnostuksen aihe oli varmasti Kolhossa maalattu’ 

 ”Pyykkiranta” taulu. 

 

 Kolhon rantatulet sytytettiin jo toisen kerran Rantateatterilla, ohjelmassa oli erilaisia 

 kilpailuja. 

 

Kulkurinkuusitapahtumassa, 30.11., valittiin kulkuriksi vuodelle 2008 eläkkeelle 

siirtynyt, kyläyhdistyksen ansioitunut hallituksen jäsen, Jarmo Suni. 

 Paikalla vieraili myös Joulupukki ja tontut esittivät yleisölle muutaman joululeikin. 

Tilaisuudessa piti puheen Vilppulan kunnanhallituksen puheenjohtaja, Mikko 

Kivilahti. 

 

Kyläyhdistys osallistui myös eri järjestöjen joulumyyjäisiin Kolhon koululla 15.12. 

 

Kyläyhdistyksen toimesta järjestettiin myös mahdollisuus osallistua hygieniapassin 

suoritukseen. Lisäksi oli naisille ja nuorille suunnattu käsi- ja taidetyökurssi sekä 

Anita Takkisen vetämä ”kevyesti kohti kesää –luentosarja. 

Kaikkiin kolmeen edellä mainittuun oli runsaasti osanottajia. 
 

 ERI HANKKEET 

 

Kolhon Kyläyhdistyksellä oli tarkoitus kunnostaa Kaijanselän rannalla oleva 

venevaja ja vuokrata sitä veneidenomistajalle. Asiasta oli jo sovittu Vilppulan kunnan 

kanssa, mutta hankkeelle alustavasti myönnetyt varat eivät olleet tarpeeksi riittävät, 

joten asiasta luovuttiin. 
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Saarimäen risteyksen turvallisuusasia, kyläyhdistys on ollut aktiivisesti ajamassa 

kyseiseen risteykseen liittyvissä turvallisuusasioissa. Mauri Pukkilan lähettämät 

terveiset eivät kohteeseen paljon parannusta luvanneet. Asiaa luvattiin hoitaa 

ajonopeuksien  alentamisella, liikennemerkein ja valaistuksen parantamisella. 
 

 VARAINHANKINTA 

 

Varoja yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen on hankittu arpajaisilla, Kolho T-

paidoilla, konsertin järjestämisellä sekä tehdaspihan siivouksella. 

 

ANOMUKSET 

 

Kolhon Kyläyhdistys ry on lähettänyt anomukset Aarne Mäkisen elämäntyön 

taltioimiseksi Mänttä-Vilppulan kulttuuritoimelle, Kolhon Osuuspankille sekä 

Vilppulan Leijonille. 

 

 

 

 

 

 

 

 


