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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010  

 

 Toimihenkilöt: puheenjohtaja   Sari  Riihonen 

   varapuh.joht.    Kari Mäki 

   sihteeri             Tuula Juurakko 

   taloudenhoitaja Sari Riihonen 

 

 Kokoukset:  kevätkokous 15.4.2010, 13 osallistujaa 

   syyskokous   15.12.2010, 32    ”             

   kokousvieras kaupunginjohtaja Esa Sirviö 

 

 Hallituksen kokoukset:  Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa seuraavasti: 

   4.2., 18.3., 15.4., 2.6., 16.8., 14.10., 10.11. ja 15.12. 

 

Toiminta: 

 

Luontokirkko/laskiaismäki  
Luontokirkko/laskiaismäki  14.2. yhteistyössä seurakunnan kanssa rantateatterin  

maastossa. Mäentekotalkoot ennen tapahtumaa. 

 

Kotiseutuaiheinen luentosarja 

Osallistuminen Autere-opiston järjestämään kotiseutu- aiheiseen luentosarjaan. Sari 

Riihonen piti luennon Kolhosta, kertoen sen historiasta ja päätyen nykypäivään. 

 

Kolho Rock-tapahtuma 
Kolho rock-tapahtuma 8.5. Kolhon palloiluhallilla, jossa esiintyi 5 eri kokoonpanoa. 

Nuoret ottivat tapahtuman järjestelyistä ja jälkisiivouksesta suuren vastuun.  

 

Kahvikonsertti 

 Perinteinen kahvikonsertti pidettiin 23.5. Kolhon koululla. 

Tilaisuudessa esiintyi Kolhon oma lauluryhmä Keijo Niemisen ja Raija Auvisen  

johdolla. Lisäksi Mäntän Eläkkeensaajat esittivät rivitansseja. 

 

Runotapahtuma/taidenäyttely 

Kolhon entisellä asemalla järjestettiin 2.6. runotapahtuma, jossa esiintyivät Eine  

Joutsijoki ja Runorentukat. Runotapahtuman jälkeen kahden viikon ajan 

samaisessa tilassa oli Orvokki Alanivan taidenäyttely. 

 

Liikkuva kesä/juhannuskilpailut lapsille 

Liikkuva kesä, neljän kolholaisen nuoren vetämänä, järjestettiin koulujen loputtua ja 

huipentui taas kerran juhannuskilpailuihin. Toimintaan otti osaa 40 eri lasta ja 

kilpailuissa oli 132 lasta ja nuorta. Toiminta käsitti myös uimaopetuksen. Lisäksi oli 

vielä kahden viikon mittainen, ylimääräinen liikuntakerho vv. 2004 – 2006 

syntyneille. 

      

 



      2. 

Kylävaellus 

Kylävaellus, joka alkoi veden pyhittämisellä aseman rannassa ortodoksiseurakunnan 

papin toimesta, jatkui Lentomuistomerkin kautta Seuratalolle. Siellä tilaisuus jatkui 

sanoin ja kuvin Kolhon historiasta kertoen, Raija Auvisen toimiessa oppaana. Vaellus 

päättyi Kolhon kirkkoon, jossa osallistujille oli tarjolla vaelluskahvit hartaushetken 

jälkeen. 

        

 Rantatulet 

Rantatulia vietettiin 3.9. rantateatterilla. Ohjelmassa oli yhteislaulua, 

yksipyörätaitoesityksiä, yleisökilpailuja, arvontaa ja ilta huipentui Teppanan Veljesten 

esityksiin. Jälkipolville tiedoksi; toinen veljeksistä on Kolhon oma  poika, eli Rauno 

Nieminen.  

 

Kulkurinkuusitapahtuma 

Kulkurinkuusitapahtuma järjestettiin 26.11. Kolhon koulun tonttujen aloittaessa 

tapahtuman. Illan aikana puheenvuoron käyttivät Mänttä-Vilppulan 

kaupunginhallituksen puh.joht. Jaakko Vastamäki ja srk:n puolesta Elina Pekkonen. 

Sari Riihonen toivotti onnea uudelle, vuoden 2011 kulkurille, Anita Rautiaiselle sekä 

jakoi kyläyhdistyksen pienet muistamiset uusille kolholaisille, eli viime 

kulkurinkuusitapahtuman jälkeen syntyneille. Joulupukki muisti muita lapsia 

karkeilla. 

 

Myyjäiset 

Myyjäiset 12.12. Kolhon koululla keräsi 10 pöytäkuntaa myymään tuotteitaan ja 

arpojaan. Myynnissä oli leivonnaisia, lahjatavaroita, hopeakoruja, käsitöitä, ym.ym. 

 

Vuoden aikana hallituksen kokouksissa tuli voimakkaasti esille vanhusten ryhmäkodin 

säilymisen tarve ympärivuorokautisena, lasten leikkikenttävälineiden uusiminen sekä 

Kolhon keskustan turvallisuus. 

 

Varainhankinta: 

  

Kaupunki myönsi yhdistykselle toiminta- ja kohdeavustusta.  Sen lisäksi varoja  

kerättiin arpajaisilla, kalentereiden ja Kolho-pipojen myynnillä sekä tiensivujen  

raivauksella. Vilppulan Harrastajanäyttelijät kartuttivat rantateatterin hoitotiliä yhden  

näytöksen lipputuloilla. 

 

Aloitteet: 

 

Yhdistys lähetti 6.4. kaupungille (Mauri Heinonen) osoitetun aloitteen Kaijanselän  

rannalla olevasta venevajasta. Aloitteeseen ei saatu varsinaista vastausta ja 

Kolhon kyläyhdistyksen hallituksessa käytyjen keskustelujen jälkeen hankkeesta 

luovuttiin, koska se olisi vaatinut varsin mittavan rahoituksen lisäksi paljon 

talkootyötä. 

 

Yhdistys päätti laittaa nimiadressin liikkeelle vauhdittamaan Kolhon pohjoispään 

lasten leikkikenttävälineiden hankintaa. Kolhon MLL:n yhdistys hoiti käytännön 

järjestelyt adressin suhteen ja toimitti sen kaupungin päättäjille tiedoksi. 

 



      3. 

 

Lisäksi on laitettu liikkeelle seuraavat aloitteet:  

 

- hidasteet Tehtaantielle apteekin ja Kempparin eteen, aloitteet on ohjattu ELY-

keskukselle jatkokäsittelyä varten 

- kansainvälinen uimarantamerkki, ei toteutunut 

- esteiden rakentaminen Lemmensillan ylitykseen moottorikulkuneuvoilla, on jo 

toteutunut 

- 2 kaupunkilaisaloitetta, Kolhon kyläpuisto ja toinen sisältäen kolholaisten 

esittämiä parannuksia, joista suuri osa on myös jo toteutettu 

 

                 

 

  

 

  

  

 

   

 


