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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 

 

 Puheenjohtaja Sari Riihonen 

 Varapuheenjohtaja Kari Mäki 

 Sihteeri Tuula Juurakko 

 Rahastonhoitaja Sari Riihonen 

 

 Tilintarkastajat, varsinaiset: Anita Rautiainen ja Hanna-Leena Hurme-Juurakko 

                            varalla Maija Tamminen ja Jan Aaltonen 

 

 Kevätkokous on pidetty 25.5.2011, johon osallistui 24 henkilöä, kokousvieraina 

 Marita Ylilahti ja Saara Rauhala YPEK:stä 

 Syyskokous pidettiin 24.11.2011 ja siihen osallistui 19 henkilöä. Kokousvieraana 

 oli POKO ry:stä Raisa Saarilehto-Kulju. 

 

Hallituksen kokouksia vuoden aikana pidettiin 8 kertaa: 24.2., 14.4., 27.4., 25.5., 

15.6., 10.11. ja 24.11.2011 

 

Toiminta: Laskiaismäki ja luontokirkko yhteistyössä srk:n kanssa 6.3. klo 13.00. 

 

Suomi puhtaaksi –päivässä tempaukseen otti 6.5. koululaisten lisäksi noin 20 

kolholaista,  etupäässä eläkeläisiä. Kaupunki tarjosi pullakahvit, jotka juotiin 

Kolhon kempparissa. 

 

Kolhon koululla järjestettiin perinteinen kahvikonsertti 22.5. Kolhon kyläkuoron 

esiintyessä Keijo Niemisen johdolla ja Raija Auvisen avustamana. 

 

Palloiluhallilla järjestettiin neljäs Kolho Rock-tapahtuma, jossa soitti viisi eri 

Kokoonpanoa. Nuoret olivat pääasiallisesti vastuussa järjestelyissä ja keräsivät 

Sponsorirahoitusta tilaisuutta varten. 

 

Järjestyksessä 10. Liikkuva kesä – toiminta oli vuorossa koulujen loputtua 

aina juhannusaattoon asti, jolloin seurasi lasten juhannusolympialaiset. 

Toiminta sisälsi myös viikon mittaisen uimakoulun. 

Itse toimintaa varten oli palkattu kuusi kolholaista nuorta, lasten osallistuja- 

määrä oli valitettavasti pudonnut edellisvuotisista määristä. 

Kilpailuihin otti tavanomaiset yli sata lasta osaa. Mitalit kilpailijoille lahjoitti 

Haapamäen Seudun Op ja T-paidat Kolhon Työväenyhdistys ry. 

 

Kolhon entisellä asemalla pidettiin runotapahtuma 27.6. Raija Auvisen johdolla 

Runoryhmäläiset: Anita Rautiainen, Seija Käpyaho, Pirkko Rajalahti ja Toora 

Riihimäki esittivät  Kimmo Koskimaan runoja ”Pölkyltä pölkylle astun” runo- 

teoksesta. Tilaisuuden aluksi Orvokki Vääriskoski piti esitelmän Kimmo Koskimaan 

elämäntyöstä. 

 

 

 



 

      2. 

Sukuvika –kädentaitonäyttely oli Kolhon asemalle ajalla 27.6. – 3.7. Niemisen 

sisarusten erityylisiä kädentaitonäytteitä kävi viikon aikana ihastelemassa  noin 

400 – 500 henkilöä myös Kolhon ulkopuolelta. 

 

Luento paikallishistoriasta pidettiin Kolhon asemalla 2.7. Ilkka Tervosen toimiessa 

Luennoitsijana. Luennon aihe oli ”Yksi sota – kolme tarinaa” ja se kertoi vuoden 

1918 sodan tapahtumista Kolhossa, Vilppulassa ja Mäntässä. 

Luento oli erittäin suosittu, asema oli tupaten täysi. 

 

Juhannuskokkokin saatiin palamaan, kun Kitka-Metin Mikko Suvinen yhdessä 

Kuljetusliike Kuusiston sponsoroimana rakensi lautan kokolle, jonka palokuntalaiset 

kokosivat. Luonto päätti puuttua järjestelyihin kovan tuulen muodossa ja ponttoonin 

paksut rautakettingit katkesivat ja lautta pääsi irti ja tuulen voimasta ajautui kokko- 

kaaren edustalla oleviin kiviin kiinni. 

Järjestysmiesapua saatiin Vilppula-Seuralta. Paikalla oli satamäärin seuraamassa ensin 

Milka ja Marjo Mäen yksipyörätaitoesityksiä ja sen jälkeen kokon sytytystä. 

 

Kolho-vaelluksen teemana oli 14.7. ”Iltahetki Eero Järnefeltin maisemissa”. Raija 

Auvisen johdolla oli harjoiteltu kuvaelma Kolhon talon rantaan pyykkäreineen. Sitä 

ennen Kolhon talon nykyinen omistaja, Riitta Tolppanen esitteli remontoitua 

väentupaa ja kertoi talon historiasta. Rannassa esitetyn kuvaelman jälkeen matkattiin 

Bonnen hautakappelin kautta Malmin kartanoon, jossa saattoi tutustua sen eteisaulassa 

olevaan, iki-levylle painettuun Helsingin Sanomissa olleeseen artikkeliin, joka kuvasi 

Eeron Järnefeltin elämänvaiheita. 

Malminkartanon rapuilla Juhani Aho ja Elisabet Järnefelt sekä Eero Järnefelt esittivät 

yhyen kuvaelman, joka liittyi Suomen päivälehden syntysanoihin.  

 

Rantateatterilla järjestettiin 21.7. yhteistyössä Vilppula-seuran kanssa 

yhteislaulutilaisuus, jossa esiintyivät Antti Järvinen huuliharppu ja laulu, Veli-Matti 

Grönvall haitari  sekä  Aulis Ekman juonto ja laulu. 

 

Haapamäeltä lähteneen höyryveturin matkaan Mänttään ja takaisin 23.7. liittyi myös 

Pysähtyminen Kolhon entisellä asemalla, jossa paluumatkalla oli Kolhon kyläkuoron 

ohjelmaa kahvitarjoiluineen. Tässä tilaisuudessa Kolhon kyläyhdistys muisti 

yhteistyökumppaneitaan eli kuoron jäseniä T-paidoilla, joihin oli painettu Aarne 

Mäkisen runon säkeistö. 

 

Imeläpirtin vaiheita muistellen paljastettiin 21.8. muistokivi, jossa on taitelija Minna 

Sarvanteen suunnittelema kuva Imeläpirtistä sen alkuperäisessä muodossa. 

Muistokiven ja sen laatan paljastus liittyi osana kirkkovaellukseen, joka suuntautui 

ensin ortodoksi-kirkolle ja sen jälkeen Kolhon kirkolle, jossa oli iltahartauden lisäksi 

kahvitilaisuus. 

 

Kulkurinkuusi-tapahtuma järjestettiin 2.12. tänä vuonna kokonaan Kolhon koulun 

pihamaalla. Kulkurinkuusen valot sytytettiin koulun ja ryhmäkodin välissä olevaan 

isoon kuuseen. Sitä ennen koululaiset esittivät tonttuleikkejä ja lauloivat joulupukin 

paikalle. Kulkureiksi valittiin tänä vuonna Saarimäen pariskunta, Veikko ja Raili. 

Seurakunnan tervehdyksen toi Manta Jutila pitäen puheen paikalla olijoille. 



      3. 

 

Myyjäiset järjestettiin Kolhon koululla 11.12. Paikalla oli noin kymmenkunta 

 Myyntipöytää ja koululaisten luokkatoimikunta kahvi- ja mehumyyntipisteineen. 

 

 Orvokki Vääriskoski muisti kyläyhdistystä lähettämällä Kimmo Koskimaan  

 runokirjan ”Hukkaperän lauluja” ja kiitti samalla yhteistyöstä runotapahtuman 

 yhteydessä. 

 

 Talkoilla on siivottu/haravoitu Kolhon eteläisessä päässä olevana leikkikentän 

 Ympäristöä. Siivouksen jälkeen talkooväki paistoi makkaraa ja joi kuumaa mehua. 

 

 Kyläyhdistys muisti Raija Auvista kynttilälyhdyllä  tämän saadessa Kotiseutuliiton 

 huomionosoituksen/mitalin tekemästään kulttuurityöstä paikkakunnan hyväksi. 

 Joka vuosi vain 15 henkilöä saa tämän mitalin. 

 

Varainhankinta 

 

 Yhdistys on hankkinut vuoden aikana varoja toimintaansa varten järjestämällä 

 eri tilaisuuksissa arpajaisia, myymällä Kolho-pipoja sekä Miekko-kirjoja. 

 Kalentereista ei valitettavasti saatu kovinkaan paljon tuottoja. 

 Lisäksi kaupunki on tukenut toimintaamme toiminta-avustuksen muodossa. 

 

 

Kuntalaisadressi 

 

Kolholaiset yrittivät vaikuttaa Kolhon vanhusten ryhmäkodin säilymisen puolesta 

järjestämällä kuntalaisadressin, joka luovutettiin 8.3. Vilpun päivillä YPEK:n 

päättäjille. 

 

 

Aloite Kaupungille on lähetetty uusi hankeprojekti-aloite, koskien uimarannan ja ranta- 

 teatterin ympäristön siistimistä ja siihen liittyen muita uudistuksia. 

 

 

 Lopuksi kiitokset kaikille vuoden aikana talkootyötä tehneille kolholaisille.  

 

 

 

 

 

 

 

 


