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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012  

 

 Puheenjohtaja Tuula Juurakko 

 Varapuheenjohtaja Marko Lipsonen 

 Sihteeri Mirva Koivuniemi 

 Taloudenhoitaja Taina Mahlamäki 

 Nettivastaava Lauri Knuuttila 

 

 Hallituksen jäsenet: 

 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     x)  

 Pietiläinen Seija   Puukka Helena 

 Riihinen Pentti   Neulanen Olavi 

 Takkinen Pertti   Loijas Kauko 

 

 x) Takkinen Anita pyysi eroa paikkakunnalta muuton vuoksi, tilalle valittiin Jukka  

                           Käpylä 

  

 Toiminnantarkastajat:      Tiina Poutanen, Tiina Takala 

 Varahenkilöt edellisille:   Anita Rautiainen, Maija Tamminen 

 

 Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa; 21.1.. 23.2.. 29.3., 14.5., 29.5., 

 14.6., 20.8., 4.10. ja 27.11. Keskimäärin kokouksiin otti osaa 9 henkilöä. 

 

 Kevätkokous pidettiin 14.5.2012 Kolhon koululla, paikalla 19 henkilöä. 

 Syyskokous pidettiin 27.11.2012 Osuuspankin kokoustiloissa, paikalla 17 henkilöä 

 

Toiminta:  Laskiaismäkijärjestelyistä yhdistettynä luontokirkkoon 19.2., saamme kiittää 

seurakuntaa ja etenkin Juhani Mäkelä. Hän oli pääosin yksin valmistanut laskiaismäen 

ja  luontokirkko nuotioineen ja makkaranpaistoineen pidettiin Mäkelän pihassa. 

Luontokirkossa oli runsaasti väkeä ja mäessä sitäkin enemmän. 

  

Kyläilta: Ideariihi/vapaamuotoinen kyläilta järjestettiin 23.2. Kolhon koululla. Paikalla oli 

 alustamassa asioita Maakunnallisten kylä- ja hanketoiminnan vastaava, Marja 

Vehnämaa sekä Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja, Esa Sirviö.  Kyläilta sai 

liikkeelle runsaasti yleisöä, liki 70 henkilöä oli saapunut paikalle. 
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 Illan aikana kirjattiin monta hyvää ideaa ja ”äänestettiin” mihin kuntaan Kolho haluisi 

 liittyä. Suurin osa paikalla olijoista oli Keuruun kannalla. Illan antia oli myös 

aloitekampanja, joka käynnistettiin ja  koko vuoden ajan oli mahdollisuus tehdä 

aloitteita. Aloitekampanja poiki 34 erittäin hyviä ja osittain samoja asioita 

käsitteleviä 

 asioita, joita äänestystuloksen (johon osallistuu 98 henkilöä) jälkeen alamme työstää. 

 Yhteydenottoja tulemme tekemään VR:n, ELY-keskuksen, kaupungin ja kolholaisten 

 eri yhdistysten suuntaan. Jälkimmäisten kanssa pyrimme tekemään yhteistyötä 

 ehdotettujen eri tapahtumien merkeissä. 

 Aloitteiden/ehdotuksien innoittamana tulemme luultavasti julistamaan eri 

kampanjoita, joista mainittakoon esim. aikaisemmin suurta suosiota nauttineen 

 pihakilpailun. 

        

Jäsenrekisteri: 

 Yhdistykselle perustettiin jäsenrekisteri, koska yhdistyslaki sitä vaatii. Rekisteriin 

 kirjataan ainoastaan henkilön nimi ja asuinpaikkakunta. Tällä hetkellä jäseniä 

 rekisterissä on noin 350. Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksua, eikä jäsenyys 

 velvoita jäseniltään yhdistykseen nähden mitään. 

 

Kahvikonsertti: 

 Kahvikonsertti järjestettiin 17.5.2012  Kolhon koululla. Konsertissa esiintyi Kolhon 

 Kyläkuoro, johtajanaan Keijo Nieminen sekä Janne Nuutinen, jota säesti Pirjo Silvola. 

 Konsertista oli nauttimassa runsaat 80 henkilöä, tilaisuudessa oli myös arvontaa. 

 

Uimakoulukurssi/lapsiparkki 

 Yhdistys järjesti tuleville sekä nykyisille esikoululaisille sekä ykkös- ja kakkos- 

 luokkalaisille viikon kestäneen uimakoulun Keuruun uimahallissa. Mukana oli myös 

 muutama vanhempi koululainen suorittamassa uimamerkkejä. Kurssi oli heti koulun 

 loputtua. Lapsia oli mukana noin 20. Sen jälkeen oli viikon mittainen lapsiparkki 

kolhon koulun pihalla. Tähän toimintaan, jota veti 10 aikuista vuorollaan, osallistui 

 noin 15 lasta. 

 

Hygieniapassikoulutus 

 

 Pirkankylät/Marja Vehnämaan ehdotuksesta pidimme myös Kolhon koululla keväällä 

 hygienikurssin, josta kaikki osallistujat saivat hygieniapassin todistukseksi 

osallistumistaan. 

    . 

Kuorojen yhteisesiintyminen 17.6. 

 

 Kuorojen oli tarkoitus esiintyä rantateatterilla, mutta rankkasade ja kova tuuli ajoi 

 kuorolaiset sisätiloihin Kolhon koululle. Runsaalle yleisölle esiintyivät seuraavat 

 kuorot: Kajattar-kuoro, johtajanaan Kaja Jantsikene 

                                  Kolhon kyläkuoro, johtajanaan Keijo Nieminen 

             Mäntän Naislaulajat, johtajanaan Marjukka Manner 

             Mäntän Sekakuoro, johtajanaan Maria Peräinen 

                                  Vilppulan Mieslaulajat, johtajinaan Erlend ja Kaja Jantsikene 

             Vilppulan Viihdekuoro, johtajanaan Juha Lehtonen 

 Tarkoitus on haastaa seuraavana kesänä kirkkokuorot esiintymään samaan paikkaan. 
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Lasten juhannuskisat: 

 

 Perinteisten juoksu-, pituushyppy- ja pallonheittolajien lisäksi oli järjestetty 

 myös aikuisille ohjelmaa. Paikalle oli saapunut Suomen saappaanheiton mestari 

 ”laillisen” saappaan kanssa näyttämään mallia kuinka oikeaoppisesti saapasta 

 heitetään. Meno oli aikamoista ja lasten hymyt herkässä, kun mitalit ripustettiin 

 kaulalle. 

 Yhteistyökumppaneiksi olimme saaneet Kolhon Eläkkeensaajien iskuryhmän 

 kahvinmyyntipisteeseen. Tuoton myynnistä eläkkeensaajat lahjoittivat Kolhon 

 kyläyhdistykselle. Samoin teki Riina Riihinen, joka taikoi tatuointimerkkejä 

 innokkaille lapsille.      

 Kilpailun jälkeen lapsille tarjottiin mehua ja keksiä. Lisäksi tilaisuudessa myytiin 

 arpoja. Sanomattakin oli selvää, että tapahtuma oli yleisömenestys taas tänäkin 

 vuonna. Olipa asiasta saanut kuulla eräs saksalainen pariskunta lapsineen, jotka 

 tulivat hyvissä ajoin harjoittelemaan pallonheittoa. 

        

Juhannuskokko ja siltatanssit: 

 

 Sää suosi myös iltatapahtumaa, suljettu tie oli tupaten täynnä. Matti Peltosen 

 haitarin säestyksellä esitetyt laulut saivat osan paikalla olijoista myös kokeilemaan 

 kuinka kengät luistivat asfaltilla. Kokko paloi komeasti ja ihmisillä oli iloinen 

 tunnelma, arpoja meni mukavasti kaupaksi. 

 Paikalle oli saapunut, arvan ostajien nimistä päätellen, paljon myös muualta kuin 

 Kolhosta, ihailemaan keskikesän suurinta juhlaa. 

 

Taidenäyttely: 

 

 Kaarina ja Eero Sompin muistonäyttely pidettiin Kolhon asemalla 1. – 8.7. 

 Näyttelyssä oli esillä Eeron veistoksia ja Kaarinan maalauksia. 

 Avajaisissa esiintyi KoskiFolk, joiden joukossa lauloivat ja soittivat: Erlend 

Jantsikene, Pertti Takkinen, Reijo Loijas, Matti Ahonen ja Matti Peltonen. 

 Näyttely sai paljon kiitosta erilaisuutensa johdosta, kiitos vielä Ritva ja Pentti 

 Peltoselle näyttelyn pystyttämisestä. 

 

Luento: Ari Ylönen, nykyinen pohjaslahtelainen sosiologi, piti Kolhon asemalla 

mielenkiintoisen luennon 10.7. aiheenaan ”Hyvä yhdyskunta: Ajattelun ja 

suunnittelun ihanteet”.      

 

Runo- ja musiikkitapahtuma 15.7. 

 

 Runoja esittivät Kolhon eläkkeensaajien runoryhmä ja musiikkituokiosta 

 vastasi poikkihuilullaan Päivi Kainulainen. Runonlausujat olivat tuoneet 

 kodeistaan runoihin sopivia tauluja. Raija Auvinen oli ohjannut runoesitykset. 

 Myös tämä tapahtuma oli Kolhon asemalla. 
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Raija Auvisen nimittäminen Kolhon kyläyhdistyksen kunniajäseneksi 

 

 Raija Auvinen on ollut mukana Kolhon kylätoimikunnan (myöhemmin kyläyhdistys) 

perustamiskokouksessa 16.10.1977 allekirjoittaen muiden mukana olleiden kanssa  

varsinaisen perustamiskirjan. Raijan meriittejä kunniajäseneksi nimittämiseksi on 

 hyvin pitkä lista, joista mainittakoon mm. toimiminen ekumeenisten kirkkovaellusten 

 paikallisoppaana, Eero Järnefelt –tapahtumien promoottorina sekä yhdessä Mirja 

Laineen kanssa kirjoittanut kirjan Loilan koulun ensimmäisestä opettajasta, Aarne 

 Mäkisestä, nimeltä ” Miekko”. 

        

Yhteislaulutilaisuus – Keijo Niemisen 60 -vuotisen muusikkouran juhla 

 

 Kolhon rantateatteri täyttyi laulun ja erityisesti Keijo Niemisen ystävistä 

10.8. Lauluja säestivät Keijon lisäksi Erkki Jokinen, Erkki Irjala haitarilla ja  

rummuissa oli Limberg. Lisäksi Keijolle yllätyksenä tilaisuudessa esiintyivät hänen 

omat poikansa Seppo ja Veli-Matti sekä myös kolmannen polven edustajia. 

Vieraita oli saapunut lähitienoon lisäksi myös linja-autollinen Kangasalan  

Sitoutumattomat Eläkkeensaajat ry:n edustajia, joita  Keijo käy myös  

ohjaamassa heidän lauluharjoituksissaan ja soittaa heille päivätansseja. 

Tilaisuuden juonsivat Raija Auvinen ja Tuula Juurakko. 

       

Ekumeeninen kirkkovaellus 19.8.  

 

 Järjestäjinä olivat Evl.kirkko, ortodoksikirkko ja Ratam-Gospel Help Ry. 

Kirkkovaellus tehtiin tällä kertaa ns. Kaukasenselällä vuonna 1845 tapahtuneen 

kirkkoveneonnettomuuden muistokivelle sekä Majamäen talon vanhoihin aittoihin. 

Talon emäntä, Anneli Majaniemi, toimi oppaana. Tilaisuudessa esiintyi Kolhon 

kyläkuoro. Kuoro esitti museoassistentti, Orvokki Vääriskosken säveltämän ja 

sanoittaman Kirkkoveneballadin. Paikalle tapahtumaan oli saapunut 60 asiasta 

kiinnostunutta henkilöä. 

Kaukasen rannasta siirryttiin Kolhon kirkkoon, jossa oli iltahartaus ja kirkkokahvit. 

 

Kolhon rantatulet 31.8. 

 

 Ohjelmassa oli koko perheelle sopivia kilpailuja, arvontaa ja kahvio. 

 Musiikkiesityksestä vastasi yhtye Iskelmä Ajantaju: Hannu Moisio, Katja Lepistö-

Autonen sekä Pekka Autonen. Tilaisuus keräsi ihan mukavasti väkeä ja sääkin 

 oli suhteellisen hyvä. 

 

Kulkurinkuusitapahtuma 3.12. 

 

 Kolhon koulun oppilaat esittivät tonttuleikkejä pukkia odotellessa. Seurakunnan 

tervehdyksen esitti Virve Pihlajamäki ja kaupunginedustajan puheen piti rehtori Leena 

Ekola. Kulkuriksi vuodelle 2013 valittiin Sari Riihonen. 

 Kolhon kudontapiiriläiset olivat lahjoittaneet kutomiaan pieniä villasukkia jaettavaksi 

 vuoden aikana syntyneille lapsille. 
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Myyjäiset Kolhon koululla 15.12. 

 

 Myyntipöytien lisäksi tapahtumassa oli luokkatoimikunnan pitämä kahvio ja eri 

yhdistysten arvanmyyntiä. Pöytiä oli varattu etukäteen 12. 

 

Toimintasuunnitelman ulkopuolelta mainittavaa/Kolhon yhdistyksen kanssa yhteistyössä 

järjestettyä: 

 

 Kolhon kirjastossa oli maaliskuun ajan Tampereen taidemuseon kiertävä taidenäyttely 

”Vesien äärellä – voimaa ja virkistystä elämään. Tarkemmin nimettynä: ” Niin kauas 

 Kuin silmään siintää – Pirkanmaan järvet” osa tauluista. Toinen osa oli näytteillä 

Mäntän kirjastossa. 

       

 Lisäksi kirjastossa oli myös viiden eri kolholaisen taiteilijan tauluja esillä. 

 Nämä taitelijat olivat: Harri Linde´n, Kerttu Hietamäki, Kati Mustonen, Kalevi 

 Lillukkamäki ja Orvokki Alaniva. 

 

Yhdistyksen sääntömuutokset 

 

 Yhdistyksen syyskokouksessa, 27.11.2012, käytiin läpi muutokset yhdistyksen 

sääntöihin ja hyväksyttiin yhdistyksen muutetut säännöt yksimielisesti. 

 

Avustus Otettiin osaa MLL:n järjestämiin lasten itsenäisyyspäiväjuhliin 150 €:lla. 

        

Varainhankinta 

 

 Yhdistys on hankkinut varoja toimintaansa varten järjestämällä eri tilaisuuksissa 

 arpajaisia, myymällä Kolho-pipoja sekä Miekko –kirjoja. 

 Lisäksi kaupunki on tukenut yhdistyksemme toimintaa toiminta-avustuksen 

muodossa. 

 

Yhdistyksellä oma sählyvuoro 

 

 Syksy/kevätkaudella 2012/2013 yhdistyksellä on ollut oma sählyvuoro 

 perjantai-iltaisin klo 19.00 – 20.00 

        

Erillinen rantaprojekti 

 

 Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 24.1.2012 perustettiin rantaprojektia 

 varten erillinen toimikunta, johon nimettiin seuraavat henkilöt: 

 Tuula Juurakko, Marko Lipsonen, Teuvo Lehto, Martti Loijas, Toivo Nikoskinen, 

 Riitta-Liisa Kouvonen, Jorma Mäkinen ja Raili Saarimäki. 

 

 Myöhemmin toimikunnan jäsenmäärää lisättiin valitsemalla siihen Keijo Rämö, 

 Pentti Peltonen, Pekka Pietiläinen ja Janne Nuutinen asiantuntijahenkilöksi. 
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 Toimikunta on kokoontunut kuusi kertaa: 21.2., 29.5.,14.6., 11.7., 9.8. ja 13.9. 

  

 Rannan ruoppaus- ja niittokatselmus suoritettiin Helena Jokisen, 

ympäristönsuojelusihteerin,  toimesta 29.5.2012. Mukana katselmuksessa olivat 

 Tuula Juurakko, Jorma Mäkinen, Raili Saarimäki, Teuvo Lehto ja Keijo Rämö.  

 Kaadettavien puiden katselmus Jarmo Kauppisen ja Jarmo Vasken toimesta 

 29.5.2012. Puiden kaato jäi Kolhon kyläyhdistyksen huoleksi ja samalla se sai luvan 

myydä puut omiin nimiinsä.  

 Risutalkoot pidettiin myöhemmin syksyllä rantateatterin tarpeisiin. 

 Niitto- ja ruoppaustoimenpiteistä on kysytty lähinaapureilta lupa. Samoin lupa on 

kysytty myös Loilan jakokunnalta ja alueen kalastuskunnalta. 

        

 Kaupungin tekninen lautakunta käsitteli ko. asiaa 19.6. ja näytti projektille vihreää 

valoa. Tämän kokouksen jälkeen kaupungin ja Kolhon kyläyhdistyksen edustajat 

allekirjoittivat Rantateatterialueen käytöstä sopimuksen. Mainitun  kokouksen jälkeen 

saimme vasta ruveta pyytämään työtarjouksia kaislojen niitosta ja rannan 

ruoppauksesta. 

 

 Sponsorirahoitusta kerättiin paikkakunnan yrityksiltä ns. korvamerkittynä ranta- 

 projektihanketta varten. 

 Tällä hetkellä projekti on ns. vaiheessa, kun valitettavasti POKO:n määrärahat olivat 

 jo jaettu kaudelle 2012 – 2014. Kaupungilta on haettu keskuksien ympäristöjen 

 kohentamiseen tarkoitettua/budjetoitua rahaa. Päätös tästä vuoden 2013 kevään 

aikana. 

        

Yhteispalaveri kaupungin teknisen lautakunnan kanssa 14.8. 

 

 Ko. palaverissa käsiteltiin mm. rantaprojektihankettamme muiden asioiden 

 yhteydessä. Palaverista on laadittu muistio Kolhon nettisivuille. 

 Mainitussa palaverissa käsiteltiin useita Kolhoa koskevia parannusehdotuksia, 

 joiden toimeenpanosta täytyy tehdä kyselyjä tekniselle lautakunnalle. 

 

Kunnalle lähetetyt aloitteet 
 

 Parannusehdotukset Karhutielle: Katuvalot ja kunnan omistaman rannan 

 kunnostaminen, aloite lähetetty kaupungin tekniselle lautakunnalle 14.5.2012. 

 

 Kolhon terveystalon ulkoseinien kunnostus ja maalaus 

 Aloite lähetetty kaupungin tekniselle lautakunnalle 14.5.2012. 

 

Lausunto kunnalle Kolhon pohjoispäässä sijaitsevan leikkikentän sijainnista 

 

 Kolhon kyläyhdistys oli Kolhon MLL:n kanssa samaa mieltä, että 

 leikkikentän entinen sijainti Kolhon kuntosalin ja vanhusten ryhmäkodin 

 välillä on ihan toimiva paikka.  

 

 

 



       7. 

 

Käkijärven lintutorni 

 

 Tästä asiasta Kolhon kyläyhdistys ry on lähettänyt kirjeen kaupungin tekniselle 

 lautakunnalle 10.4.2012. Aihe kirjeen kirjoittamiseen tuli sen jälkeen, kun Mäntän 

 Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ja Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys oli 

 ottanut yhteyttä omaan yhdistykseemme. 

 Edellä mainitussa aloitekampanjassa Lintutornin uudelleen pystytys sai  39 pistettä, 

 yhteensä 600 pisteestä. 

 

Kolhon pururadan kunnostus 

 

 Ko. aloite on lähetetty 27.2.2012 kaupungin tekniselle lautakunnalle. 

 Yhdistyksestä ollaan oltu yhteydessä Vilppulan sahalle, josta sopivaa maa-aineksen 

 sisältämää purua saisi edullisesti (”poisajohintaan”). 

 

ELY-keskukselle lähetetyt kyselyt 

 

Kolhon kyläyhdistys on ollut useaan otteeseen yhteydessä Pirkanmaan ELY-

keskukseen Kolhon ohitustien, maantie 348, rantapenkkojen raivaamisen vuoksi. 

Kyläyhdistys on raivannut ko. tienvieret paju- ym. vesoista vuonna 2001 talkoilla,  

ja nyt sama työ oli jo luvattu tehdä vuoden 2012 kesän aikana, mutta kyläyhdistys 

sai ELY-keskukselta sähköpostikirjeen 25.2., jossa kerrotaan uusitun sopimuksen 

mukaan työ tehtäväksi vasta vuonna 2015. Tätä ennen ennättää Ukonselän 

puolella olevat (jo nyt melko korkeiksi kasvaneet pajupuskat) kasvaa todella ikäväksi 

näköhaitaksi, joten Kolhon kyläyhdistys aikoo olla aktiivinen ELY-keskukseen päin 

jatkossakin. 

 

Yhteydenotto Metsägroup, Metsäliitto Puunhankinta 

 

 Kolhon kyläyhdistys on esittänyt kyllästämön lakkautettua toimintansa Kolhossa 

ja pylvästelojen poistuttua, ko. paikalle metsäpuistoa ehkäisemään alueen 

ryteikköitymistä. 

 

Puunhankintapuolelta saimme 12.2. viestin, että alueella tehdään ns. lehtiaikaan 

raivausta uudelleen vesoittumien ehkäisemiseksi. Alueelle jätetään kasvamaan sinne 

luontaisesti syntyneitä koivuja ja mahdollisia havupuita. Pajukko niitetään maahan. 

  

Kolhon kyläyhdistys kiittää vuoden 2012 aikana toimineita yhteistyökumppaneitaan ja toivoo 

yhteistyön jatkuvan ja ennen kaikkea toivomme edelleen nuoria rohkeasti toimintaan 

mukaan. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


