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UUDEN HANKEPROJEKTIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 

 

Aika  21.2.2012, klo 18.00 – 20.00 

Paikka  Kolhon koulun kokoustilat 

 

Läsnä  Juurakko Tuula puh.joht/siht. 

  Lipsonen Marko jäsen/varapj. 

  Lehto Teuvo  jäsen 

  Loijas Martti  ” 

                      Mäkinen Jorma ulkopuolelta kutsuttu asianomaisia edustava   

  jäsen 

                      Kutsutuista puuttuivat  Kouvonen Riitta-Liisa, Toivo Nikoskinen ja  

                      Janne Nuutinen, joille lähetetään tämä muistio 

                

Käsitellyt asiat: Puheenjohtaja oli ennen varsinaista kokousta lähettänyt asianosaisille 

  asiaa koskevaa materiaalia, joihin paikalla olleet olivat tutustuneet ja 

  joita on jatkossa tarkoitus käydä perusteellisemmin kohta kohdalta läpi. 

 

Hankkeen nimi Hankkeelle pyritään miettimään jatkoa varten lyhyt ja ytimekäs nimi. 

                       Ehdotuksia otetaan vastaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Ensisijainen toimenpide Tärkeintä on saada hanketta varten luvat kuntoon kaupungilta ja sen 

  vuoksi puheenjohtaja on yhteydessä arkkitehti Sirkka Sorttiin ja Jarmo 

  Kauppiseen ja sopii ajan. Sen jälkeen sovitaan ryhmän uusi kokous. 

 

  Kokous valitsi keskuudestaan kolme henkilöä ja valtuutti  heidät  

  neuvottelemaan ko. asiasta ja tiedottamaan päätöksistä muille  

  asianomaisille. Nämä henkilöt ovat: Tuula Juurakko, Marko Lipsonen ja 

  Teuvo Lehto. 

 

Asiantuntijoita ryhmään Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen lisäksi seuraavat henkilöt: 

arkkitehti Pentti Peltosen/ rantateatterin suunnittelija, Pekka Pietiläisen/ 

Loilan jakokunnan varapuheenjohtaja/kaislojen poisto sekä Keijo 

Rämön/rakennusmestari/tulevat rakennelmat kuten laituri soutuveneille 

ja grillikota läheiseen saareen.  

 

Hankkeen aikataulu Vuosi 2012  

- kaislojen niitto, 1. kerta 

- rannan raivaus uimalaiturilta rantateatterin rantaan asti 

- kuivien puiden kaato ja pajupensaisen poisto 

- hiekan tuonti tilalle, eli uimarannan laajennus rantateatterille päin, 

missä on rannan paras hiekkapohja 

- jatkokatos miksauskoppiin, näin saataisiin esim. Filmipyörän  

esityksille kiinteä katos, joka palvelisi myös lipunmyynnissä ja 

väliaikatarjoilun katoksena 



     2. 

 

Vuosi 2013 

-   kaislojen niitto, 2. kerta 

      -   grillikodan alustan raivaus lähisaaressa 

      -   katos esiintyjille (poistettava esitysten jälkeen talven ajaksi) 

      -   laiturin teko rannassa oleville soutu- ja moottoriveneille 

 

 

Vuosi 2014 

      -   kaislojen niitto, 3. kerta 

      -   grillikodan valmistus 

      -   WC esiintyjiä varten 

      -   mahdollinen rantateatterin rakennusten maalaus 

      -   muutaman valotolpan asennus rantaan 

 

 

Muita asioita       Puheenjohtaja kysyy kaupungin isännöitsijältä, Pekka Pietiläiseltä 

                                                teatterijulisteiden säilytysmahdollisuudesta Terveystalon alakerrassa. 

 

      Jorma Mäkinen tiedustelee Tampereen suunnalta nuorisoseuralaisten 

      teatteriharrastajien mahdollisesta kiinnostuksesta esittää omia teatteri 

      näytäntöjään Kolhon rantateatterissa. 

 

 

 

  Kokouksen puolesta: 

 

 

 

  ___________________________    ________________________  

  Tuula Juurakko                Marko Lipsonen 

  puh.joht.                 varapuh.joht. 

 

 

 

 


