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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS  
 
Aika  26.3.2013, klo 18.30 
 
Paikka  Kolhon  koulu 
 

Läsnä:  Tuula Juurakko puh.joht. 
  Marko Lipsonen varapuh.joht. 
  Katriina Kujala sihteeri 
  Taina Mahlamäki taloudenhoitaja 
  Tiina Takala toiminnantarkastaja 
  Ritva Läpinen 
  Teuvo Lehto 
  Eetu Nikkilä 
  Terho Jääskeläinen 
  Markku Hunnakko 
                         Riitta-Liisa Kouvonen 
  Keijo Rämö 
  Anita Rautiainen 

 
Käsitellyt asiat 
 
 1.   Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
   
 2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden  
   pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta 
  Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Juurakko.  
  Sihteeriksi valittiin Katriina Kujala. 
  Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Rämö ja 
  Anita Rautiainen. 
 
 3.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 4.   Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
   Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
 
 5. Vuoden 2012 toimintakertomus 

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja se 
hyväksyttiin sellaisenaan.  
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 6. Tilinpäätös vuodelta 2012 ja toiminnantarkastajien kertomus   
  Tutustuttiin tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja puheenjohtaja luki 
  toiminnantarkastajien kertomuksen. 
 
 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden    
  myöntäminen  
  Vuoden 2012 tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle 
  myönnettiin vastuuvapaus. 
 
 
 8.  Aloitekampanjanjan tulos ja äänestäneiden kesken suoritettava 
  arvonta 
  Puheenjohtaja esitteli, että aloitekampanjaan tulleet 34 aloitetta joita 
  äänesti 100 henkilöä. 
 
  1.sija Taina Mahlamäki  

aloite:Linja-autokatokset huoltoaseman pysäkille, 
keskustaan ja Uittosalmen pysäkille  
  

  2.sija Rainer Kouvonen  
   aloite:Elias Lönnrotin retki myös Kolhoon 
  
  3.sija Tiina Kumpulainen  
   aloite: Pieni katos junaa odottaville  
   (Tuula Juurakko postittaa palkinnon Tiina Kumpulaiselle) 
 

Aloitteita äänestäneiden henkilöiden kesken arvottiin palkinto, jonka 
sai Tiia Tikkanen. Tuula Juurakko toimittaa palkinnon perille. 

 
  Palkinnot oli lahjoittanut Formica IKI Oy 
 
  Saapuneista aloitteista voi poikia uusia kampanjoita, joista  
  mainittakoon esim. Pihakilpailu-kampanja. 
 
 
 9. Mahdolliset aloitteet 
  Tuula Juurakko on tehnyt kirjelmän, johon Eetu Nikkilä kerää  
  lentopallonpelaajien nimet ja se toimitetaan tekniselle lautakunnalle. 
  Tavoitteena on saada lentopallokenttä tenniskentän viereen. 
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           10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty 
  esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen  

kokousta, tai jotka kevätkokoukselle esittää, huomioiden 
                         yhdistyslain 24 §:n määräykset. 
  Ehdotettiin, että 2 kolholaista ammattikoululaiselle/ lukiolaiselle 
  annettaisiin hyvästä koulumenestyksestä Kolhon Kyläyhdistys ry:n  
  myöntämä stipendi. 
  Ehdotus sai kannatusta ja Marko Lipsonen lupasi ottaa selvää, ketkä 
  opiskelijat sen saisivat. 
 
  Kaupungille lähetetyt hakemukset 

Mänttä-Vilppulan tekniselle lautakunnalle/Ossi Autiolle on toimitettu 
avustushakemus, koskien esim. uimaopetusta. Sen lisäksi 
sivistyslautakunnalle on lähetetty hakemus eri tapahtumia varten 
sekä toimintakautta kohdehakemus.        
   

  Puheenjohtaja esitteli "Tonneja tarjolla"- kampanjan. 
  Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on nuoria yhteiseen tekemiseen 
  ja yrittämiseen kannustava toiminta. 
  Päätettiin, että asiasta keskustellaan nuorten kanssa ja ideoidaan 
  yhdessä heidän kanssaan asiaa eteenpäin. Yksi vaihtoehto voisi olla 
  nuorten yhteinen reissu, jonka he suunnittelisivat ja toteuttaisivat.  
  Tuula Juurakko ja Marko Lipsonen menevät käymään nuorisotiloilla 
   pääsiäisen jälkeen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa  
  kokouksessa. 
 
  Keskusteltiin, osallistutaanko Poko ry:n vuosikokoukseen. Marko 
  Lipsonen ja Eetu Nikkilä lupasivat lähteä edustamaan Kolhon 
  Kyläyhdistys ry:tä. 
  Marko laatii Eetulle valtakirjan, jotta hän voi edustaa Kyläyhdistystä. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
 
 Anita Rautiainen   Keijo Rämö 
 

 


