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KOTOISIN KOLHOSTA – ERI YHDISTYSTEN YHTEISTYÖKOKOUS 

 

Aika  29.1.2013, klo 18.00 – 20.00 

 

Paikka  Kolhon koulu 

 

Läsnä  Harri Pöyhölä, Marko Lipsonen, Petri Vuorinen, Teuvo Lehto, Toivo 

  Nikoskinen, Terho Jääskeläinen, Tiina Takala, Tellervo Vehmasaho, 

  Toivo Vehmasaho, Pekka Pietiläinen, Seija Tervonen, Tapio Laurio, 

  Leena Ekola, Pasi Viskari, Harri Colliander, Juha Happonen, Juhani 

Mäkelä, Eetu Nikkilä, Riitta-Liisa Kouvonen, Ritva Läpinen, Tiina 

Poutiainen, Anita Rautiainen, Tuula Juurakko 

   

  Kuten kutsussakin mainittiin, tarkoitus oli pitää vapaamuotoinen, ilman 

erityistä esityslistaa oleva kokous ja  keskustella tulevan vuoden 

tapahtumista ja voimavarojen yhdistämisestä eri yhdistysten kesken. 

 

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja tilaisuus aloitettiin 

kahvittelulla ja maukkaiden voileipä- ja täytekakkujen syönnillä. 

 

Jäsenrekisteri Kolhon kyläyhdistyksen toimintaan voivat ottaa halutessaan kaikki 

nykyiset ja pois muuttaneet kolholaiset. Yhdistyslaki velvoittaa, että sillä 

on oltava ajan tasalla oleva yhdistysrekisteri. Niinpä Kolhon yläyhdistys 

perusti viime vuonna yhdistysrekisterin . Jäsenrekisteriin liittyminen ei 

velvoita henkilöä mitenkään yhdistykseen nähden ja yhdistys ei peri 

jäsenmaksua. Yhdistykseen voivat liittyä myös ei kolholaiset henkilöt, 

esim. kesämökkiläiset. 

  Jäsenmäärä on tällä hetkellä hieman yli 300  henkilöä. 

  Jäseneksi liittymislomakkeita on Kolhon kirjastossa ja Osuuspankissa. 

 

Kannattajajäsen Tarkoitus on laatia esitys nettisivuille Kolhon kyläyhdistyksen 

kannattajajäsen toiminnasta. 

 

Aloitekampanja Yhdistys julisti viime vuonna koko vuoden kestäneen aloitekampanjan. 

  Vuoden loppuun mennessä aloitelaatikkoon ja netin kautta saimme 

  kaikkiaan 34 aloitetta. Tällä hetkellä, aina helmikuun loppuun asti on 

  meneillään aloitteiden äänestyskilpailu. 

  Äänestää voi netin kautta, Kolhon kempparissa ja Kolhon kirjastossa. 

Aloitetoimikunta, johon kuuluvat Riitta-Liisa Kouvonen, Mirva 

Koivuniemi, Harri Pöyhölä ja Tuula Juurakko, käsittelee saapuneet 

äänestyslipukkeet/netin kautta saapuneet osallistumiset ja suorittavat 

laskennan. 
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Kolme eniten ääniä saanutta aloitteentekijää palkitaan. Sen lisäksi 

arvotaan kaikkien äänestäneiden kesken yksi palkinto. 

Tulos julkaistaan yhdistyksemme yleisessä kevätkokouksessa 21.3., 

johon kaikki ovat tervetulleita. Ehdotuksia tullaan toteuttamaan joko 

Kolhon kyläyhdistyksen toimesta, tai niitä lähetetään aloitteiden 

muodossa Mänttä-Vilppula kaupungin toteutettavaksi. Myös VR:n 

intresseissä olevia ehdotuksia tuli muutama. 

MUISTAKAA ÄÄNESTÄÄ, KIITOS! 

        

Yhdistysten yhteystietojen päivittäminen ajan tasalle 
 

  Olisi toivottavaa, että yhdistykset omatoimisesti huolehtisivat esim. 

  toimihenkilömuutoksiensa yhteistietojen päivittämisen nettiin. 

  Osallistujille jaettiin www.kolho.fi nettipäivystäjän, Lauri Knuuttilan 

  yhteistiedot, eli l.knuuttila@gmail.com 

 

Kyläkokous Yhdistyksemme varapuheenjohtaja, Marko Lipsonen, kertoi 

suunnitellusta kyläkokouksesta, jonka puheenjohtajaksi on lupautunut 

 KMV-lehden päätoimittaja Teijo Mäki. Tilaisuus on tarkoitus pitää 21.2. 

 Kolhon koululla ja sen teemana on SOTE –asiat. 

 Tästä tarkempaa infoa jaetaan, kun tilaisuuteen kutsutuksi aiotut ovat 

selvillä. Marko Lipsonen hoitaa asiaa. 

 

Järjestyksenvalvojakurssi Tarvetta olisi järjestää kevään aikana järjestyksenvalvojan peruskurssi. 

 Tämän asian tiimoilta ollaan oltu yhteydessä Kari Rautavaan, joka pitää 

ko. kursseja sekä tilaisuuden jälkeen myös Autere-opistoon, jonka 

toivotaan ottavan osaa kustannuksiin. 

 Muutama nimikin saatiin jo alustavasti kurssia varten. Mainittakoon, että 

 tilaisuudessa kerrottu kurssin hinta, 60 € on täydennyskurssin hinta. 

 Peruskurssin hinta määräytyy osallistujien määrän mukaan. Kurssin 

kokonaishinta on 35 €/32h. Eli mitä enempi kurssille ilmoittautuu 

osallistujia, niin sen mukaan hinta muodostuu. Kari Rautava laittaa 

kurssista ilmoituksen Paikkakuntalainen –lehteen. Tästä asiasta lisätietoa 

myöhemmin. 

 

Tietojen käsittelykurssi Sivuttiin Kolhon Eläkkeensaajien tilaamaa ATK:n peruskurssia, joka oli 

 tullut heti täyteen, eli 15 henkilöä. Tämän jälkeen pidetään jatkokurssi, 

joka on jo myös täysi. 

 Kokouksen jälkeen Marko Lipsonen kertoi, että on tarkoitus kevään 

aikana järjestää kaikille avoin vastaavanlainen kurssi. 

 

Eri yhdistysten ja koulun kuulumisia/vuoden tapahtumia 

 

 Leena Ekola kertoi iloisen uutisen, että Kolhon koulun 

ympäristöön/pihalle on tulossa kaikille kolholaisille  tarkoitettu 

lähiliikuntapaikka. 

  

 

http://www.kolho.fi/
mailto:l.knuuttila@gmail.com
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 Sen lisäksi hän muistutti liikenneturvallisuusasiakyselystä ja osoite, 

 jossa voi kyselyyn osallistua, annettiin kokoukseen osallistujille. Lisäksi 

 puheenjohtaja lähetti ko. osoitteen kokouksen jälkeisenä päivänä kaikille 

 Kolhon kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille ja varajäsenille. 

 

 Edellä olevaan liikennekyselyyn Toivo Nikoskinen pyysi puheenvuoron 

 ja esitti, että Kolhoon pitäisi saada käymään sellainen henkilö, jolla on  

 myös valta päättää parannustöistä ja niiden rahoituksista. 

 Kolhossa on suoritettu aikaisempina vuosina kaksi vastaavanlaista 

kyselyä ja mitään mainittavaa, esim. Saarimäen risteyksen 

turvallisuuden parantamiseksi ei olla suoritettu. 

 

 Juhani Mäkelä kysyi koulun lämpökattilan muutostöistä ja tähän vastasi 

 Pekka Pietiläinen kertoen, että kattila muutetaan pelletillä toimivaksi.  

Muutostyöt suorittaa Mäntän kaukolämpö Oy ja koulun lisäksi kattila 

lämmittää terveystalon, päiväkodin ja mahdollisesti myös Kolhon 

kirkon. Suoritettavat kattilan muutostyöt eivätkä lähiliikuntapaikan 

valmistelutyöt haittaa kesätorin pitoa.   

  . 

Kerhotoimintaa 

 Leena Ekolalla oli paljon kerrottavaa myös Kolhossa lapsille ja nuorille, 

 ala-asteikäisille suunnatusta kerhotoiminnasta. Leena vastaa Mänttä-

Vilppula –kaupungin alueella kerhotoimintaan liittyvästä valtion avun 

 hakemisesta. Myös kaupunki osallistuu vuosittain pienellä summalla eri 

 kerhojen ylläpitoon. 

 Tällä hetkillä toimivat ainakin seuraavat kerhot: 

 näytelmäkerho, askartelukerho, teknisen työn kerho, kokkikerho, 4H-

kerho ja Vihurin salibandytoiminta toimii vilkkaasti. Lisäksi on herätelty 

 henkiin lentopalloa, pienten pelaajien koppilentopalloilun merkeissä. 

 

 Vielä kaivattaisiin erityisesti pojille suunnattua kerhoa, esim. jotain 

korjaus- tai remppatoimintaa.  Kyseistä toimintaa varten tarvittaisiin tilat 

ja vetäjiä. Ekolan mielestä yläasteikäiset nuoret voisivat olla kerhossa 

apuvetäjinä.  Musiikkitoimintaa kaivattaisiin myös. Kalastuskerho 

kiinnosti myös paljon lapsia ja sille toivotaan myös jatkoa. 

 

 Toivo Vehmasaho kertoi, että Mänttä-Vilppulan alueella on eri 

paikkakunnilla aina viiden vuoden välein vähän isompi 

kalastustapahtuma lapsille ja nuorille. 

 

 Juha Happonenkin lupasi laittaa myös kalastusasiaan liittyvät 

suunnitelmat mietittäväksi. 

 

 Marko Lipsonen kertoi, että nuoret ovat kiinnostuneita koneista ja eri 

laitteista, jalkapallosta sekä musiikista. 
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Aloitekampanjan merkeissä on tullut myös kolme eri aloitetta, joissa 

toivotaan lapsille ja nuorille taideharrastukseen liittyviä lyhytkursseja. 

Lisäksi aloitteiden joukosta löytyy varmasti monia hyviä aloitteita 

toteuttavaksi asti. Näistä voidaan olla yhteydessä esim. Autere-opistoon 

toteuttamisen merkeissä. 

  

 Mikäli tiedät, olet itse kiinnostunut jostain kerhotoiminnasta, niin asiassa 

voi ottaa yhteyttä joko suoraan Leena Ekolaan tai Kolhon 

kyläyhdistykseen. 

 

Kokouksen aikana kysyttiin myös muiden yhdistysten 

suunnitelmia/tapahtumia vuoden aikana 

 

 Vihuri järjestää koulun luistinradalla jääkiekko-ottelun 16.2. klo 13.00 

 

Käytiin läpi myös Kolhon kyläyhdistyksen 

toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle 

 

 Ensinnä siinä on tulossa laskiaismäki –tapahtuma, josta onkin tulossa 

kaksipäiväinen tapahtuma. 

 Funfun Park järjestää laskiaisriehan lauantaina 9.2. klo  ravintola 

 Koloradon pihamaalla. Tilaisuudessa on mäenlaskun lisäksi musiikkia. 

 Laskiaista jatketaan sunnuntaina, 10.2. klo 13.00 rantateatterin 

maastossa, alkaen luontokirkolla. Mäenlaskun lomassa myydään 

makkaraa itse paistaen ja kahvia, lapsille on mehutarjoilua. 

 Tapahtumailmoituksen lehtikustannus sovittiin laitettavaksi puoliksi 

Kolhon kyläyhdistyksen ja FunFun Parkin kanssa. 

 

 Kolhon kyläkuoron jäsen, Teuvo Lehto kertoi että perinteinen 

kahvikonsertti pidetään tänä keväänä 26.5.13 Kolhon koululla. 

 Kyläkuoron lisäksi tilaisuudessa esiintyvät Kolhon koulun oppilaat. 

 

 Uimakoulusta kiinnostuneille laaditaan kysely koulun ja eskarin kautta. 

 Asiaan palataan, kun ollaan saatu selville kaupungin toiminta-

avustuksen määräraha. Kysely voidaan suorittaa sitä ennen. 

 Myös kaksi vapaaehtoista aikuista tarvitaan uimakouluun lähtijöiden  

avuksi. Puheenjohtaja hoitaa asiaa. 

 

Luontokirkko Rantateatterilla järjestetään luontokirkko 30.6. yhteistyössä seurakunnan 

 kanssa. Vastuuhenkilönä Juhani Mäkelä, palveluvuoro T. Juurakolla. 

 

 Kesäkuulle on merkitty myös runo/musiikkitapahtuma ja taidenäyttely. 

 Näistä tuonnempana lisätietoa. 
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Juhannustapahtuma lapsille 

 Tänä vuonna on päätetty järjestää erilainen juhannustapahtuma lapsi- 

perheille klo 14.00 ravintola Koloradon takapihalla yhteistyössä FunFun 

Park:n ja Kolhon kyläyhdistyksen toimesta. 

Tästäkin tapahtumasta lähempänä lisätietoa- 

     

Juhannuskokko –tapahtuma 

 

 Marko Lipsonen käytti puheenvuoron  ko. tapahtuman tiimoilta 

 ja yleensä siitä, kuinka yhdistykset tarvitsevat toimintansa tukemiseksi 

 rahavaroja ja kuinka niitä hankittaisiin. 

 

 Yksi suurta yleisöä paikalle houkutteleva tapahtuma Kolhossa on  

 jo pitkät, vuosikymmenten mittaiset, perinteet saavuttaneet 

Juhannuskokko –tapahtumat. 

 

 Tämä asia puhuttikin käsitellyistä asioista kaikista eniten ja valitettavasti 

 Myönteistä päätöstä kokouksen aikana ei saatu tehtyä, joten vähän  

 Huonolta näyttää tapahtuman toteuttamisen suhteen. 

 

 Aiempina vuosina yhteistyökumppaneina VPK:n lisäksi on ollut  

 MLL:n Kolhon osasto. Viime vuonna Kolhon eläkkeensaajat ja 

 Yksityinen henkilö, Riina Riihinen toimivat kyläyhdistyksen tukena. 

 

 Puheenjohtaja oli laatinut valmiin listan järjestelyyn liittyvistä eri 

 tehtävistä. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada muodostettua 4 – 5 henkilön 

 toimikunta, jonka harteilla järjestelyt ovat. 

 Tässä mainittakoon suurimmista aikaa vievistä tehtävistä: 

- kokon pystytys ---- palokunta lupasi järjestää (huomioitava lokkitil.) 

- kokon sytytys   ---- Juhani Mäkelä lupasi hoitaa asian 

- 4 järjestysmiestä, 2 kortillista, 2 kortitonta, onnistunee 

- 4 arvanmyyjää, luultavasti löytyisi 

- henkilö/henkilöt, jotka hoitavat koululta tiesulut, ei liene 

kynnyskysymys 

- myyntikoju makkaroille, virvokkeille --- ? täytyy olla hygieniapassit 

- siltatanssien esittäjän sopiminen ---- kyläyhdistys hoitaisi 

- loput luvat ja ilmoitukset ---- kyläyhdistys hoitaisi 

- pari henkilöä liikenteen ohjaukseen ---- ? ei liene kynnyskysymys 

 

Asia jäi valitettavasti päättämättä, ns. pöydälle. Suurin syy oli se, että 

toimikuntaan puheenjohtajan avuksi ei löytynyt ketään halukkaita 

kokousväen joukosta. Nähtäväksi jää järjestetäänkö tänä vuonna kokko- 

tapahtumaa???? 
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Loppuvuoden tapahtumat:  

 

  Juha Happonen kysyi luontoretken järjestämisestä. Paikka on vielä auki, 

  mutta alustavasti on suunniteltu joko Loilanniemeä tai pururataa. 

  Tarkoitus on painattaa kysymykset IKI-levylle, joten ne kestäisivät sään 

  vaihtelua paremmin. 

  Ekumeeninen kirkkovaellus on elokuussa, kohde on vielä auki. 

  Ulkoilmaelokuvaesitystä harkitaan, riippuu tietysti myös Jari Hallamaan 

  aikataulusta. 

  Rantatulet on päätetty pitää 30.8., kulkurinkuusi –tapahtuma 29.11. ja 

  Myyjäiset/arpajaiset 15.12. 

  Lisäksi on suunnitteilla Kolhon historiasta kertova DVD-elokuva 

  Jarkko Jortikan ja Raija Auvisen yhteistyössä. 

 

  Näissä merkeissä puheenjohtaja päätti kokouksen:      

   

 

 

  ____________________________ _________________________  

 Tuula Juurakko  Marko Lipsonen 

 uh.joht.   varapuh.joht. 

 

 

 

 

 

JAKELU Osanottajat 

 

TIEDOKSI   Kolhon kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet 

 MLL:n edustaja 

 RATAM 

 Mänttä-Vilppulan nuorisotoimi 

 

PS. Tiina, toimitatko Vihurille tiedoksi 

 Jari, toimitatko palokunnalle tiedoksi 

 

 Kiitos, Tuula 

 

 


