
Kuopion kaupunki /    KOKOUSMUISTIO 

Vehmersalmen pitäjäraati  

 

Aika: 10.2.2021 klo 17.30 

Paikka: Vehmersalmen alueseurakunnan seurakuntakoti 

Läsnä: Veikko Savolainen puheenjohtaja 

Anneli Hartikainen 

Sari Tirkkonen 

Henna Härkin-Korhonen 

Mauno Kumpulainen 

Juha Immonen (sihteeri) 

Tuula Savolainen (kaupunginvaltuuston jäsen) 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi uudesta käytännöstä pitäjäraatien 

kokouksissa. Raadeilla ei ole enää kaupungin asettamaa koordinaattoria sihteerinä 

vaan raadin tulee hoitaa kokousmuistion laatiminen itse. Muistion allekirjoittavat 

kokouksen puheenjohtaja ja sihteerinä toiminut raadin jäsen. Liisa Jokela on 

toistaiseksi sairauslomalla, joten raadeilla ei ole varsinaista tukihenkilöä kaupungin 

organisaatiossa. Todettiin myös, että valtuustokausi päättyy tämän vuoden keväällä 

ja samalla tullaan järjestämään pitäjäkokous, joka valitsee myös uudet pitäjäraatien 

jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.  

 

2. Vehmersalmen kaupunginosayhdistys on hakenut avustusta Vehmersalmen 

palveluhakemiston laatimiseen ja julkaisemiseen. Haetun avustuksen määrä on 

4.000 euroa. Tietojen kerääminen hoidetaan talkootyönä. Painoksen määrä on 2.000 

kpl ja toteuttajana on SMARTONLINE OY. (Tarjous liitteenä.) Päätetiin  avustaa 

Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen palveluhakemistohanketta 

toteutuneiden kustannusten mukaisesti enintään 4000 euroa. 

 

3. Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksellä oli edellisessä raadin kokouksessa 

avustushakemus nuorisotalo Majakalle hankittavista elokuva- ja 

äänentoistolaitteista. Kokouksessa päätettiin hylätä hakemus ja kehotettiin 

yhdistystä kääntymään Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n puoleen Nuoriso Leader –

rahoituksen merkeissä. KOY:n edustaja oli saanut kuitenkin tiedon, ettei tuota 

Nuoriso Leader hankerahoitusta ole vielä käytettävissä. Raadin vpj Juha Immonen on 

tiedustellut asiaa Kalakukko ry:ltä (Jaana Paananen ja Sanna Happonen). Heidän 



mukaansa tuo Nuoriso Leader rahoitus on mahdollisesti tulossa ja voisi sopia hyvin 

tämän kaltaiseen hankkeeseen. Mikäli rahoitus ei toteudu voisi olla mahdollista 

toteuttaa Vehmersalmen laitehankinta myös Kalakukko ry:n omana 

hankerahoituksena. Näin ollen pitäjäraati ei ota avustushakemusta uuteen 

käsittelyyn. Mikäli hankkeeseen edellytetään omarahoitusosuutta voitaneen sitä 

harkita myöhemmin pitäjäraadin budjetista. Muita tutkittavia rahoituslähteitä on 

Olvi säätiö, koulun vanhempainyhdistys ja Aluehallintovirasto. 

 

4. Käytiin keskustelu Kuopin kaupungin ja Islab:in tekemästä virkamiespäätöksestä 

supistaa Vehmersalmen terveysaseman näytteenottopisteen palveluaikoja. Todettiin 

myös, että Vehmersalmen tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää 

varautua hyvinkin nopeisiin ja radikaaleihin muutoksiin. Kaupungin vuoden 2021 

toimintasuunnitelmassa on mm. palveluverkoston tarkastelu.  

 

5. Juha Immonen kertoi Kuopion kaupungin sekä ympäristökuntien yhteisestä 

kyytipalveluhankkeesta.   

 

6. Oma Mökki messuja varten hankittu materiaali on varastoituna Vehmersalmen 

Tetrimäen tiloihin. Kuukausivuokraksi on sovittu 60 euroa kuukaudessa. Mikäli muut 

messuhankkeessa mukana olevat pitäjäraadit haluavat noutaa oman materiaalinsa 

itselleen niin se on mahdollista. Asiasta tulee sopia Tetrimän Jarmo Mustosen 

kanssa.  

 

7. Seuraava kokous 24.3.2021 klo 17.30 Vehmersalmen asukastuvalla. 

 

Kokousmuistion vakuudeksi: 

 

Veikko Savolainen   Juha Immonen 

puheenjohtaja    sihteeri 
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