
 

Aika: Ti 15.2.2022 klo 17.30 
 
Paikka: Asukastupa Vehmersalmi 
 
Läsnä: Jarmo Mustonen, Henna Härkin-Korhonen, Topi Kortelainen, Juha-Pekka 
Miettinen, Katja Miettinen, Arja Iivarinen, Mika Hämäläinen, Päivikki Ojalehto, Jyrki 
Knuutinen, Juha Torvinen 
Etänä: Mauno Kumpulainen, Juha Heikkinen 
Poissa: Jonna Rissanen, Teemu Rissanen, Pertti Iivanainen, Pasi Mankki 
 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
- Varapuheenjohtaja Jarmo Mustonen avasi kokouksen klo 17.32 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Asialista lähetetty Whatsapin kautta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
- Kokouspalkkio maksetaan kaikille kokouksessa läsnäolleille, koska kaikki ovat 
kutsuttuina paikalle messuille osallistumiskartoituksen vuoksi.  
 
3. Muistion tarkastajat 
- Muistion tarkastajiksi valittiin Topi Kortelainen ja Juha-Pekka Miettinen 
 
4. Edellisen kokouksen päätökset ja niiden hyväksyntä 
- Luistelu- ja hiihtokoulun kustannusten kattaminen yht. 289,12€ 
Päätös: Päätimme hyväksyä luistelu- ja hiihtokoulun kulujen kattamisen 
kokonaisuudessaan 
 
- Vehmersalmen alueseurakunnan hakemus Joel Hallikaisen esiintymisvierailusta 
Vehmersalmen pitäjäraadin osuus 1100€ 
Päätös: Päätimme hyväksyä esiintymisvierailun Vehmersalmen osuuden kulujen 
kattamisen 1100€ kokonaisuudessaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Avustushakemukset 
 
 - Kylän asiointikyydit vanhuksille kauppa/pankki/posti/kirjasto ym. Asiointiin 1500€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä asiointikyytien kustannusten 1500€ kattamisen 
kokonaisuudessaan 
 
- Syyskauden vesijumppa kyydit Vehmersalmelta (Puutosmäki-Räsälä-Vehmersalmen 
tori- Kylmälahden kautta Siilinjärvelle Fontanellaan) 1400€ 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä vesijumppien kyytien kattamisen 1400€ 
kokonaisuudessaan 

 
- Kevätkauden vesijumppa kyydit 1500€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä kevätkauden vesijumppien kyytien kattamisen 

1500€ kokonaisuudessaan 
 

- Asiointibussi/kulttuuribussi Kuopioon tammikuu-heinäkuu 2800€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä asiointibussi/kulttuuribussin kustannusten 
kattamisen 2800€ kokonaisuudessaan 
 
- Matkakustannukset teatterimatkalle Nilsiän Louhosareenalle 500€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä matkakustannusten kattamisen 500€ 
teatterimatkalle kokonaisuudessaan 
 
- Kukat kukkalaatikoihin torille, terveyskeskuksen liittymään, Pappilan risteykseen ja 
Leppävirrantien risteykseen 600€ + 750€= 1350€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä kukkien kustantamisen kukkalaatikoihin 
kokonaisuudessaan 1350€ 
 
- Asiointikyydit Kuopioon elokuusta joulukuulle 1x/kk + yksi konserttimatka esim. 
Vanhustenviikolle. Nuorille lokakuulle tai erikseen sovittavana aikana yksi reissu 
Kuopioon. 2500€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä asiointikyytien kattamisen 2500€ kokonaisuudessaan 
 
- Vehmeriläinen- lehden lisä avustus 1000€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä Vehmeriläinen- lehden avustamisen 1000€ 
kokonaisuudessaan 
 
- Frisbeegolf-radan kunnossapidon vuosikustannukset 1500€ 
PÄÄTÖS: Pyydämme lisäselvitystä KOY Vehmersalmelta radan käyttäjämäärästä ja 
mahdollisista radan muutostöistä. Päätimme hyväksyä 1500€ kunnossapidon 
vuosikustannukset kokonaisuudessaan 



 

- Jos frisbeehuutokauppa toteutuu, niin tarkistetaan avustuksen määrä jos 
huutokaupasta tulee tuottoja 
 
- Roinilan hoitokodin kyytiavustus retkelle JoutaVillaan 300€ (pienlinja-auto 180€ ja 
vierailu JoutaVillassa 150€) 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä kyytiavustuksen JoutaVillaan 300€ 
kokonaisuudessaan 
 
6. Messut ja niihin osallistujat, ei koronapassia 
- Helsingin oma mökki- messut 7-10.4.2022 messukeskuksella. Messuille lähdössä 
Vehmersalmelta Mauno Kumpulainen, Jarmo Mustonen, Veikko Savolainen ja Riitta 
Junnila-Savolainen. Mukaan mahtuu vielä, ilmoittautumiset Jarmo Mustoselle 
maaliskuun alkuun mennessä. 
 
- Kuopion rakenna ja asu messut Kuopiohallissa 9-10.4.2022. Ilmoittautumiset 
mukaan messuille lähdöstä Jarmo Mustoselle maaliskuun alkuun mennessä. 
 
7. Muut asiat 
 
- Kokouspalkkiot 
 - Mauno Kumpulainen laittaa kaikille sähköpostiin linkin missä voi käydä 

täyttämässä tiedot palkkionmaksua varten, jos palkkiot eivät ole tulleet 
 
- Perehdytys 
 - Jarmo Mustonen laittaa sähköpostiin linkin perehdytyksestä 
 
- Vehmersalmi päivät 

- KOY järjestää työryhmän Vehmersalmi päivien järjestämistä varten 
 - Ajatuksena ruokakojuja torille, rantaan jotain tapahtumaa ym. Haluaako joku 

pitäjäraadista mukaan työryhmään? 
 
- Kesävehmeriläinen- lehti ilmestyy 5.5.2022, jos haluaa lehteen juttuja niin valmiit 
aineistot tulee lähettää viimeistään 27.4.2022 ja taitettavat aineistot viimeistään 
22.4.2022 Jarmo Mustoselle 
 
- Nuorisotalo Majakan tilanne: Majakasta ei ole tehty minkäänlaista lopettamis- tai 
purkamispäätöstä. Talosta tehty tarveselvitys, joka etenee hankesuunnitteluun. 
Hankesuunnittelu on loppusilausta vaille valmis. Vuonna 2019 tehty 
ympäristöterveyshuollon tarkastus, jossa todettu suuria huolenaiheita, jotka 
kohdistuu sille puolelle joka ei ole virallisessa käytössä. Keväällä 2022 tulossa 
ympäristöterveyshuollon uusintatarkastus. Jos tilat menevät käyttökieltoon 



 

ympäristöterveyshuollon tarkastuksessa, mahdollisia väistötiloja (mahdollisen 
korjauksen ajaksi) on suunniteltu alustavasti Vehmersalmen koululle. 
 
Kokouksen päättäminen 
- Varapuheenjohtaja Jarmo Mustonen päätti kokouksen klo 18.45 
 
 
Muistion tarkastajat  
 
 
 
Topi Kortelainen         Juha-Pekka Miettinen 
 
 
 
 


