
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI 
 
Aika: Ti 30.3.2022 klo 17.30 
  
Paikka: Asukastupa Vehmersalmi 
  
Läsnä: Mauno Kumpulainen, Henna Härkin-Korhonen, Katja Miettinen, Jonna Rissanen 
Etänä: Juha-Pekka Miettinen, Juha Heikkinen, Arja Iivarinen, kutsuttuna kaupunginvaltuutettu 
Tuula Savolainen 
Poissa: Jarmo Mustonen, Juha Torvinen, Pasi Mankki 
  
ASIALISTA 
  

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Mauno Kumpulainen avasi kokouksen klo 17.32 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Muistion tarkastajat 
- Muistion tarkastajiksi ehdotettiin Jonna Rissasta ja Katja Miettistä, ehdotusta kannatettiin 

ja Jonna Rissanen ja Katja Miettinen hyväksyttiin muistion tarkastajiksi. 
 

4. Avustushakemukset 
 

- Matka- ja kuljetuskustannukset linja-autolla teatteriesitykseen Nilsiän Louhosareenalle 
9.7.2022 yhteensä 520€, hakijana Vehmersalmen sydänkerho ja kirkkokuoro 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä teatteriesitykseen 520€ matka- ja kuljetuskustannusten 
kattamisen kokonaisuudessaan. 

 
- Nuorisotalo Majakalle materiaalikustannukset lapsille ja nuorille suunnattuun 

keppihevostoimintaan, keppihevosia 5kpl (25€/kpl), estetarvikkeita, puutarvikkeita, 
ruuveja yms. 100€, aurauskeppejä, estekeppejä tai agility esteitä 150€, kaikki yhteensä 
350€ 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä keppihevostoiminnan materiaalikustannusten kattamisen 
350€ kokonaisuudessaan 

 
5. Messupalaveri/ koulutus tarjoilut QP-resortilla 500€ (pitäjäraaitien yhteinen tapaaminen liittyen 

Kuopion rakenna ja asu-, sekä kevätmessuihin liittyen)  
- Messupalaveri/ koulutus pidettiin QP- resortilla 10.3.2022, paikalla oli vajaa 20 henkilöä ja 

etänä useampi henkilö 
- Lehdistöä oli etänä paikalla ja tekivät haastatteluja. Muutamaan lehteen menee juttu 
- Tarjoiluista muodostui 500€ kustannus: PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä tarjoiluiden kulujen 

kattamisen kokonaisuudessaan. 
 

6. Kevät- ja rakenna ja asu messujen kulut 



-  Messuliivit (Vehmersalmen osuus) 237,50€ (alv 0%), pysäköinti 31,80€/raati (yht. 159€), 
vaatesäilytys 14,52€/raati (yht. 72,60€), ruokaliput 193,20€/raati (yht.  966€), e-lippu messuille 
10,80€/raati (yht. 53,99€), näytteilleasettajakortit 29,70€/raati (yht. 148,50€), kaikki kulut 
yhteensä 517,52€/raati 

 
- Kevätmessuille tulevat limonadi ja marmeladi, kustannus on yht. 1000€, josta Jarmo              
Mustonen maksaa puolet, jolloin raadeille jää maksettavaksi 100€/raati (yht. 500€) 
PÄÄTÖS: Hyväksymme messujen kulut 517,52€/raati, sekä limonadin ja marmeladin 100€/raati 
kustannukset kokonaisuudessaan. 

 
7. Jarmo Mustosen työkulut  

- Jarmolla mennyt työaikaa n. viikko messujen selvittelyihin ja materiaaleihin. Jarmo 
laskuttaa raateja yht. max. 450€ + alv. eli 90€ +alv. /raati 
PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä Jarmo Mustosen työkulut 90€ +alv./raati kokonaisuudessaan. 
 

8. Muut asiat 
- Tuula Savolainen kertoi kuulumisia Kuopion kaupungin valtuuston kokouksesta, jossa 

keskusteltiin mm. Ukrainan tilanteesta. Sieltä tulossa Suomeen ja Kuopioon paljon lapsia ja 
heille kuuluu perusopetus. Kuopion ruutukaava-alueella on kouluissa vähän tilaa, joten 
tulevaisuudessa saattaa koululaisia sijoittua myös tänne maaseudulle. 
 

- Tuula Savolainen laittaa Whatsapp ryhmään linkin, josta voi käydä lukemassa valtuuston 
kokousmuistioita jne.  
 

- Navigaattori- hanke käy joka perjantai Vehmersalmen kirjastolla klo 9-15. ”Navigaattori on 
paikka, josta kuopiolaiset saavat asiantuntijan apua sopivien koulutus- ja uravaihtoehtojen 
löytämiseen.” kuopio.fi/navigaattori. Suunnitellaan messujen jälkeen, miten saadaan 
nuoret innostumaan navigaattorista. 

 
 
 

9. Seuraava kokous 
- Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

10. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 

 
 
 
 Muistion tarkastajat  
 
 
 
 
 

Jonna Rissanen    Katja Miettinen 
  
  



  


