
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI 
  
Aika: Ti 21.6.2022 klo 17 
  
Paikka: Asukastupa Vehmersalmi 
  
Läsnä: Mauno Kumpulainen, Henna Härkin-Korhonen, Jarmo Mustonen, Arja Iivarinen, Juha 
Torvinen, Jonna Rissanen 
Etänä: Topi Kortelainen 
Poissa: Juha-Pekka Miettinen, Pasi Mankki 
  
ASIALISTA 
  
Kokouksen avaus 
       - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Muistion tarkastajat 

- Muistion tarkastajiksi ehdotettiin Arja Iivarista ja Juha Torvista. Ehdotusta kannatettiin ja Arja 
ja Juha valittiin muistion tarkastajiksi 
 
Hymy hanke 

- 22.6.2022 klo 18.30 asukastuvalla tehdään kyselytutkimus maaseutualueiden alue- ja 
palveluverkostokehittämiseen. Tietoa hyödynnetään kaupunkiseutusuunnitelmassa, 
palveluverkostosuunnittelussa, hyvinvointiohjelman ja - suunnitelman toteutumisen seurannassa 
 
Tulevat kokoukset 

- Kaupunki haluaisi tietää kokousten ajankohdan kuukautta aiemmin 
- Ilmoitus syksyn kokouksista lähidemokratiajaostolle 
- Seuraavat kokoukset 15.9 klo 17.30, 3.11 klo 17.30 ja 15.12 klo 17.30 

 
Avustushakemukset 

- Syvähiekan grillikatokseen valvontakamerat. Grillikatos on ollut viimeisen vuoden aikana 
ilkivallan kohteena, joten Rytökylä-Salmenrannan kyläyhdistys olisi hakkimassa 
valvontakameroita. Kamerat ja mokkula maksaa 384€, sähkötyöt ja tarvikkeet 250€ ja 
kuukausimaksu wifistä (arvio 6-9€), hinnat sis. alv. 24%. Haettu avustussumma on 750€ 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä investointikulut eli kamerat ja mokkula 384€ ja sähkötyöt ja 
tarvikkeet 250€ eli yhteensä 634€. Wifin kuukausimaksua emme kustanna. Ehtona avustuksen 
myöntämiselle on, että kamerat vakuutetaan, luvat hoidetaan kuntoon asianmukaisesti ja 
nimetään vastuuhenkilö, joka saa katsoa kameratallenteet. 

 
 

 



- Vehmersalmi päivät 2.7.2022 KOY Vehmersalmi hakee avustusta tapahtuman 
toteuttamiskustannuksiin 1000€. 

 
PÄÄTÖS: Pyydämme lisäselvityksen avustushakemukseen siitä, että mihin kaikkeen 
avustushakemuksessa mainittu summa on tarkoitus käyttää. Päätämme hakemuksen 
hyväksymisestä lisäselvityksen jälkeen. 
 
 

 
- Puutosmäen kesätorille tarvittaisiin toinen kahvipöytä ja toinen katoksellinen myyntipöytä. 

Puutosmäen kesätori on muutama vuosi sitten saanut pitäjäraadin kustantamana kahvi- ja 
myyntipöydän, joten samanlaisille olisi tarve. Tarjous pyydetty yrittäjältä Aimo Repo: Hinta 
806€ sis. alv. 24%.  

 
PÄÄTÖS: Kylän infotauluista pitäjäraati on maksanut vuonna 2020 3500€ ko. yrittäjälle eikä 
infotaulut ole vieläkään valmiit. Mauno ja Arja kysyvät yrittäjältä sopisiko jos jo maksetusta 
3500€ summasta vähennetään pöytien hinta 806€, jolloin Puutosmäen kesätori saisi 
pöydät. Päivitys tilanteeseen 22.6.2022: Aimo Repo ei vielä suostunut ehdotukseen. Asian 
selvittelyä jatketaan. 

 

 
Voisiko Tuula avata Majakka asiaa lisää? 
    - Tuula ei päässyt tänään paikalle. Yritetään keskustella asiasta seuraavassa kokouksessa 
  
Muut asiat 

- Puheenjohtaja kävi läpi kyselytutkimuksen tuloksia  
- Liisa Jokela on varannut pitäjäraadeille paikan Kuopion Rakenna ja asu messuille vuodelle 2023 

 
Seuraava kokous 

- 15.9 klo 17.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Juha Torvinen          Arja Iivarinen 

 
 


