
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI 
  
Aika: To 15.9.2022 klo 17.30 
  
Paikka: Asukastupa Vehmersalmi 
  
Läsnä: Mauno Kumpulainen, Jarmo Mustonen, Henna Härkin-Korhonen, Topi 
Kortelainen, Katja Miettinen, Juha Torvinen, Jonna Rissanen 
Etänä: Kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen 
Poissa: Juha-Pekka Miettinen, Pasi Mankki 
 
ASIALISTA 
  
Kokouksen avaus  
- Puheenjohtaja Mauno Kumpulainen avasi kokouksen klo 17.30 
   
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
Muistion tarkastajat 
- Muistion tarkastajiksi ehdotettiin Jonna Rissasta ja Topi Kortelaista,  ehdotusta 
kannatettiin ja Jonna Rissanen ja Topi Kortelainen hyväksyttiin muistion tarkastajiksi 
 
Rahatilanne 
- Rahaa tällä hetkellä käytettävissä n. 12300€  
- Tulevia maksuja: Turvakamera Syvähiekan grillikatokselle (n.700€) 
 
Avustushakemukset 
- Vanhustenviikon vanhusten päiväkonserttiin Kuopion musiikkikeskukselle 13.10 klo 
13 kuljetuskustannukset + kahvit 240€, yhteensä 540€. Kuljetus Vehmersalmi- 
(Mustinlahti tarvittaessa)- musiikkikeskus ja takaisin Vehmersalmelle. Haettu 
avustussumma 540€. 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen (540€)kattamisen 
kokonaisuudessaan. 

 
- KOY uusi torille ja laivarantaan info- ja yritystaulut kesäkuussa 2022. Yritystaulun 
mainokset eivät kattaneet kaikkia hankintakuluja. Hankintakulut olivat 1718,84€ ja 
tuotot 1432€, joten alijäämää jäi 286,84€. Haettu avustussumma 286,84€.  
 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen (286,84€) 
kattamisen kokonaisuudessaan. 

 
Infotaulut 
- Infotaulujen valmistus on aloitettu. 
 



 
Pitäjäkokous 
- Pitäjäkokous pidettävä huhtikuun 2023 aikana 
- Toimintakertomus vuodelta 2022 tehtävä 
- Pohdittava toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023 
 
Majakka 
- Kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen kertoi, että Majakasta ei ole tehty mitään 
päätöstä korjauksesta tai päätöstä palveluverkostoon liittyen. Asia tulee 
mahdollisesti käsittelyyn seuraavaan tai sitä seuraavaan lautakuntaan. 
  
Pitäjäraatien kehittämispäivä  
- Ideana, että pitäjäraadeista osallistuisivat kaikki (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet), 
tutustutaan toisiimme ja muihin pitäjäraateihin ja kehitetään toimintaamme 
- Järjestetään marraskuussa joku lauantai päivä, aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin 
 
Lähidemokratiajaoston terveiset 
- Mauno oli läsnä lähidemokratiajaoston kokouksessa kertomassa Vehmersalmen 
kuulumisia ja puhumassa mm. Majakasta ja teiden kunnossapidosta 
- Kolme keskeistä asiaa kokouksessa olivat viestintä, tilapalvelut ja tilojen käyttö 
 
QP-resortin vuokratila (varasto) 
- Varastotiloja on käytetty pitäjäraatien yhteisten messutavaroiden säilömiseen, 
vuokra tässä oli 200€/kk 
- Pitäjäraatien yhteiset tavarat siirtyvät QP-resortilta Mauno Kumpulaisen 
lämpimään varastotilaan, jossa vuokra 100€/vuosi 
 
KOY:n ja pitäjäraadin yhteistyö 
- Järestetään tutustuminen KOY:n ja pitäjäraadin kesken, tutustutaan toisiimme ja 
suunnitellaan yhteistyötä 
 
Muut asiat 
- Topi selvittää kylälle jouluvaloja kaupungin puolesta 
 
Seuraava kokous 
- 3.11 klo 17.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21 
 
 
 
 



Muistion tarkastajat 
 
 
 
Jonna Rissanen       Topi Kortelainen 
 

 


