
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI 

  

Aika: To 10.11.2022 klo 17.30 

  

Paikka: Asukastupa Vehmersalmi 

  

Läsnä: Mauno Kumpulainen, Jarmo Mustonen, Henna Härkin-Korhonen, Arja Iivarinen, Juha-Pekka 
Miettinen, Katja Miettinen, Topi Kortelainen, Mika Hämäläinen 

Katja Miettinen oli kutsuttuna paikalla, maksetaan hänelle kokouspalkkio. 

Etänä:  

Poissa: Pasi Mankki, Juha Torvinen, Jonna Rissanen 

  

ASIALISTA 

  

Kokouksen avaus  

- Puheenjohtaja Mauno Kumpulainen avasi kokouksen klo 17.30 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

Muistion tarkastajat 

- Muistion tarkastajiksi valittiin Katja Miettinen ja Juha-Pekka Miettinen 

Taloustilanne 

- Puheenjohtaja esitteli taloustilannetta. Tällä hetkellä rahaa käytettävissä n. 7900€ 

Avustushakemukset 

-Roinilan hoitokoti hakee matka- ja kahvikustannuksia vanhusten viikon konserttiin 13.10.2022. 
Haettava summa 500€. 



PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä kulujen 500€ kattamisen kokonaisuudessaan. Päätös tehty 
4.10.2022 viestien välityksellä. Päätös hyväksytty 10.11.2022 kokouksessa. 

 

-Koy Vehmersalmi hakee lentopallovuoron kulujen kattamiseen avustusta. Haettava summa 500€ 
(salivuokra 8,50€/h=17€/kerta, 23.11.2022-30.4.2023 väliselle ajalle, kerran viikossa). 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen kattamisen 500€ kokonaisuudessaan. 

 

-Vehmersalmen koulun välituntitoimintaan, eskaritoimintaan ja nuorisotilan iltatoimintaan ulkona 
haetaan avustusta 300€. Toiveina ulkoleluja mm. pulkkia, liukureita, lumilapioita, lumikolia, 
pehmoliukureita.  

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen 300€ kattamisen kokonaisuudessaan. 

 

-Wauhtiajoihin 2023 haetaan avustusta 3000€. Summa muodostaa aloitus- ja käyttöpääoman 
tapahtuman järjestämiseksi. Wauhtiajot on koko perheen tapahtuma, joka järjestetään 
Vehmersalmen urheilukentällä 2.7.2023. Tapahtuman tarkoituksena on kerätä varoja KYS:an 
lasten ja nuorten osastolle, sekä Vehmersalmen paikalliseen nuorisotyöhön ja ikäihmisten 
viriketoimintaan.  

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen 3000€ kattamisen kokonaisuudessaan. 

 

- Uusia toripöytiä Vehmersalmen torille. Heikki Saarelalta on pyydetty tarjous: 2kpl 
toripöytiä yht 1200€ sis alv. ja 1kpl kahvipöytä 450€ sis alv. Jos pöydän katoksen tekee joku 
toinen, tulee mahdollisesti lisäkuluja. Haettu avustussumma 1900€. 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen 1200€ kulujen kattamisen vuoden 2022 
määrärahoista ja 450€ kulujen kattamisen vuoden 2023 määrärahoista. 

 

- KOY Vehmersalmi hakee avustusta Vehmersalmipäivien tapahtumajärjestelyiden vajeeseen 
(lähinnä esiintymispalkkioista) yhteensä 613,80€ ja frisbeegolf radan 
kunnossapitokustannuksiin ja korien varastointiin yht. 1011,64€. Frisbeehuutokauppa ei 
toteutunut, mutta radan käyttäjiä ilmeisesti ollut hyvin (kirjallista tietoa tästä ei ole saatu). 
Pitäjäraadin aiempi päätös 15.2.2022 oli frisbeegolfradan vuosikustannuksiin 1500€, 
kustannukset jäivät alle sen. Haettu avustussumma yhteensä 1625,44€. 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen 1625,44€ kattamisen 
kokonaisuudessaan vuoden 2023. 



 

 

- KOY Vehmersalmi hakee avustusta Vehmeriläinen lehden tekoon keväälle ja syksylle 2023. 
Haettu avustussumma 4000€ 

PÄÄTÖS: Päätimme, että myönnämme avustushakemuksesta poiketen 2000€ suuruisen summan 
lehden kustannuksiin. 

 

- Vehmersalmen nuorisotoiminta hakee avustusta nuorisotilalla työskentelevien 
työvaatteiden ja sateenvarjojen painatuskustannuksiin. Painatuksen teksti olisi esim. 
“Turvallinen aikuinen” ja tulisi heijastavalla materiaalilla. Sateenvarjot tulisivat yleiseen 
käyttöön koulun henkilökunnalle välituntivalvontoihin. Haettu avustussumma yhteensä 
850€ 

PÄÄTÖS: Päätimme, että emme hyväksy avustushakemuksen kulujen kattamista. Katsomme, että 
nämä kuuluisi työnantajan hakkia. 

 

- Vehmersalmen nuorisotoiminta hakee avustusta kuukausittaiseen pitsaperjantai- 
tapahtuman järjestämiseen. Nuoret ovat itse toivoneet ko. tapahtumaa, joka 
järjestettäisiin joka kuukauden viimeinen perjantai (10kpl pitsaa/perjantai/kk). 
Nuorisotoiminta pyytää Kyläbaarista tarjouksen. Haettu avustussumma 1000€ 

PÄÄTÖS: Päätimme, että tämä hakemus on syksyn osalta hylätty. Keväälle uusi hakemus 
tarjouksen kanssa. 

 

- Asiointibussitoimintaan haetaan avustusta tammi-kesäkuulle 2023. 400€/kerta. Haettu 
avustussumma 2800€ 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen kattamisen 2800€ kokonaisuudessaan 
vuoden 2023 määrärahoista. 

 

      - Mustinlahden kylätalo hakee avustusta defibrilaattorin asennuksen ja varavoiman 
verkonvaihtovirtakytkimen hankintojen omakustannusten korvaamiseen. Haettu avustussumma 
632,10€ 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen 632,10€ kattmisen kokonaisuudessaan.  

 



       

- Vesijumpparyhmän kuljetuskustannuksiin haetaan avustusta tammi-maaliskuulle 2023, yhteensä 
5 kertaa. Haettu avustussumma 1450€. 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen kattamisen 1450€ kokonaisuudessaan 
vuoden 2023 määrärahoista. 

 

 

         - Mustinlahden ja Ukonlahden maa- ja kotitalousseura hakee avustusta Mustinlahden 
kylätaloon uuden ilmalämpöpumpun hankkimiseen hajonneen ilmalämpöpumpun tilalle. Haettu 
avustussumma 2450€ 

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä avustushakemuksen kulujen 2450€ kattamisen kokonaisuudessaan. 

 

Kehittämispäivän terveiset 

- Keskustelua kehittämispäivästä. Kaikki mukana olleet kertoivat omia kokemuksia päivästä. 
Yleinen mielipide oli, että kehittämispäivä oli hyvä.  

Vehmersalmi päivät 

- Osallistumme tapahtumaan. Tarkoituksena pitää palaveria ensi vuoden puolella Vehmersalmi 
päivien suhteen muiden toimijoiden kanssa.  

Kehittämisrahan käyttäminen 

- Selvitetään pystyykö kehittämisrahaa käyttämään mm. asiointibussin kustannusten kattamiseen. 
Mauno, Jarmo ja Henna tekevät hakemuksen kaupungille kehittämisrahan käytöstä. 

Koulun joulumyyjäiset 

- Mauno varannut pitäjäraadille pöydän koulun joulumyyjäisistä, paikkamaksu 10€. Tarjoamme 
myyjäisissä karkkia, Mauno hankkii karkit. 

Jouluvalot 

- Laitetaan viime vuonna olleet jouluvalot samalle paikalle tänäkin vuonna. 

Kukkalaatikoiden jatko 

- Anneli H ei jatka enää asian hoitamista 
- Tarjotaanko kastelurahaa korotettuna jollekin yhdistykselle? 



- Päätimme, että maksamme ensi vuonna kastelurahaa 750€ koulun 
vanhempainyhdistykselle 

- Mauno on yhteydessä Karvosen puutarhaan keväällä ja tilaa kukat 

Muut asiat 

- Keskusteltiin Vehmersalmen keskustaan suunnitellusta puistosta 

Seuraava kokous 

- Vuoden 2023 alussa, aika ilmoitetaan myöhemmin 

Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32 

 

 

_______________________  ____________________________ 

Katja Miettinen   Juha-Pekka Miettinen 

 


