
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI 

  

Aika: 20.12 klo 17 ruokailu, klo 17.45 kokous 

  

Paikka: Kyläbaari Vehmersalmi 

  

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

Kutsuttuna Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksestä Ate Savolainen ja Pasi Rissanen 

Etänä:  

Poissa: Jonna Rissanen, Teemu Rissanen, Pasi Mankki, Päivikki Ojalehto, Pertti Iivanainen, Juha 
Heikkinen 

  

ASIALISTA 

  

Kokouksen avaus  

- Puheenjohtaja Mauno Kumpulainen avasi kokouksen klo 17.45 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

Muistion tarkastajat 

- Muistion tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Miettinen ja Topi Kortelainen 

Taloustilanne 

- Sähköpostiviesti taloustilanteesta lähetetty kaikille raatilaisille  

- Rahaa käytetty n. 25000€. Laskuttamatta vielä Mustinlahden kylätalon ilmalämpöpumppu 2450€ 
sekä kustannus Vehmersalmen Wauhtiajoista n. 1500€ 

 



Toimintasuunnitelma 2023 

- Asiointikyydit + muut kyydit tammi-kesäkuu arvio n. 6000€, Wauhtiajot 3000€, 
vesijumppakyytejä kysynnän mukaan, Vehmersalmi päiviin osallistuminen 4000€, koulun tilojen 
käyttömaksuihin osallistuminen n. 500€ kevätlukukausi +500€ syyslukukausi, mahdollisesti 
avantouintiharrastuksen tukeminen, Vehmeriläinen lehti, kesäkukat + niiden hoito n.600-700€, 
kesäkukkien kastelu (vanhempainyhdistys hoitaa) 750€, Okra -messut n. 5000€, stipendi 
koululaisille 1-2kpl yht. 100€ , luistelu - ja hiihtokoulu 

Yhteensä n. 22000€ 

Avustushakemukset 

- Vehmerin kalakerho ry hakee keväälle 2023 500€ avustusta pilkkionkien (20-25kpl) 
hankkimiseen. Hinta sisältää onget, siimat ja vieheet. Kalakerho järjestää lapsille ja nuorille 
monia tapahtumia vuoden aikana. Tämä määrä pilkkionkia mahdollistaisi kokonaisten 
luokkien tai isompien ryhmien onkitapahtumien järjestämisen niin, että osallistujilla ei 
tarvitse olla mukana omia välineitä.  

PÄÄTÖS: Päätimme hyväksyä hakemuksen kulujen 500€ kattamisen kokonaisuudessaan 

 

Okra messut 

- Messut järjestetään Oripään lentokentällä heinäkuun toinen viikonloppu 5-8.7.2023. Oripää 
käyttää messuilta saatuja tuottoja kyläyhteisönsä hyväksi. Päätimme lähteä messuille mukaan. 

Vehmersalmi päivät 

- Osallistumme tapahtuman toteuttamiseen monin keinoin. Aloitetaan tapahtuman suunnittelu 
heti tammikuun alussa.  

Aimo Repo 

- Aimolta pyydetty ja hyväksytty tarjous 20.6.2022 kumotaan ja annetaan tehtävä toiselle, kts. 
kohta muut asiat. 

Muut asiat 

- 20.12.2022 kokouksen ruokailun kulut: Päätimme, että katamme kokouksen ruokailun kulut 
kokonaisuudessaan (n.500€). 

-Puutossalmen torille toripöydistä tarjous Heikki Saareralta: kavipöytä 450€ ja toripöytä 500€ sis. 
Alv 24%. Päätimme hyväksyä Heikki Saarelan tarjouksen. Näistä pöydistä pyydetty 20.6.2022 
tarjous Aimo Revolta, joka ei pysty pöytiä tekemään.  

 



Seuraava kokous 

- Sovitaan myöhemmin 

Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08 

 

 

Juha-Pekka Miettinen     Topi Kortelainen 

 


