
VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI

Aika: To 4.11.2021 klo 17.30

Paikka: Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Vehmersalmi

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet: Mauno Kumpulainen, Henna Härkin-Korhonen, Jarmo Mustonen,
Juha-Pekka Miettinen, Arja Iivarinen, Jonna Rissanen, Pasi Mankki, Juha Torvinen,

Varajäsenet: Katja Miettinen, Topi Kortelainen, Teemu Rissanen

Kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.48

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja budjetti
- Kuopion kaupunki varmistaa pitäjäraatien budjetin joulukuun puolella

- Sirpa Miettinen KOY:n puolesta on laittanut seuraavia ehdotuksia avustuksista ensi
vuodelle: Asiointibussi/kulttuuribussi Mustinlahdesta 15x n. 5500€, kyydit
vesijumppaan Fonttanellaan n. 2x5 kertaa n. 3000€, kylän asiointikyydit n. 1500€,
tapahtumat (Vehmersalmipäivät, joulujuhla, venetsialaiset ym) n. 3500€,
tiedottaminen 3000€, kylän viihtyvyys (mm. Kukkalaatikot 750€), harrastustoiminnan
tukeminen n.1000€
- Näistä keskustellaan lisää seuraavissa kokouksissa

- 7-10.4.2022 Oma mökki- messut Helsingin messukeskuksessa, johon neljä
pitäjäraatia menossa

- Vuonna 2022 tarkoitus tehdä kehitysehdotuksia kaavoituksen suhteen, järjestää
tapahtumia

- Kylän infotaulut tulossa keväällä. Infotauluihin pyydetty tarjous PVC- levyistä: näistä
mahdollinen lisäkulu n. 1000€ (lisäkulu johtuu PVC:n hintojen noususta).

4. Vehmeriläinen- lehti



- Lehti julkaistaan 15.11
- Lehtiä jäljellä viime vuodelta n. 2000kpl, uusia painatetaan 5000kpl, joista osa
kevään messuja varten

5. Kylän jouluvalot
- Jonna Rissanen oli yhteydessä Kuopion kaupunkiin, josko saataisiin kylälle kausi-
/jouluvalot. Asiaa selvitelty ja kaupungin puolelta valoja ei tälle vuodelle enää ehditä
saada.

- Päätettiin, että toteutetaan jouluvalot tänä vuonna pitäjäraadin toimesta.
Perustetaan tätä varten työryhmä (Jonna, Pasi ja Topi), joka hoitaa valojen
hankinnan ja toteutuksen, budjetti tähän 1500€

6. Oma mökki messut- majoitusten varaaminen
-Messut 7-10.4.2022 Helsingin messukeskuksessa
- Tehdään Kuopion kaupungille esitys 10 henkilön majoituksen kustannuksista
- Messuille lähdössä ainakin: Jarmo Mustonen, Mauno Kumpulainen, Veikko
Savolainen, Juha Immonen, Topi Kortelainen

7. Toripöytien säilytyksen vuokrasopimuksen uusiminen
- Toripöydät talvisäilytyksessä Räsälänlahdessa Airi Puustisen varastotiloissa
- Hinta 40€/kk
- Päätettiin, että jatketaan sopimusta toistaiseksi voimassaolevana
- Puheenjohtaja Mauno Kumpulainen käy uusimassa sopimuksen

8. Avustushakemukset
- MLL Vehmersalmen avustushakemus koko perheen joulujuhlaa varten: 500€
esiintyjä juhlaan, 150€ lahjapussien sisältö, tarjoilut 200€ ja hygieniatarvikkeet
(maskit, käsidesit ym.) 50€ eli yhteensä 900€
- Asiasta keskusteltiin ja päätettiin yksimielisesti hyväksyä avustushakemus
kokonaisuudessaan

- Sirpa Miettiseltä tullut avustushakemus uusista kuntosalilaitteista: 4 laitetta +
asennus-, toimitus- ja matkakulut yht. 16 307,57€

- Asiasta keskusteltiin ja päätimme perustaa työryhmän, joka selvittää mitkä
laitteet tärkeimmät hankkia ensin ja ne hankitaan tämän vuoden budjetista.
Työryhmään kuuluu Mauno Kumpulainen, Jarmo Mustonen ja Henna Härkin-
Korhonen

-Päätimme tukea kuntosalilaitehankintaa seuraavien laitteiden osalta: S52H Matrix
Versa Back Extension Silver Outlet hinta 2070,00€ ja Vs_S711H_Black Matrix Versa
Jalan ojennus-/koukistuslaite, mattamusta hinta 3634,26€ eli yhteensä 5704,26€



- Puheenjohtaja Mauno Kumpulaiselle tullut hakemus koskien 25.11 ikäihmisille
järjestettävään konserttiin kyytejä Roinilan hoitokodista Kuopioon ja takaisin
Roinilan hoitokotiin.
- Asiasta keskusteltiin ja tulimme siihen lopputulokseen, että selvitämme
mahdollisuutta kimppakyytiin Vehmersalmelta lähtevään kyytiin ja
rahoitusvaihtoehtoa inva-kyyditykselle

- Sirpa Miettinen laittanut hakemuksen 25.11 ikäihmisille järjestettävään konserttiin
kyydeistä (Vehmersalmi-Kuopio), hinta kulttuuribussin hinnaston mukainen

9. Muut mahdolliset asiat
- Selvitetään paljonko rahaa tällä hetkellä jäljellä

- Qp- Resortin toimitusjohtaja on ollut yhteydessä Jarmo Mustoseen ja hän haluaisi
tavata Vehmersalmen pitäjäraadin

- Keskusteltiin Vehmersalmen satama-alueesta ja siitä, että aluetta pitäisi rueta
kehittämään - Mietitään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia asian tiimoilta - Jätetään
asia mietintään ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa

10. Seuraava kokous
- 2.12 klo 17.30

11. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37


