
  PÖYTÄKIRJA 1/2016 

 
Aika: Torstai 24.3.2016 klo 16-18 
Paikka: Rämäkkä 
Läsnä: Kari Paananen, pj. 
 Lauri Hintikka 
 Eero Rantala 
 Pirkko Annala, siht. 
Asiat: 
Kokouksen aluksi Rämäkkä Holidays Oy:n yrittäjä Joni-Matti Kuikka esitteli yrityksen toimintaa ja 
tulevaisuuden suunnitelmia. 
 

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 

 
2. Vapaa-ajanasukastoimikunnan seuraamien, tärkeimmiksi nimeämien kehityshankkeiden 

tilanne 
 
2.1. Rakennusjärjestys 

Toimikunta pitää tärkeänä, että edelleen keskeneräinen uudistus saadaan 
mahdollisimman pian ehdotusvaiheeseen ja voimaan.  

  
2.2. Kotisivu-uudistus 

Toimikunta näkee, että Rautalammin ja kansallispuiston markkinoinnin kannalta on 
välttämätöntä, että ajanmukaiset ja –tasaiset kotisivut ovat tulevana kesänä 
käytössä. Vapaa-ajanasukastoimikunnan sivujen tulee sisältyä uusiin Rautalammin 
kunnan sivuihin. 
 

2.3. Torin muodostaminen Rautalammille 
Torialueen rakentumisessa ei talvella ole tapahtunut edistymistä. Torialuetta on 
Pikku-Nisun toripaikan kohdalta yritetty viime kesänä tasoittaa, mutta työ on kesken. 
Myyntipaikan kohdalla on laaja kuoppa, johon kertyy vesi ja joka talvella on 
vaarallisen liukas. Toivomme, että asia korjataan pian. VASTA toivoo, että kevään 
tullen nimetylle torialueelle pitserian päätyyn maalataan myyntipaikkoja osoittavat 
merkinnät. Lisäksi torille toivotaan ilmoitustaulua, johon Pikku-Nisun leipäkauppias 
on luvannut muiden torialueen käyttäjien kanssa luonnostella torialueelle säännöt. 

 
3. Kysely vapaa-ajanasukkaille 

 
Kysely toteutetaan yhteistyössä Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa opinnäytetyönä. 
Kyselyn lähtölaukaus pyritään saamaan kesäasukaspostituksen yhteyteen toukokuun 
puolivälissä. VASTA näkee tärkeänä, että kysely tavoittaa kaikki runsaat 1 700 
mökkiläistaloutta. Siihen tulisi voida vastata sekä sähköisenä kyselynä (kunnalla on 
käytettävissä wepropol-kyselymahdollisuus) että paperilla. Kyselyä markkinoidaan ja 
teetetään myös kesätreffeillä.  

 
4. VASTA:n kokouspalkkioiden (600€) jakaminen 

 
Kunnanhallitus on päättänyt, että vuonna 2016 VASTAn jaettavissa on 600 euroa 
(nostamattomien kokouspalkkioiden sijaan). Keskusteltiin erilaisista ideoista rahan 
jakamiseksi. Ideointia jatketaan edelleen. Pohdittiin, olisiko summaa mahdollista kasvattaa 
vapaa-ajan asukkaiden vapaaehtoisilla lahjotuksilla. Tämän vuoksi kunnasta tiedustellaan, 



  PÖYTÄKIRJA 1/2016 
onko mahdollista saada tietoon tilinumeroa, johon mahdolliset lahjoitukset summan 
kasvattamiseksi voitaisiin ohjata. 

 
5. Rautalammin kunnan ja vapaa-asukastoimikunnan yhteiset Kesätreffit järjestetään 

lauantaina 2.7. klo 10-12 osana Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtumia: 
 

 Toivotaan, että joku kunnan työntekijöistä vastaa kunnan osalta tapahtuman valmistelusta 
yhteistyössä Pirkon ja Tiinan kanssa.  
 

 Äänentoistoa halutaan parantaa siten, että ääni kuuluisi paremmin koko esittelykatosten 
rajaamalla alueella kunnanviraston pihalla, ei vain aivan lavan edustalla. HUB:n pihalle 
saakka äänentoiston ei tarvitse ehdottomasti ulottua. Toivotaan myös langatonta mikrofonia 
haastatteluja helpottamaan. Tämä vaatinee äänentoistolaitteiston lisäämistä mikä 
puolestaan lisää äänentoiston kustannuksia. 

 

 Tapahtuman arvioidut kustannukset, joihin toivotaan kunnan varautuvan: 
o äänentoisto 500,- (sis. äänentoiston parantamisen) 
o ohjelmanesittäjät ja oheisohjelma 200,- 
o markkinointi 100,- 

 

 Mökkiasumiseen (huolto, rakentaminen ym.) liittyviä kysymyksiä varten tapahtumaan 
toivotaan kunnan oma telttaa VASTAn esittelypisteen viereen. Toivotaan että teltassa on 
teknisen toimen väkeä koko ajan paikalla, jolta asioita voi kysyä suoraan. Jaettavaksi 
toivotaan luetteloa yrittäjistä yhteystietoineen (sovittu elinkeinoasiamiehen kanssa). 
Tietoiskuna toivotaan ajankohtaisia kuulumisia kansallispuistosta (matkailukoordinaattori). 
 

 Kahvituksen järjestäminen tapahtumassa on haasteellista, koska virastotalon sähköistys ei 
kestä ison kahvinkeittimen käyttöön. Kysytään, voidaanko sähköistystä parantaa.  

 

 Infolehtinen kesän aukioloista yms. kootaan edellisvuosien tapaan VASTAn ja kunnan 
yhteistyönä. 

 

 Lasten ohjelmaa toivotaan tapahtuma-aikaan lisää työpajan oheen; selvitetään asiaa MLL:n 
ja nuorisotoimen kanssa neuvotellen. Matin Puupajaa, hevoskärryajelua ja ratsastusta 
toivotaan edelleen. 

 
6. Muut asiat:  

6.1.  Kansallispuiston rakenteet kehittyvät edelleen tulevana kesänä. Jo nyt Kalajanvuoren 
         laavu ja nuotiopaikka sekä parkkipaikat on laajennettu ja uusittu upeiksi. 
6.2. Keskusteltiin Törmälän ja Kierinniemen suuntaan vedettävästä siirtoviemärin   
       rakennushankkeesta ja Saikarin puhdasvesilinjastosta. 
 

7. Ajankohtaisia asioita 
7.1.  TV-kanavat tulee Rautalammilla virittää uudelleen 7.4. alkaen.  
7.2. Yrjö Kaijärven syntymästä on 120 vuotta tänä vuonna. Meneillään on ”Neljä 
vuodenaikaa – taidetta Kaijärven sanoin” –näyttely Rautalammin museossa. 
7.3.  Talkoopäivä järjestetään 14.5. ja Puutarhamessut 28.5. 

 
8. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään toukokuussa parhaaseen korvasieniaikaan  (sovitaan 
myöhemmin). Mahdollista kesäkokousta suunniteltiin Kalajanjärven laavulle.  

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00 


