
   PÖYTÄKIRJA 1/2017 
 
Aika: Perjantai 24.2. klo 15  
Paikka: Kunnanhallituksen huone, kunnanvirasto 
Läsnä: Kari Paananen (pj) 
 Lauri Hintikka 
 Tiina Laitinen 
 Juho Pahajoki 
 Pirkko Annala (siht) 
Asiat: 
 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
2. Hankkeiden tilanne 

- Rakennusjärjestysehdotus on viimeistä päivää lausuttavana. 
- Torin eteneminen on jälleen keskeytynyt asuinliiketaloselvitysten takia 
- Kunnan uudet kotisivut: haetaan VASTAn puheenjohtajalle ja sihteerille 

tunnuksia, joilla VASTAn osuutta sivuilla pääsee täydentämään 
 

3. VASTAn lausunto rakennusjärjestysehdotukseen  
-       Annettiin lausunto rakennusjärjestysehdotuksesta (liitteenä) 

 
4. VASTA:n kokoonpano valtuustokaudelle 2017 – 2021 

- Tiedossa on, että jatkamassa mielellään olisivat Pekka Vesa, Eero Rantala, 
Anssi Rekula ja Kari Paananen, joskaan hän ei puheenjohtajana. Lauri Hintikka 
jatkaa mikäli uusia kiinnostuneita ei löydy. Tiina Laitinen harkitsee vielä. 

- Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat uuden kunnanvaltuuston selviämisen 
jälkeen. 

- Päätettiin että ”Rautalammin vapaa-ajan asukkaat” –facebook-sivustolle 
puheenjohtaja tekee kirjoituksen VASTASta ja pyytää kiinnostuneita kertomaan 
asiasta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen VASTA tekee 
esityksen vapaa-ajan asukkaiden edustajista VASTAan. 

 
5. Kesäasukaskysely  

JAMK toteuttaa kyselyn tänä keväänä matkailukoordinaattori Anne Hyvärisen 
johdolla, kyselylomakkeet postitetaan toukokuussa vapaa-ajan asukkaiden 
kotiosoitteisiin.  
VASTA toivoo, että valtaosa kyselystä voitaisiin toteuttaa sähköisenä kyselynä 
(esim. kunnalla on käytössään wepropol-kyselyiden tekomahdollisuus) – toki 
paperilomakkeen täyttöönkin tulee olla mahdollisuus. Toivotaan, että vielä 
kesätreffeilläkin olisi mahdollisuus täyttää koneella kyselyä.  
Kysymyksiä ei kokouksessa ehditty käydä läpi, mutta Pirkko toivoo kommentteja 
kultakin vastalaiselta pikaisesti ja toimittaa kommentit edelleen 
matkailukoordinaattorille.  

 
6. Kesäasukastreffit  1.7. ja VASTAn tunnustus 
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- Päätettiin, että kesätreffien ajankohta on edelleen klo 10-12: pop up 

ravintolapäivä toteutuu kirkkopuistossa klo 11-13?, jolla pyritään tapahtumien 
porrastamiseen.  

- Tapahtumapaikka jäi vielä auki: keskustellaan kunnan kanssa pitäydytäänkö 
edelleen kunnanviraston pihalla (kahvituksen ym.takia) vai kokeillaanko esim. 
uimarantaa, keskusaukiota, museon puistoa? 

- Esitetään kunnanhallitukselle, että kesätreffeillä 2017 voitaisiin uudelleen jakaa 
ns. VASTAn tunnustus säästyneistä kokouspalkkioista. Viime vuonna VASTAn 
kokouksiin osallistui 17 kesäasukasta, 5 kunnan edustajaa ja kaksi viranhaltijaa. 
Viime vuonna VASTAn tunnustuksena myönnettiin 600 euroa Korholan 
kyläyhdistykselle 

 
7. Ajankohtaisia asioita 

- Tekninen johtaja valitaan 28.2. 
- Uusi kirpputori avautuu 4.3., samoin Kahvila Aurora Malisen taloon 

 
8. Muut asiat 

- Ei muita asioita 
 

9. Seuraava kokous 
- Seuraava kokous pidetään pe 26.5. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 
10 .Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 


