
  PÖYTÄKIRJA 2/2017 
 
Aika: Perjantai 26.5. klo 13  
Paikka: Sillankorva, Kuopiontie 2 a 
Läsnä: Kari Paananen, pj. 
 Pekka Vesa, jäsen 
 Tiina Laitinen, jäsen 
 Pirkko Annala, siht. 
 
Marita Leskinen kertoi kokouksen aluksi Sillankorvasta ja esitteli taloa. 
 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta 

 
2. VASTAlle tärkeiden hankkeiden tilanne valtuustokaudella 2013-2017  

- uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin 25.4. 
- torin perustaminen ei ole läsnä olleiden tietojen perusteella edennyt; 

toivotaan että kunta tekee tarvittavat toimenpiteet jotta Rautalammille 
syntyisi tori 

- VASTA toivoo että sen pj. saisi tunnukset kunnan nettisivuille, jotta 
vastan tietoja olisi vaivatonta päivittää kunnan sivuilla. Tunnuksia on 
pyydetty jo aiemmin. 

- liikenneturvallisuutta edistävien toimenpiteiden toivotaan etenevän 
raitin varrella mahdollisimman pian tämän kesän aikana.  

 
3. VASTA:n kokoonpano valtuustokaudelle 2017 – 2021 

Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTA esittää uudelle kunnanhallitukselle, että se 
vahvistaisi toimikunnan kokoonpanon ensimmäisessä kokouksessaan 19.6., jotta 
uusi VASTA voisi esittäytyä kesäasukastreffeillä la 1.7.  
VASTA esittää että toimikunnan vapaa-ajanasukasjäseniksi nimettäisiin edelleen 
Kari Paananen, Tiina Laitinen, Pekka Vesa, Hannes Rossi, Lauri Hintikka, Anssi 
Rekula ja Eero Rantala.  
VASTA toivoo myös, että kunta nimeäisi kolme kunnan edustajiksi kolme toimintaan 
sitoutuvaa luottamushenkilöä, joilla mahdollisuuksien mukaan voisi olla esimerkiksi 
vapaa-ajanasukastausta.  
Lisäksi toivotaan, että VASTAn esittelijäksi nimettäisiin pysyväksi 
virkamiesedustajaksi jonkin hallinnonalan johtaja.  

 
4. Kesätreffit 1.7.2017 klo 10-12 

Ohjelmaan toivotaan mm. 
o tekninen johtaja kunnan teltalle vastaamaan mahdollisiin kesäasukkaiden 

kysymyksiin 
o mahdollisuutta vastata sekä paperilla että koneella (esim. sisätiloissa) 

vapaa-ajanasukaskyselyyn. 
o selvitetään olisiko mahdollista/järkevää pystyttää myyntikojut lähemmäs 

kirkkopuistoa, jossa suunnilleen samaan aikaan katuruokatapahtuma. 
 



  PÖYTÄKIRJA 2/2017 
 
Kunnanhallitukselta toivotaan, että se nimeäisi kunnan virkamiehistä 
yhteistyökumppanin, jonka kanssa kesätreffit voidaan valmistella. 

 
5. VASTAn tunnustus 

Kunnanhallitus on päättänyt myöntää 600 euroa laskuttamattomia VASTAn 
kokouspalkkioita VASTAn tunnustuksena kesätreffeillä myönnettäväksi. 
Keskusteltiin mahdollisista tunnustuksen saajista ja päätettiin, että tehdään 
spostiäänestys keskustelussa esille nousseiden kesken, jotta kaikki vastalaiset 
voisivat vaikuttaa tunnustuksen kohteeseen. Äänestysaikaa on viikko. 
 

6. Ajankohtaisia asioita 
Tulossa on jälleen vilkas tapahtumakesä. Erityisesti juhannukselta elokuun 
aktiviteettejä on tarjolla runsaasti, jotka on jälleen koottu viikko-ohjelmaan. 

 
7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään pe 30.6. klo 13 kunnanhallituksen huoneessa 
kunnanvirastolla, mikäli vastalaiset pääsevät jo tuolloin osallistumaan kokoukseen. 
Tavoitteena on, että uusia kunnan virkamiehiä pyydetään mahdollisimman 
kattavasti VASTAn vieraiksi tuolloin. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 


