PÖYTÄKIRJA
Toimielin:

Vapaa-ajan asukkaiden toimikunta

Aika:

29.03.2018 kello 16.00

Paikka:

Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Numero:

1/2018

Läsnä:
Jäsenet

asema

paikalla

Paananen Kari

puheenjohtaja (v)

☒ paikalla ☐ poissa

Annala Pekka

varapuheenjohtaja (kh)

☒ paikalla ☐ poissa

Hintikka Lauri

jäsen (v)

☒ paikalla ☐ poissa

Hotti Anu

jäsen (kh)

☒ paikalla ☐ poissa

Laitinen Tiina

jäsen (v)

☐ paikalla ☒ poissa

Piltonen Mikko

jäsen (kh)

☒ paikalla ☐ poissa

Rantala Eero

jäsen (v)

☒ paikalla ☐ poissa

Rekula Anssi

jäsen (v)

☐ paikalla ☒ poissa

Rossi Hannes

jäsen (v)

☒ paikalla ☐ poissa

Vesa Pekka

jäsen (v)

☐ paikalla ☒ poissa

(v) = vapaa-ajan asukkaiden valitsema jäsen, (kh) = kunnanhallituksen nimittämä jäsen

Muut paikallaolijat

asema

paikalla

Lyytinen Iiro

sihteeri

☒ paikalla ☐ poissa

Sepponen Anu

vt. kunnanjohtaja

☒ paikalla ☐ poissa

Karhu Juha

rakennustarkastaja kunnanrakennusmestari

☒ paikalla ☐ poissa

Ennen kokouksen alkua kuultiin rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari Juha Karhua
meneillään olevasta kiinteistörekisteriselvityksestä sekä muista rakennusvalvonnan
ajankohtaisista asioista.
Lisäksi vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen esittäytyi toimikunnalle ja toimikunnan jäsenet
vastavuoroisesti kunnanjohtajalle.
1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kari Paananen avasi kokouksen kello 17.43.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttänee kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

4§

Kiinteistörekisteriselvitys
Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari Juha Karhu kertoo teknisellä osastolla parhaillaan
käynnissä olevasta kiinteistörekisteriselvityksestä.
Ehdotus: Selvitys merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

5§

Vastan tunnustus 2018
Vapaa-ajan asukkaiden toimikunta on vuosittain jakanut toimikunnan kokouspalkkioita vastaavan
summan suuruisen tunnustuspalkinnon.
Ehdotus: Vapaa-ajan asukkaiden toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
varaa Vastalle 600 euron suuruisen määrärahan säästyneitä kokouspalkkioita vastaan jaettavaksi
vapaa-ajan asukastoimikunnan tunnustuspalkintona Kesätreffeillä 2018. Samalla päätetään
tunnustuspalkinnon saajan valintamenettelystä.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

6§

Kesäasukaskyselyn tulokset (Liite 1)
Käytiin läpi kesäasukaskyselyn tuloksia. VASTA toivoi, että vapaa-ajan asukkaiden taloudellista
vaikutusta paikallistaloudelle voitaisiin tutkia. Lisäksi sovittiin, että VASTA:n toimintaan liittyviin
kysymyksiin annetut vastaukset toimitetaan toimikunnan jäsenille sähköpostitse.

7§

Kesätreffit 2018
Iiro Lyytinen vastaa suunnittelun käynnistämisestä. Hallinto-osastoa pyydetään osallistumaan
aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen. VASTA:n puolesta Kari Paananen ja Tiina Laitinen toimivat
yhdyshenkilöinä.

8§

Ajankohtaiset asiat
Torihanke
Meneillään olevaa torihanketta esiteltiin vapaa-ajan asukkaiden toimikunnalle. Toimikunta toi
esiin kylmäsäilytystilojen tarpeen torilla. Lisäksi painotettiin, että torialueen selkeään
rakenteeseen ja siisteyteen kiinnitetään huomiota alusta alkaen.
Osastosihteerin ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointi
Kunnan hallinto-osastolle rekrytoidaan parhaillaan osastosihteeriä. Lisäksi haetaan kulttuuri- ja
viestintäkoordinaattoria.

9§

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

10 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.5.2018 kello 16.00.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.

