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VAPAA-AJAN ASUKASTOIMIKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Keskiviikko 31.3.2021 kello 13.00 
Paikka Microsoft Teams -kokous 
 
Läsnäolijat  

Jäsenet asema paikalla 
Laitinen Tiina puheenjohtaja ☒ paikalla ☐ poissa 
Annala Pekka jäsen (kh:n nimeämä) ☒ paikalla ☐ poissa 
Hintikka Lauri jäsen (vapaa-ajan asukas) ☒ paikalla ☐ poissa 
Hotti Anu jäsen (kh:n nimeämä) ☒ paikalla ☐ poissa 
Paananen Kari jäsen (vapaa-ajan asukas) ☒ paikalla ☐ poissa 
Piltonen Mikko jäsen (kh:n nimeämä) ☐ paikalla ☒ poissa 
Poussu Hannu jäsen (vapaa-ajan asukas) ☐ paikalla ☒ poissa 
Rekula Anssi jäsen (vapaa-ajan asukas) ☒ paikalla ☐ poissa 
Rossi Hannes jäsen (vapaa-ajan asukas) ☒ paikalla ☐ poissa 
Vesa Pekka jäsen (vapaa-ajan asukas) ☒ paikalla ☐ poissa 

 
Muut kutsutut asema paikalla 
Iiro Lyytinen sihteeri ☒ paikalla ☐ poissa 
  ☐ paikalla ☐ poissa 

 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

1. Julkaisut ja viestiminen 
 

Vapaa-ajan asukkaiden lehti  
SavoGrow. on suunnitelma, että vapaa-ajan asukkaille tehtäisiin oma erillinen lehti, 
jonka sisältö olisi muutoin sama kaikilla, paitsi että kukin kunta saisi tehdä lehteen 
omat sisäsivut, joilla tiedotettaisiin kunkin kunnan omia vapaa-ajan asukkaita 
ajankohtaisista asioista. Noille sisäsivuille taitettaisiin Rautalampi-infon asiat. Pirkko 
lupasi tätä varmistaa. 
-Tänne Vastan esittely. Mitä haluamme meistä kertoa? 
 
- VASTA:n esittely tärkeä. Onnistumisista ja VASTA:n toiminnasta kertominen; 

Toimikunnan tehtävänä on toimia linkkinä vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan 
välillä. 



 Rautalammin kunta Muistio   2 (3) 
Kunnanhallitus         
Vapaa-ajan asukastoimikunta     
      31.03.2021 Julkinen 

 
 
 

 
RAUTALAMMIN KUNTA 
Kuopiontie 11 
77700 Rautalampi 

Vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 
etunimi.sukunimi@rautalampi.fi 

Y-tunnus 0172586-3 

 

o Kesätreffit 
o Kalastuslupa 
o Torin kehittäminen 
o Vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoasiat 
o VASTA:n tunnustus 
o Rakennusjärjestyksen laatiminen 

- Palvelutarjonnan esilletuominen. Erityisesti mökkitalkkaripalveluille tarvetta. 
 
1b juttu Rautalampi-lehteen 
Jutut yms toukokuun lehteen 10.5. mennessä, toki vähän aiemminkin, jos kerrot 
minkä verran tarviit tilaa, se olisi hyvä! 
Ja kun kunta postittaa kesäasukkaille lehden myös syys- ja joulukuussa, niissäkin voisi 
aina olla Vastan terveiset. (viesti Maritalta) 

 
2. Tapahtumat 

- Kesätreffit. Seurataan tilannetta, itse tapahtuman järjestäminen onnistuu lyhyellä 
varoitusajalla. 
- Pestuumarkkinat JUHLAVUOSI. VASTA mukana. Useampia sukukokouksia samaan 
aikaan. 
- Mansikkakarnevaalit 

 
Pekka Annala poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 13.58. 
 
3. Vastan tunnustus 
- ehdokkaat: Ravintola Nuapuri / Anssi Heikkinen, Ropola / Juhani Heikkinen, Rautalampi-
järven suojeluyhdistys. Ehdotuksia saa esittää lisää ja palataan valintaan seuraavassa 
kokouksessa. 
 
4. Vastassa jatkaminen 
- Kesätreffeillä etsitään VASTA:n toiminnasta kiinnostuneita. 
 
5. Savon villi länsi 
- vapaa-ajan asunnon vuokraus. Pyydetään Hannu Kumpulainen SavoGrowlta seuraavaan 
kokoukseen kertomaan hankkeesta. 
 
6. Muut asiat 
 
Tietoliikenneyhteydet 

-  



 Rautalammin kunta Muistio   3 (3) 
Kunnanhallitus         
Vapaa-ajan asukastoimikunta     
      31.03.2021 Julkinen 

 
 
 

 
RAUTALAMMIN KUNTA 
Kuopiontie 11 
77700 Rautalampi 

Vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 
etunimi.sukunimi@rautalampi.fi 

Y-tunnus 0172586-3 

 

  
Konnekosken kanava 

- Vesistöliikenteen kehittäminen 
 

 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Tiina Laitinen   Iiro Lyytinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 
  
Jakelu Kunnanhallitus 


