
 Rautalammin kunta Muistio   1 (2) 
Kunnanhallitus         
Vapaa-ajan asukastoimikunta     
      18.06.2021 Julkinen 

 
 
 

 
RAUTALAMMIN KUNTA 
Kuopiontie 11 
77700 Rautalampi 

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

Y-tunnus 0172586-3 

 

VAPAA-AJAN ASUKASTOIMIKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Perjantai 18.6.2021 kello 15.15 
Paikka Kerkonkosken Keidas 
 
Kutsutut  

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

 
Muut kutsutut asema paikalla 
Iiro Lyytinen sihteeri ☒ paikalla ☐ etäyhteys ☐ poissa 
Anu Sepponen kunnanjohtaja ☐ paikalla ☒ etäyhteys ☐ poissa 
Minna Merivalo kulttuurikoordinaattori ☐ paikalla ☒ etäyhteys ☐ poissa 

 
Kunnanjohtaja Anu Sepponen kertoi Rautalammin kunnan ajankohtaisista asioista. 

 
ASIALISTA 
 

1. VASTA:n tunnustus 
VASTA:n tunnustus päätettiin myöntää Rautalammin metsäeskarille. 
 
Perustelut: Normaalisti VASTA katsoo taakse päin ja valitsee tunnustuksen kohteen 
tekojen perusteella. Nyt katse on eteenpäin ja haluamme tukea metsäeskaria. 
Nuorissa on tulevaisuus ja mikä parempi paikka tälle kuin vihreän kullan pitäjä, 
Rautalampi. Haastamme kaikki entiset nuoret haluamallaan summalla tukemaan tätä 
oivaa hanketta. 
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2. Kesätreffit 
Käytiin läpi Kesätreffien järjestelyt. Kunnanjohtaja Anu Sepponen ja 
kulttuurikoordinaattori Minna Merivalo esittelivät tapahtuman yhteyteen 
suunniteltua Muuttomarkkinat-tapahtumaa. 
 

3. Pestuumarkkinat 
Keskusteltiin pestuumarkkinoista. Kulttuurikoordinaattori Minna Merivalo esitteli 
tapahtumaan liittyviä suunnitelmia. 
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