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VAPAA-AJAN ASUKASTOIMIKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Perjantai 27.8.2021 kello 15.00 
Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
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 
Heikkinen Päivi jäsen (kh:n nimeämä) ☒ paikalla ☐ etäyhteys ☐ poissa 
Hotti Anu jäsen (kh:n nimeämä) ☒ paikalla ☐ etäyhteys ☐ poissa 
Koukkari Mika 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 2017-2021 ☒ paikalla ☐ etäyhteys ☐ poissa 
Arttu Matilainen sihteeri 2021- ☐ paikalla ☐ etäyhteys ☒ poissa 

 
Kunnanhallitus on 23.8.2021 kokouksessaan valinnut kunnanhallituksen edustajaksi 
vapaa-ajan asukastoimikuntaan Pekka Annalan, Päivi Heikkisen sekä Mika Koukkarin ja 
toimikunnan sihteeriksi rakennustarkastajan. Tähän tapaamiseen kutsutaan sekä 
toimikauden 2017-2021 jäsenet että nyt valitut jäsenet. 

 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

1. Kesätreffien palautepalaveri 
Käytiin läpi kesätreffien järjestelyt. Väkeä oli mukavasti, joskin ehkä aikaisempia 
vuosia vähemmän. 
 

2. Pestuumarkkinat 
Sovittiin, että VASTA:n edustajat ovat paikalla pestuumarkkinoilla kunnan info-teltalla 
lauantaina klo 13 alkaen ja sunnuntaina klo 12 alkaen. 
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3. VASTA:n toiminnan jatkosta keskustelu 
Toimikunta kävi aiheesta keskustelun todeten, että tilaus toimikunnalle on ollut vahva 
ja kunnan tuki toiminnalle vahva. VASTA tulee linjaamaan tulevan valtuustokauden 
toimintaansa rinnakkain kunnan strategiatyön kanssa ja kannustaa kaikkia vapaa-
ajan asukkaita osallistumaan strategiatyöhön liittyviin kyselyihin. 
 
Strategiakokouksen ajankohdaksi päätettiin 2.12.2021 kello 15.00. 
 

4. Järjestäytyminen 
VASTA:n puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle valittiin Tiina Laitinen ja 
varapuheenjohtajaksi Pekka Annala. 
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