Kuopion kaupunki
Karttulan pitäjäraati

Kokouskutsu

2/2019

13.3.2019

Julkinen

Kokoustiedot
Aika

ti 19.03.2019 klo 18.00

Paikka

Airakselan seurantalo, Airakselantie 593, 71490 Airaksela

Jäsenet

Hannu Halonen, puheenjohtaja
Pekka Boman
Tarja Kantoluoto
Veijo Karkkonen
Jussi Karhunen
Merita Kaunisto
Marjut Kokkonen
Merja Mikkonen
Margit Ropponen
Matti Sihvonen

Muut osallistujat

Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

3

Kehittämismäärärahahaku
- Karttulan nuorisotyöntekijät
- maaseutualueiden markkinointi

4

Karttulan pitäjäraadin taloustilanne
- vuoden 2019 toimintamäärärahan käyttö (2251,24 e)

5

Pitäjäkokous su 28.4.2019 klo 13.00
Kuopion kaupungin lähidemokratiamalliin kuuluvat pitäjäraadit valitaan alueella järjestettävässä pitäjäkokouksessa. 1.6.2017 nimettyjen pitäjäraatien toimikausi loppuu 31.5.2019.
Ennen toimikauden päättymistä tulisi pitäjäraatien järjestää alueellaan pitäjäkokoukset, joissa valitaan uudet jäsenet pitäjäraatikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021. Pitäjäkokouksen ajankohta on sunnuntai
28. huhtikuuta 2019. Kokoukset järjestetään samanaikaisesti kaikilla
pitäjäraatialueilla; Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä,
Riistavedellä ja Vehmersalmella.
Ensimmäisen pitäjäkokouksen järjestelyistä vastasi kaupunkiorganisaatio, pitäjäraatien toiminnasta annetun toimintasäännön mukaan
seuraavien kokousten järjestäminen on pitäjäraatien vastuulla.
Seuraavissa pitäjäraatien kokouksissa pitäjäkokouksen järjestämiseen liittyen on päätettävä seuraavista asiakokonaisuuksista:


Pitäjäraatitoiminnan jatkaminen, nähdäänkö toiminta tärkeäksi ja
mielekkääksi.
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Raadin kokoonpano, jäsenten lukumäärä
(5 – 10 jäsentä, henkilökohtaiset varajäsenet)



Kokouspaikat su 28.4.2019 ovat:
J: Juankosken koulu, Agora-Sali, Juankoskentie 24
K: Karttulan yhteispalvelupiste, valtuustosali, Kissakuusentie 6
M: Maaninkajärven koulu, ruokasali, Maaningantie 49
N: Nilsiän alakoulu, ruokasali, Syvärintie 48.
R: Riistaveden yläkoulu, ruokasali, Koulutie 12
V: Vehmersalmen koulu, ruokasali, Vehmersalmenkatu 27
Kokouspaikat on varattu klo 12 – 18, varsinainen kokous alkaa
klo 13.00.



Pitäjäkokoukseen liittyvä viestintä ja tiedottaminen:
Tiedottaminen ja viestintä toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja
pitäjäraatien kanssa seuraavasti:
Kaupungin puolelta toteutetaan paikallislehdissä + Savon Sanomissa markkinointiviestinnällinen kokonaisuus, johon kuuluu toimituksellinen ilmoitus printtilehdissä ja bannerimainontaa lehtien
verkkosivuilla. Lisäksi on varattu mainostila kaupungin sähköisten
ilmoitustaulujen verkostosta
Tämän lisäksi olisi hyvä, jos pitäjäraati toteuttaisi ainakin yhden
toimituksellinen ilmoituksen paikallislehdessä esimerkiksi huhtikuun alussa ja varsinaisen kokousilmoituksen 1 - 2 viikkoa ennen
kokousta.



Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kutsuminen johtamaan kokousta



Kahvitarjoilusta päättäminen



Pitäjäkokouksen ohjelma ja aikataulu, kokouskäytännöistä ja –
tekniikasta päättäminen
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Karttulan pitäjäraadin viestintä ja markkinointi
- Rakenna ja Asu –messut –palaute ja jatkot
- kesälehti
- Pitäjäkokouksen markkinointi (alk. 19.3., ilmoitustaulut)
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Muut asiat
- Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen kuulumiset (pj)
- Seuraava kokous
Tervetuloa!

