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Kokoustiedot
Aika

to 6.6.2019 klo 18.00 – 20.10

Paikka

Airakselan seurantalo, Airakselantie 593, 71490 Airaksela

Jäsenet

Antikainen Jaana
Halmetoja Emilia
Halonen Hannu, puheenjohtaja
Kantoluoto Tarja
Vehniäinen Kati

Muut osallistujat

Lyytinen Niilo
Parviainen Hanne
Reittu Mauno
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1–6

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Kuopiossa,

Jaana Antikainen

Emilia Halmetoja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin
verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko

pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä asioiden 1 – 6 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
Puheenjohtaja toivotti kaikki pitäjäraatilaiset tervetulleiksi ja kertoi
Airakselan kylätalon historiasta. Kaikki paikallaolleet raatilaiset esittäytyivät, ja kahvituksen lomassa aluesihteeri kertoi pitäjäraatikäytännöistä (kokouspalkkiot, kilometrikorvaukset, työryhmät, jne.)
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi (kutsu tullut vähintään 4 vrk ennen kokousta) ja päätösvaltaiseksi (yli puolet jäsenistä paikalla).

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Antikainen ja Emilia Halmetoja.

3

Työpajapäivän valmistelut/Kissakuusen koulu 10.6.2019
Ma 10.6.2019 pidettävästä Kissakuusen koulun työpajasta on tiedotettu virallisesti Kaupunkilehdessä sekä tiedote on jaettu ala- ja yläkoululaisille Wilman kautta. Tilaisuuden järjestäjä on kasvun ja oppimisen palvelualue.
Tilaisuus alkaa avoimin ovin klo 16.30 ja jatkuu työpajana klo 18.00 alkaen.
Pitäjäraatilaisia toivottu paikalle.

4

Syvänniemen osayleiskaavaehdotus/tiedoksianto/lausuntopyyntö
Taustaa

Kuopion kaupungin strateginen maankäyttö on valmistellut Syvänniemen kylää koskevan osayleiskaavaehdotuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019 Syvänniemen osayleiskaavaehdotuksen ja luonnosvaiheen kannanottoihin laaditut vastineet jatkotoimenpiteitä
varten.
Osayleiskaavan tavoitteena on yhtenäistää alueen maankäyttö ja tutkia kylämäisen lisärakentamisen mahdollisuudet Syvänniemen kyläalueella. Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että rakennusluvat alueella voidaan myöntää suoraan hyväksytyn yleiskaavan pohjalta. Toinen keskeinen tavoite on
ratkaista kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen päiväkodin ja alakoulun
sijoituspaikka kyläalueella.
Osayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 20.5. – 21.6.2019 Kuopion valtuusto- ja virastotalon asiakaspalvelupisteessä ja Karttulan toimipisteessä. Kaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.5.2019 Hermannintalolla. Aineisto on myös nähtävillä kaupungin internetsivuilla.
Karttulan pitäjäraatia on pyydetty antamaan mahdollinen lausunto Syvänniemen osayleiskaavaehdotuksesta. Kokouspäivään mennessä ei syvänniemeläisiltä ole tullut yhteydenottoa.
Päätettiin tiedustella tilannetta Syvänniemen kyläyhdistykseltä. 17.6.2019
mennessä tieto varapuheenjohtajalle, mikäli päätetään antaa lausunto 21.6.
mennessä. Hyväksynnät mahdolliseen lausuntoon tehdään sähköpostitse.
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Muut asiat
5.1

Karttulan Messutoimikunta on pyytänyt Karttulan pitäjäraadilta avustusta
27.7.2019 olevan tapahtuman (Karttulan toripäivät) järjestelykuluihin (lehtiilmoitus, arpajaisvoittojen hankinta, musiikki).
Tapahtumasta käytiin vilkasta keskustelua. Korostettiin toisaalta, että käytettävissä on kaupungin virallinen tapahtumatuki ja toisaalta sitä, että tapahtumaa voitaisiin kehittää yhdessä ja miettiä tapahtuman sisältöä enemmän.

PÄÄTÖS

Päätettiin tukea tapahtumaa lehti-ilmoituksen (Sisä-Savo 13.6. suurjako) hinnalla (284,00 e). Infotaan tapahtumajärjestäjää kaupungin tapahtumatuesta ja kehotetaan tapahtumajärjestäjää toimittamaan ohjelma ja
tilaisuuden osallistujamäärä pitäjäraadille. Lisäksi infotaan tapahtumajärjestäjää järjestelyistä yhteistyössä useamman toimijan kanssa tapahtuman kehittämiseksi.

5.2

Syvänniemen Hermanni ry on lähestynyt Karttulan pitäjäraatia tukipyynnöllä. Yhdistys haluaa tarjota teatterin tekemistä myös lapsille ja nuorille
(”Lasten Hermanni”) ja pyytää toimintaan avustusta.

PÄÄTÖS

Avustusta ei myönnetä, sillä rekisteröitynä yhdistyksenä Syvänniemen
Hermanni ry:llä on oikeus kaupungin myöntämään yhdistysten yleisavustukseen (kaupungin normaali avustuskanava). Infotaan yhdistystä kehittämään
toimintaansa hakemalla yhteistyökumppaneita toimintaansa (esim. lastenteatteritoiminta kansalaisopiston kurssiksi).

5.3

Tiedotusvastaavaksi valittiin varapuheenjohtaja Jaana Antikainen. Tiedotusvastaava ylläpitää nykyistä facebook-ryhmää, perustetaan myös ulkoinen
ryhmä, jossa tiedotetaan Karttulan pitäjäraadin asioista. Häiriötilanneviestintävastaavaksi kysytään edellisessä pitäjäraadissa tehtävään koulutuksen
saanutta Jyrki Viitasta.
Lehtityöryhmään lupautuivat Tarja Kantoluoto ja Emilia Halmetoja. Tiedotusvastaava vetää ryhmää ja on yhteydessä Jussi Karhuseen viestintäasioissa.

5.4

Taloustilanne (toimintamäärärahan käyttö tammi-toukokuu 2019)
Toimintamäärärahaa on käytetty tammi-toukokuussa 2019 yhteensä
5.776,26 e (alv 0 %)

5.5

Pitäjäraatikäytännöt (kokouspalkkiot, km-korvaukset)
Kaikki pitäjäraadin varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja kokouspalkkioon ja
varajäsenet, kun he sijaistavat poissa olevia varsinaisia jäseniä. Kokouspalkkio maksetaan, mikäli jäsen/varajäsen on ollut paikalla yli puolet kokousajasta. Kokouspalkkio on varsinaiselle jäsenelle 50,00 e/kokous ja puheenjohtajalle 75,00 e/kokous. Palkkiot ovat veronalaista tuloa.
Kaikki pitäjäraatilaiset saavat kilometrikorvaukset à 0,43 e/km osallistuessaan pitäjäraatitoimintaan (kokoukset, toimikunnat, työryhmät, koulutukset). Kilometrikorvaukset laskutetaan jälkikäteen km-korvauslomakkeella tai
sähköisellä lomakkeella (https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3251/lomake.html). Kilometrejä voi kerryttää samalle lomakkeelle usealta kuukaudelta (suositus laskuttamiselle on 2 – 3 kk:n välein), ja km-korvausperusteet on selvitettävä tarkasti ”lisatietoja” kenttään (esim. ”Karttulan
pitäjäraadin kokous 6.6.2019”).
Luottamushenkilöpalkkiot/kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan
tilille kahden kuukauden välein. Aikataulu on jaettu sähköpostin liitteenä,
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lisätietoja aluesihteeriltä ja kaupungin sivuilta: https://www.kuopio.fi/luottamushenkiloiden-sahkoinen-asiointi.
6

Kokouksen päättäminen
Seuraava Karttulan pitäjäraadin kokous pidetään keskiviikkona 21.8.2019
klo 18.00 alustavasti Riuttalan talonpoikaismuseossa. Kutsu kokoukseen lähetetään myöhemmin.
Kokous päättyi klo 20.10.

Hyvää kesää kaikille!

