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Kokoustiedot
Aika

ti 14.05.2019 klo 18.00 – 19.50

Paikka

Karttulan yhteispalvelupiste, Jussintupa, Kissakuusentie 6, 72100
Karttula

Jäsenet

Hannu Halonen, puheenjohtaja
Tarja Kantoluoto
Veijo Karkkonen
Merita Kaunisto
Marjut Kokkonen
Matti Sihvonen

Muut osallistujat

Mauno Reittu, varajäsen
Tuulikki Vesterinen, varajäsen
Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1–5

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Veijo Karkkonen

Tarja Kantoluoto

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarja Salmi
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä pöytäkirjan asioiden 1 – 5 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
Tilaisuuden aluksi nautittiin kakkukahvit ja keskusteltiin vapaamuotoisesti Karttulan pitäjäraadin alkutaipaleesta, aikaansaaduista asioista ja tulevaisuudesta.
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Karkkonen ja Tarja Kantoluoto.

3

Avustuskäytännöt, pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Kerrattiin Kuopion kaupungin yhdistyksille ja toimijoille tarjoamat
avustukset (yleisavustus, erikoisavustus, talkooraha ja tapahtumaavustus). Kaupungin olemassa olevat avustusväylät ovat alueen toimijoiden ensisijainen rahoitustaho.
Keskusteltiin yleisesti Karttulan pitäjäraadille tulleesta Syvänniemen
kyläyhdistys ry:n kunnostushankeavustuspyynnöstä (liite 1). Hanke
on hyvä esimerkki kaupungin ja alueen aktiivisen toimijan välisestä
yhteistyöstä.

4

Toiveet ja terveiset uudelle pitäjäraadille
Toivottiin, että myös uusi pitäjäraati jatkaa Karttulan pitäjäraati –
lehden tekoa. Nyt ilmestyvä lehti tuotettiin ostopalveluna ja jaetaan
suorajakeluna. Keskusteltiin myös jakelusta koulujen kautta.
Uudelle raadille on valittava tiedotusvastaava. Nykyisen tiedotusvastaavan muistettava kääntää pitäjäraadille tulevat sähköpostit uuteen
osoitteeseen (esim. yhteispalvelupisteeseen).
Uudet pitäjäraadit ottavat käyttöön uuden sähköisen toiminta-alustan/kehittäjäyhteisön, jossa toimijoina ovat kaikki pitäjäraatilaiset ja
mukaan rekrytoitavat 60 – 80 henkilöä. Alustan yhtenä tehtävänä on
mm. yhdistää ja osallistaa pitäjäraatilaisia. Asiasta tiedotetaan uusia
pitäjäraateja kesäkuussa.

5

Muut asiat
5.1

Karttulan kylätoiminta ry on lähestynyt Karttulan pitäjäraatia Ikäihmisten/autottomien virkistyspäivään 8.5.2019 liittyen (liite 2 ja 3).
Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä. Pitäjäraati on edellisessä kokouksessaan päättänyt korvata kyytijärjestelyt.

PÄÄTÖS

Karttulan pitäjäraati maksaa Ikäihmisten virkistyspäivään liittyvät
kahvi- ja ruokailukustannukset (60 hengelle).
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5.2

Muistutettiin pitäjäraatitoimintaan liittyvien kilometrikorvausten hakemisesta ennen pitäjäraatikauden päättymistä. Km-korvauslomakkeet tarkkoine selvityksineen on toimitettava aluesihteerille 31.5.
mennessä.

5.2

Maaseudun Sivistysliitto järjestää osallisuuskoulutuksen uusille pitäjäraadeille ti 21.5.2019 klo 18.00 alkaen Kuopion kansalaisopistolla,
os. Puistokatu 20, 70110 Kuopio.

5.3

Kissakuusen koulu on toiminut noin vuoden, ja karttulalaisia on pyydetty osallistumaan kyselyyn koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kysely on avoinna verkossa 26.5.2019 saakka. Karttulan Jussintuvalta löytyy myös paperisia vastauslomakkeita. Asukastuvan
henkilöstö auttaa vastaamisessa.
Pitäjäraatia on pyydetty kommentoimaan kyselyn tuloksia. Kesäkuussa 10.6. järjestetään Kissakuusen koululla avoin työpaja, jossa
pohditaan Kissakuusen koulukeskuksen kehittämistarpeita tarkemmin. Syyskaudella on tarkoitus viedä toiveita käytäntöön.
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BD419B96ABD3023B
Lisätietoa antaa: Kuopion kaupunki, kehityspäällikkö Mirja Wihuri
0447185052 tai etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi.

