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Kokoustiedot
Aika

ti 19.03.2019 klo 18.00 – 20.50

Paikka

Airakselan seurantalo, Airakselantie 593, 71490 Airaksela

Jäsenet

Hannu Halonen, puheenjohtaja
Tarja Kantoluoto
Veijo Karkkonen
Matti Sihvonen

Muut osallistujat

Tuomas Jukaranen, Merita Kauniston varajäsen
Ismo Vepsäläinen, Pekka Bomanin varajäsen
Tuulikki Vesterinen, Marjut Kokkosen varajäsen
Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1–7

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Tuomas Jukarainen

Ismo Vepsäläinen

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 – 7 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
1

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

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Jukarainen ja Ismo Vepsäläinen.

3

Kehittämismäärärahahaku
3.1

Aikataulu
Kehittämismäärärahahakut käsitellään lähidemokratiajaoston kokouksessa 23/24.4.2019 (pvm tarkentuu lähiaikoina). Hakemukset
on toimitettava aluekoordinaattorille 16.4.2019 mennessä.

3.2.

Karttulan nuorisotyöntekijät
Karttulan nuorisotyöntekijöille haetaan kehittämismäärärahaa palkkauskustannuksiin 2,5 kk keväälle 2019 (2 osa-aikaista nuorisonohjaajaa). Karttulan nuorisotyöntekijöiden palkkaus siirtyy normaalisti
oikealle palvelualueelleen tämän jälkeen.
Todettiin, että palkkakustannukset kuuluvat kullekin palvelualueelle
(ml. pitäjäraatien sihteerien palkat), ei maksettavaksi pitäjäraatien
kehittämismäärärahasta. Kehittämismäärärahan pääasiallinen käyttötarkoitus on kehittää oman raatialueen toimintoja.

3.3

Maaseutualueiden markkinointi
Aluekoordinaattori valmistelee maaseutualueiden markkinointikokonaisuuden, joka raatien hyväksynnät saatuaan olisi kaikkien pitäjäraatialueiden yhteinen kehittämismäärärahahakukohde.
Hanke koostuu kolmesta osasta: 1) sähköinen alusta pitäjäraatien
viestinnälle (toimittajana kaupungin puitesopimustoimittaja), 2) Keskisuomalainen-konsernin kanssa toteutettava markkinoinnillinen yhteistyö (sähköinen mainonta esim. Neste-huoltamoiden tankkauspisteissä, sähköisillä näyttötauluilla/Jumbo, IsoOmena, etc., paikallislehtien digilehdissä, jne.) ja 3) oma alueellinen markkinointi (esim.
Vehmersalmen tapahtumamarkkinointi, Maaningan Tuovilanlahden
erä- ja maaseutumatkailu, Riistaveden alueen markkinointitoimenpiteiden jatkot).
Puheenjohtaja toi esille Kuopion (Puijo, Airaksela) mahdollisen osallistumisen Savonia Ammattikorkeakoulun luotsaamaan kansainväliseen ”H2020 Ruritage” hankkeeseen, joka keskittyy maaseutualueiden kulttuuriperinnön vaalimiseen ja maaseutualueiden elinvoiman
kehittämiseen. Lisää hankkeesta: https://cordis.europa.eu/project/rcn/216073/factsheet/fr
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3.4

Muita hankeideoita

3.4.1

Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen kumppanuuspöydässä tullut esiin idea ikäihmisille suunnatusta Karttulan maaseutukierroksesta, jossa huonosti liikkuvia ikäihmisiä haetaan kotoa tutustumaan
Karttulaan esim. Autuaanlammelle ja Riuttalaan. Mukana toteuttajina
ovat mm. Karttulan seurakunnat ja kotipalvelu.
Karttulan pitäjäraati voi ostaa esim. tila/invataksit maaseutukierrokselle, onnistuu myös normaalista toimintamäärärahasta!

3.4.2

4

Kehittämismäärärahakohteeksi mietittiin myös Karttulan kylien ilmoitustaulujen uusimista (n. 10 kpl). Jokaiselle kylälle hankittaisiin kaupungin logolla ja kylän nimellä varustetut pleksilliset ilmoitustaulut.
Pyydetään alustavat hinta-arviot paikalliselta puusepältä, ja mietitään vielä toteutustahoa. Myös lupamenettely tarkistetaan.
Karttulan pitäjäraadin taloustilanne
Vuoden 2019 toimintamäärärahaa on käytetty tammi-helmikuussa
yhteensä 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:
5.1

Pitäjäraatitoiminnan jatkaminen, nähdäänkö toiminta tärkeäksi ja mielekkääksi
Karttulan pitäjäraati totesi, että toimintaa kannattaa jatkaa; hyvää
palautetta on tullut mm. nuorisopuolelta ja ikäihmisiltä. Toiminta
koetaan myös mahdollisuutena vaikuttaa.
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Raadin kokoonpano, jäsenten lukumäärä
Pitäjäraatien toimintasäännön mukaisesti pitäjäraateihin valitaan 5 –
10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Karttulan pitäjäraadin kooksi ehdotetaan 8 – 10 jäsentä. Pitäjäraatilaisten määrä päätetään varsinaisessa pitäjäkokouksessa.
Pitäjäraadin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan pitäjäkokouksessa, ei siis uuden pitäjäraadin ensimmäisessä kokouksessa.
Olisi tärkeä saada laaja edustus alueelta kaikista ryhmistä; 18 vuotta
täyttäneitä nuoria ja erityisryhmien edustajia kaivataan pitäjäraateihin. Tärkeää on myös raatilaisten yhteistyökykyisyys.

5.3

Kokouspaikat su 28.4.2019 ovat:
J: Juankosken koulu, Agora-Sali, Juankoskentie 24
K: Karttulan yhteispalvelupiste, valtuustosali, Kissakuusent. 6
M: Maaninkajärven koulu, ruokasali + auditorio, 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.

5.4

Pitäjäkokoukseen liittyvä viestintä ja tiedottaminen
Tiedottaminen ja viestintä toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja pitäjäraatien kanssa seuraavasti:
Kaupungin puolelta toteutetaan paikallislehdissä (Koillis-Savo, Pitäjäläinen, Sisä-Savo, Soisalon Seutu, Uutis-Jousi) + Savon Sanomissa
markkinointiviestinnällinen kokonaisuus, johon kuuluu toimituksellinen ilmoitus printtilehdissä 19.3. – 4.4. ja bannerimainontaa lehtien
verkkosivuilla 25.3. alkaen. Lisäksi on varattu mainostila kaupungin
sähköisten ilmoitustaulujen verkostosta viikolle 17.
Tämän lisäksi olisi hyvä, jos pitäjäraati toteuttaisi ainakin yhden toimituksellinen ilmoituksen ilmoitustauluilla/paikallislehdessä esimerkiksi huhtikuun alussa ja varsinaisen kokousilmoituksen 1 - 2 viikkoa
ennen kokousta.

5.5

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kutsuminen johtamaan
kokousta
Pitäjäkokouksen puheenjohtaja on valittava etukäteen vetämään kokousta, puheenjohtajaa perehdytetään kokousjärjestelyihin ja esim.
äänestysprotokolla on mietittävä etukäteen. Huomioitava, että pitäjäkokouksen puheenjohtaja ei itse voi olla pitäjäraatiehdokas.
Mietittiin sopivia puheenjohtajaehdokkaita (4 henkilöä), ja annettiin
toimeksianto kysyä suostumus vetämään pitäjäkokousta.
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Myös vähintään 6 ääntenlaskijaa on valittava ennen pitäjäkokouksen
alkua, esim. kahvituksen aikana.
Kaupunki järjestää sihteerin pitäjäkokoukseen.
5.6

Kahvitarjoilusta päättäminen
Alueen yhdistyksiltä/yrityksiltä pyydetään tarjous kokouskahvituksesta 60 henkilölle tarjoiluineen.

5.7

Pitäjäkokouksen ohjelma ja aikataulu, kokouskäytännöistä ja
– tekniikasta päättäminen
Pitäjäkokousten ohjelma on saman sisältöinen kaikilla raatialueilla.
Ehdokaslistat täydennetään/tehdään valmiiksi kokouspaikalla, mukana myös ennakkoilmoittautuneet.
Ennakkoilmoittautuminen käynnissä 14.3. – 25.4.2019 kaupungin
nettisivuilla: www.kuopio.fi/pitajaraadit.

6

Karttulan pitäjäraadin viestintä ja markkinointi
6.1

Rakenna ja Asu –messut –palaute ja jatkot
Rakenna ja Asu –messuille 2019 osallistui viisi raatialuetta: Maaninka
omalla 18 m2:n osastollaan ja Juankoski, Karttula, Riistavesi ja Vehmersalmi samankokoisella yhteisosastolla. Raatialueet pitivät osaston
sijaintia hyvänä (kaupungin osaston läheisyydessä).
Jaetun messuosaston kustannukset olivat noin 560,00 e (alv 0
%)/raatialue, markkinointimateriaalia (esitteet, kartat, seinätaulut,
lehti-ilmoitukset) hankittiin alueille tarpeiden mukaisesti.
Kävijämäärä sunnuntai-iltapäivällä pieni, muuten messuja pidettiin
onnistuneina: markkinointimateriaalia saatiin aikaiseksi (oma kyläesite ja Karttulan Yrittäjäkerho ry:n esite). Messujen aikana tuli kyselyjä Karttulan lomatonteista.
Karttulan pitäjäraati suhtautuu messuihin myönteisesti ja osallistuu
yhteisosastoon myös ensi vuonna.

6.2

Kesälehti
Karttulan pitäjäraati –lehti tehdään touko-kesäkuussa. Lehden sisällöksi mm. uuden raadin esittely, tarinoita, kesätapahtumia, blogityyppinen kirjoitus, juttu uudesta koulusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista (mm. koulun piha-alueen käytettävyys myös kouluaikana, koulun kesäaikainen käyttö). Lehden tekemiseen käytetään
nyt myös ostopalvelua.

6.3

Pitäjäkokouksen markkinointi, ks. yllä kohta 5.4
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Muut asiat
7.1

Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen kuulumiset
Puheejohtaja kertoi 25.2. pidetyn Kirkonkylät palvelukeskuksina –
hankkeen loppupalaverista: hankkeen parasta ja vaikuttavinta antia
olivat Karttulan eri toimijoiden kesken järjestetyt kumppanuuspöydät. Alueen toimijat (seurakunnat, Tarjoomo-hanke, jne.) ovat nyt
löytäneet toisensa ja yhdessä tekeminen on vahvistunut. Kirkonkylät
palvelukeskuksina –hankkeen projektipäällikkö Seija Korhonen pitää
Karttulaa esimerkkinä onnistumisesta hankkeessa eli Karttulalle asetetut tavoitteet saavutettiin hienosti.

7.2

Lyhyt keskustelu käytiin myös Karttulan postipalveluiden jatkumisesta.

7.3

S e u r a a v a k o k o u s pidetään alustavasti ti 14.5.2019,
joka on nykyisen raadin viimeinen kokous. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki jäsenet! Kokousjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin!

