Kuopion kaupunki
Juankosken pitäjäraati

Pöytäkirja

1/2021

25.01.2021

Julkinen

1 (8)

Kokoustiedot
Aika

25.01.2021 maanantai klo 14:00 - 16:05

Paikka

Juankosken virastotalo III-krs kokous huone ja Teams-linkki

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Anja Korhonen, puheenjohtaja
Ivan Danilov
Kaarlo Hiltunen
Marjatta Kainulainen
Maritta Norberg
Elli Kähönen, etäosallistuminen

Muut saapuvilla olleet
Jouko Lösönen, etäosallistuminen
Jorma Matinniemi, asiakkuuspäällikkö,
Tilapalvelut
Liisa Jokela, aluekoordinaattori
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

1-5§

Allekirjoitukset
Anja Korhonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä

Juankoskella

Maritta Norberg

Ivan Danilov

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

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 3 – 5 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
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Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Juankosken pitäjäraadin toimintakertomuksen vuodelta 2020 käsittely.
Juankosken pitäjäraadin toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Juankosken pitäjäraadin kokouksen 25.1.2021 keskustelu ja muut
asiat
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1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Norberg ja Ivan Danilov.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Juankosken pitäjäraati

1/2021

5 (8)
3§

25.01.2021

§3

Asianro 8716/00.01.02.00/2019

Juankosken pitäjäraadin toimintakertomuksen vuodelta 2020 käsittely.

Vuosi 2020 oli pitäjäraadin toiminnan näkökulmasta haasteellinen. Keväällä hyvään valmisteluvauhtiin päässyt Oma Mökki-messuille osallistuminen
peruuntui koronaepidemian puhkeamisen takia.
Myös suunniteltu Torin teemavuoden järjestäminen ei onnistunut koronarajoitusten takia.
Merkillepantavaa on kuitenkin se, että tiukasta poikkeusolojen ja koronarajoitusten rytmittävästä vuodesta huolimatta pitäjäraati on onnistunut toimimaan kiitettävästi ja löytänyt uusia toiminnan muotoja sekä toteuttamaan jo vakiintuneita palveluja, kuten kulttuuribussitoimintaa yhdessä Riistaveden kanssa.
Keväällä ja kesällä toteutettu Kuopion maaseutualueiden liikkumista ja liikennepalveluja kartoittava käyttäjäkysely Wossikka työllisti raatilaisia
myös. Syksyllä järjestettiin vielä erillinen asukasilta maahanmuuttajille ja
ulkomaalaisille teemaan liittyen.

Liitteet

1

Juankosken pitäjäraati_toimintavuosi_2020 .pdf

Päätösehdotus
Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja talouden toteutuminen.
Päätös

Viime vuoden toiminnasta käydyssä keskustelussa todettiin, että koronapandemian puhkeaminen aiheutti radikaalit muutokset pitäjäraadin
toimintaan.
Torin teema vuotta ei voitu toteuttaa suunnitellusti, vain Muuruvedellä
päästiin järjestämään Muuruveden toritapahtuma 5.syyskuuta. Tapahtuma
oli oikein onnistunut ja mukaan saatiin laajasti taajaman kauppiaita ja
myyjiä.
Käytiin talouden toteuma läpi. Todettiin, että pyritään kehittämään talousseurantaa. Talouden osalta todettiin, että Oma mökki messujen markkinointimateriaalikustannuksista osa meni hukkaan, koska messuille ei voitu
lähteä.
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§4

Asianro 701/00.04.02/2021

Juankosken pitäjäraadin toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Puheenjohtaja on luonnostellut liitteenä olevaan pitäjäraadin toiminnan
vuosikelloon alustavasti keskeiset suunnittelun teemat. Vuoden 2021 kevät on tämän valtuustokauden aikana toimivien pitäjäraatien viimeinen
toimintakausi. Kesäkuun alusta aloittaa uusi kaupunginvaltuusto toimintansa ja silloin myös nähdään tarkemmin se, miten pitäjäraatitoiminta tulee jatkumaan.
Kevään toimintaa tulee osaltaan rytmittämään myös koronaepidemia, joka
hankaloittaa ainakin tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä.
Pitäjäraadeille on varattu kaupungin talousarvioon toimintamäärärahaa
30.000 euroa/raati ja 90.000 euroa kehittämisrahaa pitäjäraatien jaettavaksi.

Liitteet

2

Pitäjäraati vuosikello_luonnos2021_Juankoksi.pptx

Päätösehdotus
Keskustellaan vuoden toimintasuunnitelmasta luonnoksen pohjalta ja talousarviosta. Tehdään tarvittavat päätökset.
Toimintasuunnitelman laadinnassa olisi hyvä huomioida laajasti asukkaiden osallistaminen ja tiivis yhteistyö yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Päätös

Aivan aluksi todettiin, että toimintavuoden suunnittelu on vaikeaa vallitsevan koronatilanteen takia. Keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että
alku vuodesta keskitytään pienryhmätapahtumien järjestämiseen. Hyvänä
mallina ovat Omapiha-jumpat, joita järjestettiin viime keväänä koronaepidemian poikkeusolojen aikana. Selvitetään hyviä käytäntöjä tämän osalta.
Todettiin myös, että pitäjäraadin toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta
katsoen tulisi tänä vuonna päästä paremmin tietoiseksi kaupunkiorganisaatiossa meneillä ja valmistelussa olevista asioista. Jollain tapaa koordinaatiota tämän asian suhteen on parannettava.
Tiedotus ja yhteistyö paikallislehden kanssa:
Päätettiin, että tehdään 1-3 omaa tiedotussivua Koillis-Savoon. Ensimmäinen 31.3. Vaaliteema.
Oma Mökki - messut - ollaan mukana, mikäli ne järjestetään.
Vanhojen Tanssit- tuki oppilaskunnalle maksetaan sovitusti. Jäädään odottamaan toteutusaikataulua.
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Järjestetään Kulttuuribussimatkoja tilanteen ja koronarajoitusten mukaan.
Tämän vuoden toiminnan runkona pidetään liitteenä olevaa vuosikellosuunnitelmaa. Päätettiin myös jatkaa vuosikellossa olevien teemojen, painopisteet ja roolit, käsittelyä ja syventämistä.
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Asianro 643/00.01.02.00/2021

Juankosken pitäjäraadin kokouksen 25.1.2021 keskustelu ja muut asiat

Käydään läpi ainakin seuraavat keskeneräisten asioiden tilanne:
1) Tietoa toiminnan uudelleen suunnitelmista (sihteeriys yms)
2) Palaute Lähidemokratiajaoston 18.1. palaverista, Säyneinen
3) Iivolan kuntoutusaltaan toimintojen uudelleen käynnistys

Päätösehdotus
Käsitellään kokouksen keskusteluasiat ja muut esille tulevat asiat.
Päätös

Muutokset pitäjäraatien sihteerikäytännöissä ja resurssit:
Saatiin tiedoksi vastuupalvelualueen viranhaltijoiden ja henkilöstön kesken
pidettävä palaveri, jossa sovitaan pitäjäraadeille tuleva työresurssi. Palaveri pidetään 2.2. Aluekoordinaattori kertoi alustavan suunnitelman tehtävien järjestelystä.
Säyneisen koulun verstasrakennus toimii soveltaen siten, että tilassa voidaan säilyttää siellä olevat tavarat ja rakennuksen sisällä voidaan tilapalvelujen luvalla käydä 1.2. lähtien. Jorma Matinniemi selosti tilapalveluiden
ohjeistuksen asiaan.
Sovittiin, että Iivolan kuntoutusaltaan käyttöön liittyvän epäselvyyden ratkaisemiseksi pyydetään hyvinvoinnin palvelualueen asiakaspalvelupäälliköt
Kati Vähäsarja ja Saku Kekäläinen tutustumiskäynnille ja neuvotteluun.
Mukaan kutsutaan myös tilapalveluiden edustajana Jorma Matinniemi.

