YHDISTÄVÄ SILTA KYLÄLÄISTEN JA
KAUPUNKILAISTEN VÄLILLÄ
Pitäjäraadit: Kuopion liitoskunnissa on saavutettu kahdessa
vuodessa paljon hyvää (Jukka-Pekka Räsänen, SS 26.3.2019)
Yhteistyössä on voimaa. Kaksi vuotta sitten Kuopion liitoskuntiin perustetut
pitäjäraadit voivat ensimmäisen toimikautensa loppusuoralla katsoa melko
tyytyväisin mielin työskentelynsä tulosta, vaikka alkuun raatien toiminta oli
pitkälti uuden opettelua ja käytänteiden sisäänajoa.
- Mielestäni pitäjäraadit ovat lunastaneet paikkansa alkuihmetyksen jälkeen,
Riistaveden pitäjäraadin puheenjohtaja Anna-Maija Kämäläinen pohtii.
Ensimmäisellä toimikaudellaan pitäjäraadit ovat kehittäneet ja toteuttaneet
monimuotoisia asiakokonaisuuksia. Aikaansaannoksena on voinut olla esimerkiksi
joulupuuron tarjoaminen asukkaille joulun alla tai avustaminen kuljetuksissa ja
kahvituksissa. Toisaalta pitäjäraadit ovat olleet mukana kehittämässä myös hyvin
merkittäviä hankkeita, kuten robotiikan ja tietotekniikan jalkauttamista nuorten ja
ikäihmisten pariin ja osallistuneet lähikouluverkostosta käytyyn
päätöksentekoprosessiin.
Taistelu Kuopion koillisen alueen kouluverkon säilyttämisen puolesta oli etenkin
Juankosken, Vehmersalmen ja Riistaveden pitäjäraatien osalta toimikauden
näkyvintä työtä.
- Kyllä se kouluasia on merkittävin: Vehkalammin koulun säilyttäminen on yksi
tämän kauden kohokohtia. Ja Riistavedellähän se on vielä vaiheessa, koska tänne
halutaan uutta koulurakennusta ja monitoimitaloa, Kämäläinen huokaisee.
Mikäli kouluverkkoa olisi karsittu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti,
Muuruveden koulu olisi yhdistetty Juantehtaan kouluun ja Vehmersalmen
yläkoulutoiminta olisi siirretty Riistavedelle.

- Kouluverkkokysymyksessä meillä oli mielestäni merkittävä rooli, olimme
keskustelemassa useammassa tilanteessa ja lopputulos oli hyvä, Vehmersalmen
pitäjäraadin puheenjohtaja Juha Immonen toteaa.
Pitäjäraatien puheenjohtajat korostavat yhteistyön merkitystä.
Kouluverkkokysymyksessäkin ratkaisevan esityksen Kuopion kasvun ja oppimisen
lautakuntaan toi lautakunnan jäsen, Maaningan pitäjäraadin puheenjohtaja Kari
Loponen.
- Uskon, että pitäjäraatien toiminta on koettu tarpeelliseksi. Olemme tehneet
yhteistyötä: meillä on ollut muun muassa yhteisiä puheenjohtajiston kokouksia,
Loponen kertoo.
Pitäjäraatien kaupungille laatiman itsearvioinnin perusteella raadit kokevat
onnistuneensa aktivoimaan alueen asukkaita osallistumaan oman
elinympäristönsä kehittämiseen. Samoin käytännön pienet teot yhdistysten ja
asukkaiden suuntaan nostivat ihmisten tietoisuutta pitäjäraatitoiminnasta ja
vaikuttamisen mahdollisuudesta.
Esimerkiksi Riistaveden pitäjäraati panostaa paikkakunnan markkinointiin.
- Siinä olemme päässeet hyvin vauhtiin ja pyrimme tuomaan Riistaveden hyviä
puolia monipuolisemmin, paremmin ja isommin esille. Se palvelee asukkaita ja
yrittäjiä ja ehkä jopa houkuttelee uusiakin asukkaita, Kämäläinen iloitsee.
Vehmersalmen Juha Immonen myöntää, että toiminnassa on vielä paljon
kehitettävää, joskin kehitystä on paljon jo tapahtunutkin.
- Olemme kokeneet, että tämä on liitoskunnissa silta paikallisten asukkaiden ja
kaupungin päätöksenteko-organisaatioiden välillä.
- Kun kaupunki suunnittelee jotakin liitoskunnissa, se kysyy lausuntoa
pitäjäraadilta. Samoin jos asukkaat tekevät jotain paikallista aloitetta, pitäjäraati
vie asiaa eteenpäin. Tämä on kohtuullisen hyvin toiminut; toki kehitettävää vielä
on, jotta tätä tulisi muistissa pysyvä asia.

”Vehkalammin koulun säilyttäminen on yksi tämän kauden kohokohtia”, toteaa
Anna Maija Kämäläinen
”Uskon, että pitäjäraatien toiminta on koettu tarpeelliseksi”, kertoo Kari
Loponen
Pitäjäraadit – Yhteys päättäjiin


Pitäjäraadit tarjoavat alueen maaseudun asukkaille väylän kehittää alueensa
palveluita, demokratiaa ja elinvoimaisuutta.



Raadit toimivat kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston alaisuudessa.



Käytännön pienet teot asukkaiden ja yhdistysten suuntaan ovat nostaneet ihmisten
tietoisuutta pitäjäraatitoiminnasta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta.



Raadit ovat saaneet hyvää palautetta mm. uusista palveluista, kuten
kulttuuribusseista, jotka kuljettavat kerran kuukaudessa Kuopioon kulttuuri- ja
liikuntatapahtumiin.



Asukkaiden kanssa on yhdessä suunniteltu taajama-alueen ympäristöjä, vesistön
kunnostusta, hankittu välineitä lähiliikuntapaikkoihin, vaikutettu lähikouluverkostoon,
tutustuttu robotiikkaan erityisesti nuorten kanssa ja parannettu ATK-kansalaistaitoja.



Pitäjäraatien ensimmäinen 1.6.2017 alkanut toimikausi alkaa olla lopuillaan.



Uudet raadit toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021 valitaan 28. huhtikuuta
järjestettävissä pitäjäkokouksissa Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä,
Riistavedellä ja Vehmersalmella.

