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Kokoustiedot
Aika

ke 3.4.2019 klo 18.00 – 21.00

Paikka

Riistaveden yläkoulu, ruokasali, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja, sihteeri
Tapani Honkamaa
Maija Laukkanen
Eija Luostarinen
Arja Voutilainen

Asiat

1–7

Allekirjoitukset
Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Arja Voutilainen

Maija Laukkanen

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
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Voutilainen ja Maija Laukkanen.

3

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:
3.1.

Pitäjäraatitoiminnan jatkaminen, nähdäänkö toiminta tärkeäksi ja mielekkääksi.
Nähdään toiminta tärkeäksi ja mielekkääksi: nähdään toiminnan jatkaminen tärkeäksi, ollaan vasta saatu toiminta tekevään ja aikaansaavaan moodiin. Jatkossa toivotaan, että toiminta olisi vapaampaa
ja päätökset rahankäytöstä voitaisiin tehdä pitäjäraadin kesken. Yhdessä tekeminen on hauskaa.

3.2

Raadin kokoonpano, jäsenten lukumäärä
Raadissa 5 – 10 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet.

3.3

Kokouspaikat su 28.4.2019 ovat:
J: Juankosken koulu, Agora-Sali, Juankoskentie 24
K: Karttulan yhteispalvelupiste, valtuustosali, Kissakuusentie 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.
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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.
Koillis-Savossa toimituksellinen juttu 4.4. ja ilmoitus, varsinainen kokousilmoitus 1 - 2 viikkoa ennen kokousta.

3.5

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kutsuminen johtamaan
kokousta
Pitäjäkokouksen puheenjohtajana toimii Sirkku Kumpulainen.

3.6

Kahvitarjoilusta päättäminen
Kahvitarjoilusta pyydetty tarjoukset, päätettiin tilata kahvit Eeva
Happoselta.

3.7

Pitäjäkokouksen ohjelma ja aikataulu, kokouskäytännöistä ja
– tekniikasta päättäminen
Sihteeriksi pyydetty aluesihteeriä, myös mahdollinen toinen henkilö
vuorotyön salliessa pystyy toimimaan sihteerinä.

4

Kehittämismäärärahahaku
4.1

Aikataulu
Kehittämismäärärahahakemukset toimitettava aluekoordinaattorille
16.4.2019 mennessä. Hakemukset käsitellään lähidemokratiajaoston
kokouksessa 24.4.2019.

4.2

Maaseutualueiden markkinointi (pitäjäraatien yhteishanke), Riistaveden alueen markkinointitoimenpiteiden jatkot
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
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erä- ja maaseutumatkailu, Riistaveden alueen markkinointitoimenpiteiden jatkot).
5

Riistaveden pitäjäraadin taloustilanne
Vuoden 2019 toimintamäärärahaa on käytetty 4385,48 e.

6

Riistaveden pitäjäraadin viestintä ja markkinointi
6.1

Markkinointityöryhmän terveiset (27.3.2019) (muistio liitteenä)
Käytiin muistion asiat läpi. Juteltiin Toivalan mainostaulun jatkosta
elokuu 2019 – toukokuu 2020. Toivottiin värikkäämpää ja näkyvämpää taulua, valokuvalla. Sähköiselle taululle saatu lupa K-kaupasta.

6.2

Rakenna ja Asu –messut –palaute ja jatkot
Messuja kehuttiin hyväksi ja haluttiin olla mukana jatkossakin. Kuvamateriaalia toivotaan ja muuta hyvää mieltä tuottavaa houkutinta
(tarjottavaa, arpajaiset, ym.)

6.3

Koillis-Savossa viestintä ja Barcan kesälehti

Päätös

Koillis-Savossa 9.5. ja toukokuun lopussa. AC Barcan lehdessä mukana puolen sivun jutulla, 500 e ja maksetaan laajennettu jako
(noin 100 – 200 e).
Maija hoitaa KoSan jutun, jossa uuden pitäjäraadin ja nettisivujen
esittely.

7

Muut asiat
7.1

Järjestyksenvalvontakurssin terveiset
Hyvä kurssi, hienoa, että järjestettiin Riistavedellä. Kurssilla 20 osallistujaa, eri ikäisiä.

7.2

Sirkus Muikku
Sirkus Muikku järjestää esitykset 17. – 18.5., lippujen hinta 200 x 4
e + 4 bussia.

Päätös

Päätettiin ostaa liput ja kustantaa bussit Melalahden ja Vehkalammin koulujen 1. – 6. luokkalaisille + opettajille (17.5.2019 esitys)
Riistaveden markkinointiviestinnän tueksi, Riistavesi panostaa lapsiin
ja nuoriin. Muilta sidosryhmiltä ei ole tullut yhteydenottoja ja ideoita
yhteistyöhön.

7.3

Yhteistyötapahtuma Matkuksessa la 14.9.2019 (Pohjois-Savon Kylät
ry ja Kotiseutuyhdistysten liitto ry)
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Pitäjäraadit ovat tervetulleita mukaan esittelemään aluetta ja tapahtumia.
7.4

Melaniemen huonokuntoinen silta tulisi korjata: asiasta aloite kaupungille, koska vedenpuhdistamo sillan takana. Eija L. lupasi selvittää asiaa, hoitaako aluesihteeri asiaa kaupungin päässä eteenpäin?

7.5

Arja V. vastaa kansalaisopiston kyselyyn kurssitoiveista, erityisesti
atk-osaamista ja anniskelupassikurssia toivotaan Riistavedelle.

7.6

Anu Jestoin muistaminen (pitäjäraadit yhdessä) sekä Riistaveden uusien K-kauppiaiden muistaminen.
Nettiin kysely Riistaveden liikelahjasta (käytännöllinen ja edullinen)
Litoriinan kanssa yhteistyö? Eija L. tiedustelee Kuusistolta lahjavaihtoehtoa.
I love Riistavesi –teema?
Liikuntapaikkojen tilavuokrat puhututtaa. Asiaa selvitellään kaupungin päästä, joko hintojen ”kohtuullistaminen” on vireillä.

7.7

Maija kysyy liikuntapajojen järjestämisestä Riistavedellä, Pohjois-Savon liikunnan kanssa.

7.8

Eläkeliiton Pohjois-Savon piirin joululehti – kysellään mainosta lehteen. Joko pitäjäraadin esittely tai Riistaveden joulun avaus –ilmoitus? Jutun teemana osallistavuus ja yhteisöllisyys.

7.9

Seuraava tapaaminen
Seuraava tapaaminen torstaina 2.5. klo 18.00 Nuorisotilassa.
Tervetuloa!

