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Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Satu Harju

Jyrki Knuutinen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Mika Tsupari
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä pöytäkirjan asioiden 1 - 7 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Knuutinen ja Satu Harju.

3

Talous
Käytiin läpi tämänhetkinen taloustilanne, sekä keskusteltiin tulevista
sovituista kulueristä, sekä raadin budjetista.

4

Grillin hankkiminen Vehmersalmen yhdistysten käyttöön
-Käsiteltiin grillin hankintaan liittyvä tarjous ja keskusteltiin hankinnasta. Käyttötarpeeksi arvioitiin useita kertoja kesällä sekä jokunen
syksyn ja kevään aikana.

Päätös
Päätettiin hankkia grilli liitteenä olevan tarjouksen mukaan. Kylälle
on hankittu verrattain paljon erilaista yhteistä omaisuutta, ja näistä
päätettiin tiedottaa esimerkiksi Vehmeriläinen-lehden kautta kevään
aikana.
5

Pitäjäraadin toimintakatsaus – paperinen versio pitäjäkokousta varten
Käytiin läpi luonnosversio, lopullinen versio toimitetaan raatilaisten
käyttöön pöytäkirjan liitteenä.

6

Pitäjäkokous 28.4.
Ennakkoilmoittautuminen seuraavan pitäjäraadin jäseneksi on alkanut. Sähköinen ilmoittautuminen löytyy osoitteesta
https://www.kuopio.fi/pitajaraadit


Pitäjäkokouksen kokouspaikat su 28.4.2019 ovat:
J: Juankosken koulu, Agora-Sali, Juankoskentie 24
K: Karttulan yhteispalvelupiste, valtuustosali, Kissakuusentie 6
M: Maaninkajärven koulu, ruokasali, 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.


Pitäjäkokoukseen liittyvä viestintä ja tiedottaminen:

Tiedottaminen ja viestintä toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja pitäjäraatien kanssa seuraavasti:
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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 paikallislehdessä esimerkiksi huhtikuun
alussa ja varsinaisen kokousilmoituksen 1 - 2 viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja on yhteydessä Soisalon seutuun asiaan liittyen.
Pitäjäkokouksen kahvitarjoilu hoidetaan paikallisesti, puheenjohtaja
kyselee tarjouksia yhdistyksiltä ja vanhempainyhdistykseltä.
Käsiteltiin aikataulu, kokouskäytäntöihin liittyviä tekijöitä ja käytäntöjä. Koulutukset pitäjäkokouksen sihteereillä ja pitäjäkokouksen puheenjohtajille järjestetään huhtikuussa.
-Pitäjäkokouksen puheenjohtajaksi on pyydetty Tuula Savolaista.
Käytiin läpi myös mahdollisen äänestysprosessiin liittyviä tekijöitä.
Mikäli näin tehdään, pitäjäkokouksen sihteeri ja puheenjohtaja, sekä
raadista jäsenet, jotka eivät ole ehdolla uuteen raatiin toimivat ääntenlaskijoina. Tiedotusväylänä Vehmersalmen alueella toimii todennäköisesti parhaiten Soisalon seutu toiminnallisen lehtijutun osalta.
Pitäjäkokous valitsee raadin puheenjohtajan, keskustelemalla tai valituista raatilaisista äänestämällä. Varapuheenjohtaja valitaan uuden
raadin järjestäytymiskokouksessa.
-Tulevan raadin jäsenmääräksi ehdotetaan 6-8 jokaiselle raatilaiselle
toistaiseksi myös jokaiselle henkilökohtainen varajäsen, tulevaan
raatiin toivotaan laajaa edustusta alueelta.
7

Vehmersalmi-päivät ja Asumisen messut 2019, 28-30.6.2019
25.3. pidettiin palaveri, jossa käytiin läpi alueen toimijoiden kanssa
kesän tapahtuman käsikirjoitusta. Paikalle kutsuttu myös kiinteistövälittäjiä, sekä Jätekukko tulee pitämään tilaisuuteen kierrätysneuvontapistettä.
Sunnuntaina 30.6. Vehmersalmen kirkko vihitään Suomen ensimmäiseksi vesitiekirkoksi.
Miten Vehmersalmen elämistä, olemista ja asumista lähdetään markkinoimaan, vaatii työstämistä. Saataisiinko mahdolliseen markkinointivideoon käsikirjoitus alueelta? Tämän hetkisillä tiedoilla on äärimmäisen vaikea tehdä päätöksiä markkinointiin liittyvistä asioista. Selvitystyötä ja valmistelua jatketaan, raati oli kuitenkin yksimielinen
alueellisen markkinoinnin tärkeydestä ja Vehmersalmen näkyvyyden
parantamisesta.

Kuopion kaupunki
Vehmersalmen pitäjäraati

8

Pöytäkirja

3/2019

27.3.2019

Julkinen

Muut asiat
-Seuraava kokous on vapaamuotoisempi, ei virallinen kokous, raadilla on mahdollisuus kokoontua vielä kerran, raati halusi kokoontua
vanhan raadin kokoonpanolla, alustavaksi ajankohdaksi sovittiin 7.5.
ravintola Ellassa.
- Ehdotus matalan kynnyksen tapahtuma-avustuksesta, käytiin esitys läpi, sekä tiedotetaan kaupungin tapahtuma-avustuksesta, yhteistyökoordinaattori on yhteydessä esityksen lähettäjään.
- Kannanotto Vehmersalmen kunnantalon muistomerkistä ja asukaspuistosta, raati on toimittanut mietteensä kaupungin suunnittelijoille.
29.3. puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja menevät keskustelemaan
tontin käytöstä aluekoordinaattorin kanssa.
-Kehittämismäärärahahaku 23.4. aineisto 16.4. Käytiin läpi kehittämismääräraha-hakujen käytännöt.
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, Iso-Omena, etc., paikallislehtien digilehdissä, jne.) ja 3) oma alueellinen markkinointi (esim.
Vehmersalmen tapahtumamarkkinointi, Maaningan Tuovilanlahden
erä- ja maaseutumatkailu, Riistaveden alueen markkinointitoimenpiteiden jatkot).
Raati kokoontuu keskustelemaan 1.4. mihin kehittämismäärärahoja
voitaisiin hakea.
-MLL:n varainhankinta koulun huumeidenvastaiseen työhön, keräsivät varoja 28.2. koulujen huumeiden vastaiseen työhön.

PÄÄTÖS
-Maksetaan MLL:lle maksumääräyksellä 100e koululle huumeiden
vastaiseen työhön.
-Koulutukset kuntoon, ossoominen mukkaan-hankkeen koulutukset,
tapahtumakoulutus järjestetään 4.4. Siilinjärvellä. Vehmersalmelta
lähteville tapahtumaan osallistujille korvataan kilometrikorvaukset.
Tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua vielä jälkikäteen. Osallistumine nähdään tulevia Vehmersalmi-päiviä silmällä pitäen äärimmäisen tärkeänä.
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-Vehmersalmen uusi graafinen materiaali, käytiin läpi toimitettu materiaali, tehdään pientä hienosäätöä ja siirrytään käyttämään kyseistä esitettä. Materiaali todettiin muilta osin äärimmäisen toimivaksi, kiitokset tekijöille.
-Kesäkukat mistä hankitaan? Kukista on tehty hankintapäätös tämän
vuoden osalta, yhteistyökoordinaattori tarkistaa edellisvuoden sopimuksen. Pyydetään tarjous myös alueelta, mikäli sopimus ei ole sitova.
Kysytään, onnistuuko kesäkukkien kastelu samanlaisella ratkaisulla
kuin viime vuonna. Tarjotaan samaa tarjousta kuin viime vuonna.
Kokous päättyi 20.20

Jakelu
Tiedoksi

Vehmersalmen pitäjäraadin jäsenet ja varajäsenet
Kimmo Kivelä, Tuula Savolainen, Irja Sokka

