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Kokoustiedot
Aika

tiistai 07.05.2019 klo 17.00-19.00

Paikka

Ravintola Ella, Vehmersalmentie 71310 Kuopio

Jäsenet
Juha Immonen, puheenjohtaja
Satu Harju
Anneli Hartikainen
Pertti Iivanainen
Jyrki Knuutinen
Pentti Mönkkönen
Veikko Savolainen, varapuheenjohtaja

Muut osallistujat
Mika Tsupari, yhteistyökoordinaattori, pöytäkirjan pitäjä
Tuula Savolainen, kaupungin valtuutettu
Kimmo Kivelä,
Marja-Leena Ludwig saapui 17.46
Asiat

1-5

Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Veikko Savolainen

Pertti Iivanainen

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 Veikko Savolainen ja
Pertti Iivanainen.

3

Vehmersalmi-päivät 2019 ja asumisen messut
Keskusteltiin tapahtuman ajankohdasta, ja asumisen messujen
osalta, myös Jätekukko on osallistumassa. Paikallisia myyjiä on jo
kutsuttu tapahtumaan.
Tapahtumasta on tarkoitus tuottaa markkinointijuliste, jota hyödynnetään tiedotuksessa myös paikallisesti.
Tapahtuman kohdeyleisönä nähdään veneilijät,
(Saimaan pursiseurat.) lapsiperheet, sekä jo paikkakunnalla olevat
osavuosiasukkaat.

Päätös
Tapahtuman aikana järjestetään kyyditys päivätapahtumaan ja iltatapahtumaan.
Tapahtumasta otetaan ilmoitus paikallislehteen ennen tapahtumaa,
joka kattaa koko viikonlopun ohjelman. Markkinoinnissa hyödynnetään myös kaupungin omia näyttöjä. Käytetään myös perinteisiä
markkinointiväyliä.

4

Partiolaisten talkooavustus siivoukseen – missä mennään?
Vehmersalmen partiolaiset ovat lähestyneet pitäjäraatia liittyen tuen
hakemiseksi siivoustyönä toteutettavaan kylänraitin siivoustalkoisiin.
Tarkoituksena on kerätä roskia ja parantaa taajaman yleisilmettä.
Keskusteltiin asiasta, nähtiin talkooavustus hieman työläänä.

Päätös
Nähtiin ympäristökasvatus tärkeänä ja keskeisenä osana partion toimintaa, sekä kylän yleisilmeen siistiminen osana pitäjäraadin toimintaa. Päätettiin tukea talkoita 300 eurolla.
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Muut asiat
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- Vehmersalmen katetut toripöydät ovat saapuneet kylälle. Käytiin
keskustelua, että torille hankittaisiin kaksi yhtenäistä kahvittelupenkkiä. Kokouksessa käytiin läpi alueelta kysytty tarjous.

Päätös
-Päätettiin hyväksyä tarjous toripöydistä ja tilata kaksi toripöytää.
Puheenjohtaja kysyy yrittäjältä, voivatko paikalliset nuoret osallistua
työskentelyyn.
-Kesäkukat tulevat kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Keskusteltiin
mahdollisesta jatkuvuudesta tilaajan osalta.
-Suunnitteilla oleva Markkinointivideo, keskusteltiin tilanteesta ja
alustavasta käsikirjoituksesta. Video nähtiin toteuttamisen arvoisena.
-Vehmersalmen uusi pitäjäraati kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa.
Jakelu
Tiedoksi

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