Kuopio

Muistio 6/2021

Kuopion kaupunki
Nilsiän pitäjäraadin kokous 6/2021
Aika:

20.5.2021 klo 19 — 21.35

Paikka:

Nilsiän Asukastupatai etänä teams-yhteys

Jäsenet:

Parviainen Jukka, pj
Jaakkola Tiina, vpj
Hyvönen Irma

Komppula Ilkka

Kuosmanen Tuula
Liira Hanna

TolppanenEila, sihteeri

paikalla
x
x
x
x
x

etänä

poissa

x

x

Muutosallistujat:

Reijonen Minna, kapunginvaltuutettu

x

Tolppanen Tapio, kaupunginvaltuutettu

x

Savolainen Jukka, kaupunginvaltuutettu

x

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksentoivottamallaosallistujattervetulleiksi.
Kokouksenlaillisuusuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokoustodettiin laillisesti kokoonkutsutuksija päätösvaltaiseksi.
Pitäjäraadin kokoonpanoja järjestäytyminen
Kokouksessa on paikalla puheenjohtajaja viisi varsinaista jäsentä. Etänä on yksi varsinainen
jäsen. Sihteerinä toimii Eila Tolppanen.
Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Pitäjäraadin vuoden 2021 talousarvion seuranta ensimmäinen vuosineljännes
Fiolla vielä saatu. Jaana Huttunentoimittaa heti, kun saa ja Eila välittää sen sähköpostilla
kaikille jäsenille.
Virransillan kukkaistutukset

Päätös: Pitäjäraati ei osallistu Virransillan kukkien hankintaan, eikä hoitamiseen.

Pitäjäkokoukseenliittyvät asiat
Päätös: Maanantai 24.5 on kokouspitäjäraatien puheenjohtajille ja sihteereille ja siellä
päätetään pitäjäkokouksen yhteinen ajankohta. Kokoukseenosallistuvat Jukka Parviainen pj
ja Tiina Jaakkola vpj. He selvittävät, että kuka pitäjäkokouksesta markkinoi ja missä?

8. Vappujuhla 2021
Päätös: Pitäjäraati maksaa juhlassa esiintymässäolleiden Aino ja Jorma Airaksisen
lähettämään palkkiolaskun 200€.Airaksiset hoitavat itse verot ja sivukulut. Lisäksi
pitäjäraati maksaa opiskelija Juuso Lahtiselle laskuttaman 150 €:n palkkiontilaisuuden
striimauksesta. Nikery hoitaa verottajalle ilmoitukset.

9. Taiteiden juhla 2021

Taiteiden juhla järjestetään 27.8. Nilsiän keskustassa. Esiintymään tulee Eija Ahvo.
Päätös: Osallistutaan tapahtuman kuluihin 1000€:lla. Jukka selvittää käytännönasiat Sari
Summasen kanssa.

10. Koululaisten välipala

Päätös: Tehdään aloite koulukyydityksessä olevien koululaistenvälipalasta. Koulun

tarjoamavälipala pitää olla maksuton. Kasvavien nuorten/lasten ravintosuositusten
mukainenaikaväli ei täyty pelkällä lounaalla.
Kuljetusoppilaiden koulupäivä on 9-10 tuntia pitkä. Lounas on jo klo 10-12 välillä ja lapset
ovat kotona vasta klo 17.30. Tiina laittaa puheenjohtajien ryhmäänviestin, että saisimme
aloitteeseen mukaankaikkipitäjäraatialueet. Nilsiän pitäjäraati voilaatia aloitteen.

11. Kaupungin liikuntapaikkojen tasapuolinen rakentaminen ja ylläpito
Liikuntapaikkojen rakentaminenja ylläpito pitää kuulua Kuopion kaupungin
maantieteellisellä alueella tasapuolisesti Kaupungintehtäväksi. Nilsiän lähiliikuntapuisto?
Koulujen ulkoliikuntakentät?

Päätös: Tiina ja Jukkaottavat asian puheeksi 24.5. palaverissa ja asiaa viedään eteenpäin
kaikkien pitäjäraatien yhteistyönä.

12. Koululaisten polkupyörien tilanne

Pyörät on luovutettu koululaisille. Hannaonselvittänyt pyörien yhteiskäyttöä kesäaikana
kirjaston kanssa.Tiina on ollut yhteydessä Kati Vähäsarjaan. Kuopion kaupungin
liikunnanohjaaja käy kerran viikossa Nilsiässä ja hän voisi ottaa pyörät hoitoonsa. Tiina on
tehnyt käyttösäännöt. Lainaustapahtuu kirjastokortilla.
Päätös: Tiina hoitaa asiaa eteenpäin Kati Vähäsarjan kanssa

13. Palaute Kuopion maaseutuohjelman kehittämispalaverista

Eila kertoiterveiset palaverista. Fila välitti 20.5. kommenteille tulleen
maaseutuohjelmaluonnoksenraadin jäsenille. Lähettäkää kommentit Eilalle 27.5. mennessä.
Eila lähettää ne eteenpäin Sirpa Lätti-Hyvöselle. Sirpa Lätti-Hyvöseltä tulee vielä
tarkemmat ohjeet palautteelle/kommenteille.

14. Kevyenliikenteen väylät 75-tien varteen ja Palonurmen taajamaan.

Palonurmenosalta asia on keskeneräinen. Asiaa ovathoitaneet Tiina Jaakkola ja Liisa Jokela
elukeskuksen kanssa. Tien leventäminen olisi tarpeeksi hyvä vaihtoehto. Hotoisuusluokka
nousee,jos tietä levennetään?
Päätös: Palonurmenosalta asiaa jatketaan Liisa Jokelantöihin paluun jälkeen syksyllä
2021. Jatketaan asian selvittelyä. Yhdistetään Palonurmenja 75-tien asia. Säävarman
sähkökaapelin asentaminen ja kevyenliikenteen väylä yhdistettäisiin samaan projektiin?

15. Muutasiat

15.1. Kyläturvallisuuskoulutusten tilannekatsaus

Koulutukset ovat vetäneet hyvin porukkaa jaosallistujat ovat olleet innokkaita.

15.2. Asukastuvantoimiintaanliittyvät asiat
Asukastupa on avoinnatiistaisin ja keskiviikkoisin. Ensi vuodelle ei ole vielä tiedossa
rahoitusta. Käyttöaste on lisääntynyt. Sähkölukitus onliian kallis. Avainlaatikkoasiaa
viedään vielä eteenpäin.Eila ottaa yhteyttä Outi Kuosmaseen ja Kati Vähäkankaaseen.
15.3. Muutkokouksessaesille tulevat asiat
Lipputankoasiaa:
Kaupungin talon edustan lipputangot kunnostetaan elokuun loppuun mennessä.
Yleisövessan tarve kirkonkylällä:

Kansalaisilta ontullut aloite, että Nilsiän taajamaan rakennetaan yleisövessa. Kaupungin
kiinteistöhuollolle aloite, että kaupungin talon alakerrassa olevat WC:t olisivat auki päivisin.
Päätös: Tiina ottaa yhteyttä kaupungin kiinteistöhuoltoon asian tiimoilta.
16. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää 21.6. klo 17.00 Ravintola Pöllissä.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksenklo 21.35
Muistion on puheenjohtaja hyväksynyt sähköpostitse 22/05/2021
Jukka aa. puheenjohtaja
Bila van. eeri

