Muistio

Kuopio
Kuopion kaupunki
Nilsiän pitäjäraadin 24.2.2021/muistio 2n021
Aika:

24.2.2021 klo 1 8.30

Paikka:

Nilsiåin asukastupa ja etiinä Teams-yhteydellä

Jäsenet:

Parviainen Jukka, pj, paikalla
Jaakkola Tiina vpj, paikalla
Hyvönen Irma, paikalla
Kuosmanen Tuula, paikalla
Liira Hanna, paikalla
Tolppanen Eila, sihteeri, paika[a
Komppula Ilkka, etiinä

-

2r.00

Muut osallistujat: ei muita osallistujia
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jrikka Parviainen toivotti ösalli§tujat tervetulleiksi jä totesi läsnäolilat:
paikalla kokouksessa on kuusi varsinaista jäsentii ja etåinä yksi varsinainen jåisen.
.,

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Sihteeri Liisa Jokela ei ole vielä toimittanut allekirjoitettavaksi ja tutustuttavaksi 28.1.2021
pide§n U202 1. pöytåkirjaa..
Vuoden 2A2A pöytbkirjoista puuttu kaksi: 26.10.21pidetystii (låihi ja etätoiminnolla)
kokouksesta sekä 25.11.2020 pidetystii såihköpostikokouksesta.

3. Kokouksen lailisuus ja päätösvaltaisuus
Puheeenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja piiätösvaltaiseksi.
4. Pitäj äraadin sihteerin

valinta

Pitiijäraadin sihteeriksi valittiin Eila Tolppanen.

Pitäjäraadin toiminta Liisa Jokelan poissa olessa

Pitiijåiraatien sihteeri Liisa Jokela on sairauslomalla 16.4.2A21saakka. Vpj. Tiina Jaakkola ja
pj. Jukka Parviainen ovat olleet 23.2.2AX pitlijåiraatien puheenjohtajien ja kaupungin
edustajien kanssa yhteisessä palaverissa, jossa he ovat sopineetpitäiiiraadeille yhteiset
toimintamallit ja käyt2innöt. Tirina Jaakkola kertoi kokouksessa sovitut asiat: pitäjiiraadit
valitsevat keskuudestaan toistaiseksi toimivan sihteerin, kaupunki ilmoittaa pitäjäraadeille
jokaiselta palvelualueelta yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tieto helpottaa liitosalueiden
kehittiimistii; yhteistyötä ja pitäjåiraatien pitkäjrinteistii työtii.'Pitiijäraadin kokouksiiovoimme pyytaäetiinä mukaan kyseisiä kaupungin työntekijöitä. Pitiijtiraati saa Kirsi
Pyyköltri (kirsi.pyykko@kuopio.fi) taloustilanteen ainapyydettiiessä. Pitiijäraadin sihteeri
toimittaa muistion pj:n sähköpostihyviiksynniin ja oman allekirjoituksensa jälkeen Jaana
Maria Huttuselle j aana.maria.huttunen@kuopio.fi

6.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman koostaminen
Pitkiikestoista kehitttimistä ja rahoituSta on suosittava.
Museolle annetaan vuosittain 1500 €.
Ala*asteen koululaisille annetaan vuosittain 2200 € kuljetuksiin erilaisiin
kulttuuritapahtumiin. Ikäihmisille 1600 € esim. kulttuuritapahtumien kuljetuksiin.
Siiiinnölliset kuljetukset koulukuljetusten välissä (klo 9 - 13) 2 x kuukaudessa NilsiäSiikajärvi-Raatintie-reitillä ja Keyritfy- Palonurmi-Kangaslahti-reitilla tamrni-toukokuu ja
elo-i oulukuu liikennöitsij iin avustus 47 00 €.
Pitäjiiraadin jouluinen kaikille nilsiäläisille suunnattu tapahtuma 1500 €.
Thiteidenjuhlatapahtumaan osallistumiseen 1 000 €.
NilsiEin kotisivujen ylläpito yhdessäNilsiän Pitiijä ry:n kanssa 1000 €.
Pitäj åikokouksen jiirj estiiminen ja tiedottaminen 1 000 €.
Kyläturvallisuussurmnitehrrien laatimisessaollaan rnukana, muttarahoitustulee pitQiiiraatien
kehittåimisrahasta.

Jiiätien ylläpitoon Keyritty-Aholansaari-Såiiiskiniemi 1 000 €
Päätös: Edellä esitetyt rahoitukset piiätettiin panna toimeen seuraavasti: Jukka Parviainen
ilmoittaa annettavan summan museolle, se laitetaan maksuun heti ja Eila Tolppanen pyytiiä
Ahoselta hakemuksenltarjouksen, joka hyvåiksytiirin heti sähköpostikokouksella ja
kuljetukset alkalsivat maaliskuussa. Kuljetuksista suoritettiin kokeilu joulukuussa ja.
käyttäjiä oli vuoroilla 15 - 16 henkilöä. Muut rahasummat maksetaan koronatilanteen
sallimissa rajoissa ja niissä tilanteiss4 kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Piiätettiin, ettii
tuettavat tahot julkaistaan ilman rahasummia. Tuula Kuosmanen laatii tiedotteen pitiijäl2iisen
3 1.3 . 2021 suurj akelulehteen j a Ilkka Komppula someen.

7, Muut esiat
7.1. Tuottajatori on kauppaamassa låihituotteita valtion virastotalon aulassa
hiihtolomaviikolla ja sitii olisi tarkoitus jatkaa viikottain. Tuottajatoria ylläpitävät henkilöt
hakevat rahoitusta pitiij riraadilta tilojen vuokraan.
Päätös: Pitäjiiraati päälti, ettii ei voi rahoittaa kaupallista toimintaa, rnutta kehotamme hei*i
ottamaan yhteynii kaupungin p?iättiijiin, ettii voisivatko he yhteiskäytttiä täh{in toimintaan
asukastuvan tiloja.

7.2.Kaopion kaupungilla on aloitettu p§ekti yhteistyössä Niiralan kulman ja
vanhustensuojan kanssa vuokra-asuntojen kartoittamiseksi ikiiihmisille liitoskunta-alueilla.
Påiätös:-Kutsutaan projek'tin veliivät seuraevaan pi.täjäraadin kokoukseen.
7.3. Nilsiåin musiikki- ja tanssileirin rahoitusongelmat on tuotu esille pitäjtiraatilaisille.
Nilsiä tunnetaan kyseisestii leiristii koko maassa.
Päätös: Jukka Parviainen selvittäii tilannetta ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7.4. Syksyn kyselyjen tulokset ? Syksyn 2A2A atkana jfiestettinpitäiäraatrlaisille kaksi
§selyä toiminnasta, sitoutumisesta jä kehittiimisestä. Molemmat kyselyt kuuluvat sam .aan
arviointiin, joista tulee yhteenveto ja sitten purkutilaisuus.
7.5.

Nilsiiin seurakuntatalon kohdalla olevan suojatien tuwallisuus. Nilsiäläiset ovat

huolestuneet suojatien ylityksen turvallisuudesta niiköesteenä olevien puiden vuoksi.
Piiåitiis- TuulaKuosmanen ilmoittaa.ettilaqiakrrulrru setrrakrrnnalle -,
7.6. Kaupungin talon seinälle prti4äraadin20l8 hankkiman kello-lämp<imittarin tilanne,
mittad purettiin pois 2019 siihköturvallisuus syihin vedoten. Asiaa on hoidettu useiden
kaupungin virkamiesten ja tavarantoimittajan kanssa tuloksetta.

Päätös: Tiina Jaakkola on ollut yhteydessä Kati Viihiis*jaao ja håin hoitaa asiaa eteenpäin
niin, että kello toimitetaan ja asennetaan kesåiiin 2021 mennessä.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin piti:,ä24.3.21

klo 18.30 asukastuvalla

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja pirtfii kokouksen klo 2"1O0

Muistion on hyväksynyt sähköpostitse 25 .2.2021
Jukka Parviainen, pitäjär aadin pu heenj o htaj a

Eila

T

olppa{eil, pitbjäraadin sihteeri

Jakelu:

Kaikki kokoukseen osallistuj at
Jaana Maria Huthrnen

