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Kokoustiedot
Aika:
Paikka:

28.1.2021 klo 18.30 – 19.30
Asukastupa ja sähköinen Teams-linkki

Jäsenet:

Jukka Parviainen, pj
Tiina Jaakkola, vpj
Irma Hyvönen
Hanna Liira
Ilkka Komppula
Tuula Kuosmanen
Eila Tolppanen, sihteeri
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Muut osallistujat:

Liisa Jokela, aluekoordinaattori
Minna Reijonen
Jukka Savolainen
Tapio Tolppanen

paikalla
poissa
poissa
poissa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtajan poissa ollessa vpj Tiina Jaakkola avasi kokouksen kertomalla, että
kokouksessa käsitellään vain kohdan neljä asiat ja muissa asioissa vain kiireellisesti
päätettävät asiat.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Hyvönen ja Eila Tolppanen
4. Kyläturvallisuuskoulutuksen järjestäminen Kuopion maaseutualueiden kylillä 2021 –
2022
Tarve toimivien ja kattavien kyläturvallisuussuunnitelmien laadintaan on
tullut esiin koronapandemian, viimeaikaisten myrskyjen, sähkökatkosten ja
palveluiden keskittamisen vuoksi.

Kuopion kaupungin vs. Turvallisuuspäällikkö Saija Rahkonen veti keväällä
2020 koronapandemian tilannekatsauspalavereita touko-kesäkuussa kahden
viikon välein pitäjäraatilaisten edustajien kanssa. Yhteistoiminnan aikana tuli
esille tarve kyläturvallisuussuunnitelmille. Vastaavat suunnitelmat ovat jo
käytössä Pohjois-Karjalassa ja Hämeessä.
Kevään kokemusten pohjalta on käynnistetty valmistelu, jossa pyritään
saamaan kattavat ja toimivat kyläturvallisuussuunnitelmat laajalle
kyläjoukolle Kuopion kaupungin maaseutualueilla.
Liikkeelle lähdetään koulutusosion kautta, jonka toteutukseen olisi
tarkoituksena hakea lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahaa vuodelle
2021 ja vuodelle 2022.
Koulutuskokonaisuus olisi tarkoitus järjestää koko Kuopion maaseutualueilla.
Hankkeen aikana hyödynnämme soveltuvin osin jo olemassa olevia malleja ja
käytänteitä.
Hankkeen aikana on Kuopion kaupungin yhteistyötahona kaupungin
turvallisuusyksikkö.
Muina yhteistyötahoina ovat Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon
pelastusalan Liitto ry ja Pohjois-Savon Kylät ry.
Hanke esitellään tarkemmin kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Liitteet

1. Kylturvallisuuskoulut_2021_Kehittämisrahaanomus_pitäjäraati.pdf
2. Kyläturvallisuuskoulutus_kustannusarvio_2021.pdf.

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Päätetään rahoituksen hakemisesta kyläturvallisuuskoulutuksen järjestämiseen Kuopion maaseutualueilla.
Eila Tolppanen esitteli koulutuksen sisällön, kouluttajat, koulutuspaikat,
kyläturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, anomuksen, vaikuttavuusarviointilomakkeen ja talousarvion.
Asiasta käytiin vilkas keskustelu Nilsiän koulutuspaikkoista ja
muodostettavista kyläturvaryhmistä.
Päätös
Päätettiin hakea vuoden 2021 pitäjäraatien kehittämisrahasta talousarvion
mukainen summa.
5. Nilsiän pitäjäraadin kokouksen 28.1.2021 keskustelu ja muut asiat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään kokouksen keskusteluasiat ja muut esille tulevat asiat.

1. Käydään läpi asukastupatoiminnan tämän hetkinen tilanne.
Irma Hyvonen kertoi, että toiminta on todella minimaalista, kun asukastupa on auki
vain tiistaisin neljä tuntia. Nilsiäläisten yhdistysten edustajien kanssa on päätetty
kokoontua 10.2.2021 klo 12 asukastuvalla pohtimaan kirjelmän laatimista Kuopion
kaupunginhallitukselle asukastuvan tilojen ja toiminna säilymiseksi.
2. Koostetaan viime vuoden toimintakertomuksen sisältö.
Tämä siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin keväällä pidettävään kokoukseen.
3. Sovitaan toimintasuunnitelman laadinnasta.
Tämä päätettiin siirtää seuraavaan pitäjäraadin kokoukseen.
4. Hanna Liira kertoi Nilsiän yhtenäiskoululle hankituista pyöristä.
Pyörät on hankittu pyöräliike Mannisesta ja ne on jo maksettu viime vuoden
rahoista.
6. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous päätettiin pitää 24.2.2021 klo 18.30 Asukastuvalla
7. Kokouuksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30
Pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksytään pitäjäraadin kokouksessa 24.3.2021.
Tiina Jaakkola, pj

Eila Tolppanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat 24.3.2021
Irma Hyvönen

Eila Tolppanen

