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Kokoustiedot
Aika

ke 2.10.2019 klo 18.00 – 20.35

Paikka

Karttulan yhteispalvelupiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

Huom!

Ovet avoinna klo 17.30 – 18.15!

Jäsenet

Antikainen Jaana
Halmetoja Emilia
Halonen Hannu, puheenjohtaja
Kantoluoto Tarja
Karkkonen Veijo
Vehniäinen Kati

Muut osallistujat

Hanne Parviainen
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1–8

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Tarja Kantoluoto

Veijo Karkkonen

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

pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä asioiden 1 – 8 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Kantoluoto ja Veijo Karkkonen.

3

Karttulan pitäjäraadin taloustilanne
3.1

Toimintamäärärahan käyttö tammi-syyskuu 2019
Karttulan pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahaa tammi-syyskuussa
yhteensä 11 195,92 e (alv 0 %). Yhteensä toimintamäärärahaa on käytettävissä 30 000,00 e vuonna 2019.

3.2

4

Loppuvuoden menoja ovat mm. Karttulan pitäjäraati –lehden kustannukset
(ml. valokuvauskustannukset), ikäihmisten virkistyspäivän mahdolliset lisäkustannukset ruokailusta (ks. kohta 5.5).
Karttulan pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Karttulan Martat ry on hakenut avustusta 300 e Pihlajakodit ry:n kanssa tapahtuvaa toimintaa varten. Karttulan Martat järjestävät vanhuksille
laulu/kahvittelutilaisuuden sekä laulu/jouluaskartelutilaisuuden.
Todettiin, että yksi Karttulan pitäjäraadin painopistealueista on juuri ikäihmisten (ja nuorten) hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toiminnan lisääminen yhdessä sidosryhmien kanssa. Tähän pitäjäraati on vastannut mm. järjestämällä ikäihmisten virkistyspäivät asukastuvalla. Pihlajakodin asukkaat ovat
eri asemassa kuin virkistyspäiville osallistumaan pystyvät ikäihmiset.

Päätös

5

Päätettiin myöntää Karttulan Martat ry:lle 300 e (kolmesataa euroa)
Pihlajakodit ry:n vanhuksille tapahtuvien kahden tilaisuuden tarvike- ja
kahvikustannuksiin. Karttulan Martat ry laskuttaa Karttulan pitäjäraatia max
300 e.
Loppuvuoden tapahtumat ja pitäjäraadin osallistuminen

5.1

Yhteistyö nuorisotoimen kanssa: Halloween-tapahtuma Kuopiossa
Kuopion kaupungin nuorisotoimi/Karttulan nuorisonohjaajat ovat olleet yhteydessä Karttulan pitäjäraatiin kuljetuskustannuksiin osallistumisesta Kuopiossa pe 1.11.2019 järjestettävään Halloween-kauhukierrokseen. Tapahtuma on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille.

Päätös

Koska Karttulan pitäjäraadin vuoden 2018 – 2019 painopistealueita on myös
nuorten hyvinvoinnin ja vapaa-ajantoiminnan lisääminen ja mahdollistaminen, Karttulan pitäjäraati päätti myöntää nuorisotoimelle 300 – 400 e edestakaiseen kuljetukseen Karttula – Kuopio – Karttula pe 1.11.2019 järjestettävään tilaisuuteen. Nuorisotoimi laskuttaa Karttulan pitäjäraatia kuljetuskustannuksista.

5.2

Yhteistyö päiväkodin kanssa
Kissakuusen päiväkoti on pyytänyt kuljetusavustusta päiväkotilasten kulttuurimatkoihin Syvänniemen lastenteatteriin vkolla 41. Lisäksi keväällä 2020
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kolmen Karttulan päiväkodin (Kissakuusi, Pikku-Hermanni ja Pihka-Pirtti) tekemiin kulttuurivierailuihin Kuopion keskustan museoissa, torilla, jne. on
pyydetty kuljetusavustusta.
Päätös

Päätettiin myöntää kuljetusavustusta (taksikyydit, n. 2 taksia) Kissakuusen päiväkodin Syvänniemen lastenteatterivierailuun viikolla 41.
Keskusteltiin lisäksi onnistuneesta Kulttuuribussikokeilusta Karttulasta Musiikkikeskukselle 5.9. Kulttuuribussitoiminta on saanut paljon myönteistä palautetta jopa muualta Suomesta. Päätettiin aloittaa kulttuuribussitoiminta
Karttulan alueelta Kuopioon keväällä 2020. Toimintamallia aletaan jalostaa
heti alkuvuodesta.

5.3

Elokuvailta ja joulutapahtuma asukastuvalla
Mm. Tervossa ja Vesannolla on esitetty jo useasti Movie Company Alatalon
järjestämiä elokuvanäytöksiä sekä lapsille että aikuisille. Mahdollisuutta järjestää elokuvanäytöksiä esim. yhteispalvelupisteessä tai koululla selvitetään
vielä, mm. järjestäviä tahoja (yhdistykset tai muut toimijat) etsitään. Asiaan
palataan sähköpostitse.
Joulutapahtuma/joulumarkkinat pidetään perinteisesti joulukuussa asukastuvalla, pitäjäraatilaisia paikalla penkkikahvilamaisesti eli otetaan asukkaiden
palautteita ja ehdotuksia vastaan ensi ja tulevien vuosien toimintasuunnitelmia silmällä pitäen.

5.4

Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä –esiselvityksen
hankekoordinaattori on pyytänyt Syvänniemen kyläyhdistystä avuksi järjestämään osuuskunta/asukasiltaa Syvänniemelle to 17.10.2019. Myös pitäjäraatia pyydetään mukaan tilaisuuteen.
Keskustelun jälkeen todettiin, että ajankohta on haasteellinen syysloman
vuoksi. Pitäjäraadilla ei ole edustusta tai valmiita keskusteluaihioita asukasiltaan. Yrittäjähenkisiä, osaavia ja erikoisaloihinkin pystyviä osuuskuntatoimintaan potentiaalisia toimijoita Karttulassa on varmasti useita, joten osuuskuntatoiminnan selvityksiin suhtaudutaan positiivisesti.

5.5

Ikäihmisten virkistyspäivä pidetään to 24.10.2019 klo 10.00/10.30 –
15.00 yhteispalvelupisteessä. Virkistyspäivään on ilmoittautunut tähän mennessä n. 100 henkilöä. Asukkaita laulattaa yhteisömuusikko Antti Raekallio,
ja mukaan pyydetään myös muita sidosryhmiä kertomaan toiminnastaan.
Pitäjäraati on mukana penkkikahvilamaisesti ”asukasta kuunnellen”. Myös
kasvaviin kustannuksiin (ruokailu, kuljetukset) pitäjäraati osallistuu.

5.6

Keskiviikkona 13.11.2019 (alustava pvm, vahvistetaan myöhemmin, kokous päiväaikaan) käynnistyy Nilsiässä liikenteen kumppanuuspöytä. Henkilö- ja tavaraliikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät teemat ovat kaikille pitäjäraatialueille yhteisiä, joten jokaisesta pitäjäraadista pyydetään kaksi
(2) osallistujaa kumppanuuspöytään. Asiasta tiedotetaan kaikkia raatilaisia.

6

Kutsutaksi Karttulan alueella

Taustaa:

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 19.9.2019
(http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019592656-5)
sekä Kuopion kaupungin joukkoliikenneohjelma 2025 –katsaus
(http://publish.kuopio.fi/kokous/2019592656-5-1.PDF)
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”Maaseudulla joukkoliikenneyhteydet tukeutuvat päätieverkostoon,
jonne kuljetukset hoidetaan syöttöliikenteenä. Kuljetusten yhdistelyä
laajennetaan kokeilujen kautta.
Toteutuminen: Maaseutuliikenteen kehittämiselle otettiin aikalisä maakuntauudistussuunnitelmien vuoksi. Keväällä 2018 Matkojenyhdistelykeskus kuljetusten yhdistelypalveluineen siirtyi pois joukkoliikenneyksiköstä Sansia Oy:lle, joka on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua kokeiluihin alueella. Vastuu kokeiluista olisi kuitenkin kaupungilla. Kokeilujen
mahdollinen ajankohta olisi vasta vuosina 2023-2025. Sitä ennen on ratkaistava monta periaatteellista asiaa. Selvitystyö tästä käynnistyy ensi
vuonna.”
Pitäjäraati keskusteli aktiivisesti liikkumiseen liittyvistä ongelmista. Keskusteltiin mm. asiointiliikenteen toimivuudesta. Kesäaikaan Karttulassa toimii
MKY/Sansian matkojenyhdistelykeskuksesta tilattava kutsutaksi. Tietoa karttulalaisilla ei ole talviaikaisesta kutsutaksitoiminnasta (esim. Vilkku-talviaikataulukirjassa ei kuljetuksesta ole mainintaa). Asiasta tiedotetaan pitäjäraatia
mahdollisimman pian.
7

Muut asiat
7.1

Markkinointitoimisto Avidlyn kanssa toteutettiin PitkinPitäjiä-pilottijakso elosyyskuussa. Karttulan pitäjäraatilaiset keskustelivat yhteistyöstä online-yhteisössä:
PitkinPitäjiä-keskustelualustaan oli osa raatilaisista osallistunut alussa aktiivisesti, koettiin kuitenkin, että keskusteluiden seuraaminen vaati tiukkaa sitoutumista, ja keskustelu myös rönsyili ja kävi raskaaksi. Aiheet olivat hyviä
ja kiinnostavia, mutta kommentointi jäi usein tekemättä. Laajat kommentoinnit koettiin väsyttävinä.
Pilottijakso täytti kuitenkin raadin mielestä tehtävänsä, ja keskustelua syntyi. Moderaattori koettiin hyvänä.
Oman alueen ja pitäjäraatien kehitysalustana online-yhteisö on hyvä ja voisi
olla toimiva tulevaisuudessakin. Oman alueen kehittämisessä mukaan tarvitaan myös ulkopuolista näkökulmaa.
Seuraavaan aktiivijaksoon Karttulassa kehitettäviä seikkoja kylien välisen
yhteistyön lisääminen ja mm. kylien omien vahvuuksien ja erityispiirteiden
nostot.

7.2

Karttulan pitäjäraati –lehteen tulevia aiheita käytiin läpi, lehti ilmestyy joulukuussa, ja siihen tekee sisällön raadin antamien aiheiden pohjalta Hanna
Valkonen. Joka kotiin ja mökkiläisille jaettavaan Sisä-Savon kesälehden
suurjakoon tuotetaan kesänumero keväällä 2020.

7.3

Kaupunginorkesteri tekee pitäjäraatikiertueen viidellä pitäjäraatialueella viikolla 13. Orkesteri esittää tällä kertaa ikivihreitä suomalaisia elokuvasävelmiä. Esitykset toteutetaan esim. kouluissa tai liikuntasaleissa, ja ne sopivat
kaikille.
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Karttulan konserttipäivä on ke 25.3.2020 klo 18.00 (vahvistetaan myöhemmin). Aluesihteeri selvittää konserttipaikkatilanteen (esim. Kissakuusen
koulu, Airakselan kylätalo, valtuustosali, tms.)
8

Seuraava kokous
S e u r a a v a k o k o u s pidetään ke 20.11.2019 klo 18.00, paikka
ilmoitetaan myöhemmin. Mukaan kutsutaan myös varajäsenet.
Kokouksen aiheina mm. vuoden 2020 toiminnan suunnittelu ja talousarvion
laatiminen.

Tervetuloa!

