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Kokoustiedot
Aika

ke 20.11.2019 klo 18.00 – 20.51

Paikka

Ravintola Silta, Urheilutie 3, 72210 Tervo

Huom!

Kokouksen aluksi jouluateria!

Jäsenet

Antikainen Jaana, paikalla klo 20.33:een
Halmetoja Emilia
Halonen Hannu, puheenjohtaja
Kantoluoto Tarja
Vehniäinen Kati

Muut osallistujat

Eija Kulin, Jussintupa, paikalla klo 19.10:een
Kaunisto Merita
Lyytinen Niilo
Parviainen Hanne
Reittu Mauno
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1–9

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Kati Vehniäinen

Jaana Antikainen

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 – 9 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
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Vehniäinen ja Jaana Antikainen.

3

Karttulan pitäjäraadin taloustilanne
Toimintamäärärahaa on käytetty tammikuu – 201119 yht. 13 089,51 e (alv
0 %).
Loppuvuoden menoja ovat: mm. Karttulan pitäjäraati –lehden jakelukustannukset, 20.11. kokouksen ruoka- ja tilavuokra, kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset.

4

Karttulan pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
4.1

ViaDia Pohjois-Savo ry/Karttulan päiväkeskuksen avustushakemus Eväät
Elämään –joulujuhlaan 17.12. ja Yksinäisten jouluaattoon 24.12.
ViaDian hakemus oli tullut Karttulan pitäjäraadille 25.10.2019. Hakemus toimitettiin kaikille Karttulan pitäjäraatilaisille tiedoksi 25.10.2019 sähköpostitse. Avustushakemus käsiteltiin sähköpostitse siten, että kannanotot avustuksen myöntämiseen ja mahdollisen avustuksen määrään tuli toimittaa sähköpostitse 8.11. mennessä. Päätöksenteossa huomioitiin varsinaisten jäsenten kanta.
Määräaikaan mennessä saatiin vastaukset kaikilta varsinaisilta jäseniltä.
Kaikki varsinaiset jäsenet puolsivat puheenjohtajan myönteistä päätöstä
avustuksesta. Avustuksen määräksi sovittiin yhteensä 500,00 e (alv 0 %).

Päätös

Myönnetään ViaDia Pohjois-Savo ry/Karttulan päiväkeskukselle yhteensä
500,00 e (alv 0 %) Eväät Elämään -joulujutarvikehankintoihin. ViaDia esittää laskun hankinnoista Karttulan pitäjäraadille.

4.2

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hakemus 3.12.2019 Kauneimpiin joululauluihin.

”Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö ylläpitää Riuttalan talonpoikaismuseota Karttulassa. Museolla on järjestetty vuonna 2019 lukuisia tapahtumia. Vuoden viimeinen tapahtuma on Kauneimmat joululaulut-yhteislaulutilaisuus 3.12. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kallaveden seurakunnan
kanssa. Vuonna 2018 ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma oli erittäin
suosittu, eivätkä kaikki halukkaat tuolloin edes mahtuneet sisälle Päätaloon.
Tänä vuonna päätalon molemmat tuvat lämmitetään, että mahdollisimman
monet halukkaat pääsevät osallistumaan tapahtumaan. Tilaisuudesta aiheutuu auraus- sekä lämmityskustannuksia.”
Keskusteltiin Riuttalan hakemuksesta.
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Koska Riuttalan Kauneimmat joululaulut –tilaisuus on erittäin tärkeä ja koko
Karttulaa yhdistävä tapahtuma, päätettiin myöntää Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen tukea urakoitsijan auraus/hiekoituskustannuksiin 300,00 (alv 0 %). Lasku on toimitettava pitäjäraadille heti tilaisuuden
jälkeen.
Tapahtumat ja pitäjäraadin osallistuminen

5.1

Ohjelmalliset joulumarkkinat la 23.11. Karttulan asukastuvalla ja torilla
Sovittiin tarjoiluista ja miehityksestä la 23.11. Karttulan joulumarkkinoilla ja
la 14.12. Syvänniemen joulumarkkinoilla. Jaana A. tekee pitäjäraadin kysely/palautelomakkeen asukkaille. Kaikkien vastanneiden kesken päätettiin
arpoa palkinnot molemmissa tapahtumissa. Puheenjohtaja hankkii lahjakortit
(à 50,00 e).

5.2

Kaupunginorkesterin jousiston ”Elokuvasävelmiä” konsertti ke 25.3.2020,
kahvituksen järjestäminen
”Kuopion kaupunginorkesteri toteuttaa kevään 2020 viikolla 13 yhden konsertin seuraavilla pitäjäraatialueilla: Riistavedellä, Vehmersalmella, Karttulassa, Maaningalla ja Juankoskella. Konsertin ohjelmassa on suomalaisen
elokuvamusiikin klassikkosävelmiä, ja konsertin kokoonpanossa soittavat
kaupunginorkesterin jouset. Konsertti sopii hyvin kaikelle yleisölle, erityisesti
ikäihmisille.”
Konserteissa on mahdollisuus järjestää myös kahvitus.
Karttulan pitäjäraati päätti tarjota kahvitusmahdollisuuden järjestämistä
Karttulan Kissakuusen koulun vanhempainyhdistykselle. Pitäjäraati voi tukea
vanhempainyhdistystä, joka hoitaa kahvituksen.
Paikalla olleet vanhempainyhdistyksen jäsenet jääväsivät itsensä asiasta
päätettäessä.

6

Pitkin Pitäjiä –online-kehittäjäyhteisön jatkot (asianro 3249/2019)
Seuraava online-yhteisön aktiivijakso alkaa marraskuussa viikolla 49. Kaikkia
pitäjäraatilaisia kannustetaan osallistumaan keskusteluun ja esittämään
omia kysymyksiä esim. liikenteeseen ja osuuskuntatoimintaan liittyen. Mukaan kehittäjäyhteisöön halutaan myös nuoria ja nuoria aikuisia - kontaktoitu ollaan mm. Itä-Suomen yliopistoa, Savonia-ammattikorkeakoulua, Sakkya, oppilaskuntia ja nuorisovaltuustoa.

7

Vuoden 2020 – 2021 toiminnan suunnittelu
Käytiin läpi tulevia painopistealueita, tavoitteita, toimenpiteitä sekä resursointia, suunnittelua jatketaan tammikuussa.
Painopistealueisiin lisätään mm. uuden kulttuuritoimintalain soveltaminen
alueella.
(Kulttuuritoimintalaki 2 §, Lain tavoite:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin
ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin
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4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu).

Kulttuuribussitoiminnan aloitus myös Karttulan alueella ajankohtaista.
Keskusteltiin myös kaupungin yt-neuvotteluiden tulosten mahdollisista vaikutuksista pitäjäraadin käytettävissä oleviin resursseihin.
8

Muut asiat
8.1

Kutsu pitäjäraadeille maaseutualueiden tonttiselvitys- ja tonttien markkinointikeskustelutilaisuuteen 3.12.2019
Hannu H. osallistuu tilaisuuteen. Veijo K:ta kysytään mukaan.

8.2

Nilsiän liikenteen kumppanuuspöydän 13.11.2019 terveiset
Mauno Reittu edusti Karttulan pitäjäraatia Kuopion maaseutualueen liikkumisen ja liikennepalveluiden kumppanuuspöydässä.
Iso-Valkeisen Kaikki kyytiin –tapahtuman ja Pitkin Pitäjiä –onlinekehittäjäyhteisön jatkumona oli Nilsiässä ke 13.11. pidetty Kuopion maaseutualueen
liikkumisen ja liikennepalveluiden kumppanuuspöytä.
Paikalla oli eri alueiden pitäjäraatien edustajat sekä edustajat mm. kaupungilta, ely:stä, Taksiliitosta, Eläkeliitosta, Mansikka ry:stä, Itä-Suomen yliopistosta, vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta. Myös taksiyrittäjä oli
paikalla, mukaan pyydetään myös liikennöitsijöiden edustajaa sekä perusturvan palvelualueen edustajaa.
Tilaisuudessa todettiin, että joukkoliikenneratkaisut ovat murroksessa valtakunnallisesti ja on löydyttävä uusia palveluratkaisuja. Kuopion alue on
maantieteellisesti laaja ja hajanainen, ja liikkumisen tarpeet ovat erilaiset,
mm. osa ikäihmisistä ei kuulu minkäänlaisten palveluiden/tukien piiriin. Lisäksi tiestön kunto on heikko. Maaseudulla yksityisautoilun rooli on merkittävä, ja tämä vaikuttaa myös joukkoliikenteen käyttöön.
Liikenteen kumppanuuspöydän työskentelystä tiedotetaan säännöllisesti
myös pitäjäraateja. Mauno Reittu jatkaa kumppanuuspöydässä.

8.3

Rakenna ja Asu –messut 2020
Rakenna ja Asu –messut järjestetään tuttuun tapaan 22. – 23.2.2020 Kuopio-hallissa. Karttulan pitäjäraati kysyy mukaan yhteistyökumppaneita, osastolle varataan mukaan Karttulan pitäjäraati –lehtiä, tehdään yhteistyössä
kaupungin mva/Raimo Pesosen kanssa kooste usb-tikulle Karttulan alueen
kuvista.

8.4

OmaMökki-messut Helsingin Messukeskuksessa:
Vehmersalmen pitäjäraati on päättänyt osallistua vuoden 2020 OmaMökkimessuille 2. - 5.4.2020 Helsingissä. Ajoitusta voidaan pitää oikea-aikaisena,
sillä Kuopio on Suomen mökkivaltaisin kunta. Mökkejä on yhteensä 10 800
ja näistä valtaosa sijaitsee Kuopion maaseutualueilla.
Aluemarkkinointia, näkyvyyden hakemista ja uusasukashankintaa on pidetty
kaikilla raatialueilla tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena.
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Vehmersalmen pitäjäraati tiedustelee, olisiko muilla raatialueilla kiinnostusta
lähteä toteuttamaan messutempausta yhdessä heidän kanssaan?
Raati on tehnyt alustavan varauksen messuille esittelyalueesta, joka on kooltaan 3 x 6 m. Valmiiksi rakennetun alueen hinta kolmelta päivältä on 1820
euroa, aluetta on mahdollista kasvattaa myös 3 x 10 m kokoiseksi, mikäli
muilta raatialueilta löytyy innokkuutta yhteisen projektin toteuttamiseksi.
Asiasta toivotaan keskustelua kokouksessa.
Karttulan pitäjäraati keskusteli OmaMökki-messuista. Päätettiin, että ei lähdetä mukaan Helsingin messuille.

9

8.5

Karttulan pitäjäraati on vuokrannut toimistohuoneen (kulut 374,70 e/6 kk)
Karttulan virastotalolta. Päätettiin jatkaa toimistohuoneen vuokrausta toistaiseksi.

8.6

Yrittäjäyhdistyksen kokoukseen la 23.11. pyydetään pitäjäraadin terveiset.
Pitäjäraati tiedottaa yrittäjiä mm. Rakenna ja Asu –messuista sekä Pitkin Pitäjiä –onlinekehittäjäyhteisöön liittymismahdollisuudesta.
S e u r a a v a k o k o u s pidetään ke 15.1.2020 klo 18.00 Pihkainmäen koulun ruokalassa.

Tervetuloa!

