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Kokoustiedot
Aika

ke 21.8.2019 klo 18.00 – 21.10

Paikka

Riuttalan talonpoikaismuseo, Riuttalantie 719, 72100 Karttula

Jäsenet

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

Muut osallistujat

Laitinen Titta, varajäsen
Lyytinen Niilo, varajäsen
Reittu Mauno, varajäsen
Pirskanen Minna, varajäsen
Rönkkö Kirsi, kulttuurisuunnittelija
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1–7

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Kuopiossa,

Niilo Lyytinen

Kati Vehniäinen

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 – 7 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
Tilaisuuden aluksi pitäjäraatilaiset tutustuivat Riuttalan talonpoikaismuseon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön Erkki Taarastin johdolla.
Kahvin ja mustikkakukon lomassa Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Rönkkö kertoi kaupungin tarjoamista palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista mm. tapahtumien suunnittelussa. Myös
uutta kulttuurilakia ja kunnan velvoitteita käytiin läpi. Kooste esityksestä ptk:n liitteenä.
1

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

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niilo Lyytinen ja Kati Vehniäinen.

3

Pitäjäraatien syyskauden toiminta
3.1

Taloustilanne (toimintamäärärahan käyttö tammi-heinäkuu 2019)
Karttulan pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahaa tammi-heinäkuussa yhteensä 10 732,05 e (alv 0 %). Yhteensä toimintamäärärahaa on käytettävissä 30 000,00 e vuonna 2019.

3.2

Pitäjäraatien yhteiset aiheet
Pitäjäraatien syyskauden toiminta keskittyy uusien raatilaisten sisäänajoon, käynnissä olevien kehittämismäärärahahankkeiden toteuttamiseen sekä online-kehittäjäyhteisön pilot- ja jatkovaiheeseen.
Lähidemokratiajaosto myönsi 24.4.2019 pitäjäraadeille kehittämismäärärahaa yhteensä 76 800 euroa.
Aluesihteeri esitteli eri pitäjäraatien syksyn painopistealueita:

Juankoski: Mahdollisesti Pappilanlahden kunnostuksen käynnistäminen.
Karttula:
Syvänniemi, Riuttala (Karttulan muualle näkyvät ”helmet”), Kissakuusen koulun palautteen hyödyntäminen, kulttuuribussi, kumppanuuspöytätoiminnan jatkaminen.
Maaninka: Tuovilanlahden erä- ja luontomatkailu, Kulttuurihistoriallisen museon
Maaningan yksikön kokoelma uuteen tilaan (kotiseutumuseo).
Nilsiä:
Kumppanuuspöytäkonseptin avulla rakennetaan asukkaita palveleva
palveluliikennetoiminta ja koululaiskuljetukset ja ruokahuolto (kumppanuuspöytä konseptin lanseeraus alueella).
Riistavesi: uusi monitoimikoulu (Karttulan koulun palautteet mukaan jo suunnitteluvaiheeseen), asukastilaisuuden järjestäminen, matkailuyrittäjyyden tunnustelu (osuuskuntahankkeen esiselvitys apuna).
Vehmersalmi: kiertävät kokoukset kylillä, yhteisöllisyyden edistäminen.
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Online-kehittäjäyhteisö (pilot-vaihe ja jatkot)
Markkinointitoimisto Avidlyn kanssa toteutettava Online-kehittäjäyhteisön toiminta alkoi 15.8. Pilotointivaiheessa yhteisöön pyritään saamaan mahdollisimman aktiivista keskustelua, varsinainen kehittämistyö aloitetaan myöhemmin syksyllä, ja mukaan otetaan alueilta kehitysaiheita. Pitäjäraatilaisia kannustetaan osallistumaan yhteisön keskusteluihin. Kutsu kehittäjäyhteisön liittymiseen on vielä voimassa
(lähetetty sähköpostitse 20.6. ja 5.8.)!

4

Karttulan kulttuuribussi to 5.9.2019 Musiikkikeskukselle

(liite)

Musiikkikeskuksen tarjoama kulttuuribussi ajaa torstaina 5.9. Karttulasta Syvänniemen ja Airakselan kautta Musiikkikeskukselle kaupunginorkesterin syyskauden avajaiskonserttiin. Keskusteltiin vilkkaasti
kulttuurin jalkautumisesta alueelle ja Karttulan alueen asukkaiden
mahdollisuudesta osallistua myös kaupungin kulttuuritarjontaan.
Myös konserttilipun hinnasta keskusteltiin.
Päätös

Karttulan pitäjäraati päätti osallistua konsertin pääsylipun hintaan ja
tarjota 10 euron alennuksen normaalilipun hintaan (20 e). Mukaan
ilmoittautuneiden aikuisten lipun hinnaksi jää 10 e. Lasten lipun hinta on 4 e. Bussin kyytiin mahtuu 59 henkilöä, joten Musiikkikeskus laskuttaa konserttilipuista Karttulan pitäjäraatia enintään 1180 euroa (59 x 20 e).
Sitovat ilmoittautumiset Sirpa Ekille to 29.8.2019 mennessä!

5

Yhteydenotot ja avustuspyynnöt pitäjäraadille
5.1

Skeittiramppi Karttulan keskustaan, Lions Club
Lions Club on ottanut yhteyttä Karttulan pitäjäraatiin Kissakuusen
koulun piha-alueelle tulevasta skeittirampista. Pitäjäraadilta pyydetään avustusta yhteensä 1000 e rampin hankinta-, kuljetus-, ja pohjatöihin.
Alustavat selvitystyöt rampin nykyisen omistajan ja kaupungin
kanssa on tehty, enää rahoitus puuttuu.

Päätös

Karttulan pitäjäraati ei osallistu Lions Clubia skeittiramppikustan
nuksiin, vaan ohjaa Lions Clubin hakemaan kaupungin talkooavustusta. Kuopion kaupungin talkooavustukset vuodelle 2019 ovat haettavissa 30.9.2019 mennessä. Lisätiedot ja hakulomakkeet kaikista
Kuopion kaupungin myöntämistä avustuksista os.
www.kuopio.fi/avustukset. Yhteyshenkilönä talkooavustuksissa
Marko Korhonen, p 044 718 5193.

5.2

Autuaankankaan uimarannan veneenlaskupaikka
Kesäasukas oli lähestynyt pitäjäraatia veneenlaskupaikan saamiseksi
Autuaankankaan uimapaikalle. Asiasta tiedotetaan Etelä-Karttulan
kylät kylätoimikuntaa ja ehdotetaan haettavaksi talkooavustusta.
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Muut asiat
6.1

Pitäjäraadin järjestämä toukokuinen Ikäihmisten virkistyspäivä oli
erittäin onnistunut tapahtuma. Uuden virkistyspäivän ajankohdaksi
kaavailtiin vanhusten viikkoa 41 tai syyslomaviikkoa 42. Ajankohta ja
paikka tarkentuvat pian. Tapahtumaan mukaan pyydetään yhteisömuusikko Antti Raekalliota.

Päätös

Karttulan pitäjäraati päätti kustantaa Ikäihmisten virkistyspäivän
kuljetukset ja tarjoilut (yhteensä n. 1000 e).
Ehdotettiin ja kannatettiin vuoden 2020 kevään Ikäihmisten virkistyspäivän pitopaikaksi Riuttalaa.

6.2

Kodin, koulun ja kylän päivä pidetään 27.9., pitäjäraatilaiset selvittävät vielä tapahtumaan osallistumismuotoa. Asiaan palataan sähköpostitse.

6.3

Yhteistyöpalaverin sopiminen Karttulan eri järjestöjen ja yhdistysten
kanssa
Karttulan Kissakuusen koulun palautetyöpajapäivässä 10.6.2019 oli
keskusteltu Karttulan alueen toimijoiden, yhdistysten ja järjestöjen
yhteispalaveria alueen kehittämisideoiden merkeissä. Päätettiin
kuitenkin panostaa kumppanuuspöytään, jonka seuraava palaveri on ma 23.9.2019 klo 8.30. Kumppanuuspöydässä ovat edustettuina Karttulan alueen toimijat.

6.4

Vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään la 19.10. klo 8.45 –
16.00 Karttulan vapaakirkolla, os. Kirkkotie 21. Koulutukseen ovat
tervetulleita kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet, ikäihmisten
kanssa työtä tekevät sekä omaishoitajat.

6.5

KaikkiKyytiin Kuopiossa –tilaisuus pe 6.9.2019
Liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset ovat yhteisiä kaikkien raatialueiden kesken. Näiden samojen teemojen kanssa työskentelee myös Maasdigiboxi-hanke (linkki hankkeen sivuille.)
https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi
MTK järjestää yhteistyössä Maaseutuverkoston kanssa Kaikki kyytiin
–työpajan 6.9 Isovalkeisella kello 9-15. Keskusteltiin raadin kanssa,
pääsisikö edustusta Karttulasta keskustelutilaisuuteen paikalle. Emilia Halmetoja osallistuu tilaisuuteen.

6.6

Karttulan pitäjäraadin lehti toteutetaan jälleen loppuvuodesta. Päätettiin käyttää edellislehden tapaan paikallista yrittäjää lehden koostamisessa. Jutun aiheita voi toimittaa Hanna Valkoselle, Uniikkitarina. Lehti toimitetaan Sisä-Savon suurjakelun liitteenä.

Huom!

Lisäyksenä 6.6.2019 pöytäkirjaan/lehtityöryhmään: Hannu Halonen
vetää lehtityöryhmää, muina jäseninä Jaana, Kati, Tarja K. ja Emilia.
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Rakenna ja Asu –messut pidetään Kuopio-hallissa jälleen 22. –
23.2.2020. Tavoitteena on esitellä Karttulan alueen elämää, asumista, yritystoimintaa. Aloitetaan osallistujien aktivointi jo nyt. Markkinointimateriaalina käytetään mm. Karttulan pitäjäraati –lehteä.
Seuraava kokous pidetään ke 2.10.2019 klo 18.00 Karttulan
yhteispalvelupisteessä.

