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Kokoustiedot
Aika

ti 29.1.2019 klo 18.00 – 20.50

Paikka

Karttulan yhteispalvelupiste, kokoushuone 2, Kissakuusentie 6,
72100 Karttula

Jäsenet

Hannu Halonen, puheenjohtaja
Tarja Kantoluoto
Veijo Karkkonen
Merita Kaunisto
Margit Ropponen
Matti Sihvonen

Muut osallistujat

Veijo Kärki, Karttulan Yrittäjäkerho ry
Tuulikki Vesterinen, Marjut Kokkosen varajäsen
Jyrki Viitanen, varajäsen
Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1–8

Allekirjoitukset
Hannu Halonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Tuulikki Vesterinen

Jyrki Viitanen

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
Puheenjohtaja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi Karttulan Yrittäjäkerho ry:n puheenjohtaja Veijo Kärki
esitti kohdassa 8 ”Muut asiat” (8.2) käsitellyn Karttulan Yrittäjät ry:n
Rakenna ja Asu –messuille tehtävän A5-esitteen rahoituspyynnön.
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulikki Vesterinen ja Jyrki Viitanen.

3

Pitäjäraadin itsearviointi (20 – 30 min), liite 1
Pitäjäraadit ovat toimineet nyt noin puolitoista vuotta. Toiminnan kehittämiseksi ja tulevan pitäjäraatitoimikauden käynnistämisen pohjaksi jokaista raatialuetta on pyydetty arvioimaan omaa toimintaansa. Palaute otetaan huomioon pitäjäraatitoiminnan kehittämistyössä sekä seuraavan raatikauden aloitukseen liittyvien koulutusten
laadinnassa.
Karttulan pitäjäraadin jäsenet arvioivat omaa toimintaansa pienryhmissä, jokainen ryhmä täydensi nelikenttäanalyysin, josta kooste liitteenä.

4

Pitäjäraatien toiminta keväällä 2019, liite 2
Nykyiset pitäjäraadit toimivat 31.5.2019 saakka. Vuonna 2018 aloitettuja toimenpiteitä jatketaan edelleen. Muina kevään toiminnan
painopistealueina ovat:
4.1

Kehittämismäärärahahakemusten perusteellinen valmistelu, hakemukset jätettävä maaliskuun loppuun mennessä aluekoordinaattorille, hakemukset käsitellään huhtikuussa Lähidemokratiajaostossa.

4.2

Kevään kokoukset: helmi-maaliskuussa pidetään pitäjäraatien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kokous ja seuraava pitäjäraadin kokous maaliskuun lopussa.

4.3

Pitäjäkokous, jossa valitaan uusi pitäjäraati, pidetään su 28.4.2019
Karttulan yhteispalvelupisteen valtuustosalissa. Pitäjäkokouksen puheenjohtaja ja sihteeri valitaan etukäteen pitäjäkokouksen sujuvuuden varmistamiseksi, ja heitä koulutetaan ennen pitäjäkokousta.

4.4

Uusille valituille pitäjäraadeille tarjotaan koulutusta toukokuussa.
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Avustuskäytännöt Kuopion kaupungilla, liitteet 3 - 5
Käytiin läpi Kuopion kaupungin olemassa olevat avustuskäytännöt.
Pitäjäraatien tulee ensisijaisesti ohjata avustusta anovat tahot suoraan kaupungin avustustahojen piiriin (yleisavustus, talkooraha, tapahtuma-avustukset).

6

Karttulan pitäjäraadin taloustilanne
Vuoden 2018 toimintamäärärahaa käytettiin yhteensä 18.947,63 e ja
kehittämismäärärahaa 22.870,52 e.
Puheenjohtaja esitti vuoden 2019 budjettiluonnoksen, uutena kululajina tulevat mm. pitäjäraadin työhuoneen vuokrat. Karttulan pitäjäraati –lehteä tehdään 1- 2 kpl myös tänä vuonna, myös kevään pitäjäkokousjärjestelyihin varaudutaan.
Nykyisellä pitäjäraadilla käytössä puolet vuoden 2019 toimintamäärärahoista (15.000,00 e), toinen puoli (15.000,00 e) varataan uuden
raadin käyttöön.

7

Karttulan pitäjäraadin viestintä ja markkinointi
7.1

Rakenna ja Asu –messut 23. – 24.2.2019
Pitäjäraadeista kaikki Nilsiää lukuun ottamatta ovat osallistumassa
Kuopio-hallissa 23. – 24.2.2019 järjestettäville Rakenna ja Asu –
messuille. Maaninka osallistuu omalla (6 m x 3 m) osastollaan ja
muut neljä raatialuetta yhteisosastolla (6 m x 3 m).
Markkinointia (mm. messuja ja kesän tapahtumia) varten esitettiin,
että teetetään oma esite Karttulan alueista. Pyydetään tarjoukset toimittajilta.

Päätös:
8

Päätettiin hankkia ostopalveluna 4-väriesite Karttulan alueista, hinta
töineen max. 1.500,00 e (alv 0 %).
Muut asiat

8.1

Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen kuulumiset (pj)
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen Karttulan ikäihmisten palveluiden ja hyvinvoinnin kumppanuuspöytä oli koolla toista kertaa
Karttulassa 16.1.2019.
Keskusteltiin tehdyistä toimenpiteistä ja sovittiin jatkosta. Kumppanuuspöydässä mukana on Kuopion kaupungin viranhaltijoita, Tarjoomo-hanke, EVL-seurakunta, vapaaseurakunta sekä karttulalaisia
yhdistyksiä ja yrittäjiä.
Kumppanuuspöytä koettiin hyvänä yhteistoiminnan muotona Karttulassa. Kumppanuuspöytämuistiot ja hankkeen Karttulan ja muiden
alueiden kuulumiset ovat luettavissa Mansikka ry:n sivustolta:
(http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonkylat-palvelukeskuksina/karttula/).
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8.2

Karttulan Yrittäjäkerho ry:n puheenjohtaja Veijo Kärki esitti Karttulan
pitäjäraadille, että pitäjäraati tukisi Karttulan alueen markkinointia ja
yrittäjien teettämää Karttulan alueen yritysesitettä, jossa ovat esillä
mm. alueen myytävät tontit ja mökit. Esitettä käytetään Rakenna ja
Asu –messuilla.

Päätös:

Päätettiin osallistua messuesitekustannuksiin, Karttulan Yrittäjäkerho
ry laskuttaa Karttulan pitäjäraatia esitekustannuksista max
200,00 e (alv 0 %).

8.3

Karttulan pitäjäraadille on tullut avustushakemus Airakselan Erämiehet Ry:ltä laavun rakentamiseksi Airakselaan.

Päätös:

Avustushakemusta ei käsitellä nykyisessä muodossaan. Ohjataan
avustuksenhakija tekemään uusi hakemus yhteistyössä toisen toimijan kanssa sekä hakemaan Kuopion kaupungin talkooavustusta.

8.4

Seuraava kokous pidetään ti 19.3.2019 klo 18.00 Airakselan
seurantalolla. Tervetuloa!

