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Kokoustiedot
Aika

to 07.02.2018 klo 18.00 – 20.50

Paikka

Riistaveden yläkoulu, ruokasali, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja
Maija Laukkanen
Tapani Honkamaa
Eija Luostarinen
Mikko Utriainen
Arja Voutilainen

Muut osallistujat

Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1–8

Allekirjoitukset
Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Arja Voutilainen

Maija Laukkanen

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Voutilainen ja Maija Laukkanen.

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.
Riistaveden pitäjäraadin jäsenet arvioivat omaa toimintaansa (”Missä
onnistuttiin?”, ”Missä ei onnistuttu?”, ”Mitä toiminnassa tulisi kehittää?”, ”Mitä toiveita alueella on raatitoimintaa kohtaan?”) Nelikenttäanalyysistä on 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.
Kehittämismäärärahakohteita mm. riistavesi.fi-sivuston päivittäminen, Kuopion maaseutualueiden yhteismarkkinointi.

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
Riistaveden yläkoulun ruokalassa. 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

Riistaveden pitäjäraadin taloustilanne
Vuoden 2018 toimintamäärärahaa käytettiin yhteensä 22.825,08 e ja
kehittämismäärärahaa 7,98 e (ei-toteutunut mainospyloni).

7

Riistaveden pitäjäraadin viestintä ja markkinointi
7.1

Kuvat Google Drive –kansioon/riistaveden.pitajaraati@gmail.com
Muistutettiin, että Riistavesi-aiheisia kuvia voi edelleen toimittaa
Google Drive –kansioon tai pitäjäraadin sähköpostiosoitteeseen. Kuvia voidaan käyttää Riistavesi-aiheisessa markkinoinnissa.

7.2

Koillis-Savon kanssa tehtävä yhteistyö, AC-Barcan lehti, aikataulut ja
budjetti
Koillis-Savo –lehdeltä ollaan saatu tarjous Riistaveden pitäjäraadinnäkyvyydestä lehdessä.

Päätös:

Päätettiin ostaa näkyvyyttä yhteensä 7 sivua vuoden 2019 KoillisSavon suurjakelussa olevasta lehdestä.
AC-Barcan lehti ilmestyy toukokuussa.

Päätös:

Päätettiin ostaa ilmoitustilaa AC-Barcan toimittamasta lehdestä Riistavesi-päivään liittyen. Hinta varmistetaan lähempänä ajankohtaa.

7.3

Toivalan yrityspuiston jättitaulu
Toivalan yrityspuiston jättitaulu on saanut Riistaveden mainoksen.
Käytiin keskustelua kuva-aiheista. Kampanja-aika on 1.1. –
19.5.2019 ja 16.8.2019 – 19.5.2020.

7.4

Markkinointityöryhmän terveiset 15.1.2019
Kuopiossa pidettiin 15.1.2019 laaja markkinointipalaveri, jossa oli
mukana mm. pitäjäraadin edustajia, Kuopion kaupungin mva-yksikön
edustajia sekä Keskisuomalainen-konsernin edustajia. Käytiin läpi
Keskisuomalainen-konsernin vaihtoehtoja, joita voitaisiin hyödyntää
Kuopion maaseutualueiden markkinoinnissa ja tapahtumamarkkinoinnissa.
Pohdittavaksi annettiin, mitä asioita tai tapahtumia halutaan omalta
alueelta markkinoida esim. kesän osalta, kenelle aluetta tai tapahtumaa markkinoidaan, ja millaista viestiä halutaan välittää.
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Riistaveden slogan: ”Sopivan lähellä” on edelleen hyvä ja hyödynnettävissä eri markkinointimateriaaleissa.
7.5

Rakenna ja Asu –messut 23. – 24.2.2019
Rakenna ja Asu –messuille osallistuu 3 – 4 Riistaveden pitäjäraadin
jäsentä.

8

Kulttuuribussin kevätaikataulu
Ajankohdat: esitetään, että bussikuljetus järjestetään helmi, - maalis-, huhti-, ja toukokuussa. Päivämääriä voisivat olla ainakin;
helmikuu: 23.2. päivä, lähtö Säyneisistä klo 15:45 – Kuopiosta paluu
klo 21.30
maaliskuu: lauantai 2.3. päiväretki – lähtö: klo 9.00, - paluu 15.30
Matkus
huhtikuu: perjantai 12.4. ilta, Säyneisistä, klo 16:45 – 22.30 paluu
toukokuu: perjantai 17.5. ilta, lähtö Säyneinen 16:45 Musiikkikeskuksessa esim. Manhattan Transfer konsertti, 22.30.
Kulttuuribussista tiedottaminen: yksi ilmoitus Koillis-Savossa, jossa
kaikki ajankohdat. Lisäksi, muistilistalle aina ko. kuukauden kuljetus.
Sähköistä tiedottamista facebook ja kaupungin sivut. Bussikuljetuksen kilpailutus tehdään virkamiestyönä.
Ilmoittautumiset kulttuuribussiin: Sähköisesti Riistaveden pitäjäraadin google-lomakkeen kautta (os. https://sites.google.com/view/riistavedenpitajaraati/etusivu.
Muuten voi ilmoittautua Juankosken palvelupisteelle, Satu Partaselle.
Satu on torstain ja perjantain Nilsiän palvelupisteellä, joten puhelimella tavoittaa Sadun tuolloin.

9

Muut asiat
9.1

Koillis-Savon kouluverkko/Riistaveden koulu, aikataulu ym.
Riistaveden koulujen vanhempainyhdistys ry on valmistelemassa adressia monitoimitalon puolesta, myös Riistaveden kyläyhdistys ry tulossa mukaan.

9.2

Sirkus Muikku, esitykset
Sirkus Muikku, Kaavi, pitää kevätnäytöksiä 16. ja 17.5., pitäjäraati
odottaa lisäselvityksiä ja palaa lippujen hankintaan seuraavassa kokouksessa.

9.3

Muistutus järjestysmieskoulutuksesta, joka järjestetään Riistavedellä
maaliskuussa, lisää osallistujia tarvitaan! Lähetetään muistutusviesti
vielä raatilaisille, jotta voivat viestiä kurssista omia sidosryhmiään.
Järjestyksenvalvoja - koulutuksen aikataulu:
Pe 15.3.2019 klo 17:30 - 20:45, teoria 4h  luokka/muu iso tila klo 17-21
La 16.3.2019 klo 08:30 - 15:45, teoria 8h  luokka/muu iso tila klo 8-16
Su 17.3.2019 klo 08:30 - 15:45, teoria 8h  luokka/muu iso tila klo 8-16
Pe 22.3.2019 klo 17:30 - 20:45, teoria 4h  luokka/muu iso tila klo 17-21
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La 23.3.2019 klo 08:30 - 16:30, EA, palo- ja pelastus 9h  jumppasali klo 8-16.30
Su 24.3.2019 klo 08:30 - 14:00, voimankäyttö ryhmä 1, 6h  jumppasali klo 8-14
La 30.3.2019 klo 08:30 - 14:00, voimankäyttö ryhmä 2, 6h  jumppasali klo 8-19.30
La 30.3.2019 klo 14:15 - 19:15, voimankäyttö ryhmä 3, 6h  -’’Su 31.3.2019 klo 08:30 - 14:00, voimankäyttö ryhmä 4, 6h -> jumppasali klo 8 - 14
Su 31.3.2019 klo 14:30 - 16:30, teoria koe, palaute, 2h  luokka/muu iso tila klo
14.30-16.30

9.4

Seuraava kokous pidetään ke 3.4.2019 klo 18.00 Riistaveden yläkoulun ruokalassa.
Tervetuloa!

