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Kokoustiedot
Aika

to 10.10.2019 klo 18.00 – 21.10

Paikka

Riistaveden nuorisotila ”Kormu”, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Huom!

Yhteinen aloitus Riistaveden koulun Vanhempainyhdistyksen kanssa, aiheena
monitoimikoulu ja tuleva asukasilta. Ks. asia 9 ”Muut asiat”, kohta 9.2

Jäsenet

Aarni Tiina
Happonen Eeva
Kämäläinen Anna Maija, puheenjohtaja
Laukkanen Maija, varapuheenjohtaja
Pitkänen Kimmo
Voutilainen Arja

Muut osallistujat

Santanen Eila, Eija Luostarisen varajäsen, klo 20.22 saakka
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1 – 10

Allekirjoitukset
Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Maija Laukkanen

Kimmo Pitkänen

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 – 10 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 Maija Laukkanen ja Kimmo Pitkänen.

3

Uuden varajäsenen valinta
Uudeksi varajäseneksi Sirkku Kumpulaisen tilalle oli pyydetty Asko Tapanista. Asko Tapaninen lupautui tehtävään.

4

Riistaveden pitäjäraadin taloustilanne
4.1

Toimintamäärärahan käyttö tammi-syyskuu 2019
Toimintamäärärahaa on käytetty tähän mennessä yhteensä 14 524, 56 e
(alv 0 %). Toimintamäärärahaa on vuodelle 2019 yhteensä 30 000,00 e.

4.2

Loppuvuoden rahankäyttö
Tulevia tapahtumia Riistavedellä ovat mm. 30.11. Riistaveden eri toimijoiden
järjestämä joulunavaus/puurojuhla. Pitäjäraati selvittää vielä mahdollisia tapahtumaan liittyviä järjestelyjä ja osallistumista kustannuksiin. Tapahtumalla
on pitkät perinteet, ja se kerää vuosittain runsaasti osallistujia.
Markkinointimateriaaleista heijastimista päätettiin tehdä lisätilaus (500 kpl).

5

Riistaveden pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Riistaveden sydänkerho ry ja Eläkeliiton Riistaveden yhdistys ovat hakeneet
Riistaveden pitäjäraadilta avustusta ikäihmisten virkistäytymiseen (teatteri/jouluruokailu Kuopiossa 23.11.2019) yhteensä 1 627,50 e (1327,50 e
teatterilippuihin ja väliaikatarjoiluihin sekä n. 300,00 e kuljetuskustannuksiin).
Päätös

6

Päätettiin myöntää Riistaveden sydänkerho ry:lle ja Eläkeliiton Riistaveden yhdistykselle yhteensä max 1102,50 e teatterilippuihin ja
max 300,00 e kuljetukseen. Yhdistykset laskuttavat Riistaveden pitäjäraatia.
Kulttuuribussi syyskaudella 2019
Seuraavat Kulttuuribussit kulkevat la 19.10. ja pe 22.11., ilmoittautumislomake ja uusi palautelomake löytyvät www.riistavesi.fi-sivustolta. Joulukuussa ei ajeta kulttuuribussia. Bussi- ja ilmoituskustannukset jyvitetään yhdessä Riistaveden ja Juankosken pitäjäraatien kesken.

7

Riistaveden pitäjäraadin markkinointi, viestintä ja tiedottaminen
7.1

Riistaveden markkinoinnin visuaalinen ilme ja roll-upit
Riistaveden pitäjäraati on saanut paljon positiivista palautetta uusista
www.riistavesi.fi-sivuista. Kaupungin mva-yksikkö antoi lisäksi ohjeen linkittää Kuopion kaupungin tuottamat palvelut riistavesi.fi- sivuilta suoraan kaupungin www.kuopio.fi-sivuille, esim. kirjastopalvelut -> https://www.kuopio.fi/fi/kulttuuri
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Markkinointimateriaalia (I love Riistavesi heijastimet ja kassit) jaettu mm.
koululaisille 27.9. ”Kodin ja koulun päivässä”. Myös nämä materiaalit ovat
saaneet paljon hyvää palautetta.
Roll-upit:

Riistaveden pitäjäraati päätti toteuttaa roll-upin tulevia tapahtumia sekä
messuja varten. Käytiin läpi markkinoinnissa käytettäviä kuvia sekä tulevan
roll-upin malleja. Asukkaat voivat äänestää kolmesta roll-up-vaihtoehdosta
riistavesi.fi -sivustolla sekä vielä 28.10. pidettävässä asukasillassa, jossa tulos = toteutettava roll-up julkistetaan.

Päätös

Roll-up toteutetaan vuoden 2019 toimintamäärärahasta.

8

Online-pilotoinnin palautteet pitäjäraatilaisilta
Miltä konsepti tuntui, osallistuitko aktiivisesti vai olitko sivustaseuraajana?
Riistaveden pitäjäraatilaisista osa oli aktiivisia. Keskustelu oli vilkkaampaa
alussa, mutta sitoutuminen keskusteluiden seuraamiseen koettiin haasteellisena. Keskustelut olivat pitkiä – parhaimpina pidettiin oikeisiin kehittämisideoihin pohjautuvaa keskustelua. Maalaisromantiikka ei kehitä aluetta.
Voiko konseptia käyttää oman pitäjäraadin kehittämiskuvioissa – miten?
Alustaa ei pidetty niin hyvänä ja ketteränä tapana kommunikoida kuin esim.
WhatsApp-ryhmää.
Voisiko konsepti toimia pitäjäraatien yhteisenä sähköisenä alustana?
Voisi toimia. Ainakin työssäkäyvillä erilaisia keskustelualustoja on jo useita,
ei välttämättä innosta kommunikointiin vapaa-ajalla.
Seuraava aktiivijakso marraskuun alussa – löytyykö jo nyt tehtäviä ja kysyttävää
Palveluiden tuottaminen esim. osuuskuntatoiminnan avulla, erilaisia esimerkkejä muualta kaivattaisiin.

9

Muut asiat
9.0

Tilaisuuden alussa käytiin keskustelua mm. Kuopion Vesi Oy:n lupamuutoshakemuksesta ja muistutuksen jättömahdollisuudesta 14.10.2019 mennessä.
Keskusteltiin myös Lähemäen luontopolun pitkospuiden kunnostamisesta; Metsähallitus on luopumassa luontopolun ylläpidosta.

9.1

Terveiset tapahtumista:
”Kaikki Kyytiin” työpaja pe 6.9.2019, tilaisuuden luentoanti oli ollut antoisa.
Keskusteltiin pitäjäraadissa tulevaisuuden mahdollisuuksista järjestää henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä pitäjäraadin mahdollisuuksista osallistua erilaisiin kuljetuksiin liittyviin kokeiluihin.
Tiedoksi: Nilsiässä järjestetään kumppanuuspöytä ke 13.11.2019 (päivällä) kaikkia
pitäjäraateja koskevista henkilö- ja tavaraliikenteen järjestelyistä. Mukaan pyydetään
jokaisesta pitäjäraadista kaksi (2) edustajaa.
Infotilaisuus ti 10.9.2019 klo 17.00 ”Osuuskunta palvelutuottamisen ja kehittämisen
väylänä”, tilaisuus ei ollut yleisömenestys, mutta herätti kuitenkin kiinnostusta, toivottiin enemmän esimerkkejä onnistuneista osuuskunnista.
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Tulevaisuustyöpaja, to 12.9.2019 klo 17.00, järjestötoiminnan tulevaisuus Kuopiossa, ei ollut osallistujia pitäjäraadista.
”Kotona kylässä” la 14.9.2019, Matkus: tapahtuma oli onnistunut ja koettiin merkitykselliseksi, Riistavesi oli hyvin valmistautunut ja markkinointimateriaalia oli hyvin
tarjolla, tapahtuman yhteishenki oli hyvä.

9.2

Riistaveden koulun Vanhempainyhdistys piti omaa syyskokoustaan samanaikaisesti Riistaveden pitäjäraadin kokouksen kanssa, joten käytiin läpi asukasillan 28.10. ohjelmaluonnos pitäjäraatilaisten kesken.
Kaupungilta uuden monitoimikoulun tilanteesta kertoo hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen, mahdollisesti myös opetusjohtaja Leena Auvinen osallistuu, osuuskunta-asioista tulee kertomaan Mari Kortelainen, lisäksi ohjelmassa asukkaiden puheenvuorot sekä roll-up –äänestys ja tulosten julkistaminen. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu, jonka pitäjäraati kustantaa.

9.3

Riistaveden pitäjäraadille tulleet palautteet luettiin kokouksessa:
Nuoret ovat toivoneet mahdollisuuksia moottoripyörien rassaamiseen, tekniikkaan liittyviä aktiviteetteja sekä kuljetuksia eri tapahtumiin kaupunkiin.
Nuorille myös paikkoja, joissa voi olla talvella. Nuorisopuolelle välitetään
viesti toiveista.
On toivottu minigolf-rataa Melalahden puistoon, mailat joko omat tai kirjastosta lainattavat.
On toivottu isompaa ja monipuolisempaa punttisalia Riistavedelle.
Pyydetty pitäjäraadin apua muovijätteen lajittelun saamiseksi Riistavedelle.
Nykyisin kyläläiset kuljettavat muovijätteensä Päivärantaan saakka.
Vielä oli toivottu ruokapaikan sisältävää huoltoasemaa, josta saa myös mopon varaosia.
Palautteet ohjataan asianomaisille kaupungin palvelualueille niiden kuuluessa
kaupungin ydintoimintaan. Asukkaita tiedotetaan myös Kuopion kaupungin
palaute-sivuston käyttämisestä, os. https://palaute.kuopio.fi/fi/etusivu#!/.

9.4
10

Radio Novan ohjelmistossa on maksuton konsepti, jonka hyödyntämistä mietittiin Riistaveden alueen markkinoinnissa. Asiaa selvitetään vielä.
Seuraava kokous pidetään to 14.11.2019 klo 18.00 nuorisotila Kormussa. Tervetuloa!

