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Kokoustiedot
Aika

to 14.11.2019 klo 18.00 – 21.25

Paikka

Riistaveden nuorisotila ”Kormu”, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Aarni Tiina
Laukkanen Maija, puheenjohtaja
Luostarinen Eija
Voutilainen Arja

Muut osallistujat

Eriksson Viljo, Anna Maija Kämäläisen varajäsen
Utriainen Mari, Eeva Happosen varajäsen (klo 20.04 saakka)
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1 – 10

Allekirjoitukset
Maija Laukkanen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Eija Luostarinen

Arja Voutilainen

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
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Luostarinen ja Arja Voutilainen.

3

Riistaveden pitäjäraadin taloustilanne
Toimintamäärärahaa on käytetty ajalla tammi-141119 yhteensä 15 990,48 e
(alv 0 %).
Loppuvuoden kuluja ovat mm.: roll-up, Mantun vuokra/joulunavaus, joulupuuro/joulunavaus, Toivalan jättitaulun vaihto, heijastimien lisätilaus, kulttuuribussi. Osa markkinointikustannuksista kustannetaan myönnetystä kehittämismäärärahasta (LDJ:n päätös 24.4.2019).
Todettiin Riistaveden saaneen paljon myönteistä palautetta mm. jättitaulusta
sekä heijastimista. Pohdittiin jättitaulun uudelleen vuokrausta syyskaudesta
eteenpäin. Vaikuttavuudesta keskusteltiin: Ulkomainostaulu tavoittaa sekä
vt9:n lentokenttä-liikenteen käyttäjät (yli 9.000 tienkäyttäjää/vrk) sekä Riistaveden Melalahden kylän kohdalla vt9:n Kuopio-Joensuu käyttäjät (5877
tienkäyttäjää/vrk). Hinta ja kontaktien määrä on edullinen verrattuna lehtiilmoituksiin.

4

Joulunavaus la 30.11.2019
Pitäjäraati on tilannut joulupuuron 200:lle hintaan 5 e/hlö.

5

Riistaveden pitäjäraadin markkinointi, viestintä ja tiedottaminen
5.1

Koillis-Savon to 28.11. isojako, pitäjäraadin toimituksellinen sisältö 2 sivua
(joulunavauksen ohjelma, asukasillan arvonnan tulos julkaistaan, kooste
vuoden 2019 pitäjäraadin toiminnasta, jne.)

5.2

Pitäjäraadin sivut Koillis-Savon isojaoissa vuonna 2020
Vuonna 2019 pitäjäraadilla on ollut seitsemän toimituksellista sivua KoillisSavossa. Vuoden 2020 maaliskuussa on ensimmäinen isojako, jossa ollaan
mukana. Päätetään vuoden 2020 lopullinen sivumäärä tammikuun kokouksessa isojakopäivien varmistuttua.

6

Kulttuuribussi
6.1

19.10. Kulttuuribussin palautteet
Kulttuuribussissa 19.10. käytettiin Juankosken ja Riistaveden pitäjäraadin
tekemää paperista palautelomaketta. Vastauksia tuli 38 kpl, joista tehdään
kooste vertailua varten. Pääasiassa palaute oli kiitettävää (4–5/5), eniten
kannatusta sai bussikuljetuksen järjestäminen lauantaipäivänä tai perjantaiiltana, myös asiointiliikennemahdollisuutta toivottiin (esim. 2 h Matkuksessa
ja 2 h kaupungissa). Palautteita kerätään jokaisen bussikyydin yhteydessä,
palautetta voi jättää myös sähköisesti riistavesi.fi –sivuilla.

6.2

Seuraava Kulttuuribussi ajetaan pe 22.11. yhdessä Juankosken kanssa,
lasku jaetaan molempien pitäjäraatien kanssa.
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Vuoden 2020 Kulttuuribussin järjestelyvastuu on Riistaveden pitäjäraadilla.
Vastuuhenkilöiksi valittiin Eija L. ja Tiina A., jotka etsivät tapahtumia (toiveina esim. markkinat, pakkaspäivät, jne.) ja tekevät yhteistyötä Juankosken pitäjäraadin kanssa. Kuljetusten kilpailutus, ilmoittautuminen ja palautteen antaminen säilyvät nykyisellään (Satu Partanen/Juankosken asiakaspalvelupiste, www.riistavesi.fi).
Pitkin Pitäjiä –online-kehittäjäyhteisön jatkot (asianro 3249/2019)
Seuraava online-yhteisön aktiivijakso alkaa marraskuussa viikolla 47. Kaikkia
pitäjäraatilaisia kannustetaan osallistumaan keskusteluun ja esittämään
omia kysymyksiä esim. osuuskuntatoimintaan liittyen. Mukaan kehittäjäyhteisöön halutaan myös nuoria ja nuoria aikuisia - kontaktoitu ollaan mm. ItäSuomen yliopistoa, Savonia-ammattikorkeakoulua, Sakkya, oppilaskuntia ja
nuorisovaltuustoa.

8

Vuoden 2020 – 2021 toiminnan suunnittelu
Käytiin keskustelua kaupungin yt-neuvotteluiden tulosten mahdollisista vaikutuksista pitäjäraadin käytettävissä oleviin resursseihin. Päätettiin jatkaa
toiminnansuunnittelua tammikuun kokouksessa.

9

Muut asiat
9.1

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.
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.
Todettiin, että messuilla tarvittaisiin markkinoitavaa, esim. rakennettavia
tontteja, mökkejä, myytäviä kiinteistöä. Samoin olisi markkinoitava koko
Kuopiota, pelkkä maaseutu ei riitä, sillä esim. pääkaupunkilaisille jo Kuopio/Niiralakin on maaseutua. Messuille lähtöä kannatettiin joka tapauksessa.
Myös Elma-messut (Elävä maaseutu) ovat hyvä tapahtuma.
Riistaveden pitäjäraati suhtautuu positiivisesti messuihin, ollaan yhteydessä
Vehmersalmen pitäjäraatiin käytännön asioista ja selvitetään todelliset kustannukset.

9.2

Info-tv:iden tilanne: K-Marketissa paikka katsottu yhdessä kauppiaan
kanssa, asennusta odotellaan vielä. OP:n taulu asennetaan myös loppuvuonna.

9.3

Riistaveden Osuuskunta palveluntuottamisen väylänä –tapaaminen 12.11.
herätti keskustelua. Paikalla oli ollut kolme osallistujaa. Esiselvityshankkeen
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tekijä oli ollut yhteydessä kuopiolaisiin hotelleihin: yksi majoituspalvelu oli
valmis ottamaan Riistavedellä tuotettua esim. elämyspakettipalvelua turisteille. Kuultiin esimerkki mm. kalastuksesta ja sen merkityksestä ulkomaalaisille. Myös hiljaisuus ja luonto ovat ”elämyksiä” tavallisille ulkomaalaisille
matkailijoille, pienimuotoisuus on valttia. Riistavedellä on ainakin yksi elämyspalveluita tuottava yrittäjä.
Osuuskuntatoimintaa työstettäessä eteenpäin tarvittaisiin innokas vetäjä,
jolla on myös paikallistuntemusta ja taitoa osuuskuntatoimijoiden kokoamisessa.
9.4

Keskusteltiin aktiivisesti Riistaveden kirjastosta: Kirjasto on osa yhtenäiskouluhanketta. Asukasillassa 29.10. tiedotettiin, että kirjasto siirtyisi uuden koulun yhteyteen, koulu rakennettaisiin yläkoulun tontille. Asukasillassa yhtenäiskoulun paikaksi ehdotettiin alakoulun tonttia keskeisen sijaintinsa
vuoksi. Kokouksessa pitäjäraati ehdotti nykyistä kirjastoa asukastupakäyttöön. Kirjaston nykyistä sijaintia pidettiin hyvänä ja keskeisenä, palvelun
saavutettavuus helpompi ikäihmisille.

9.5

Partiolaisten omistama kota sijaitsee keskeisellä paikalla Riistavedellä Mantun vieressä. Kodalla järjestetään tapahtumia, ja se toimii ulkoilevien kyläläisten kohtaamispaikkana. Kota on myös yksityisten vuokrattavana.
Partiolaisilta on tullut tarjous pitäjäraadille kodan aukiolosta sunnuntaisin
talvikaudella. Tulien lisäksi tarjolla olisi lämmintä mehua.

Päätös

Päätettiin ostaa partiolaisilta kotapalvelua joulukuusta kevätkaudelle 2020 yhteensä 500,00 e (alv 0 %). Pitäjäraadin kotapalveluun
50,00 e/kerta sisältyvät tulet kodalla 3 h sekä lämpimän mehun tarjoilu.
Partiolaiset tiedottavat aukioloajoista.

9.6

Rakenna ja Asu –messuille 22. – 23.2.2020 Kuopio-halliin osallistuvat Anna
Maija K., Tiina A., Eija L. ja Kimmo P.. Arja V. perui osallistumisensa esteen
vuoksi.

9.7

Tiedoksi sidosryhmille Riistavedellä tammikuun Pakkaspäivistä:
”Lasten ja nuorten Pakkaspäivät -tapahtumaviikolla 20.–26.1.2020 on tarjolla monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan sisältöjä! Sydäntalven aikaan lapset ja aikuiset pääsevät kokemaan iloa, elämyksiä ja talvista tekemistä niin
sisällä kuin ulkonakin eri puolilla kaupunkia. Tapahtumaviikko Kuopiossa huipentuu koko perheen Pakkasjuhlaan Brahen puistossa sunnuntaina
26.1.2020 klo 14-16.
Lasten ja nuorten Pakkaspäivät-tapahtumaa on järjestetty Kuopiossa jo
1990-luvulta lähtien. Tapahtuman tuottaa Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut ja toimijoina tapahtumassa ovat olleet mm. kaupungin museot, kirjastot, liikuntapalvelut, oppilaitokset sekä iso joukko yhdistyksiä ja seuroja.
Toivotamme Teidät tervetulleiksi mukaan järjestämään ohjelmaa tapahtumaviikolle 20.-26.1.2020 sekä Pakkasjuhliin:
Brahen puistossa Kuopiossa su 26.1.2020 klo 14-16
Maaningan urheilutalolla la 25.1.2020 klo 10-13
Nilsiän satamassa la 25.1.2020 klo 11-13.
Ohjelmana voi olla lapsille, nuorille ja/tai perheille suunnattua kulttuuri- tai
liikuntapuuhaa ja sen toivotaan olevan maksutonta tai alennushintaista. Ulkotapahtumilla on säävaraus”.
Lisätietoja Pakkaspäivien viikko-ohjelmasta antaa kulttuurisuunnittelija
Jonna Forsman, jonna.forsman@kuopio.fi.
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Kuopion maaseutualueen liikkumisen ja liikennepalveluiden kumppanuuspöytä Nilsiässä 13.11.2019
Arja V. ja Annikki V. toimivat Riistaveden edustajana Nilsiän liikenteen
kumppanuuspöydässä. Pöytään oli kokoontunut 24 eri toimijoiden edustajaa.
Kumppanuuspöytä keskusteli rakentavasti maaseutualueen liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä ja joukkoliikenteestä. Käytiin läpi epäkohtia ja mietittiin
erilaisia palveluratkaisuja. Kumppanuuspöytätyöskentelyä jatketaan keväällä
2020.

9.9

10

Kaupunkiympäristön palvelualueella on laadittu tämän syksyn aikana maaseutualueiden tonttiselvitystä. Pitäjäraadeista pyydetään osallistujia 2 henkilöä/raati ti 3.12.2019 klo 18.00 Valtuustotalolla, os. Suokatu 42,
pidettävään keskustelutilaisuuteen. Riistaveden edustajat tilaisuuteen ovat:
Tiina A., Arja V., varalle Eija L., Kimmo P:ltä kysytään myös.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tammikuussa 2020 (11.1. jälkeen). Ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Kiitos kaikille osallistujille!

