Kuopion kaupunki
Riistaveden pitäjäraati

Pöytäkirja

8/2018

17.12.2018

Julkinen

1 (3)

Kokoustiedot
Aika

ma 17.12.2018 klo 18.00 – 21.00

Paikka

Riistaveden yläkoulu, ruokasali, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja
Maija Laukkanen
Mikko Utriainen
Arja Voutilainen

Muut osallistujat

Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1–5

Allekirjoitukset
Anna Maija Kämäläinen, puh.joht.

Tarja Salmi, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Maija Laukkanen

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 – 5 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 Maija Laukkanen ja Arja Voutilainen.

3

Talouskatsaus – Toiminta- ja kehittämismäärärahatilanne

3.1

Riistaveden pitäjäraadin toimintamäärärahatilanne tammikuu
-14.12.2018: toimintamäärärahaa on käytetty 18.526,85 e (alv 0
%), toimintamäärärahaa on yhteensä 30.000,00 e vuonna 2018.
Koostettiin yhdessä vuoden 2019 budjettia. Puheenjohtaja toimittaa
budjetin raatilaisille tiedoksi ptk:n liitteenä.

3.2

Sähköisen infotaulun ja mainospaikan vuokraaminen Toivalan
yrityspuiston valaistusta suurtaulusta
Keskusteltiin Toivalan yrityspuiston jättitaulusta. Riistaveden vuoden
2018 toimintasuunnitelmassa Riistaveden tunnettavuuden lisääminen
on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Pitäjäraati on selvittänyt vuoden
2018 aikana mainospylonin rakentamismahdollisuuksia, mutta pylonin toteuttaminen ei onnistu vuoden 2018 aikana (Ely-keskuksen
kielteinen kanta pylonin sijaintiin vt9:n varrella).
Vaihtoehtona Riistaveden tunnettavuuden lisäämiseksi päätettiin
marraskuun pitäjäraadin kokouksessa hankkia mainostila jättitaulua
hallinnoivalta Mediateko Oy:ltä. Aluesihteeri pyytää tarjouksen ja
hankinta toteutetaan vuoden 2018 toimintamäärärahan puitteissa.

4

Riistaveden pitäjäraadin toimintasuunnitelma 2019
Nykyisten pitäjäraatien tehokasta toiminta-aikaa on tammi-maaliskuu. Vuonna 2019 käynnistettävät kehittämishankkeet, -kohteet ja
toimenpiteet (toteutus) valmistellaan perusteellisesti, vasta tämän
jälkeen haetaan kehittämismäärärahaa.
Kehittämismäärärahan hakuaika varmistuu alkuvuodesta.
Pitäjäraadin toiminnan päätehtävät kevätkaudella 2019 ovat kehittämishankkeiden valmistelu, pitäjäkokouksen järjestäminen huhtikuussa 2019 (uuden pitäjäraadin valitseminen) sekä uusien raatilaisten koulutustarpeiden kartoittaminen.
Jo käynnissä olevia hankkeita jatketaan, mm. kulttuuribussitoiminta
jatkuu yhdessä Juankosken kanssa.
Riistaveden tunnettavuuden lisäämiseksi hankitaan mahdollisesti
sähköinen ilmoitustaulu Nilsiän pitäjäraadin infotaulutoteutuksen
pohjalta. Myös perinteinen ilmoitustaulu hankitaan keskustaan.
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Muut asiat
5.1

Kasvun ja oppimisen lautakunta kokoontuu päättämään Koillis-Savon
kouluverkkotilanteesta 18.12.

5.2

Kuopion maaseutualueiden markkinointisuunnittelupalaveri ti
15.1.2019
Kuopion maaseutualueiden markkinointisuunnittelupalaveri pidetään
ti 15.1.2019 klo 10.00 Barson Kulmalla Kuopiossa, os. Minna Canthin
katu 24, 3. krs.
Tilaisuudessa kuullaan Keskisuomalainen-konsernin tarjoamista
markkinointimahdollisuuksista, myös tapahtuma- ja aluemarkkinoinnista oman yhteisön ja maakunnan ulkopuolelle. Paikalla on myös
kaupungin henkilöitä yrityspalveluista, mediatuotannosta ja kulttuurituotannosta. Tilaisuuteen voi osallistua myös Skypen välityksellä.

5.3.

Seuraava kokous pidetään to 7.2.2019 klo 18.00 alkaen yläkoululla (ei ma 4.2.2019!!!)

