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Kokoustiedot
Aika

ma 22.10.2018 klo 18.00 – 20.30

Paikka

Riistaveden yläkoulu, ruokasali, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja
Tapani Honkamaa
Ninni-Riikka Kautovaara
Maija Laukkanen
Marjo Leppänen
Mikko Utriainen
Arja Voutilainen

Muut osallistujat

Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1-8

Allekirjoitukset

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, pöytäkirjanpitäjä

Arja Voutilainen

Maija Laukkanen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko

Tarja Salmi
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä pöytäkirjan asioiden 1 - 8 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi Riistaveden pitäjäraadissa tapahtuneista muutoksista: Asko Tapaninen jää
pois pitäjäraadista ja hänen varajäsenensä Mikko Utriainen toimii
varsinaisena jäsenenä. Asko on lupautunut auttamaan kulttuuribussiin liittyvissä asioissa.
Varapuheenjohtajaksi pitäjäraati valitsi yksimielisesti Maija Laukkasen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Voutilainen ja Maija Laukkanen.

3

Riistaveden mainospyloni
Tilannekatsaus ja Elyn lausunto:
Pirkanmaan Ely-keskus on antanut lausunnon Riistaveden mainospylonin paikasta Keskustien ja valtatie 9:n risteysalueella. Arvioitu pylonin paikka sijaitsee Kuopion kaupungin asemakaava-alueella, ja
pylonista on tehtävä ilmoitus Elylle ja saada myönteinen sijoituspäätös ennen rakennustöitä.
Mainoksen sijoittamisessa tulee aina noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja –ilmoittamisesta antamassa määräyksessä säädettyjä edellytyksiä, mm. valtatiellä vähimmäisetäisyys liikenteen
ohjauslaitteesta on 100 m ja vähimmäisetäisyys ennen liittymää on
500 m ja 200 m liittymän jälkeen. Mainospylonin sijoituspaikka ei
täytä sijoituspaikalle asetettuja vaatimuksia.
Uusi paikka:
Käytiin kartalta läpi mahdollisia uusia sijoituspaikkoja, ja otettiin
huomioon myös vt9:n vuonna 2004 laadittu ohitustiesuunnitelma.
Linjausten jälkeen esitettiin kolme vaihtoehtoa: Kankaanlammentien
alue, parkkialue ennen kirkkoa sekä Nesteen kylmäasema. Selvitetään, ovatko sijoituspaikat sopivia.
Vuoden 2019 Riistaveden mediahuomiota mietittiin myös lentokentän
tien tuntuman peltotauluihin; selvitetään mainospaikkojen haltija ja
kysytään ilmoitushintoja.
Myös kokonaisvaltaista suunnitelmaa Riistaveden markkinointiin vuodelle 2019 mietitään.
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Talouskatsaus – Toiminta- ja kehittämismäärärahatilanne
Riistaveden pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahoja n.
11.294,05e tammi-syyskuussa/2018 (toimintamäärärahaa vuodelle
2018 yhteensä 30.000,00 e).
Huomioitiin, että Riistaveden pitäjäraati on maksanut 2 kulttuuribussia, seuraavien kahden kulttuuribussin kulut menevät Juankosken pitäjäraadin toimintamäärärahoista.
Mantun vuokra 1.12.2018 järjestettävästä koko kylän puurojuhlasta
on jo tullut, muita kuluja loppuvuodelle ovat mm. kilometrikorvaukset Paula Vilmin avustuskulut sekä KoSa:n kulut.

5

Hankinnat Riistaveden pitäjäraadille
Päätös

Päätettiin hankkia Riistaveden pitäjäraadille kannettava tietokone, tykki ja kannettava mikrofoni, koska hankinnat mahdollistavat kokoukset ja työryhmätapaamiset myös muissa tiloissa.
Puheenjohtaja selvittää hinnat.

6

Riistaveden pitäjäraadin v. 2019 toiminnan suunnittelu
Riistaveden pitäjäraadin ensi vuoden toiminnan suunnittelu jatkuu.
Pohjana suunnittelulle käytetään jo tehtyjä ja tulevia asukastilaisuuksia ja niistä saatuja palautteita (mm. kaupunginjohtajan
asukasilta 22.3.2018, asukasilta 27.9.2018). Myös tämän vuoden
painopistealueiden työstämistä jatketaan.
Päätettiin, että Kulttuuribussitoiminta jatkuu myös vuonna 2019.
Uusien liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja olemassa olevien fasiliteettien hyödyntäminen mm. maastopyöräilyssä/fatbikepyöräilyssä myös ensi vuoden aiheeksi.

7

Riistaveden pitäjäraadin viestintä

7.1.

Viestinnän järjestäminen ja yhteistyö kaupungin MVA:n
(markkinointi/viestintä/asiakaspalvelu) kanssa
Pitäjäraatien yhteinen ilme toteutetaan yhdessä kaupungin MVA-yksikön kanssa. Toteutetaan eri pitäjäraatialueille omat word-muotoiset
viestintä/ilmoituspohjat, joita on helppo käyttää alueellisessa markkinoinnissa ja ilmoittelussa. Myös messuilme valmistuu kaupungin ilmeen mukaisesti ja toteutetaan myös pitäjäraatien yhteinen yleisesite.
Riistaveden ilmeeseen ehdotuksia olivat mm. vesiaihe/kello/Vaaru/atrain/rantakala/frisbeegolf/jalkapallo.
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Riistavesi-markkinointimateriaalin hankkiminen ostopalveluna/Hannele Heiskanen
Puheenjohtaja pyytää tarjouksen paikalliselta graafikolta sekä valokuvaajalta Riistavesi-aiheisesta markkinointimateriaalista.

7.3.

Seuraava KoSa:n suurjako
Pitäjäraati on mukana seuraavassa KoSa:n ”joulunavaus” suurjaossa
29.11. Varapuheenjohtaja hoitaa käytännön järjestelyt.

7.4

Rakenna ja Asu –messut 23. – 24.2.2019 Kuopio-hallissa
Päätettiin kuitenkin osallistua ensi vuoden Rakenna ja Asu –messuille. Pitäjäraati tarjoaa alueen yhdistyksille ja toimijoille mahdollisuuden tuoda omaa toimintaa ja aluetta esille. Pitäjäraadin edustajana on paikalla ainakin yksi raadin jäsen.
Myös Riistaveden tonttitarjontaa tuodaan esille.

8

Muut asiat

8.1

Perttu Hyvärisen yhteydenotto (liite 8.1)
Perttu Hyvärinen on lähestynyt pitäjäraatia Riistaveden kylien hiihtolatujen kehitys- ja ylläpitohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa etenkin Vaarun alueen latujen kunnossapitoa.
Hankkeen tavoitteena on saada rahoitus mm. uudelle latukoneelle,
jonka hinta-arvio on n. 30 – 50 000 e.
Aihe herätti vilkasta keskustelua. Päätettiin selvittää latujen ylläpidossa yhteistyötä Juankosken kanssa. Voisiko esim. Juankosken
kone toimia molemmilla alueilla vuoropäivinä.

8.2

Skeittiramppien uudistaminen (liite 8.2)
Riistavedellä on ollut skeittialue yleisen matonpesupaikan lähellä. Nyt
alueen rampit on osittain purettu, koska ne eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.
Alueen 5 – 9 –luokkalaiset vanhempineen ovat miettineet uusia
ramppeja ja ratkaisuja skeittialueelle. Mietitään myös muita toimintoja ”vauvasta vaariin” periaatteella, jotta kaikki halukkaat voivat
viettää aikaa alueella.
Selvitetään vielä Juankosken toimintamallia kaupungin ylläpitämästä
vastaavantyyppisestä liikuntapaikasta.
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Sirkus Muikku (yhteydenotto pitäjäraatiin, liite 8.3)
Kaavilla toimiva Sirkus Muikku on ollut yhteydessä pitäjäraatiin. Sirkusharrastuksessa käy viikoittain n. 15 – 20 lasta myös Riistavedeltä. Koska sirkuksen Kaavin kunnalta saama yleisavustus on pieni,
etsii sirkus yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita sponsoreiksi.
Pitäjäraati suhtautui positiivisesti lasten harrastusmahdollisuuteen.
Selvitetään, onko sirkukselta mahdollisuus hankkia laajemman yleisön tavoittavaa näytöstä esim. koululaisille.

8.4

Seuraava kokous
Seuraava Riistaveden pitäjäraadin kokous pidetään ma 26.11.2018
klo 18.00 Yläkoulun ruokalassa. Tervetuloa!

