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Kokoustiedot
Aika

ma 27.8.2018 klo 18.00 – 20.30

Paikka

Riistaveden Osuuspankin kerhohuone, Keskustie 20, 71160 Riistavesi

Jäsenet

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja
Asko Tapaninen, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Honkamaa
Maija Laukkanen
Marjo Leppänen

Muut osallistujat

Eila Santanen, Eija Luostarisen varajäsen
Annikki Veiste, Arja Voutilaisen varajäsen
Liisa Jokela, aluekoordinaattori, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1-9

Allekirjoitukset

Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Liisa Jokela, pöytäkirjanpitäjä

Marjo Leppänen

Maija Laukkanen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Liisa Jokela
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä pöytäkirjan asioiden 1 - 9 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Leppänen ja Maija Laukkanen.

3

Riistaveden mainospyloni
Päätettiin, että pyydetään tarjous Savon Kuljetukselta perustamiseen
liittyvästä suunnittelusta, rakentamisesta ym. Selvitetään sähköliittymän toteutus. Mainospylonin ulkoilmeestä ja erityisesti Riistavesinäkyvyydestä tuotiin esille seuraavat seikat: Korostettiin sitä, että
tiellä liikkujan on havaittava saapuminen Riistavedelle. Ydinasia on
Riistavesi-logo, miten se suunnitellaan ja tehdään.
Päätettiin, että kaupungin markkinointi- ja viestintä otetaan mukaan
heti alussa. Viikolla 39 järjestettävä asukasilta toimisi ideankeräystilaisuutena, jossa asukkailta pyydetään vastaamaan kysymykseen
Mitä Riistavesi on ja mitä se minulle merkitsee. Tuotokset hyödynnetään MVA-yksikön kanssa logon suunnittelussa. Logon suunnittelu
lähtee Kuopion markkinointi-ilmeen pohjalta.

4

Kulttuuribussin syksyn ajot
Kulttuuribussi ajetaan neljä kertaa syksyn aikana. Kustannukset jaetaan tasan Riistaveden ja Juankosken pitäjäraadin kanssa.

5

Pitäjäraatikyselyn tulokset
Riistaveden pitäjäraatipalaute liitteenä.

6

Riistaveden pitäjäraadin viestintä
Viestinnän järjestäminen: tehdään yhteistyötä kaupungin MVA-yksikön kanssa. Yhteinen palaveri tulossa.
Koillis-Savon suurjako on 13.9.2018. Lehteen tehdään juttu mainospylonista ja Riistaveden ilmeestä.
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Talouskatsaus ja avustukset
1 – 7/2018 taloustilanne: Riistaveden pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahaa 10.662,68 e (toimintamääräraha yhteensä 30.000
e vuonna 2018)
Riistaveden joulunavaukseen osallistutaan viimevuotiseen tapaan;
Mantun tilavuokra laskutetaan etukäteen.

8

Toimintasuunnitelman käynnistäminen vuodelle 2019
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, vkon 39 asukasilta). Myös tämän vuoden painopistealueiden työstämistä jatketaan.
Yhteistyötä jatketaan alueen toimijoiden kanssa. Ensi vuoden toimenpiteisiin laitetaan mm. jätekatokset, lisäksi toivottiin epäviralliselle uimarannalle hiekkaa.
Merkittiin tiedoksi Riistavesi.fi-sivuston kautta 10.7.2018 tullut palaute mm. Riistaveden rantareitin kunnostuksesta, talvikunnossapidosta, sataman kunnostuksesta ja kylän yleisen ilmeen kohentamisesta.

9

Muut asiat

9.1

Pulkkamäen kunnostus (pitäjäraadin kokous 22.1.2018): ei tarvita
kaupungin talkoorahaa, asia on hoidettu ja kunnossa!

9.2

Atrain Disc Golf –radalle on hankittu opasteet Savon Kilpi Oy:ltä,
opasteet asennetaan syyskuussa. (Asennus ok 18.9.2018).

9.3

Harva-aluekoulutus pidettiin Pelastusopistolla 21.8.2018.

9.4

Merkittiin tiedoksi myös Pohjois-Savon kylät ry:n STEA:lta saama rahoitus ”Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön” hankkeelle sekä Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n myöntämä rahoitus ”Koulutukset kuntoon,
ossoominen mukkaan” hankkeelle.

9.5

Seuraava kokous
Seuraava Riistaveden pitäjäraadin kokous pidetään ma 22.10.2018
klo 18.00 Yläkoulun ruokalassa. Tervetuloa!

