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Kokoustiedot
Aika

to 29.8.2019 klo 18.00 – 21.10

Paikka

Riistaveden nuorisotila ”Kormu”, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

Huom!

Kokoukseen kutsuttiin kaikki jäsenet!

Jäsenet

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

Muut osallistujat

Eriksson Viljo, varajäsen
Santanen Eila, varajäsen
Veiste Annikki, varajäsen
Tiina Taskinen-Viinikainen, kulttuurisuunnittelija
Salmi Tarja, sihteeri

Asiat

1–9

Allekirjoitukset
Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa,

Tiina Aarni

Eeva Happonen

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 – 9 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsitellyt asiat
Tilaisuuden aluksi kaupungin kulttuurisuunnittelija Tiina TaskinenViinikainen ryhmäytti raatilaisia ja kertoi kaupungin tarjoamista palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista mm. tapahtumien suunnittelussa. Myös uutta kulttuurilakia ja kunnan velvoitteita käytiin läpi.
Kooste esityksestä ptk:n liitteenä.
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen 18.55 ja todettiin kokous
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Aarni ja Eeva Happonen.

3

Uuden varajäsenen valinta
Varajäsen Sirkku Kumpulainen on ilmoittanut erostaan Riistaveden
pitäjäraadista muuton vuoksi (ilmoitus 13.8.). Sirkun tilalle ehdotettiin Asko Tapanista, joka on toiminut aiemmin ensimmäisen Riistaveden pitäjäraadin varsinaisena jäsenenä. Suostumusta varajäseneksi
tiedustellaan.

4

Kuopion kaupungin kulttuuritoimen esittely
Ks. kokouksen alku.

5

Pitäjäraatien syyskauden toiminta (liite)
5.1

Uusien raatilaisten sisäänajo
Käytiin läpi Riistaveden pitäjäraadin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa, ja pohjustettiin tulevan toiminnan suunnittelua ja asioiden valmistelua ja rahoituksen hakemista pidemmällä aikajänteellä, toiminnan painopistealueissa otetaan huomioon asukastilaisuuksista saatu
palaute, syksyllä järjestetään seuraava asukastilaisuus.
Keskusteltiin markkinointityöryhmän ideoimasta Riistavesi.fi-sivustosta: toivottiin vielä lisää yritysesittelyjä, sivuston kuvia pidettiin
edustavina, valikoiden tummuutta vielä säädetään.
Tiedotettiin kaupungin avustuskäytännöistä, lisätiedot: www.kuopio.fi/avustukset, mm. talkooavustukset haettava 30.9. mennessä!

5.2

Taloustilanne (toimintamäärärahan käyttö tammi-heinäkuu 2019)
Riistaveden pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahaa tammi-heinäkuussa yhteensä 12560,98 e (alv 0 %). Yhteensä toimintamäärärahaa on käytettävissä 30 000,00 e vuonna 2019.
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Pitäjäraatien yhteiset aiheet
Pitäjäraatien syyskauden toiminta keskittyy uusien raatilaisten sisäänajoon, käynnissä olevien kehittämismäärärahahankkeiden toteuttamiseen sekä online-kehittäjäyhteisön pilot- ja jatkovaiheeseen.
Lähidemokratiajaosto myönsi 24.4.2019 pitäjäraadeille kehittämismäärärahaa yhteensä 76 800 euroa.
Liitteessä ”Pitäjäraatien syyskauden 2019 toiminta” on eri pitäjäraatien syksyn painopistealueita:

Juankoski: Mahdollisesti Pappilanlahden kunnostuksen käynnistäminen.
Karttula:
Syvänniemi, Riuttala (Karttulan muualle näkyvät ”helmet”), Kissakuusen koulun palautteen hyödyntäminen, kulttuuribussi, kumppanuuspöytätoiminnan jatkaminen.
Maaninka: Tuovilanlahden erä- ja luontomatkailu, Kulttuurihistoriallisen museon
Maaningan yksikön kokoelma uuteen tilaan (kotiseutumuseo).
Nilsiä:
Kumppanuuspöytäkonseptin avulla rakennetaan asukkaita palveleva
palveluliikennetoiminta ja koululaiskuljetukset ja ruokahuolto (kumppanuuspöytä konseptin lanseeraus alueella).
Riistavesi: uusi monitoimikoulu (Karttulan koulun palautteet mukaan jo suunnitteluvaiheeseen), asukastilaisuuden järjestäminen, matkailuyrittäjyyden tunnustelu (osuuskuntahankkeen esiselvitys apuna).
Vehmersalmi: kiertävät kokoukset kylillä, yhteisöllisyyden edistäminen.
Käytiin vilkasta keskustelua uudesta monitoimikoulusta ja sen todellisesta tarpeellisuudesta alueella. Vanhan koulun korjaaminen ei ratkaise alueella esiin tulleita tarpeita, uutta puhdasta toimitilaa tarvitaan. Korostettiin alueellista yhteistyötä mm. urheiluseurojen, seurakunnan, kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kesken; tarkat selvitykset kunkin toimijan tarpeista koostetaan alueella syksyn aikana.
Monitoimikoulua tarkastellaan myös palveluiden näkökulmasta, kysytään, mitä palveluita asukkaat oikeasti käyttävät ja tarvitsevat. Riistaveden kouluasia on lautakuntakäsittelyssä ja kh:ssa joulukuussa.
3.3

Online-kehittäjäyhteisö (pilot-vaihe ja jatkot)
Markkinointitoimisto Avidlyn kanssa toteutettava Online-kehittäjäyhteisön toiminta alkoi 15.8. Pilotointivaiheessa yhteisöön pyritään saamaan mahdollisimman aktiivista keskustelua, varsinainen kehittämistyö aloitetaan myöhemmin syksyllä, ja mukaan otetaan alueilta kehitysaiheita.
Vaikka yhteisön/alustan keskustelu koettiin turhankin rönsyilevänä,
kannustetaan pitäjäraatilaisia osallistumaan keskusteluihin. Varsinainen kehitystyö alkaa pilotoinnin jälkeen, jos keskustelua saadaan aikaan pitäjäraatilaisten ja toisten kehittäjäyhteisön jäsenten välillä.
Kutsu kehittäjäyhteisön liittymiseen on vielä voimassa (lähetetty
sähköpostitse 20.6. ja 5.8.) ja keskustelun pohjana oleviin kysymyksiin voi vastata omassa tahdissa!
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Kulttuuribussi syyskaudella 2019
Kulttuuribussitoiminta jatkuu yhdessä Juankosken kanssa. Ehdotettiin la 14.9. syyskauden ensimmäiseksi kulttuuribussiajoksi, kohteena Matkus (, jossa järjestetään Kotona kylässä –tapahtuma). Puheenjohtaja selvittää aikatauluja Juankosken pitäjäraadin kanssa, ja
asiaan palataan sähköpostitse raatilaisten kanssa.
Kulttuuribussiaikatauluista tiedotusta riistavesi.fi-sivustolla, facebookissa, sähköpostitse ja tarvittaessa myös Koillis-Savossa yhteisilmoitus Juankosken kanssa.

7

Riistaveden pitäjäraadin markkinointi, viestintä ja tiedottaminen

7.1

Tiedotusvastaavan ja häiriötilanneviestintävastaavan valinta
Tiedotusvastaavaksi valittiin puheenjohtaja Anna Maija Kämäläinen
ja häiriötilanneviestintävastaavaksi Eeva Happonen.

7.2

Koillis-Savon viestintäaikataulu
Koillis-Savosta on varattu tilaa seuraavasti:
to 19.9 Syksyn kuviot (1 sivu); aiheina mm. Riistaveden markkinointi jatkuu; Toivalan jättitaulun uusi kuva 16.8.2019 - 19.5.2020,
riistavesi-fi –sivut käytössä, Matkuksen tapahtuma 14.9, muuta
ajankohtaista
to 28.11 Joulunavaus (2 sivua); aiheina mm. Riistaveden joulunavaus la 30.11 (ohjelma), v.2020 suunnitelmia, koska seuraava
meille sopiva Ko-Sa:n suurjako (2/20) tai (3/20).

7.3

Infotaulut
Infotaulut Osuuspankkiin ja K-Market Riistaherkkuun pyritään saamaan syksyn aikana.

7.4

Toivalan jättitaulukampanja jatkuu 16.8.2019 – 19.5.2020.

7.5

Rakenna ja Asu –messut 22. – 23.2.2020
Messuille osallistutaan yhteisosastolla muiden pitäjäraatien kanssa.

Päätös

8

Päätettiin hankkia messu- ja tapahtumakäyttöön ja tapahtumissa jaettavaksi 25 kpl huomioliivejä I love Riistavesi –tekstillä ja 500 kpl
pehmoheijastimia samalla painatuksella. Riistaveden kyläyhdistys ry
hallinnoi liivejä.
Muut asiat

8.1

”Kaikki Kyytiin” työpaja pe 6.9.2019 klo 9 – 15, IsoValkeinen, liikkuminen ja logistiikka (pitäjäraatialueilta osallistujia mukaan!)
Arja V. ja Eeva H. osallistuvat.
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Infotilaisuus ti 10.9.2019 klo 17.00, Riistaveden koulu: ”Osuuskunta palvelutuottamisen ja kehittämisen väylänä”
Tiedotetaan eri kanavissa tulevasta tapahtumasta. Tapahtuman järjestäjältä pyydetään pdf-muotoinen lyhyempi ilmoitus.

8.3

Tulevaisuustyöpaja, to 12.9.2019 klo 17.00, järjestötoiminnan tulevaisuus Kuopiossa
Raatilaiset tiedottavat tapahtumasta omissa verkostoissaan.

8.4

”Kotona kylässä” la 14.9.2019 klo 10.00 – 14.00, Matkus, 2. krs
Tapahtumaan osallistuvat Tiina A., Anna Maija K., Eila S. ja Arja V.

9

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 10.10.2019 klo 18.00 nuorisotila
Kormussa!
Tervetuloa!

