Kuopion kaupunki
Vehmersalmen pitäjäraati

Kokouskutsu

5/2019

16.10.2019

Julkinen

Kokoustiedot
Aika

23.10.2019 kello 18.00

Paikka

Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 2, 71330, Kuopio

Jäsenet

Veikko Savolainen, puheenjohtaja
Henna Härkin-Korhonen
Anneli Hartikainen
Pertti Iivanainen
Juha Immonen, varapuheenjohtaja
Mauno Kumpulainen
Sari Tirkkonen

Muut osallistujat
Mika Tsupari, yhteistyökoordinaattori, pöytäkirjan pitäjä
Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

3

Pitäjäraatien yhteiset asiat
-Talous missä mennään
-Avidlyn pitkin pitäjiä – aktiivijakson ja aloituksen yhteenveto.
Miltä konsepti tuntui, osallistuitko itse aktiivisesti vai olitko sivustaseuraajan roolissa?
Voiko konseptia käyttää oman pitäjäraadin kehittämiskuvioissa – miten?
Voisiko konsepti toimia pitäjäraatien yhteisenä sähköisenä alustana?
Seuraava aktiivijakso marraskuun alussa – löytyykö alueelta tehtäviä
ja kysyttävää aineistoksi?
-Liikennekysymykset ovat koskettaneet kaikkia raatialueita, näihin
teemoihin liittyen Nilsiässä käynnistyy liikenteen kumppanuuspöytä
keskiviikkona 13.11.2019 klo 9.00 –11.00, Nilsiän Tahkolla, Karttulan esimerkin innoittamana.
Nyt pyydämme teiltä pitäjäraadeista kaksi edustajaa/raati (myös varajäsen voi olla edustaja) mukaan tähän kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Kokoontumisia tulee olemaan useita, eli 3 - 4 kertaa.
Ajallisesti ne sijoittuvat ensi vuoden puolelle.
Vehmersalmen raadin edustajat tulee ilmoittaa maanantaihin 28.10.
mennessä sähköpostitse, os. tarja.salmi@kuopio.fi
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Puutosmäkeläisten toive kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi
-Materiaali toimitettu esityslistan liitteenä.
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Raadille tullut tarjous isompiin tilaisuuksiin tarvittavista tuoleista
-Tarjous esityslistan liitteenä
-Mikäli hankintaan, missä säilytetään, kuka hallinnoi?
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Vehmersalmen alueella järjestettävät tapahtumat ja sisäinen
”kulttuuribussi”
-Projektiryhmä esittää kuljetuksen järjestämistä koko perheen joulujuhlaan 12.12. Keskustellaan aiheesta.
- Vehmersalmen kirkko täyttää 1.1.2020 sata vuotta. Vehmersalmen
alueseurakunnan kirkkotoimikunta esittää, että tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus, sekä muita alueen Järvi-Suomen seurakuntia
(Riistavesi, Nilsiä, Juankoski) pyydetään mukaan yhteistyöhön.
-Kaupunginorkesterin kierros maaseutualueilla, Vehmersalmen konsertti ”Suomalaisia elokuvasäveliä” järjestetään näillä näkymin to
26.3.2019 klo 18.00 Tetrimäellä, os. Tetrimäentie 90.
Konsertissa soittavat Kuopion kaupunginorkesterin jouset, ja konsertti sopii kaikenikäisille (mutta teeman vuoksi erityisesti ikäihmisille). Konserttiliput ovat 10 e (orkesteri perii maksun osallistujilta).
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Muut asiat
-Avustusanomus koko kansan pikkujouluista jouluaattona
Asukastuvalla, käsitellään kokouksessa
- Raadin ja koy:n omaisuuden hallinto, huolto ja säilytyskysymykset,
toripöydät ja katokset.
-Aluemarkkinoinnin jatkoa edellisen kokouksen pohjalta:
-Muut ajankohtaiset asiat
- Jouluruokailut

Jakelu
Tiedoksi

Vehmersalmen pitäjäraadin jäsenet ja varajäsenet
Kimmo Kivelä, Tuula Savolainen, Irja Sokka

