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Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Satu Harju

Anneli Hartikainen

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

Mika Tsupari
Muutoksenhakukiellot
Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä pöytäkirjan asioiden 1 - 7 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kimmo Kolari on irtisanoutunut pitäjäraatitoiminnasta työkiireiden
takia, hänen varajäsentään, Satu Harjua on informoitu asiasta. Puheenjohtaja toivotti hänet tervetulleeksi vakituiseksi jäseneksi.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Harju ja Anneli Hartikainen.
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MSL:n osallisuustoimet ja taajaman viihtyisyys
MSL:n penkkikahviloita on pidetty 3.10 K-kaupalla, 25.10 Räsälässä
ja 27.10 torilla. Asukaskävely pidettiin 11.10 ja tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä. Penkkikahviloista ja asukaskävelystä tiedotettiin
6.10 yleisjakelun liitteenä toimitetulla MSL:n esitteellä. Räsälässä on
ollut toimitusongelmia.
Taajaman viihtyisyyden kohentamiseen liittyen on tehty taustaselvitystyötä. Kokonaisviihtyisyyden suunnittelu voidaan tilata puitesopimustoimittajilta, mutta suunnitelman toteutuskelpoisuudesta ei voida
antaa takuita tonttijakojen takia, esimerkiksi pääraitti kuuluu ELY:lle
ja alueella on verrattain vähän kaupungin tontteja. Satama, seurakunnan parkkipaikka sekä tori ovat kaupungin alueita.
Kehittämismäärärahan käyttöön liittyvät käytännöt aiheuttavat haasteita toteutukseen. Vaihtoehtoja on tällä hetkellä viihtyvyyden parantamiseen kaksi: tilataan kokonaissuunnittelu konsulttityönä, ja tätä
raporttia käytetään pohjana taajaman viihtyisyyden suunnitteluun
siinä määrin, kun on mahdollista. Toinen vaihtoehto on tehdä kehittämismäärärahalla tiettyjä investointeja (toripöydät/katokset), sataman taulu ja roskakoreja kylänraitille, ja käyttää MSL:n raporttia
pohjana taajaman kokonaisviihtyisyyden tilaamiseen.
Keskustelun pohjalta päätettiin selvittää potentiaaliset investointitarpeet ja pyrkiä toteuttamaan niitä, MSL:n raportti lähetetään kaupunkiympäristön palvelualueelle, raporttia voitaisiin käyttää pohjana
viihtyisyyden suunnitteluun.
Selvitetään satama-alueen tilanne ensi kesää varten. Keskustellaan
sataman yrittäjien kanssa heidän näkemyksestään alueen kehittämisen kannalta.
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Roll-upin tilaaminen paikallisen valokuvaajan kuvilla
Raati on tehnyt aikaisemmin päätöksen Roll-upin tilaamisesta. Puheenjohtaja on kysynyt tarjoukset. Lisäksi roll-upiin tulee paikallisen
valokuvaajan ottamat kuvat ja teksti.

Päätös

Päätettiin tilata Roll-up paikallisen valokuvaajan ottamilla kuvilla.

Kuopion kaupunki
Vehmersalmen pitäjäraati

5

Pöytäkirja

7/2018

29.10.2018

Julkinen

Vehmersalmen pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Koy Vehmersalmi on hakenut avustusta kulttuuribussitoiminnan pilotointiin Vehmersalmella. Kyydit järjestetään suunnitelman mukaan
24.11 lauantaina, 1.12. lauantaina, sekä perjantaina 14.12 asiointikyyti Matkukseen.
Vehmersalmen kuntosalille on pyydetty tarjoukset kahdesta uudesta
laitteesta. Keskusteltiin tarjouksessa olleiden edullisempien laitteiden
hankkimista.
Vehmersalmen kotihoito on lähettänyt avustushakemuksen puolipäiväryhmän tarvikkeiden hankkimiseen.
Kuntosalilaitteista on tullut myös tarjoukset, salille hankittaisiin jalkaprässi, sekä vastapainotettu painonnostotanko.
Vehmersalmen koko perheen joulujuhlan järjestävät tahot (MLL, partiolaiset, Vehmersalmen Alueseurakunta) toivoivat avustusta tarjoilujen järjestämiseen.

Päätös

Päätettiin hyväksyä kulttuuribussikokeilu, ja myöntää siihen 1350
euron avustus toteutuneita kuluja vastaan.
Pyritään tiedottamaan kulttuuribussista laajalla skaalalla.
Päätettiin myöntää toiminta-avustusta kotihoidolle 500e puolipäiväryhmän kehittämiseen.
Päätettiin varmistaa, mahtuvatko uudet laitteet Vehmersalmen salille. Mikäli salilla on tilaa, päätettiin laitteet hankkia.
Päätettiin myöntää 150 euroa avustusta koko perheen joulujuhlaan.
Kevään kokouksessa on päätetty avustaa Vehmeriläinen-lehden tekemistä 300 eurolla per numero.
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Vehmersalmen pitäjäraadin v. 2019 toiminnan suunnittelu
Päätettiin toteuttaa 2019 toiminnansuunnittelu työryhmätyöskentelynä. Työryhmätyöskentely pidetään 19.11. kello 16.
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Muut asiat
Näkemykset toiminnasta, on saatu tehtyä oikeita toimenpiteitä. Toiminnassa on koettu positiivisena yhteishenki, keskustelukulttuuri ja
kehittämisen henki. Haastavat kehittämistoimet, jotka ovat vieneet
paljon työaikaa, eivätkä ole edistyneet, ovat syöneet voimavaroja.
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Vehmertuvan avain löytyy nykyään Vehmerpuodista. Asioita on saatu
hoidettua myös eteenpäin, esimerkiksi hankintojen osalta.
Käsiteltiin raadille tullut palaute liittyen vanhusten tehostetun asumisen palveluyksikköä. Puheenjohtaja lähettää lähettää palautteen tiedoksi peruspalvelujohtajalle.
Vuoden viimeinen kokous pidetään 3.12. asukastuvalla kello 17.

Jakelu
Tiedoksi

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

