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Mika Tsupari, yhteistyökoordinaattori, pöytäkirjan pitäjä
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Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Riina Duus

Pentti Mönkkönen

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
Todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riina Duus ja Pentti Mönkkönen.

3

MSL:n tulevaisuustyöpaja
MSL:n viimeinen alueellinen toimenpide, tulevaisuustyöpaja pidettiin
27.11. Työpajassa käsiteltiin penkkikahviloiden ja asukaskävelyn tuloksia, sekä pohdittiin tulevia jatkotoimenpiteitä. Osa pienemmistä
toimenpiteistä pyritään toteuttamaan myös tämän vuoden aikana.
Toripöytien uusiminen menee ensi keväälle. MSL:n kokonaisuudesta
on tulossa vielä purkutilaisuus 11.12 Kuopiossa, johon on tarkoitus
saada mukaan myös tuleva hyvinvoinnin edistämisen johtaja.
MSL:n toiminnanjohtaja oli pyytänyt pitäjäraadin jäsenistä osallistumista 11.12. pidettävään purkutilaisuuteen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat tilaisuuteen alueen edustajana.

4

Kehittämismäärärahan käytön arviointi
Käsiteltiin liitteenä ollut kyselypohja. Yhteistyökoordinaattori joutui
jääväämään itsensä kehittämismäärärahan käytön arvioinnista, sillä
hänet on palkattu kehittämismäärärahoilla.
Täytetty arviointilomake toimitetaan lähidemokratiajaostolle.

5

Vehmersalmen pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Vehmersalmen Vesa on hakenut avustusta avantouintikopin korjaamiseksi, koppi joutui kesällä ilkivallan kohteeksi. Vehmersalmen Vesan avanto on kaikille käyttäjille avoin, avantouintikoppi on mahdollista saada korjausten jälkeen käyttöön joko Vehmersalmen Vesan
jäsenmaksulla tai erillisellä ”kausimaksulla”, jolloin yhdistyksen jäsenyys ei ole välttämätöntä.
Eläkeliiton Mustinlahden yhdistys hakee avustusta kunnollisen pölynimurin hankintaan Mustinlahden kylätalolle. Kylätalo on aktiivisessa
käytössä ja tähän asti talon siivoamiseen on jouduttu käyttämään
kylän vanhoja lahjoituksena saatuja imureita. Avustusta haetaan
imurin hankkimista varten, sekä muiden siivousvälineiden hankintaan.

Päätös

Päätettiin avustaa Vehmersalmen Vesaa korjausmateriaalien, avannon merkitsemiseen tarvittavien välineiden, sekä lumenluontivälineistön ja infrapunalämmittimen osalta, sekä avainten teettämisen
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osalta yhteensä noin 782 euron edestä toteutuneita kuluja vastaan.
Sähkökuluihin ja siirtokuluihin avustusta ei voitu myöntää, koska
näihin toimiin Vehmersalmen Vesa on hakenut yleisavustusta.
Päätös
Pentti Mönkkönen jääväsi itsensä Eläkeliiton Mustinlahden yhdistyksen avustuksen osalta. Päätettiin hyväksyä Mustinlahden 200 euron
hakemus imurin ja siivoustarvikkeiden osalta.

6

Vehmersalmen pitäjäraadin v. 2019 toiminnan suunnittelu
19.11 pidettiin ylimääräinen suunnittelukokous, jossa vuoden 2019
toimintaa suunniteltiin. Pitäjäkokous tullaan järjestämään huhtikuussa. Toimintasuunnitelma käytiin läpi kokouksessa ja hyväksyttiin.

7

Muut asiat
-Enonlahden kylätoimikunta on lopettanut toimintansa syyskokouksen jälkeen. Tämän johdosta järjestetään Enonlahden tupailta ja kokous. Kokousajankohdat siirretään 17.30, alustava kokouspäivä
23.1. tai 6.2. riippuen kehittämismäärärahojen hakuajasta.
- Omat näkemykset toiminnasta. Vehmersalmella on mennyt varsin
mallikkaasti, yhtään avustushakemusta ei ole tarvinnut periä takaisin.
-Tarjoomo-hankkeen vierailu Vehmersalmella, sähköposti oli mennyt
ohi pitäjäraadin puheenjohtajalla. Kutsutaan Tarjoomo-hanke seuraavaan pitäjäraadin kokoukseen.
-Kulttuurinsuunnittelijoiden osallistumisen raadin kokoukseen keväällä, mahdollisesti tammikuun tai helmikuun kokoukseen.
-Vehmersalmen pitäjäraati edellyttää, että alueella on toimivaa ja
osaavaa apua kehitystoimien läpiviemiseen. Pitäjäraatitoiminta on
täysin mahdotonta pelkästään vapaaehtoisvoimin.
Kokous päätettiin ajassa 19.00.

Jakelu
Tiedoksi

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

