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Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Anneli Hartikainen

Pertti Iivanainen

Pöytäkirjan tarkastus

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 - 8 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
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Hartikainen ja Pertti Iivanainen.

3

Rusettiluistelu / ulkoilutapahtuma 28.2.2019 Majakan maastossa.
Puheenjohtaja pohjusti tilaisuuden kulun. Järjestetään koulun kanssa
yhteistyössä. Alustava ajatus oli järjestää tilaisuus samaan aikaan
Riistaveden ja Muuruveden tilaisuuden kanssa. Alustavana ajatuksena on, että pitäjäraati hoitaa tilaisuuteen mehut, munkit ja makkarat. MLL on luvannut hoitaa tarjoilun makkaroiden osalta, vapaaehtoiset mehut ja munkit, tarjoilusta kerätään vapaaehtoinen maksu.
Kerätyt varat lahjoitetaan koululle huumeiden vastaiseen työhön.
Tarjoilut on myös tarjottu Muuruvedellä ja Vehkalammella. Tilaisuuden kellonaikaa Vehmersalmella ei ole vielä päätetty, alustavasti tapahtuma alkaa kello 17.

Päätös
Hankitaan tarjoilut ostolupa-lomakkeella tilaisuutta varten. Puheenjohtaja ja vapaaehtoiset hoitavat tarjoilut.
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Kulttuuribussikokeilun läpikäynti ja jatketaanko toimintaa?
Vehmersalmella kokeiltiin kulttuuribussitoimintaa viime vuoden loppupuolella. Kyydityksiä järjestettiin kolme, 24.11. kyyditykseen osallistui 27 asukasta, 1.12. 12 kyytiläistä, 5 oli perunut sairastumisen
takia. 14.12. asiointikyytiin on osallistunut ainakin 26 henkilöä, mahdollisesti enemmänkin. Raatilaisille on tullut palautetta ja kyselyitä,
jatkuvatko kyydit.
Koy Vehmersalmi on ehdottanut kulttuuribussien ajankohdaksi kevään aikana seuraavia päivämääriä ja kohteita:
-”La 23.2.2019, Lähtö Vehmersalmen torilta klo 10.00 ja paluukyydin
lähtöaika Kuopiosta klo17.00 (mm. Rakenna – ja asumessut, teatteria, illalla Tube-Tour)
-La 30.3.2019, Lähtö Vehmersalmen torilta klo 9.00 ja paluukyydin
lähtöaika Kuopiosta klo 17.00 (mm. Kallavesj- näyttely, teatteria
jne)
-To 11.4.2019, Lähtö Vehmersalmen torilta klo 9.00 Puutossalmen
kautta ja Paluukyydin lähtöaika Kuopiosta klo 14.00 (asiointi mm.
Matkus, Kolmisopen Cittari ja Prisma.
-La 18.5.2019, Lähtö Vehmersalmen torilta klo 15.00 ja paluukyydin
lähtöaika Kuopiosta n. 22.00 (Iltakulttuuria, elokuvia ym.)
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-14. tai 15.6.2019 Kellonajat ja päivä vielä auki. Kuopio tanssii ja soi
tapahtuman merkeissä tehtäisiin reissu, kunhan saadaan tarkempaa
tietoa esim. yleisötapahtumista torilla.
-Heinäkuussa olisi asiointikyyti, ei vielä tarkempaa ajankohtaa”,
ajankohta päätetään jälkikäteen.
Jari Puustinen on tarjonnut seuraavaa tarjousta kulttuuribussitoimintaan: 35-paikkaisen bussin kyseisiin kuljetuksiin 280€ / päivä
pikkubussi 220€ /päivä, mikäli lähtijöitä on haettava Mustinlahdesta,
lisähinta 110€ / päivä molemmilla busseilla.
Jatketaanko kulttuuribussikokeilua ja millä ehdoilla kyyti kiertäisi esimerkiksi Mustinlahdesta? Mahdollista on kysyä liitäntäkyytiä myös
Tuusniemeltä Hojomatkoilta.
Päätös
Kulttuuribussikokeilua jatketaan. Yhteistyökoordinaattori selvittää,
onko kyydin mahdollista aloittaa kulkeminen Mustinlahdesta. Muussa
tapauksessa liitäntäkyyti Mustinlahdelta ajetaan, jos lähtijöitä on.
Ennakkoilmoittautumiset voidaan tehdä joko suoraan liikennöitsijöille, tai Vehmersalmen asukastuvalle. Valmistelun jälkeen toiminnasta tehdään tiedote/esite, jota jaetaan alueella. Raatilaiset toimittavat paperisia versioita omalle kylälleen.
5

Rakenna ja asu-messut, kesätapahtuma ja suunnitteilla oleva
markkinointivideo
Rakenna ja Asu-messuryhmässä on mukana useita paikallisia aktiiveja, kokoontuvat viimeisen kerran ennen messuja 20.2. Vehmersalmelta tulee messuosastolle kartta myytävistä tonteista, läppärin
kautta on mahdollista esitellä myytäviä kohteita ja tontteja. Messuille
on tilattu myös markkinointitarkoituksessa messuliivit, joita voidaan
hyödyntää myös muussa aluemarkkinoinnissa. Liivit tilattiin raadin
sähköpostikokouksen päätöksellä. Messuilla pidetään myös ”Vehmersalmi – Hyvän elämän pitäjä –arpajaiset.” Arpajaispalkintona on
10kpl hyväntekeväisyyslippuja.
Yhteistyökuvioista kesätapahtuman osalta on keskusteltu paikallisten
yhdistysten kanssa. Tapahtuma on alustavasti ajateltu järjestettävän
kokonaan ensi vuonna satamassa.
Aluemarkkinointiin liittyen kevään aikana ollaan toteuttamassa yhteistä markkinointitempausta. Toimenpide tähtää vaihtoehtoisten
elinympäristöjen tarjoamiseksi ja uusasukashankintaan. Keskustelussa teemoina nousivat puhdas luonto (kalastus, marjastus, sienestys), vesistöt, turvallisuus, rauhallisuus ja hiljaisuus, hyvät liikenneyhteydet, eläminen Vehmersalmella. Välimatkat ovat suhteellinen
käsite, miten tähän saumaan isketään?
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Pitäjäkokous 28.4.2019
Järjestetään 28.4.2019 alustavan tiedon mukaan Vehmersalmen
koululla. Fasilitaattori ja pöytäkirjan pitäjä kaupungin puolelta, tilaisuuteen tarvitaan puheenjohtaja alueelta. Koulutukset fasilitointiin ja
tilaisuuden kulkuun pidetään myöhemmin kevään aikana. Jokaista
raatialuetta velvoitetaan järjestämään yleisötilaisuus pitäjäkokouksen tiedottamisen vahvistamiseksi, Tetrimäellä kokouksen jälkeen
pidettävä yleisötilaisuus on osa näitä toimenpiteitä.
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Pitäjäraatien toiminnan itsearviointi
Arviointilomake lähetetty kokouskutsun liitteenä. Itsearviointia tehdään raatitoiminnan kehittämistä, vaikuttavuuden mittaamista, sekä
vuoden 2019 valittavien raatien koulutusten suunnittelua varten.
Täytetty arviointilomake pöytäkirjan liitteenä?
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Muut asiat
- Avustuskäytäntöjen muutos, käytiin läpi kokouksen liitteenä toimitetut ohjeet yhdistysten yleisavustuksesta, tapahtuma-avustuksista
sekä talkooavustuksista. Avustukset ovat hallinnollisesti verrattain
raskas toimenpide, ja niiden myöntämisperusteille on olemassa
edellä mainitut rahoitusväylät. Toiminnassa pyritään käyttämään ostopalveluita, sekä ketterämpiä rahoitusratkaisuja ensimmäisen pitäjäraadin toimintakauden loppuun asti. Käytäntöjä pyritään päivittämään seuraavan raadin osalle.
-Toripöydistä on tullut tarjous 5.2.2019. Toimenpide liittyy taajaman
viihtyisyyden lisäämisen ja aluemarkkinoinnin toimenpiteisiin. Pöydän hinta 580e, pöytien yhteishinta 1755e. Toripöydät on tarkoitettu
kesäkäyttöön.

Päätös
Päätettiin hankkia toripöydät.
-Kulttuurinsuunnittelijoiden osallistumisen raadin kokoukseen keväällä, tapahtuu vasta raatien vaihtumisen jälkeen

-”Koulutukset kuntoon, ossoominen mukkaan” -hankkeen järjestyksenvalvojakurssi järjestetään Riistavedellä, kurssin osallistujamaksu
on 96 euroa.
Päätös
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Mikäli kurssille on osallistujia, pitäjäraati korvaa viiden ensimmäisen
ilmoittautujan kurssimaksun. Kurssille sitovat ilmoittautumiset 13.2.
mennessä. Puheenjohtaja ottaa ilmoittautumisen vastaan. Myös toiselta raatialueelta on korvattu kurssille osallistumisia.
-Pitäjäraati tai edustajat kutsuttu koululle opettajien kokoukseen
sekä yhteisöllisen oppilashuollon kokoukseen kertomaan toiminnasta
ja esittäytymään 9.4.2019, osa tiedottamisen toimenpiteitä. Kokoukseen osallistuu puheenjohtaja ja raadin jäsenistöä, tilaisuuteen osallistumisen tarkoitus on tiedottaa toiminnasta.
- Käytiin läpi vuoden 2018 toimintamäärärahan käyttö.
- Seuraava kokous 27.3. kello 17.30 Vehmersalmen asukastuvalla.

Kokous päätettiin ajassa 17.15

Jakelu
Tiedoksi

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

