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Kokoustiedot
Aika

ma 10.9.2018 klo 17.00 – 19.00

Paikka

Vehmersalmen asukastupa, Laivarannantie 1, 71310 Kuopio

Jäsenet

Juha Immonen, puheenjohtaja
Anneli Hartikainen
Pertti Iivanainen
Pentti Mönkkönen
Veikko Savolainen

Muut osallistujat

Satu Harju, Kimmo Kolarin varajäsen
Tuula Savolainen, kaupunginvaltuutettu, klo 17.25 alkaen
Tarja Salmi, aluesihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Mika Tsupari, yhteistyökoordinaattori, Kirkonkylät palvelukeskuksina hanke

Asiat

1-8

Allekirjoitukset

Juha Immonen, puheenjohtaja

Tarja Salmi, pöytäkirjanpitäjä

Pertti Iivanainen

Veikko Savolainen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarja Salmi
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
Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi Vehmersalmen pitäjäraadissa tapahtuneista muutoksista: Taina Worster jää
pois pitäjäraadista ja hänen varajäsenensä Jyrki Knuutinen toimii
varsinaisena jäsenenä.
Varapuheenjohtajaksi pitäjäraati valitsi yksimielisesti Veikko Savolaisen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Iivanainen ja Veikko Savolainen.

3

Pitäjäraatien toiminta syyskaudella 2018
Pitäjäraatien toiminta keskittyy syyskaudella käynnissä olevien kehittämismäärärahahankkeiden toteuttamiseen, toiminnan arvointiin
sekä vuoden 2019 toiminnan suunnitteluun.
Uusia laajoja kokonaisuuksia ei käynnistetä enää tänä vuonna, vaan
keskitytään nyt jo käynnissä olevien kehittämismäärärahahankkeiden
(ja jo käynnissä olevien muiden kokonaisuuksien) läpiviemiseen.
Eri pitäjäraadeissa olevat kehittämismäärärahahankkeet:

Juankoski:

15.000 e

Muuruvesi/Kirkonkylät palvelukeskuksina/Mika Tsupari

10.000 e

Kuopion kaupungin kylien Muuruvesi, Säyneinen ja Juankoski, kylämarkkinoinnin edistämiseen paikkakuntakohtaisen tunnettuuden
lisäämiseen matkailun ja asumisen näkökulmasta

24.000 e

Karttulan nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja kansalaistaitojen
(ATK) kehittämiseen. Nuorisotoimeen palkattavan henkilön osalta
kaupungin nuorisotoimi toimii henkilön työnantajatahona

(90.000 e

Nuoret, testamenttivarat (nuorisotoimi hallinnoi ja koordinoi, 3-v))
(Kirkonkylät palvelukeskuksina)

Maaninka:

25.000 e

Maaningan aluestrategian toimenpideohjelman laadintaan ja aluemarkkinointiin

Nilsiä:

11.000 e

Nilsiän pitäjän alueella oleviin ilmoitustaulujen uudistamiseen ja sähköisen ilmoitustaulun hankintaan

Karttula:
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Riistavesi:

25.000 e
5.000 e

Vehmersalmi:
15.000 e
25.000 e
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mainospyloni
Riistavesi.fi
Kirkonkylät palvelukeskuksina (yhteistyökoordinaattori)
Vehmersalmen taajaman viihtyisyyden parantamisen
kokonaissuunnitteluun (mm. Maaseudun Sivistysliitto)
Kaikkien pitäjäraatien yhteiset kehittämiskohteet etenevät (esitykset
ja aloitteet pitäjäraatialueiden kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja yleisten teiden liikenneturvallisuuden parantamiseen, joukkoliikennekysymykset ja asukastupien toiminta).

3.1

Kokouskäytännöt
Pitäjäraadit kokouksia pidetään 2 – 3/syyskausi. Kokouksiin enemmän jo valmiiksi päätettäviä asioita selvitettävien asioiden sijasta,
valmisteluun osallistettava myös alueen toimijoita.

3.2

Toiminnan arviointi
Pitäjäraatien toimintaa arvioidaan loppuvuodesta 2018, jolloin toiminta on ollut kunnolla käynnissä noin vuoden.

3.3

Kehittämismäärärahojen käytön vaikutusten arviointi
Kehittämismäärärahojen käytön vaikutusten arvioinnin lähtökohtana
ovat Kuopion kaupungin strategiset painotukset hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä. Lisäksi painotetaan mm. sitä, miten kehittämismäärärahalla toteutettava kokonaisuus edistää alueen asukkaiden välistä vuorovaikutusta.

3.4

Asukastilaisuudet: MSL, KiPa-hanke (liite)
Maaseudun Sivistysliitto järjestää asukastilaisuuksia liittyen ”Taajaman viihtyisyyden parantamiseen” seuraavasti:
- penkkikahvilat

keskustassa: 3 kpl
Räsälä: 1 kpl
Mustinlahti: 1 kpl.

- asukaskävely

keskustassa 11.10., lähtö torilta klo 18.00

- tulevaisuustyöpaja

viikolla 48

- työpajat lapsille ja nuorille järjestetään yhteistyössä koulun ja päiväkodin kanssa.
Tilaisuuksien tiedottamiskanavina mahdollisesti ilmoitus/mainos suorajakeluna (mahdollisesti ilmaisjakelun yhteyteen, hinta selvitetään),
myös mahdollista ilmoittaa Soisalon seudussa/seuraavassa Vehmeriläinen-lehdessä.
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen kumppanuuspöytäpalaveri
tulossa 3.10.
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Talouskatsaus – Toiminta- ja kehittämismäärärahatilanne
Vehmersalmen pitäjäraati on käyttänyt toimintamäärärahoja n.
10.300,00 e tammi-heinäkuussa/2018 (toimintamäärärahaa vuodelle
2018 yhteensä 30.000,00 e). Kehittämismäärärahoja käytetty sovitun mukaisesti yhteistyökoordinaattorin palkkaukseen ja toimintamenoihin (myönnetty maaliskuussa 2018).

5

Vehmersalmen pitäjäraadille tulleet avustushakemukset
Marja Lampi/Lady Paradox on hakenut kuvausavustusta Lady Constance Malleson –elokuvaan, jota on kuvattu Vehmersalmella elokuun
lopussa. Haettu avustusmäärä 1.500 e/3 kuvauspäivää + 500 e/talvikuvauspäivä, yhteensä 2.000 e.
Pitäjäraadissa käytiin keskustelua, jossa kannatettiin avustuksen
myöntämistä, mikäli vedottaisiin pelkkiin markkinoinnillisiin arvoihin,
toisaalta painotettiin pitäjäraadin toiminnan painopistealueita.
Päätös

6

Todettiin, että hanke ei täytä pitäjäraadin myöntämille avustuksille
edellytettäviä Vehmersalmen pitäjäraadin vuoden 2018 toimintasuunnitelman määrittelemiä painopistealueita. Pitäjäraati ei
myönnä avustusta, vaan kehottaa hakijaa yhteydenottoon Kuopion
kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen (”avustukset”) puoleen.
Vehmersalmen pitäjäraadin v. 2019 toiminnan suunnittelu
Vehmersalmen pitäjäraadin ensi vuoden toiminnan suunnittelu jatkuu. Pohjana suunnittelulle käytetään jo tehtyjä ja tulevia asukastilaisuuksia ja niistä saatuja palautteita (mm. kaupunginjohtajan asukasilta 4.4.2018, asukasilta 17.1.2018, workshopit ja työpajat).
Myös tämän vuoden painopistealueiden työstämistä jatketaan.
Kokouksessa keskusteltiin esim. asiointi-, tapahtuma- ja nuorten
kyytien järjestelyistä, oman kulttuuribussitoiminnan kokeilu mahdollisesti jo syyskaudella 2018 (puheenjohtaja valmistelee).

7

Vehmersalmen pitäjäraadin viestintä

7.1.

Viestinnän järjestäminen ja yhteistyö kaupungin MVA:n
(markkinointi/viestintä/asiakaspalvelu) kanssa
Yhteistyökoordinaattori toimii Vehmersalmen pitäjäraadin viestintävastaavana, someasioissa apuna Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen kanavat.

7.2

Rakenna ja Asu –messut 23. – 24.2.2019 Kuopio-hallissa
Päätettiin osallistua ensi vuoden Rakenna ja Asu –messuille. Pitäjäraati tarjoaa alueen yhdistyksille ja toimijoille mahdollisuuden tuoda
omaa toimintaa ja aluetta esille.
Tämän vuoden toimintamäärärahaan kirjatuista roll-upeista (2 kpl)
tilataan toinen sopimuksen mukaisesti, kolmannen roll-upin suunnittelua mietitään.
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8

Muut asiat

8.1

Puheenjohtaja esitti kokoon laitettavan markkinointikatoksen
(3 m x 6 m, hinta n. 700 e????) hankkimista.
Nyt eri tapahtumiin on lainattu Lions Club ry:n katosta. Todettiin
myös, että Vehmersalmen eri toimijoilta on varattavissa juhlatelttoja
(4 m x 10 m, Mustinlahdessa)
-> Koska pitäjäraati ei juridisesti voi omistaa mitään, kysytään Vehmersalmen kaupunginosayhdistykseltä kiinnostusta hankkia markkinointikatos.

8.2

Kaupunginvaltuutettu Tuula Savolainen välitti Vehmersalmen koulun
vanhempainyhdistyksen kuulumisia: koululle tarvitaan siirrettävä
esiintymislava, ja rahoitusta toivottaisiin pitäjäraadilta.
-> Vanhempainyhdistystä kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan
kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueelle Tila- ja hankintapalveluiden tilahallintapäällikköön.
Vehmersalmelle on syntynyt 8 lasta vuonna 2018. Nyt tarvitaan uusia keinoja, miten saadaan lisää lapsiperheitä muuttamaan Vehmersalmelle. Todettiin, että jokainen vehmeriläinen voi positiivisesti
markkinoida omaa aluetta omissa sidosryhmissään.
Lisäksi toivottiin uusille vehmeriläisille palveluhakemisto yhteystietoineen!
Kaupunginhallitus on kokoontunut maaseutualueella mm. Kissakuusen koulussa Karttulassa. Kaupunginhallitukselle voitaisiin esittää kokousmahdollisuudesta myös Vehmersalmella.

8.3

Asukastuvalla aloittaa 1.10.2018. uusi asukastupatyöntekijä. Tupa
on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 – 13.00. Mika
Tsupari on asukastuvalla torstaisin klo 10 – 15.

8.4

Luukaarteen laavu on ehdokkaana Vantaan kaupungin myöntämän
vuoden Esteettömyysteko-palkinnon saajaksi.

8.4

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 29.10. klo 17.00 Vehmersalmen
asukastuvalla. Tervetuloa!

