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Allekirjoitukset

Veikko Savolainen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Henna Härkin-Korhonen

Mauno Kumpulainen

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 - 7 osalta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen aluksi käytiin esittelykierros uusien ja vanhojen raatilaisten kanssa, puheenjohtaja toivotti uudet ihmiset tervetulleiksi mukaan toimintaan. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Härkin-Korhonen ja Mauno
Kumpulainen.
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Pitäjäraatien yhteiset asiat
- Häiriötilanneviestintävastaavan ja tiedotusvastaavan valinnat (häiriötilanneviestintävastaava voi olla myös muu kuin pitäjäraatilainen,
esim. aikaisempi ht-viestintävastaava). Pekka Häkkinen on toiminut
aikaisemmin häiriötilanneviestintävastaavana, puheenjohtaja on kysynyt häntä jatkamaan tehtävissä. Kyselyyn on vastattu myöntävästi. Puheenjohtaja on keskustellut varajäsen Sirpa Miettisen
kanssa, ja hän on suostunut tiedotusvastaavan tehtäviin.

Päätös

Valitaan häiriötilanneviestintävastaavaksi Pekka Häkkinen ja tiedotusvastaavaksi Sirpa Miettinen.
- Tiedotus: 22. – 23.2.2020 Rakenna ja Asu –messuille osallistuminen (osallistutaanko?), materiaalin tekeminen helmikuun alkuun
mennessä. Käytiin läpi aikaisempia kokemuksia Rakenna ja Asumessuille osallistumisesta, koettiin toiminta tärkeäksi. Vehmersalmen
alueesta on päivitetty esite olemassa, ei ole toistaiseksi käytetty tilaisuuksissa. Keskusteltiin myös siitä, voisiko Vehmersalmi olla esillä
myös siellä, missä Kuopio on kaupunkina esillä? Onko esimerkiksi
edustusta OmaMökki 2-5.4.2020 –messuilla Helsingissä. (Kuopiossa
eniten kesämökkejä Suomessa tällä hetkellä.) Keskusteltiin päivitetystä esitteestä, sekä mahdollisuudesta, olisiko esitteeseen mahdollista saada ”klassinen” kuva, jossa näkyy Vehmersalmen silta, sekä
alueen symboli, Puijon torni.

Päätös
Osallistutaan vuoden 2020 Rakenna ja Asu-messuille, sekä keskustellaan uusitun esitteen sisällöstä. Maksetaan paikalliselle valokuvaajalle korvaus (100e) esitteen kuvien käytöstä. Yhteistyökoordinaattori selvittää mahdolliset rajapinnat Kuopion yleisten markkinointitoimenpiteiden ja maaseutualueiden osalta.
- Avidly käytettävissä alueellisiin kehittämis- ja osallistamiskuvioihin
kehittäjäyhteisön panostuksella (vetovoiman rakentaminen, asukkaiden houkuttaminen). Avidlyn kehittäjäyhteisö ”Pitkin pitäjiä” on
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käynnistynyt 15.8. Käynnissä kokeilujakso, seuraavaan jaksoon on
mahdollista ottaa kehittämiskohteita myös Vehmersalmelta.
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Seurakunnan avustushakemus vesitiekirkko-tapahtuman ruokailuun liittyen
Vehmersalmen alueseurakunta hakee avustusta kesällä toteutetun
vesitiekirkko-tapahtuman ruokatarjoilujen kulujen osittaiseen kattamiseen.
Aiheesta käytiin sähköpostikeskustelua kesäkuun aikana, lisäksi raatilaisia oli osallistunut myös kyseiseen tapahtumaan niin talkoolaisina, kuin mukana tapahtumassa. Tapahtumaa pidettiin hyvänä ja
onnistuneena, lisäksi tapahtuma ylitti myös uutiskynnyksen esimerkiksi Ylellä. Lisäksi tapahtuma oli myös esillä Itä-Uudellamaalla lehdessä. Tapahtumassa oli kävijöitä yli 300 ja tilaisuuden järjestelyjä
ja tarjoiluja kiiteltiin niin kokouksessa, kuin tapahtuman aikana.

Päätös
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Päätettiin myöntää avustus (3000e) tapahtumaan.
Pitäjäraadin hankkiman kaluston säilytys- ja varastointikäytännöt
- Missä tavarat ovat tällä hetkellä, tavaroiden merkintä (yli 840,00
e:n (alv 0 %) hankinnat irtaimistoluetteloon), minne sijoitetaan tulevaisuudessa.
Majakalla on myös kahvinkeitin, ei ylitä irtaimistoluettelorajaa.
Teltta ja pöydät ja pöytähuput ovat Koy:n hankkimia avustuksilla,
liivit ovat Koy:n, myös Rollup on samassa paikassa.
Grilli ja äänentoistolaitteet ovat tällä hetkellä raadin, samoin toripöydät ja torin kahvipöydät.
Grilli on tällä hetkellä Majakalla, äänentoistolaitteet Rissasten varastossa, teltta ja pöydät samassa osoitteessa.
Kylälle on hankittu verrattain kattava valikoima erilaista irtaimistoa
yhdistysten ja asukkaiden käyttöön. Tavaroille tarvitaan säilytystilaa
keskeiseltä paikalta, jotta alueen kaikki yhteiset tavarat löytyisivät
samasta paikasta. Kokoukseen oli tullut kaksi tarjousta mahdollisista
varastotiloista.

Päätös
Käsiteltiin tarjoukset ja päädyttiin Jonna ja Teemu Rissasen tarjoukseen selkeyden ja kokonaishinnoittelun takia. Yhteistyökoordinaattori
selvittää, tehdäänkö sopimus mahdollisesti kaupunginosayhdistyksen
vai raadin välillä. Samassa yhteydessä selvitetään irtaimistoon liittyvät vakuutuskäytännöt ja vastuut.
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Kulttuuribussi, jatketaanko?
Kulttuuribusseja ajettiin viisi kertaa kevään aikana. Käyttäjiä on ollut
keskiarvolla noin 15 per kyyti. Liikennöitsijä on osoittanut ihailtavaa
asiakaspalveluhenkisyyttä huomioimalla erityisesti iäkkäiden matkustajien tarpeita. Ajoittain noin 30% lähtijöistä on kulkenut MustinlahtiLitmaniemi –alueelta. Asiointikyytien osalta iäkkäämmät matkustajat
ovat valitelleet kaupungissa olevan ajan olevan liian pitkä – tulisiko
tätä lyhentää.
Kulttuuribussien järjestämisen hinnat ovat tarjoamme 35-paikkaisen
bussin kyseisiin kuljetuksiin 280€ / päivä, pikkubussi 220€ /päivä,
mikäli lähtijöitä on haettava Mustinlahdesta, lisähinta 110€ / päivä.
Kuljetukset ovat tällä hetkellä maksaneet 330e per kyyti.

Päätös
Päätettiin järjestää neljä kyytiä loppuvuoden aikana. Koy tekee ehdotuksen ajankohdista. Järjestetään yksi kuljetus myös nuorille syysloman aikana, Mannerheimin lastensuojeluliitto on myös kiinnostunut
osallistumaan kyseiseen kyyditykseen esimerkiksi tarjoilujen osalta,
tiedottaminen voitaisiin toteuttaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.
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Muut asiat
- Taloustilanne
(toimintamääräraha tammi-heinäkuu/2019: 13.049,52 e)
-Vehmersalmen markkinointivideo, katsottiin kokouksessa, keskusteltiin raadin kanssa, missä videota tulisi näyttää. Pohjois-Savon kylät ry järjestää Kotona kylässä -tapahtuman Matkuksessa 14.9.2019
klo 10-14. Tapahtumassa Kylä- ja kotiseutuvideoita pyöritetään
screenillä ohjelmien väliajoilla, videot esitetään ilman ääntä. Videon
max pituus 5 minuuttia, mutta 2-3 minuutin videot ovat parhaita.
Toimitus etukäteen 9.9. mennessä. Päätettiin, että video viedään
ensi esitykseen kyseiseen tapahtumaan. Yhteistyökoordinaattori selvittää myös muut väylät.
- Vehmersalmen ilmoitustaulu, missä mennään?
Uusi tiedottaja on ollut yhteydessä PS:lle, ja alustavasta yhteistyöstä
on keskuteltu. Kaupan yhteydessä tapahtuva tiedottaminen nähdään
kaikkien kannalta reiluimpana vaihtoehtona, sekä tällä saadaan tiedotukselle paras peitto. Uusi S-market valmistuu kevään aikana, tavoitteena on että ilmoitustaulukäytännöt ovat myös selvät tähän
mennessä.
- Raatien yhteiset asiat maaseutualueiden liikkumiseen liittyen. Liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset ovat yhteisiä kaikkien
raatialueiden kesken. Näiden samojen teemojen kanssa työskentelee
myös Maasdigiboxi-hanke (linkki hankkeen sivuille.)
https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi
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MTK järjestää yhteistyössä Maaseutuverkoston kanssa Kaikki kyytiin
–työpajan 6.9 Isovalkeisella kello 9-15. Keskusteltiin raadin kanssa,
pääsisikö edustusta Vehmersalmelta keskustelutilaisuuteen paikalle.
- Muut ajankohtaiset asiat
-KiPa pilottien yhteinen tilaisuus 4.9. Ydinryhmästä paikallinen osallistuja.
-Vehmersalmen kunnantalon muistomerkki valmistuu elokuun loppuun mennessä.
- Seuraava kokous järjestetään 23.10. kello 17.30.
Vehmersalmipäivien purkutilaisuus pidetään 26.8. Vehmersalmen
asukastuvalla, kaupungin kulttuurisuunnittelija jalkautuu tilaisuuteen.
-Kokous päätettiin ajassa 19.55.
Jakelu
Tiedoksi

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

