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Paikka

Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 2, 71330, Kuopio

Jäsenet
Veikko Savolainen, puheenjohtaja
Henna Härkin-Korhonen
Anneli Hartikainen
Juha Immonen
Mauno Kumpulainen
Marja-Leena Ludwig
Sari Tirkkonen

Muut osallistujat
Mika Tsupari, yhteistyökoordinaattori, pöytäkirjan pitäjä
Arja Iivarinen
Sirpa Miettinen
Tuula Savolainen, valtuutettu
Asiat
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Allekirjoitukset

Veikko Savolainen, puheenjohtaja

Mika Tsupari, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Juha Immonen

Sari Tirkkonen

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
Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Immonen ja Sari Tirkkonen.
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Pitäjäraatien yhteiset asiat
-Talous missä mennään (14 262,84e + 3,000e käytetty)
-Avidlyn pitkin pitäjiä – aktiivijakson ja aloituksen yhteenveto.
Miltä konsepti tuntui, osallistuitko itse aktiivisesti vai olitko sivustaseuraajan roolissa?
Tempoa pidettiin nopeana, osalle oli jäänyt epäselväksi kokeilujakson
tarkoitus. Nähtiin käytännölliseksi, mikäli henkilö ”on koko ajan koneella.” Osa oli osallistunut aktiivisesti. Kaksi osallistujaa oli jättäytynyt kesken pois kehittäjäryhmästä asioiden nopean tempon ja vilkkaan vaihtuvuuden takia.
Voisiko konsepti toimia pitäjäraatien yhteisenä sähköisenä alustana?
Seuraava aktiivijakso marraskuun alussa – löytyykö alueelta tehtäviä
ja kysyttävää aineistoksi?
Kokouksessa esille nostettiin teemoina elinvoiman säilyttäminen/vahvistaminen ja liikkumiseen liittyvät teemat, niin pitäjän sisäinen liikenne, kuin Vehmersalmi-Kuopio välillä.
Ensimmäisen pilotin yhteenveto toimitetaan raadin jäsenille kokouksen jälkeen perehtymistä varten.
-Liikennekysymykset ovat koskettaneet kaikkia raatialueita, näihin
teemoihin liittyen Nilsiässä käynnistyy liikenteen kumppanuuspöytä
keskiviikkona 13.11.2019 klo 9.00 –11.00, Nilsiän Tahkolla, Karttulan esimerkin innoittamana.
Nyt pyydämme teiltä pitäjäraadeista kaksi edustajaa/raati (myös varajäsen voi olla edustaja) mukaan tähän kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Kokoontumisia tulee olemaan useita, eli 3 - 4 kertaa.
Ajallisesti ne sijoittuvat ensi vuoden puolelle.
Vehmersalmen raadin edustajat tulee ilmoittaa maanantaihin 28.10.
mennessä sähköpostitse, os. tarja.salmi@kuopio.fi
Päätettiin, että mukaan toimintaan lähtevät mukaan raadista Sirpa
Miettinen ja Juha Immonen, Vehmersalmen saaristopitäjämäisyyden
takia mukaan pyydetään myös Anneli Hartikaista ja Ate Savolaista.
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Puutosmäkeläisten toive kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi
-Materiaali toimitettu esityslistan liitteenä.
Arja Iivarinen pohjusti hakemuksen taustaa. Asiasta on tehty aloite
aikanaan, että kevyen liikenteen väylä olisi ollut Puutossalmi-Vehmersalmi –välillä. Tällä kertaa esitettiin 2,5 kilometrin jatkoa ItäSaumaisen kohdalle. Väylän osalta tyydyttäisiin hiekkapohjaiseen
ratkaisuun, ilman valaisua. Liikenteen vaarallisuudesta nostettiin erityisesti esille rekkaliikenne, joka on alueen metsäisyydestä johtuen
vilkasta.
Kyseinen tienpätkä on valtion tiepätkä, Ely-keskuksen tämän hetkisessä määrärahatilanteessa väylää ei pidetty todennäköisenä.

Päätös

Asiasta käytiin värikästä keskustelua. Vesijohtojen sijainti vaikuttaa
myös mahdolliseen toteutukseen. Keskusteltiin, miten leveälle tiepohja on lunastettu (Ely:n maata).
Varapuheenjohtaja käy katselmuksella paikallisen maanrakennusyrittäjän kanssa mahdollisen kustannusarvion selvittämiseksi. Puutosmäkeläisten kanssa keskustellaan, löytyykö kylältä halua toteuttaa
osittain tai kokonaan väylähanketta talkoilla. Tämä mahdollistaisi
osittaisen talkooavustuksen käytön.
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Raadille tullut tarjous isompiin tilaisuuksiin tarvittavista penkeistä
-Tarjous esityslistan liitteenä
-Mikäli hankintaan, missä säilytetään, kuka hallinnoi?

Päätös
Hankitaan pitäjäraadille (Kuopion kaupungille) alueen yhdistysten
käyttöön (hinta 1426e), säilytetään kaupungin tiloissa ja annetaan
maksutta alueen toimijoiden käyttöön. Käyttävä taho siirtää ja palauttaa.
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Vehmersalmen alueella järjestettävät tapahtumat ja sisäinen
”kulttuuribussi”
-Projektiryhmä esittää kuljetuksen järjestämistä koko perheen joulujuhlaan 12.12. Keskustellaan aiheesta. Selvitetään, olisiko tarvetta
toteuttaa kuljetukset.
- Lisäksi selvitetään ”saaren puoleista” asiointiliikenteen tarvetta
”Vehmeriläinen”-lehden kautta. Näin koitetaan saada tarvelähtöinen
näkemys mukaan.
Kyytien tarvetta selvitetään 12.12. osalta, lisäksi 19.12. ja 24.12.
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- Vehmersalmen kirkko täyttää 1.1.2020 sata vuotta. Vehmersalmen
alueseurakunnan kirkkotoimikunta esittää, että tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus, sekä muita alueen Järvi-Suomen seurakuntia
(Riistavesi, Nilsiä, Juankoski) pyydetään mukaan yhteistyöhön.
Vehmersalmen osalta yksi auto Puutosmäeltä, yksi Mustinlahdelta,
nämä toteutetaan ennakkoilmoittautumisen kautta.
Päätös
Toteutetaan kyydityksistä ne, joille on tarvetta. Miettisen Sirpa selvittää, ja osallistujamääristä riippuen katsotaan, miten henkilöt kyyditään, jos ilmoittautuneita on yksi.
-Kaupunginorkesterin kierros maaseutualueilla, Vehmersalmen konsertti ”Suomalaisia elokuvasäveliä” järjestetään näillä näkymin to
26.3.2020 klo 18.00 Tetrimäellä, os. Tetrimäentie 90.
Konsertissa soittavat Kuopion kaupunginorkesterin jouset, ja konsertti sopii kaikenikäisille (mutta teeman vuoksi erityisesti ikäihmisille).
Selvitetään kyydityksen mahdollisuutta myös Tetrimäelle. Päätetään
asiasta vuoden 2020 alkupuolella.
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Muut asiat
-Avustusanomus koko kansan pikkujouluista jouluaattona.
Asukastuvalla, hakemus toimitettu liitteenä.

Päätös

Myönnetään avustus 360 euroa. Pyydetään täydentämään hakemus
syntymäajalla ja osoitteella, sekä selvitetään mahdollinen kyydityksen järjestämisen mahdollisuus. Tapahtumaa pidettiin erinomaisena
ja tärkeänä.
-Aluemarkkinoinnin jatkoa edellisen kokouksen pohjalta. Viime kokouksessa keskusteltiin osallistumisesta. Raatilaiset kutsuvat muita
raatialueita mukaan osallistumaan OmaMökkimessuille 2-5.4.2020.
- Raadin ja koy:n omaisuuden hallinto, huolto ja säilytyskysymykset,
toripöydät ja katokset. Keskustelun jälkeen palautettiin valmisteluun
ja käydään läpi seuraavassa kokouksessa.
-Avustushakemus Pop-Up Mainosteltan metallipainojen hankintaan
Käsiteltiin kokouksessa.

Päätös
Hankitaan painot hintaan 296e, korvataan kuitteja vastaan.
-Sovittiin alustavasti 11.12. että pidetään jouluruokailu ravintola Ellassa. Ruokailuun kutsutaan myös varajäsenet. Ruokailu kello 17.
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Seuraava kokous 25.11. Kellonaika 17.30 asukastuvalla.

Jakelu
Tiedoksi

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

