Maaningan pitäjäraati
Aika: 20.5.2021 klo 18.30 - 20.33
Paikka: Teams/Maaninkatalo
Läsnä:
Kari Loponen
Seija Laakso
Matti Koistinen
Eija Pietarinen
Jari Väänänen
Maarit Walta
Mirja Wihuri

Muistio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (Teams)
jäsen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslista hyväksyttiin lisäämällä kohtaan muut asiat mainostorni .
4. Muistion tarkistaminen
Edellisen kokouksen muistio on tarkastettu ja se on julkaistu Kuopion kaupungin nettisivuilla.
Muistioon ei voida enää tehdä muutoksia. Saatujen ohjeiden mukaan pitäjäraadin kokouksessa
kirjoitetaan muistio ja se luetaan sekä hyväksytään kokouksessa.
5. Avustushakemukset
Pitäjäraadille saapui määräpäivään 30.4.2021 mennessä 14 hakemusta. Maaningan pitäjäraadilla
on käytössä vuodessa 30000 euroa rahaa toimintamäärärahaa, johon kuuluu myös myönnettävät
avustukset. Päätettiin, että jaetaan enintään 12000 euroa tulleisiin avustuksiin. Käytiin läpi
avustusten myöntämisen kriteerit ja avustusta myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen. Seuraaville
yhdistyksille myönnetään avustusta:
-

-

Kinnulanlahden Tarmo ry: lasten tapahtuman järjestäminen 500 euroa.
Keskisaaren Pihtisalmen asukasyhdistys: keinun hankintaan 1000 euroa.
Maaningan Vätysteatteri: 1500 euroa.
Maaningan Viihdekuoro: 1600 euroa.
Maaningan kirkonkylän asukasyhdistys ry: Liikunta- tai virkistystapahtuma kaiken ikäisille
kesän aikana: 1000 euroa.
Pulkonkosken Mammat ja Papat: elokuvailta ja ruokailut ja linjaautokuljetus Pulkonkosken koulun oppilaille kirkonkylälle 700 euroa.
Tuovilanlahden nuorisoseura: tapahtumien järjestämiseen 1500 euroa.
Maaningan 4 h yhdistys: Mahdollistetaan lasten ja nuorten eri tapahtumien ja leirien
pitäminen etäyhteyksien avulla korona aikana. Yhdistys hankkii kannettavan tietokoneen
laukkuineen ja tarvittavat konferenssikameran ja Office lisenssin 900 euroa.
Eläkeliiton Maaningan yhdistys ry: Puolet uimahallin matkakustannuksien kattamiseen
Kuopion Kuntolaakson uimahalliin 750 euroa.
Kurolanlahden Nuorisoseura: hyvinvoinnin edistämiseen mahdollistamalla teatteri ja
kansalaistoiminta 1000 euroa.

Haatalan kylät ry:n hakemus ja Leinolanlahti-Kurolanlahti- Pulkonkoski kylätoimikunnan
hakemukset jätettiin pöydälle puuttuvien liitteiden vuoksi. Hannu Räisäsen hakemuksen käsittely
siirretään syksyyn lisäselvittelyn vuoksi. Käärmelahden kyläyhdistyksen hakemus ei täyttänyt
avustusten myöntämisen kriteerejä.

6. Minihuiluut 24.7.2021
Koronan vuoksi Maaningan Huiluuruppeemia ei tänä kesänä voida järjestää. Kirkonkylän torilla
järjestetään toritapahtuma, asiasta tiedotetaan myöhemmin. Kallaveden
seurakunta järjestää Satamakirkon Maaningan satamassa 25.7.2021 klo 14.00.
7. Skeittirampin uusiminen
Maaningan pitäjäraati puoltaa Maaninkajärven koulun viidennen
luokan oppilaiden esitystä skeittirampin uusimisesta Maaningan kirkonkylälle. Asia
viedään kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.
8. Maaninkajärven jäätien kunnossapito talvella 2021.
Maaninkajärven jäätien kunnossapidosta ja polttoainekuluista eivät asiaa hoitaneet ole saaneet
korvausta talvelta 2021. Esityksenä oli 500 euron korvaus. Päätökseksi tuli, ettei pitäjäraati korvaa
polttoainekuluja auraajille.
9. Pitäjäkokouksen ajankohdasta päättäminen
Ajankohdasta tulee selvennys maanantaina 24.5.2021 pitäjäraatien puheenjohtajien ja
sihteereiden kokouksessa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.
10. Muut asiat
Maaningan yrittäjäyhdistyksellä on suunnitelmissa tehostaa Maaningan alueen yrittäjien näkyvyyttä
mainostornin hankinnalla kantatie 77 varteen. Pitäjäraati puoltaa mainostornin hankkimista ja
selvittelee hankkeen eteenpäin viemistä. Tarvittava määräraha voidaan hakea pitäjäraadin
kehittämismäärärahasta.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

Kari Loponen
puheenjohtaja

Seija Laakso
sihteeri

