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Muistio 8/2021

Kuopion kaupunki
Nilsiän pitäjäraadin kokou s tt202l

Aika:
Paikka:
Jäsenet:

6.10.2021kto 18.00-21.55
NilsirinAsukastupa, Nilsiåintie 7g

varsinaiset
Jaakkola Tiina pj.
Hyvönen Irma
Keiniinen Veera
Komppula Ilkka
Parviainen Jukka vpj.
Puustinen Maria
Tolppanen Eila, sihteeri

paikalla efiinä

poissa

x
x
x
x
x
x
x

Yarajäsenet

Liira Hanna
Partanen Markku

x
x

Muut osallistujat:
Jokela Liis4 Kuopion kaupunki, aluekoordinaattori
Tolppanen Tapio, kaupunginvaltuutettu
Linnamåiki Ves4 låihidemokratiaj aoston jåisen

l.

Kokouksen åyaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi,

2. Kokouksen laillisuusuuden ja päätösvaltaisuuden

toteaminen

Kokouksessa olivat l?isnä kaikki varsinaiset jäsenet sekä kaksi varajåisentii.
Esityslista ja
liitteet on toimitettu kaikille varsinaisille, varoille, Nilsiäläisille kaupungin valtuutetuiile,
Liisa Jokelalle, Sirpa Niemelle, Vesa Linnainmäelle ja Kati Viihäsarjalle-viikko
ennen
kokousta.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja påiätösvaltaiseksi.

3- Pitäjäraadin esittäytyminen,

kokoonpano ja järjestäytyminen: sihteerin ja
viestittäjien/tiedottajien valinta
Paikalla olivat kaikki varsinaiset jäsenet, kaksi varajåisentä, yksi valtuutettu,

aluekoordinaattori j a lähidemokratiaj aoston j åisen.

Esittiiytyminen:
Tiina Jaakkola, pithi?naa&npuheenjohtaja Palonurmesta, toimii kaikkien nilsiiiläisten
asialla ja on aktiivinen vaikuttaja.
Markku Partanen, pitbjitraadinvarajäsen kirkon§lältii, toimii erikoisesti liikuntaesteisten
asialla. Kuopion kaupungin vammaisjiirjestön varajäsen.
Irma Hyvönen, pifiijiiraadin varsinainen jäsen kirkon§lältä, toimii monissa nilsiäläisissä
yhdistyksissä j a on erikoisesti ikäihmisten asialla.
Liisa Jaakkola, Kuopion kaupungin aluekoordinaattori

å (r)
Tapio Tolppanen, kaupungin valtuutettu
Jukka Parviainen rpitajitraadin varapuheenjohtaj4 Tiirinlahdesta,
myyntimies, toimii
kaikkien nilsiäläisten asialla.
Yesa LinnainmäkirYehmasmiiki, Kuopion
kaupungin lähidemokratiajaoston jäsen
rlkka Komppula, piäiitraadrn varsinainen jaseå Crä"J*aelt4
pisin matka Kuopion
palveluihin. Ilkka on toiminut piftijeiraadin
some- ja ioäLlrrrrustaavana.
veera Keinänen, pitiijäraadirr,rrxi varsinainen:a'.""
ti*"nkylältä, Nlriai" yhtenäiskoulun
vanhempainvhdistyksel nuhgenjohtaja
jä rupr"lo"ut låihinnä sydrintä.
luoret
Maria Puustinen, pitåijtiraadin uusi varsin"i""";aå
kirkon§lalti! digiosaaminen on
vahwuten4 nuoret ja lapset ovat liihinnä sydeind.
Hanna Liisa, pitrijäraadin varajäsen Kinahmist4 hevostilallinen
sana valmis
.----- iia kakkien
nilsiäläisten

puolestapuhuja.

Eila To-tppanen, pitäjåiraadin varsinainen jäsen Halunalta,
talous ja terveyden- sekä
koskevat asiat ovat ydinos"aami."l;"i;;
iTtM), uituir"*-* pi täjixaadin

:ff,*lr"ltoa

Esitykset sihteeriksi: sihteeriksi esitettiin Eila Tolppasta.
Päätös: Muita esityksiä ei tullut, joten sihteeriksl
Eila Tolppanen.
"at'ittiin
Esitykset viestittäjäksi/tiedottajaksi: Tiina Jaakkola ja
Liisa Jokela esittivät, että
viestittäjätiedottajiksi valitaan kaksi raatilaista.
Toineritoi-iri ,o*"- ja infotauluvastaavana
ja toinen såihköposti ja tiedottaja vastaavana.
Some-ja infotauluvastaavaksi esitettiin Ilkka
Komppulaa ja siihköposti ja tiedottajavastaavaksi
Maria puustista.
Päätös: Muita esityksiä ei tulrut, joien Ilkka rr*ppuru-äittii,
some_ ja
infotauluvastaavaksi ja Maria Puustinen valittiin
ja
r'airr.tiporii
tiedottajavastaavaksi.
Edellisen kokouksen (7 I 2L2l)muistion hyväksyminen
Esiuely, keskeneriiisiä asioita käytiin tapiSa ni*ri"
fiitbrl" firli uusia ideoita esille. Uusia
ideoita käsitellåiän myöhemmin åssa ja seuraavissa
kokouksissa.
Päätös: Muistio hyvdksyttiin esitetyssa muodossa.
5.

Liisa Jokelan puheenvuoro

:

Loka-marraskuussa on kahtena iltana teams:llä perehdytys
pitäjriraadintoimintaan/tehtäviin
ja siiiintöihin' Nilsiäläisten asuinalueiden
territtäminenla tuntaytrteistyö ovat påiiiasiallisia
taadintehtiivinä' riuijrilaal] ei ole kaupungin virallinen
toimielirl vaan kansalaisten asioiden
eteenpäin viejä ja ongeJyuin puuttuja. Anomukset ja
aloitteet: pithj?naatimaksaa suofturn
toimijalleltuottajalle'ei hakevalle jårjestrtlle tai tcyiate.
ri -ytin r"u awstuksena ,yaa,
ollaan mukana järjeståimässä j,
esim. esintyjii/tarloilu. Kaikki enpiäjäraatren
yhteinen kumppanuuspöyEi on paras asioiden
eteenpäin ri"-irerra. Nilsiiin vetovastuulla oli
,r,onna 2020 maaseudun liikkumisen ongelmien
kartoittaminen ja +iihin
parannusehdotusten löytiiminen sekä
ongelmien eteenpåiin vieminen Elylle sekä kaupungin
päättäjille ja virkamiehille. Karttulassa on toiminut
o**u hankkeena ii.ailr*irr., ja nuorten
kumppanuuspöytii.

-*å**sa

6. Yesa Linnanmäen

puheenvuoro:
Raatilaisten toiminnassa ja piiätöksissä on hyvä hahm
atta4ettii kuka virkamies pystyy
asiaan vaikuttamaan ja kuka tekee påiätökset.
Piiätöksiin pitiiii vaikuttaa monella eri sektorilla: virkamiehet,
poliitikot, kansalaiset jne.
Kuopio tarvitsee maaseudun nåikökulman.la muaseut
oo ,*t"a kantakaupungille.
Maaseutusfrategia? Kaupunkistrateg,raon jo olem
ur*. iitajx*aittarvitaÄbimimaanhajaasutusalueen åiåinitorvena. Liitosr<urr'-tien pitziri toimia
yhdessä. Viranhaltijoiden ja piiättäjien
ei pidä ajxellamaaseutua ja kankkaupunkia
vastakkäinasetteluna. Kouluverkko keskustelu

