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Aika
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Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31

Lisätietoja

Kokouksen alussa projektipäällikkö Seija Korhonen tulee kertomaan kirkonkylät palvelukeskuksen -hankkeesta ja pilottihausta.

Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Kosunen, puheenjohtaja
Harri Auvinen, varapuheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen
Minna Reijonen
Tapio Tolppanen
Seija Korhonen, projektipäällikkö, Kirkonkylät palvelukeskuksena -hanke
Muut saapuvilla olleet
Heli Norja, hyvinvoinnin edistämisen johta- esittelijä
ja
Liisa Jokela, aluekoordinaattori
pöytäkirjanpitäjä
Asiat

21 - 25 §

Allekirjoitukset
Jaakko Kosunen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 14.11.2017

Harri Auvinen

Tapio Tolppanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 15.11.2017

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 21 – 25 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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§
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1

21 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

2

22 §

Pöytäkirjantarkastajat

4

3

23 §

1

Kirkonkylät palvelukeskuksena -hanke

5

4

24 §

2-12

Aloite Palonurmentien liikenneturvallisuudesta

6

5

25 §

13

Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmella /
kannanoton käsitteleminen

8
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21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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22 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Tapio Tolppanen.
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§ 23

Asianro 8560/12.03.01.02/2017

Kirkonkylät palvelukeskuksena -hanke

Kirkonkylät palvelukeskuksena -hanke kehittää eri sektoreiden välistä tila-,
palvelu- ja budjettikumppanuutta. Toimenpiteet tähtäävät kirkonkylien kyläkeskusten tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen käyttöasteen nostoon kehittämällä kumppanuuksia. Tavoitteena on saada tiloihin uudenlaisia käyttötarkoituksia, palveluita ja toimintaa. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja on lähestynyt
Kuopion kaupunkia liitteen mukaisella hankeselvityksellä. Hankkeessa avataan pilottikirkonkylien ja kyläkeskusten haku. Kuopiosta toivotaan hakijoiksi
entisiä kuntakeskuksia, mikä tarkoittaa Kuopion kaupungin pitäjäraatialueita.
Pilottikohteen valinnassa kriteerinä on kunnan sitoutuminen ja merkittävä
rooli kehittämistoimenpiteissä. Omaa rahoitusta ei vaadita.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1

8560/2017 Hankkeen esittely

Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Lähidemokratiajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki osallistuu
hankkeeseen ja käynnistää pitäjäraadeille hankehaun. Pitäjäraadit voivat esittää omat ehdotuksensa kehittämiskohteiksi omalta alueeltaan. Lähidemokratiajaosto valitsee ehdotuksista pilottikohteet, jotka esitetään edelleen varsinaiseen pilottihakuun.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että viimeinen lause päätösehdotuksesta poistetaan. Pitäjäraadit voivat esittää omat ehdotuksensa kehittämiskohteiksi omalta alueeltaan.
Pitäjäraadit tekevät hanke-esityksensä Kirkonkylät palvelukeskuksena
-hankkeen valintaraadille ja tiedoksi lähidemokratiajaostolle 12.12.2017 mennessä.
Lähidemokratiajaosto hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.
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Nilsiän pitäjäraati

23 §

§ 24

9.10.2017
Asianro 7591/08.00.00/2017

Aloite Palonurmentien liikenneturvallisuudesta
Päätöshistoria
Nilsiän pitäjäraati 9.10.2017 23 §

Vaikutusten arviointi
Esitys
Liitteet
Viiteaineisto
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Päätös

Pitäjäraati katsoo, että sillä ei yksin ole mahdollisuutta edistää asian käsittelyä, mutta pitäjäraati päätti esittää aloitteen edelleen lähidemokratiajaostolle
käsiteltäväksi ja edelleen kaupunginhallitukselle. Perusteluna raati katsoo, että Palonurmentien liikenneturvallisuus on saatava kuntoon ja tarvittavat infrajärjestelyt joko kevyenliikenteen väylän tai tienpientareen levennyksen avulla toteutettava. Kaupungin tulee käynnistää neuvottelut asian suhteen Pohjois-Savon Elyn kanssa. Asian kuntoon saattaminen nähtiin tärkeäksi myös
siksi, että hanke on ollut vireillä jo kauan, itsenäisen Nilsiän kunnan ajalta asti.
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Lähidemokratiajaosto 14.11.2017:
Palonurmen kylän asukkaat ovat tehneet aloitteen Palonurmentien liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nilsiän pitäjäraadille 15.9.2017. Pitäjäraadin
käsittelyssä 9.10.2017 § 23 raati esittää asiaa edelleen lähidemokratiajaostolle
ja kaupunginhallitukselle. Asia on vireillä myös kaupunkisuunnittelupalveluissa, joka on pyytänyt asiasta lausuntoa Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelta. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö on selvittänyt puhelimitse myös asiaa ELY-keskuksesta.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7591/2017-1/Lausunto Palonurmentien kunnosta
7591/2017-1/Aloite Palonurmentien liikenneturvallisuudesta
7591/2017-1/Lausunto Palonurmentien turvallisuuteen liittyen
7591/2017-1/Palonurmen koululaisten kulkureitti
7591/2017-1/Tie Palonurmen kaupalta Kangaslahteen
7591/2017-1/Palonurmen koulun oppilaiden koulukuljetukset
7591/2017-1/Lausunto suurpetotilanteesta
7591/2017-1/Lausunto Palonurmentien kunnosta
7591/2017-1/Lausunto tiejärjestelyistä Palonurmen koulun kohdalla
7591/2017-1/Lausunto tiejärjestelyistä Palonurmen koulun kohdalla
7591/2017-1/Lausunto koululaisryhmien Palonurmen koulun ja Palonurmen nuorisoseurantalon välillä tapahtuvan liikkumisen turvallisuudesta

Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Lähidemokratiajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistäisi Palonurmentien liikenneturvallisuuden parantamisesta tehdyn aloitteen pohjalta hankesuunnittelun tien parantamiseksi. Ratkaisua lähdetään selvittämään
kaupunkisuunnittelupalveluiden, kansalaistoiminnan aktivointiyksikön ja yrityspalveluiden kanssa.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lähidemokratiajaosto merkitsee asian tiedoksi ja ohjaa sen edelleen virkamiesvalmisteluun. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö, kaupunkisuunnittelupalvelut ja yrityspalvelut selvittävät toteutus- ja rahoitusmahdollisuudet.
Lähidemokratiajaosto hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.
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Vehmersalmen pitäjäraati

13 §

§ 25

11.10.2017
Asianro 7897/12.05.02/2017

Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmella / kannanoton käsitteleminen
Päätöshistoria
Vehmersalmen pitäjäraati 11.10.2017 13 §
Nuorisotalo Majakalla on ohjattua nuorisotoimintaa kolmena iltana viikossa.
Ohjauksesta vastaa yksi osa-aikainen nuorisonohjaaja 17 tuntia viikossa sekä
yksi kerho-ohjaaja 12 tuntia viikossa. Nykyiset resurssit eivät ole riittävät syrjäytymisen ennaltaehkäisyn, alueellisen tasa-arvoisuuden ja nuorten kasvun
ja kehityksen tukemisen sekä osallisuuden näkökulmista.
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry, Vehmersalmen lähipalveluiden kehittämishanke, Vehmersalmen pitäjäraati sekä Vehmersalmen nuorisotoimi esittävät Vehmersalmen nuorisotalo Majakan henkilöstöresurssien lisäämistä
75 % työajan nuorisonohjaajaan ja 50 % työajan kerho-ohjaajaan alueen elinvoimaisuuden, nuorten hyvinvoinnin ja alueellisen tasa-arvoisuuden edistämiseksi.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys
Liitteet

7879/2017 Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmen kaupunginosassa

Viiteaineisto
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Puheenjohtaja
Pitäjäraati hyväksyy kannanoton.

Päätös

Todettiin, että yksi tärkeimmistä asioista, joihin voidaan vaikuttaa, on hyvin
valmisteltu ja antaa oikean kuvan tilanteesta.
Kannanotto hyväksyttiin.
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14.11.2017

Lähidemokratiajaosto 14.11.2017:
Kannanotto on merkitty tiedoksi kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksen tiedonannoissa 24.10.2017 § 30.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

13

7879/2017 Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmen kaupunginosassa

Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Lähidemokratiajaosto tukee resurssien lisäämistä nuorisotyöhön Vehmersalmella ja esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lähidemokratiajaosto tukee
resurssien lisäämistä nuorisotyöhön Vehmersalmella ja pyytää kasvun ja oppimisen palvelualuetta selvittämään toteuttamismahdollisuudet.
Lähidemokratiajaosto hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

