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22.01.2018 maanantai klo 18:00 - 20:20

Paikka

Nilsiän palvelupiste kokoushuone 1

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Outi Väätäinen, puheenjohtaja
Jukka Parviainen, varapuheenjohtaja
Tanja Holopainen
Irma Hyvönen
Tiina Jaakkola
Tuula Kuosmanen
Hanna Liira
Hanna Pietiläinen

Muut saapuvilla olleet
Eila Tolppanen, varajäsen
Veli Taskinen, varajäsen
Liisa Jokela, aluekoordinaattori

Asiat

pöytäkirjanpitäjä

11 - 14 §

Allekirjoitukset
Outi Väätäinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä

Nilsiässä

Hanna Liira

Hanna Pietiläinen, Tuula Kuosmanen

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

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä
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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 11 –14 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

11 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

2

12 §

Pöytäkirjantarkastajat

4

3

13 §

Nilsiän pitäjäraadin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

5

4

14 §

Nilsiän pitäjäraadin muut asiat

6

Muutoksenhaku

Otsikko

Sivu

Kuopion kaupunki
Nilsiän pitäjäraati

Pöytäkirja

2/2018

3 (6)
11 §

22.01.2018

11 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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12 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat Hanna Liira ja Hanna
Pietiläinen. Samalla esitetään pöytäkirjantarkastuksesta seuraavaa: Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja saavat pöytäkirjan sähköisesti hyväksyttäväksi, jonka jälkeen pöytäkirja voidaan julkaista tarkastamattomana kaupungin
verkkosivuilla. Varsinainen allekirjoitettava versio toimitetaan sovitellusti
Nilsiän palvelupisteeseen.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Liira ja Hanna Pietiläinen.
Lisäksi päätettiin, että pöytäkirja toimitetaan ensin puheenjohtajalle ja sen
jälkeen pöytäkirjantarkastajille.
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§ 13

Asianro 478/00.01.01/2018

Nilsiän pitäjäraadin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelman laadinta on aloitettu viime kokouksessa siten, että valittiin työryhmä, joka on valmistellut liitteenä olevan luonnoksen.

Päätösehdotus
Keskustellaan toimintasuunnitelmasta työryhmän ehdotuksen pohjalta.
Päätös

Toimintasuunnitelmaluonnos käsiteltiin työryhmän esityksen pohjalta seuraavasti:
Keskustelun jälkeen päätettiin, että viestintäsuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Alustava käyttösuunnitelma toimintamäärärahan osalta olisi seuraava:
Pitäjäraadin perustoimintaan varataan 10.000 euroa.
Pieniin, eri toimijoiden esittämiin avustushakemuksiin varataan 5000 euroa.Raadin omaehtoisesti jaettavaksi avustusmäärärahaksi varataan 15.000 €.
Muilta osin talousarvio tarkentuu toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Kehittämismäärärahaan esitettävät ehdotukset kootaan sidosryhmiltä tulleiden ehdotusten pohjalta. Rahoitettavaksi ehdotetun hankkeen tulee tukea pitäjäraadin toiminnan tavoitteita. Lisäksi päätettiin, että määrärahaa voidaan
esittää käytettäväksi jonkin laajemman kehittämishankkeen omarahoitusosuutena.
Tarkempi työsuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Hanna Pietiläisen äkillisen poistumisen vuoksi klo 20.08 pöytäkirjantarkastajaksi pykälän 3 kohdalta kokouksen loppuun valittiin Tuula Kuosmanen.
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§ 14

Asianro 6739/00.02.03/2017

Nilsiän pitäjäraadin muut asiat

Kokouksen aikana hyväksyttiin käsittelyyn ja jatkovalmisteluun seuraavat
asiat.

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään muut kokouksen aikana esiin tulleet asiat ja päätetään niihin liittyvistä toimenpiteistä
Päätös

Terveiset Nilsiän pitäjäyhdistyksen kokouksen terveiset:
Jukka Parviainen kertoi pitäjäyhdistyksen terveiset mm. seuraavista asioista.
Kylien yhteistapahtuma Tahkolla kevään aikana. Päätettiin, että asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen ja mukaan voisi kutsua edustajat pitäjäyhdistyksestä. Pitäjäraati voi olla mukana ohjelman suunnittelussa.
Yleisesti keskusteltiin pitäjäraadin ja pitäjäyhdistyksen roolista ja yhteistyön
muodoista.
Nilsiä.fi -domainin käytöstä. Tuula Kuosmanen selvittelee asiaa.
Terveyskeskuksen yhdistystilan käyttöönottoon liittyvät järjestelyt ovat osin
epäselvät. Helena ei voinut olla itse kertomassa asiasta. Päätettiin, että järjestelyt jatkuvat Irma Hyvösen johdolla.
Päätös kokoussijaisuuksista 23.1. ja 29.1. 2018
Vpj Jukka Parviainen on estynyt osallistumasta Vehmersalmella 23.1. pidettävään pitäjäraatien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kokoukseen. Hänen tilalleen kokoukseen valitaan Tanja Holopainen. Samoin varapuheenjohtaja on estynyt osallistumaan 29.1. pidettävään Lähidemokratiajaoston, pitäjäraatien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä palvelualueiden edustajien yhteisen kokoukseen. Tähän kokoukseen valittiin puheenjohtajan kanssa edustamaan Tiina Jaakkola.

