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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 7 – 8 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 9 – 11, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 9 - 11 osalta
liite A
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7§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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8§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Allu Koskinen.
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§9

Asianro 2189/00.01.01/2018

Vehmersalmen pitäjäraadin vuoden 2018 kehittämismäärärahahakemuksen käsitteleminen

Vehmersalmi on yksi kahdeksasta Mansikka ry:n hallinnoimasta Kirkonkylät
palvelukeskuksina -hankkeen pilottipaikkakunnasta. 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. Kuopion kaupunginhallitus
on 22.11.2017 kokouksessaan päättänyt lähidemokratiajaoston esityksen mukaisesti, että kaupunki osallistuu hankkeeseen.
Vehmersalmella KiPa -hankkeen päätavoitteena on hyödyntää kirkonkylän
lähietäisyydellä olevaa Kuopion kaupungin omistamaa tyhjillään olevaa entistä sairaalakiinteistöä (Kirnumäki), joka tarjoaa erinomaiset puitteet monipuolisen palvelu- ja kansalaistoiminnan kehittämiselle. Asukkaiden osallistumista
ja sitouttamista hankkeen eteenpäin viemiseksi on edistetty myös järjestämällä Vehmersalmen pitäjän asukkaille asukasilta 17.1.2018, jossa kartoitettiin
asukkaiden näkemyksiä Vehmersalmen kehittämisestä ja pohdittiin kehittämisen reunaehtoja.
Määräaikaisen hanketyöntekijän palkkaaminen edistäisi hankkeen täysipainoista toteutusta pitäjäraatien alueella.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Vehmersalmen pitäjäraadille myönnetään Lähidemokratiajaoston vuoden
2018 kehittämismäärärahasta 15.000 euroa käytettäväksi Vehmersalmen pitäjäraadin Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työntekijän palkkaukseen yhdessä Juankosken pitäjäraadin kanssa.
Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue toimii palkattavan
hanketyöntekijän työnantajatahona. Hankkeen paikalliset toimenpiteet suunnitellaan yhdessä pitäjäraadin ja sen asettaman työryhmän kanssa sekä hankkeen hallinnoijan Mansikka ry:n kanssa yhteistyössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 10

Asianro 2189/00.01.01/2018

Juankosken pitäjäraadin vuoden 2018 kehittämismäärärahahakemuksen käsitteleminen

Juankosken pitäjäraati anoo Kuopion kaupungin lähidemokratiajaostolta 15.
000 euron suuruista kehittämisrahaa käytettäväksi Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työntekijän palkkaamiseen yhdessä Vehmersalmen ja
Karttulan pitäjäraatien kanssa vuodelle 2018. Myönnettävän kehittämismäärärahan tulisi kattaa kokoaikaisen henkilön palkkaus sekä muut välittömät
toimintakulut.
Juankosken Muuruvesi on yksi kahdeksasta Mansikka ry:n hallinnoimasta
Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen pilottipaikkakunnista. Hanke kehittää eri sektoreiden välistä tila-, palvelu- ja budjettikumppanuutta. Toimenpiteet tähtäävät kirkonkylien kyläkeskusten tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen
käyttöasteen nostoon. Tavoitteena on saada tiloihin uudenlaisia käyttötarkoituksia, palveluita ja toimintaa. Kuopion kaupunginhallitus on 22.11.2017 kokouksessaan päättänyt lähidemokratiajaoston esityksen mukaisesti, että kaupunki osallistuu hankkeeseen.
Hankeen toimenpiteet kohdentuvat mm. Muuruveden, yli satavuotiaaseen
maatalousoppilaitokseen, jonka toimintaa ollaan lähivuosina siirtämässä
muihin yksiköihin. Kylän vähittäiskauppapalveluiden häviäminen yllättäen
koetaan myös raskaaksi ja tilanteen toivotaan korjaantuvan eri toimijoiden
välisellä yhteistyöllä.
Kehittämishankkeen toteuttamiseksi Muuruvedellä on kerätty verkostoa mm.
luomu-, lähiruoka-, hyvinvointi-, ja matkailualan yrittäjistä.
Muuruveden rikas kulttuurihistoriallinen ympäristö ja Tahkon vesireitti luovat useita mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen mm. matkailun, hyvinvoinnin ja lähiruokakonseptin kehittämisessä tuovat elinvoimaa alueelle sekä
ovat samalla koko kaupungin rikkaus. Suunnitelmamme tukee monin osin
kaupungin strategiaa esim. asukkaiden hyvinvoinnin ja aktivoinnin osalta.
Työntekijän rahoituksen lisäksi haemmekin todellista kumppanuutta kaupungin eri palvelualueiden kanssa.
Määräaikaisen hanketyöntekijän palkkaaminen edistäisi hankkeen täysipainoista toteutusta pitäjäraatien alueella.

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

puh. +358 44 718 8922
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Päätösehdotus

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Juankosken pitäjäraadille myönnetään Lähidemokratiajaoston vuoden 2018
kehittämisrahasta 15.000 euroa käytettäväksi Juankosken pitäjäraadin Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen työntekijän palkkaukseen yhdessä
Vehmersalmen pitäjäraadin kanssa. Kohdealueena Muuruvesi.
Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue toimii palkattavan
hanketyöntekijän työnantajatahona. Hankkeen paikalliset toimenpiteet suunnitellaan yhdessä pitäjäraadin ja sen asettaman työryhmän kanssa sekä hankkeen hallinnoijan Mansikka ry:n kanssa yhteistyössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 11

Asianro 2189/00.01.01/2018

Riistaveden pitäjäraadin vuoden 2018 kehittämismäärärahahakemuksen käsitteleminen

Riistaveden taajama (Melalahti) sijaitsee 37 km etäisyydellä kaupungin keskustasta itään hyvien liikenneyhteyksien varrella. Riistavedellä asukkaita
n. 2200 ja ennusteissakaan väestön vähenemistä ei ole näkyvissä.
Palvelut: Riistaveden Melalahdessa on pankki, asiamiesposti, apteekki, kaksi
päivittäistavarakauppaa, parturikampaamoja, ravintola, kahvila, kukkakauppa, huoltoasema, autokorjaamoita ja taksiasema. Kaikkiaan yrityksiä Riistaveden alueella on n. 85 kpl.
Riistaveden pitäjäraati on päättänyt kokouksissaan, että v. 2018 kehittämismäärärahaa haetaan mainospyloniin sekä nettisivuston riistavesi.fi kehittämiseen.
Pitäjäraadin toimintasuunnitelmassa Riistaveden tunnettavuuden lisääminen
on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Pitäjäraati pyrkii tähän tavoitteeseen
näiden kahden toimenpiteen avulla.
Liikennemäärä Riistaveden kylän (Melalahden) kohdalla on 5 877 ajon./vrk.
(Liikenneviraston tilastot).

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

puh. +358 44 718 8922

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Riistaveden pitäjäraadille myönnetään Lähidemokratiajaoston vuoden 2018
kehittämismäärärahasta 25.000 euroa mainospylonin hankintaan ja 5000 euroa Riistavesi.fi-sivuston kehittämiseen. Yhteensä 30.000 euroa.

Päätös

Lähidemokratiajaosto edellyttää, että pylonille on nimettävä vastuuhenkilö,
joka huolehtii tietojen ajantasaisuudesta ja yhteydenpidosta kaupungin yrityspalvelujen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.
Lähidemokratiajaosto pyytää Riistaveden pitäjäraadilta selvitystä siitä, miten
pylonin ylläpito on tarkoitus toteuttaa.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ehdolla, että pitäjäraati toimittaa
huhtikuun loppuun mennessä lähidemokratiajaostolle hyväksyttävän selvityksen pylonin ylläpidosta jatkossa.
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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / lähidemokratiajaosto (9, 10 ja 11 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kuopion kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

PL 228, 70111 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
017 18 2066
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

