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20 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Päätös

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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21 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Norberg ja Elli Kähönen.
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§ 22

Asianro 8655/00.04.02/2017

Kylät palvelukeskuksina -hankkeen tilannekatsaus Juankosken/Muuruveden pilotti

Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen käynnistyminen Kuopion osalta on
edennyt hyvin monimuotoisesti. Erityisesti Kuopion pilottien kohdalla on
hankkeen alkuperäistä toimintatapaa jouduttu muuttamaan. Kahdelle pilotalueelle (Vehmersalmi ja Muuruvesi) on palkattu hanketyöntekijä viemään
hanketta eteenpäin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Toinen merkittävä muutos on uuden, pilot-alueille yhteisen ydinryhmän perustaminen. Ydinryhmä koostuu keskeisten palvelualueiden edustajista, pilot-alueiden edustajista ja Savon koulutuskuntayhtymän edustajasta. Tällä toimenpiteellä pyritään saamaan palvelualueet tiiviimmin mukaan hankkeeseen. Pilot-alueiden
ydinryhmät koostuvat paikallisista edustajista.
Muuruvedellä painospisteenä hankkeessa on Savon koulutuskuntayhtymän
Muuruveden yksikön olemassaolon turvaaminen. Nuorisoasteen koulutuksen
lakkaaminen uhkaa koko oppilaitoksen tulevaisuutta. Kirkonylät palvelukeskuksina hankkeessa paikalliset toimijat pyrkivät löytämään ratkaisuja toiminnan jatkumiseen oppilaitoksen kiinteistöissä. Muuruveden oppilaitoksen kohdalla riittävän tuloksellisen toiminnan käynnistäminen, KiPa-hankkeen toiminta-aika huomioiden, on todella haasteellista. Samoin kaupungille palkatun
henkilöresurssin hyödyntämistä yksinoman maatalousoppilaitoksen tarpeisiin tulisi tarkastella lähemmin.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käydään läpi hankkeen tilanne ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Päätös

Keskusteltiin Muuruveden -pilot-alueen toimenpiteiden tilanteesta. Todettiin,
paikallinen ydinryhmä on kokoontunut aktiivisesti. Tärkeimpänä toimenpiteenä tällä hetkellä on maatalousoppilaitoksella pidettävien syysmarkkinoiden
valmistelu. Aikataulu on tiukka. Näytteilleasettajia on tulossa ja heitä kartoi-
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tetaan koko ajan lisää. Ensi viikolla käynnistetään myös tapahtuman markkinointi.
Päätettiin, että tarkemmin tuloksellisuutta ja pilot-toiminnan painopisteitä
tarkastellaan uuden ydinryhmän kokouksen jälkeen. Kokous pidetään maanantaina 27.8.
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§ 23

Asianro 7315/00.01.01/2017

Pappilanlahden kunnostuksen esiselvitys- käytännön toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen

Pitäjäraadin tilaama esiselvitystyö Pappilanlahden kunnostuksesta on valmistunut. Esiselvityksen toteutuksesta on vastannut Ramboll Oy. Raportti valmistui maaliskuussa 2018.
Raportissa esiin tuodut tärkeimmät kunnostustarpeet ovat: rantojen raivaus,
ruoppaus ja turvesaarekkeiden poisto.
Toimenpiteissä eteneminen edellyttää usean eri toimijan välistä yhteistyötä.
Pienimuotoisia raivaustöitä on mahdollista tehdä talkoovoimin, mutta hankaluutena tässä on vakuutuksien ym. saanti.
Raportissa on esitetty hyvin seikkaperäisesti mahdolliset etenemismahdollisuuksista ja rahoituksesta.

Vaikutusten arviointi

Raportin pohjalta pitäjäraati voi päättää omalta osaltaan esitettävästä etenemistavasta.

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Tutustutaan esiselvitykseen ja linjataan jatkotoimenpiteet.
Päätös

Esiselvitys oli jaettu kokouskutsun mukana. Todettiin esiselvityksen toimenpide-ehdotukset:
Ranta-alueiden umpeenkasvua ja pusikoitumista on mahdollista estää raivauksin. Yleisesti ottaen raivaukset ovat kunkin alueen maanomistajan vastuulla ja käytännössä niitä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi talkootyönä
tai tuettuna talkootyönä maanomistajan luvalla. Virkistyskäyttömahdollisuuksia on mahdollista edistää kunnostamalla ja kehittämällä kaupungin omistamia ranta-alueita. Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat mm.
polku- tai pitkospuuyhteys venesataman alueelta frisbeegolf-radalle, uima- tai
onkilaiturit sekä talviliikuntamahdollisuuksien kehittäminen.
Lokkiyhdyskunnat ovat lajista riippumatta rauhoitettuja ja alueelle asettunut
naurulokki on EU-tasolla vaarantunut laji. Suojelutaso tarkoittaa, että yhdyskuntien hävittäminen, pesinnän häirintä, munien tuhoaminen tai lintujen
tappaminen on kielletty. Suojelusta huolimatta turvesaarekkeiden poistamiselle pesimäkauden ulkopuolella (talvella) Pappilanlahden alueelta ei ole es-
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teitä. Turvesaarekkeiden poisto voidaan tehdä talvityönä ja poistamisella voidaan avata Pappilanlahdelle vapaata vesialaa ja hidastaa lahden umpeenkasvua. Mahdollisesti toteutettavat ruoppaukset on aina suunniteltava huolellisesti. Ruoppauksiin tarvitaan vesialueen omistajan (UPM Kymmene Oyj) lupa
sekä massojen läjityksiin maanomistajan lupa ja itse ruoppauksiin vesilain
mukainen lupa.
Pappilanlahden veden vaihtuvuutta olisi mahdollista parantaa ja umpeenkasvua hidastaa jonkin verran avaamalla kertaalleen suljettu salmi Pappilanlahdelta Koivukosken puolelle.
Kunnostustyön edistäminen edellyttää alueellista aktiivisuutta. Toimenpiteiden toteuttamiseen on mahdollista saada rahoitusta monista eri lähteistä.
Pienimuotoisten talkootoimien järjestämiseen voi hakea tukea kaupungin talkoomäärärahoista ja isompaa projektia tukemaan on tarpeen miettiä esimerkiksi suojeluyhdistyksen perustamista ja erillisen hankerahoituksen hakua.
( Lähde: Juankosken Pappilanlahden esisuunnitelma, Ramboll Oyj 2018)
Päätettiin, että ensin ollaan yhteydessä UPM Kymmenen Oyj:n edustajaan,
jonka jälkeen katsotaan järjestäytymistä hankkeen ympärille ja toimenpiteitä,
joita voitaisiin toteuttaa omaehtoisesti.
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§ 24

Asianro 6681/00.01.01/2018

Markkinointirahan käyttö Muuruveden Syystapahtuman markkinointiin 2018

Juankosken pitäjäraadille on myönnetty 10.000 euron suuruinen kehittämismääräraha
Kuopion kaupungin kylien Muuruvesi, Säyneinen ja Juankoski kylämarkkinoinnin edistämiseen ja paikkakuntakohtaisen tunnettavuuden lisäämiseen matkailun ja asumisen näkökulmasta.
Muuruveden syysmarkkinat toteutetaan yhteistyössä Muuruveden kyläyhdistyksen, paikallisten yrittäjien ja viljelijöiden, sekä KuohuLab-hankkeen ja Kuopion kaupungin kanssa.
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeella ei ole erillistä markkinointibudjettia, eikä kaupungin yhteistyökoordinaattorille ole budjetoitu palkka-, kilometri- ja kahvituskulujen lisäksi toiminta- ja markkinointirahaa. Näistä syistä johtuen tapahtuman näkyvyyden nostamiseksi rahoitusta on haettava Rollup-työskentelyyn ja tapahtuman markkinointiin muualta.
Tapahtumasta on tarkoitus ilmoittaa kertaluontoisesti joko Viikko-Savossa, tai Kuopion
kaupunkilehdessä, jolloin 8,2x8,8cm ilmoitus maksaisi 148 euroa. Vastaava ilmoitus Savon
Sanomissa maksaisi 742 euroa, jota voidaan pitää verrattain kalliina näin nopealla tempolla
toteutetun tapahtuman markkinoimiseksi. Markkinoinnissa on tarkoitus hyödyntää myös
sosiaalista mediaa sekä Kuopion omia tiedotusvälineitä. Lisäksi asukkaiden kuulemisen
edistämiseksi alueella on tarkoituksena kerätä kävijöiden positiivisia näkemyksiä Muuruvedestä Rollupille, jota voidaan jatkossa käyttää alueen markkinoinnissa apuvälineenä. Kuva Sorsakoskella toteutetusta rollupista löytyy liitetiedostona.
Vastaavan rollup-työskentelyn toteuttaminen Muuruveden maisemakuvataustalla varustettuna maksaa noin 100 euroa.
Tapahtuman näkyvyyden nostamiseksi haetaan näistä syistä johtuen pitäjäraadilta 250 euron avustusta yllämainittujen työvaiheiden toteuttamiseen. Tällä satsauksella tapahtumaa,
Muuruveden aluetta, sekä Muuruveden ammattioppilaitoksen tilannetta on mahdollista
nostaa lähialueen laajempaan tietoisuuteen. Lisäksi kyseiset toimet toteuttavat kehittämismäärärahan tavoitteita ja Rollupia voi jatkossa käyttää markkinointiaineistona kylien
näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Ehdotus tehdään kokouksessa asiasta käydyn keskustelun
pohjalta.
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Päätös

Pitäjäraati hyväksyi avustushakemuksen ja päätti, että Muuruveden Syysmarkkinoiden markkinointiin voidaan myönnetystä markkinoinnin kehittämisrahasta (Ldj) käyttää 250 euroa. Markkinoinnin toimenpiteiden osalta
päätettiin, että tässä yhteydessä ei tehdä Roll up- julistetta, vaan siihen palataan myöhemmin. Lehtimainonnassa käytetään Viikko-Savoa ja Koillis-Savoa.
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§ 25

Asianro 7757/00.01.01/2017

Juankosken pitäjäraadin muut asiat 23.8.2018 kokouksessa

1. Käsitellään tulleet palautteet
2. Kulttuuribussin aikataulu syksylle ja muut käytänteet
3. Joukkoliikenteen edistäminen – miten pitäjäraati voisi edistää joukkoliikennettä ja motivoida ihmisiä joukkoliikenteen pariin.
Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja. Käsitellään tiedotusluonteiset ja valmistelussa olevat asiat.
Päätös

1. Pitäjäraadille tulleiden palautteiden käsitteleminen.
Kesän aikana on palautelaatikkoon tullut kaksi palautetta. Yhdessä aloitteessa toivottiin pyöräteiden kynnykset matalimmiksi. Toisessa aloitteessa kannustettiin pitäjäraatia toimimaan, tarvitaan tekoja, pelkkä puhe ei auta. Aloitteet merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan sopivassa tilanteessa.
Pitäjäraati kiittää tulleesta palautteesta.
2. Kulttuuribussin aikataulu syksylle:
Päätettiin, että syksyn aikana järjestetään kolme bussimatkaa yhdessä Riistaveden kanssa. Päivät ovat: 7.9. ilta, 20.10. päivä, päiväbussi, joka voisi jatkaa
matkaa Matkukseen. 24.11. olisi taas iltamatka. Valituille päiville on pyritty
katsomaan mahdollisimman monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta
kaupungin keskustassa. Tarkemmin tapahtumatarjontaa voi katsoa Kohtaamisia -lehdestä. Riistaveden pitäjäraati hoitaa kuljetuksen kilpailutuksen.
3. Joukkoliikenteen edistäminen- todettiin, että joukkoliikennetarjonta Juankoskelta on ongelmallinen. Pohdittiin pitäjäraadin roolia joukkoliikenteen kehittämisessä. Päätettiin, että ollaan yhteydessä joukkoliikennepäällikkö Kaisu
Matinniemeen ja avataan keskustelu maaseutualueiden julkisen liikenteen tilanteesta ja tulevaisuuden kehittämistoimista. Selvitetään ensisijaisesti se,
onko koululaiskuljetukset kaikille avointa joukkoliikennettä, jolloin linjaauton kyytiin voivat nousta kaikki halukkaat.
4. Pitäjäraatikyselyn tulokset: Pitäjäraadille on toimitettu kyselyn raakaversio,
josta ilmenee vastausten jakauma ja vapaasana osion kommentit.
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5. Kyläläisten parista tulleet huomiot ja aloitteet:
- Muuruveden koulun paikoitusalueen parkkipaikat tulisi muuttaa 3 tunnin
pysäköintiin. Nykyisin 30 min. On todettu olevan liian lyhyt aika.
- Iivolan pesula ei enää palvele ulkopuolisia asiakkaita. Mistä muutos johtuu
ja mikä käytännölle on perusteena. Selvitetään.
6. Muuruvesi- Juankoski välisen poikkitien kunto. Myös seuraavat tiet: 5701
Lastukoski -Venäänaho väli (Säyneinen) päällystevauriot
5661 Muuruvesi-Haluna (75 menevätie) siitä haarautuu 16382 Pieksänkosken
suuntaan ja menee toiselta puolen järveä 75 tielle
16453 Juankosken kylältä Jouhteniselle ja Vuotjärvelle menevä tie.
Kuitenkin ongelmia on useimmilla pienillä teillä ollut tänä kesänä (varsinkin
sorateillä) ja nuo yllä olevat ovat vain muutamia esimerkkejä
7. Juankoskella voisi hankkia mankelit yleisille matonpesupaikoille. Viedään
aloitteita eteenpäin.
Lopuksi Kaarlo Hiltunen halusi kiittää kaupunkia siitä, että Iivolan palvelukeskuksen uima-allas saadaan taas käyttöön 1.10. lähtien.

