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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 6 – 11 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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6§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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7§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Pietiläinen ja Tanja Holopainen.
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§8

Asianro 2016/00.01.01/2019

Nilsiän pitäjäkokouksen järjestäminen vuonna 2019.

Kuopion kaupungin lähidemokratiamalliin kuuluvat pitäjäraadit valitaan alueella järjestettävässä pitäjäkokouksessa. 1.6. 2017 nimettyjen pitäjäraatien
toimikausi loppuu 31.5.2019.
Ennen toimikauden päättymistä tulisi pitäjäraatien järjestää alueellaan pitäjäkokoukset, joissa valitaan uudet jäsenet pitäjäraatikaudelle 1.6.2019 –
31.5.2021. Pitäjäkokouksen ajankohdaksi on kaavailtu sunnuntaita
28.huhtikuuta 2019. Kokoukset järjestetään samanaikaisesti kaikilla pitäjäraatialueilla; Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä, Riistavedellä
ja Vehmersalmella.
Ensimmäisen pitäjäkokouksen järjestelyistä vastasi kaupunkiorganisaatio,
pitäjäraatien toiminnasta annetun toimintasäännön mukaan seuraavien kokousten järjestäminen on pitäjäraatien vastuulla.
Nilsiän pitäjäkokouksen järjestämiseen liittyen on päätettävä seuraavista
asiakokonaisuuksista:
Pitäjäraatitoiminnan jatkamisesta, nähdäänkö se tärkeäksi ja mielekkääksi.
Raadin kokoonpano, jäsenten lukumäärä
1) Kokouspaikka: Nilsiän alakoulun ruokasali, Syvärintie 48.
2) Pitäjäkokoukseen liittyvä viestintä ja tiedottaminen:
Tiedottaminen ja viestintä toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja pitäjäraatien kanssa seuraavasti:
Kaupungin puolelta toteutetaan paikallislehdissä + Savon Sanomat,
markkinointiviestinnällinen kokonaisuus, johon kuuluu toimituksellinen
ilmoitus printtilehdissä ja bannerimainontaa lehtien verkkosivuilla. Lisäksi on varattu mainostila kaupungin sähköisten ilmoitustaulujen verkostosta
Tämän lisäksi olisi hyvä, jos pitäjäraati toteuttaisi ainakin yhden toimituksellinen ilmoituksen Pitäjäläiseen esimerkiksi huhtikuun alussa ja varsinaisen
kokousilmoituksen 1 -2 viikkoa ennen kokousta.
3) Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kutsuminen johtamaan kokousta:
4) Kahvitarjoilusta päättäminen:
5) Pitäjäkokouksen ohjelma ja aikataulu, kokouskäytännöstä ja – tekniikasta
päättäminen.
Vaikutusten arviointi
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922
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Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään pitäjäkokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt,
päätetään tiedotus- ja viestintätoimenpiteistä ja tarvittavista muista valmistelevista toimenpiteistä, mm. tarvittava kokoustekniikan koulutus.
Päätös

Pitäjäkokouksen järjestämisestä päätettiin seuraavaa:
Raadin kokoonpanon tulisi olla ehdottomasti laajempi kuin pelkästään kylätoiminnan toimijoista koostuva. Mukaan olisi hyvä saada ihmisiä eri väestöryhmistä, ammatinharjoittajista, palkansaajista, yrittäjistä ym. eri kyläalueilta
ja taajamasta. Sovittiin, että raadin koko päätetään kokouksessa.
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Jukka Savolainen, hän suostui tehtävään. Kokouspaikkana on Nilsiän alakoulun ruokala, kahvituksen osalta päätettiin menetellä niin, että mikäli Servicalta ei saada järjestymään kahvitusta,
pyydetään kahvitarjoilu Nilsiän Martoilta.
Viestinnän osalta päätettiin niin, että 4.4. ilmestyvään Pitäjäläiseen tehdään
toimituksellinen sivu ja kokousilmoitus viikkoa tai kahta ennen 28.4. pidettävää kokousta. Teemasivun aiheita voisivat olla esim. pitäjäraatitoiminnan tuloksista kertominen, pitäjäkokouksen merkityksestä, Nilsiä.fi -sivustosta. Ennakkoilmoittautumismahdollisuudesta Kuopion verkkosivuilla.
Kokousteknisesti valmistaudutaan myös äänestämään ehdokkaista.
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§9

Asianro 2131/00.01.01/2019

Pitäjäraatien talousarviot vuodelle 2019, Nilsiän pitäjäraati

Pitäjäraadin vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa painopisteenä on pitäjäkokouksen järjestäminen huhtikuussa. Kokousjärjestelyt vaativat rahallista panostusta kokoustarjoiluun, kokousilmoitukseen ja mahdollisiin muihin menoihin. Tiedottamisen ja viestinnän osalta kuluja tulee kertymään toimituksellisesta yhteistyöstä paikallislehden kanssa, pitäjäraadin olisi hyvä kertoa
omasta toiminnastaan esimerkiksi huhtikuun alussa ilmestyvässä suurjakolehdessä, mikäli muita kanavia ei käytetä. Nilsiä.fi-sivuston päivitykseen on
myös varattava rahaa. Joulun ajan tapahtumiin varaus on myös. Kylien infotaulut jäivät viime vuodelta toteutumatta, koska kylien taulutoiveiden mukainen hankinta olisi ollut liian kallis. Tähän palataan tämän vuoden aikana. Uudelle raadille on myös hyvä jättää rahallisia resursseja käyttöön. Kehittämismäärärahan osalta käydään keskustelu kokouksessa.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

1
2
3

Nilsiä_ tiliviennit_toimintamääräraha_2018.xlsx
Nilsiä_Tiliviennit_kehittämismääräraha_2018.xlsx
Nilsiä_talousarvio_2019.xlsx

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään pitäjäraadin talousarvio vuodelle 2019
Päätös

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019. Nilsiä.fi- sivuston ylläpitokustannusten osalta käydään vielä keskustelua pitäjäyhdistyksen ja Nike ry:n kanssa.

Kuopion kaupunki
Nilsiän pitäjäraati

Pöytäkirja

2/2019

8 (10)
10 §

11.03.2019

§ 10

Asianro 7758/00.01.01/2018

Nilsiän pitäjäraadin toimintasuunnitelmaan kuuluvan Kuopion kaupungin viranhaltija- ja
valtuustoryhmien puheenjohtajien tutustumisretken järjestäminen

Pitäjäraadin kokouksissa on useaan otteeseen keskusteltu siitä, miten saisimme lisättyä asukkaiden ja kaupungin palvelualueiden johtavassa asemassa
olevien viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.
Erityisesti koetaan tärkeäksi lisätä kaupungin viranhaltijoiden tuntemusta
Kuopion Nilsiän kylistä ja maaseutualueista. Toinen tärkeä asia on myös oikean ja ajantasaisen tiedon välittäminen kaupungin järjestämistä palveluista.
Näiden asioiden edistämiseksi on päätetty kutsua kaupungin johtavat viranhaltijat ja palvelualueiden vastuuvirkamiehet sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat vierailulle Nilsiään.
Vierailun ajankohdaksi on esitetty perjantaita 5.4.2019. Vierailu toteutetaan
bussiretkenä Kuopiosta Nilsiään.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

4

7758_2018 Nilsiä _ohjelma 5.4.2019.pdf

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Päätetään tutustumisretken käytännön järjestelyistä, kuten
ohjelma, pitäjäraadin tavoitteet päivälle ja reitti sekä tavasta, miten alueen
asukkaat kutsutaan mukaan osallistumaan päivän ohjelmaan.
Päätös

Keskustelun päätteeksi sovittiin, että päivän tavoitteena on kertoa erityisesti
koulukuljetusten ja oppilasruokailun järjestämisen toimivuudesta Nilsiän kylä- ja maaseutualueilla tällä hetkellä, löytää toimiva ja kustannustehokas tapa
maaseutualueiden kuljetuspalveluiden järjestämiseksi siten, että se palvelisi
mahdollisimman hyvin alueen asukkaiden tarpeita. Tavoitteena on myös löytää ratkaisumalli näiden palvelujen yhteiseen suunnitteluun. Yhtenä mahdollisena esimerkkinä olisi se, miten aikaisemmin koululais- ja asiointikuljetukset on järjestetty. Nämä asiat käsitellään Palonurmessa. Halunan kylätuvalla
käsitellään maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikunta- ja kulttuuritoimintaan
liittyvät asiat. Asukkailla on mahdollista tulla mukaan päivän ohjelmaan Palonnurmen Nuorisoseurantalolle ja Halunan kylätuvalle.
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Jaettiin työtehtävät ja luonnosteltiin ohjelma, jonka sihteeri kirjoittaa puhtaaksi ja lähettää jäsenille kommenteille.
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§ 11

Asianro 9289/00.01.01/2018

Nilsiän pitäjäraadin kokouksessa muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

1) Nilsiä.fi –sivuston päivitystä koskeva tarjous ja toimenpiteet asian johdosta.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään muut esille tulleet asiat sekä tiedotettavat asiat.
Päätös

Päätettiin, että selvitetään Nilsiä.fi -sivuston päivittämiseen tarvittava työmäärä ja sen pohjalta neuvotellaan tarkoituksen mukainen sopimus päivitystyöstä.
Päätettiin, että kehittämisrahaa ei haeta nyt kevään haussa. Asiaan palataan
uuden raadin aloitettua toimintansa.
Päätettiin tehdä kannanotto valtuustoaloitteeseen, joka koskee loma-aikojen
koululaisille järjestettävää kuljetusta kaupungin keskustan tapahtumiin, mm.
ilmaiset käynnit uimahalleissa.

