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Kokoustiedot
Aika

27.03.2019 keskiviikko klo 18:00 - 21:00

Paikka

Juankosken Virastotalo 3.kerros neuvotteluhuone

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Päivi Marttila, puheenjohtaja
Kaarlo Hiltunen
Elli Kähönen
Toivo (Topi) Laitinen
Jukka Niskanen
Maritta Norberg
Markus Rönkkö

Muut saapuvilla olleet
Jouko Lösönen
Kari Hartikainen
Liisa Jokela, aluekoordinaattori
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

6 - 12 §

Allekirjoitukset
Päivi Marttila
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä

Juankoskella

Jukka Niskanen

Toivo Laitinen

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

Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot:Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 6 –12 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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6§
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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7§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Puheenjohtaja:
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Niskanen ja Toivo Laitinen.
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§8

Asianro 2016/00.01.01/2019

Juankosken 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.
Juankosken pitäjäkokouksen järjestämiseen liittyen on päätettävä seuraavista
asiakokonaisuuksista:
1) Pitäjäraatitoiminnan jatkamisesta, nähdäänkö se tärkeäksi ja mielekkääksi.
- Raadin kokoonpano, jäsenten lukumäärä
2)Kokouspaikka: Ruukinkoulun Agora
3)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 on päätetty toteuttaa ainakin yksi toimituksellisen ilmoituksen
Koillis-Savoon huhtikuun alussa 4.4. ja varsinaisen kokousilmoituksen 1 -2
viikkoa ennen kokousta.
1) Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kutsuminen johtamaan kokousta:
2) Kahvitarjoilusta päättäminen:
3) Pitäjäkokouksen ohjelma ja aikataulu, kokouskäytännöstä ja – tekniikasta
päättäminen.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922
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Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Päätetään pitäjäkokouksen käytännön järjestelyt ja 4.4. Koillis-Savon kanssa tehtävän sivun aiheet ja haastattelut.
Päätös

Pitäjäkokouksen järjestämisestä päätettiin seuraavaa:
Ensinnäkin pitäjäraatitoimintaa pidettiin tärkeänä ja sitä kannattaa jatkaa.
Uuteen pitäjäraatiin toivottiin jäseneksi eri väestönryhmien edustajia ja tasapuolinen edustus pitäjän eri alueilta. Pitäjäraadin jäsenten lukumäärä päätetään kokouksessa. Toivottiin, että mukaan ilmoittautuisi aktiivisia ja toiminnasta innostuneita alueen asukkaita.
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan Jouko Lösönen ja varalle Erika Suominen.
Kahvitarjoilu tilataan Lounas-Kahvila Likiltä ja kahvit varataan 60 hengelle.
Varsinaisten kokousasioiden lisäksi kokouksessa varataan aikaa toiminnan
esittelylle ja tuloksiin sekä lyhyt perehdyttäminen pitäjäraatitoimintaan. Kokouksen lopuksi varataan aikaa mahdollisten aloitteiden tekemiseen ja kuunnellaan osanottajien toiveita ja terveisiä raadille.
Koillis-Savon pitäjäsivulle aiheeksi päätettiin ottaa nuoren kuntalaisen haastattelu, puheenjohtajan haastattelu, hän kertoo raadin toiminnan tuloksista ja
tunnelmista. Haastatellaan myös henkilöä, joka on käyttänyt Kulttuuribussipalvelua.
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§9

Asianro 2131/00.01.01/2019

Juankosken pitäjäraadin talousarvio vuodelle 2019

Pitäjäraadin vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on huomioitava raatikauden vaihtuminen 1.6.2019. Pitäjäkokous pidetään 28.4.2019 ja sen jälkeen
uudelle raadille järjestetään koulutusta toukokuun aikana. Lähidemokratiajaosto nimeää raadin kesäkuun kokouksessaan. Uudella raadilla on ns. tehollista toiminta-aikaa heinä-joulukuu.
Liitteet

1

Pitäjäraadit_Juankoski_talousarvio_2019.xlsx

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään pitäjäraadin vuoden 2019 talousarvio huomioiden
se, että uusi raati aloittaa toimintansa kesäkuun alussa.
Päätös

Tämän vuoden talousarviossa keskusteltiin erityisesti Ruukin Katveen kunnostuksesta, kesäkukkien hoidosta ja Juantehtaan Soittajien konsertin järjestämisestä. Konsertin järjestämistä päätettiin jatkaa. Talousarvioon jää pieni
liikkumavara tulevalle raadille.
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§ 10

Asianro 2533/00.01.01/2019

Juankosken pitäjäraadin kannanotto Iivolan palvelukeskuksen allasosaston peruskorjaukseen

Iivolan palvelukeskuksessa on aktiivisessa käytössä oleva kuntoutusallas. Altaan käyttäjinä ovat olleet mm. Kansalaisopiston vesijumpparyhmät, joita on
vuosittain ollut 4-5 ryhmää. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikunnanohjauksen vertaistukiryhmät 5-6 kpl. Yhteensä vuosittain käyttäjiä on ollut useita kymmeniä henkilöitä, vuoden 2017 tieto n. 80 henkilöä.
Juankosken pitäjäraatia on pyydetty antamaan kannanotto kaupungille allasosaston peruskorjauksen ja vuokrauskäytäntöjen selkeyttämisestä ja tarvittavien päätösten tekemisestä asian suhteen, niin että allasosaston käytöstä saadaan pysyvä ja asukkaiden hyvinvointia edistävä ratkaisu. Kannanotto toimitetaan hyvinvoinninedistämisen lautakunnalle vuoden 2020 budjettivalmisteluun.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käydään keskustelu Iivolan allasosastontilanteesta ja päätetään kannanoton sisällöstä ja esiin nostettavista asioista.
Päätös

Asukkailta tullutta kannanottopyyntöä Iivolan allasosaston säilymisen puolesta pidettiin kannatettavana ja se päätettiin tehdä. Keskustelussa tuli esille,
että vesijumppa on ainut liikuntamuoto monelle nykyiselle käyttäjälle ja tämän mahdollisuuden poistuminen olisi todella katastrofaalista heille. Todettiin, että allasosastolla on käyttöä ja se on tarpeellinen. Sovittiin, että Elli ja
Marja-Sisko kokoavat koosteen altaan käytöstä ja sen merkityksestä eri käyttäjäryhmille. Vesijumppaliikunnan järjestäminen lähipalveluna on erittäin
tärkeää. Päätettiin myös, että haetaan kehittämismäärärahaa allasosaston peruskorjaukseen ainakin siten, että se kattaisi osan kustannuksista. (50.000
euroa).
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§ 11

Asianro 7758/00.01.01/2018

Esitys Juankosken pitäjäraadille Juankosken taajaman viihtyisyyden lisäämiseksi ja nuorten kesätyöllisyyden parantamiseksi. Esitys liittyy pitäjäraadin toimintasuunnitelmaan
asukaspuisto Ruukin Katveen ja kesäkukkien hoidon järjestämiseen.

Juankosken pitäjäraati on nostanut vuoden 2019 toimintasuunnitelmassaan
painopisteikseen osallisuuden kehittämisen ja ympäristön hoidon sekä viihtyisyyden lisäämisen. Alueelta tulleiden nostojen ansiosta toimenpiteet halutaan toteuttaa paikallisesti, mikäli mahdollista. Asukaspuisto Ruukin katveen
kesäaikainen hoito on nostettu yhdeksi tällaiseksi teemaksi. Juankosken tori
remontoidaan ensi kesän aikana, joten ensi kesä on ajankohdallisesti oivallinen aika uudistaa asukaspuistoa, jonka hoito ei ilmeisesti lähivuosina ole ollut
erityisen aktiivista.
Paikalliselta viherrakennusalan yritykseltä on kysytty alustavasti ajatuksia
asukaspuiston kunnostukseen liittyen. Asukaspuiston alkukartoituksen ja hoitosuunnitelman tekemisen osalta kustannearvio on 200 euroa. Alkukartoitus
ja hoitosuunnitelma on mahdollista toteuttaa vasta sulan maan aikaan ymmärrettävistä syistä.
Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä Asukaspuistossa kesällä 2019:
-kitkeminen
-paikkausistutukset, uusitaanko vai yksinkertaistetaanko olemassa olevia?
-katteiden lisäys
-kasvien jakaminen
-puuvartisten leikkaaminen ja kasvun ohjaus
-lannoitus
-murskealueiden haraus
-rakenteiden korjaus ja huolto (puusäleiköt, muurit, penkit...)
-vesialtaan toimivuuden tarkistus
-syyshuolto (jatkossa myös keväthuolto)
Yllämainittujen toimenpiteiden kustannusarviota ei ole toistaiseksi olemassa.
Toimenpiteistä kiinnostuneita nuoria on kartoitettu Juankosken Pisnesosuuskunnan kautta, vastaavan opettajan mukaan ”Osuuskunnassa on tällä
hetkellä mukana noin 8 reipasta nuorta, joista noin 5 olisi valmiita työskentelemään kesällä kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Osuuskunta rekrytoi
mahdollisesti lisää porukkaa riveihinsä kevään aikana.” Pisnes-osuuskunta
laskuttaa työstä 12,5 euroa tunnilta.
Koska osuuskunta toimii myös lukion oppimisympäristönä, kesäaika aiheuttaa toiminnalle omat haasteensa. Paikalliselta viherrakentamisen yrittäjältä
on kysytty tarjousta mahdollisesta työnohjauksesta, jonka tuntihinnaksi on
määritetty 47 e/h. Asukaspuiston kunnostaminen on myös oivallinen mahdollisuus osallistaa alueen toimijoita joko suunnitteluun, toteuttamiseen tai
nuorten ohjaamiseen.
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Toimenpiteillä luodaan alueen nuorille kesätyöpaikkoja, sekä antaa myös
nuorille mahdollisuuden osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen, lisäksi menettelytapa toteuttaa Juankosken lukion linjausta yrittäjyyskasvatuksesta osana opintosuunnitelmaa.
Raadin toivotaan keskustelevan tämän esityksen pohjalta, ollaanko Ruukin
katveen puiston kunnostamisesta kiinnostuneita, mitä toimenpiteitä kunnostuksen osalta halutaan toteuttaa, ja paljonko toimenpiteisiin halutaan varata
rahaa. Potentiaalinen kustannearvio on selvitettävissä alkukartoituksen ja
hoitosuunnitelman yhteydessä. Toimenpiteet lisäävät taajaman viihtyisyyttä
ja parantavat kylänraitin yleisilmettä. Alkukunnostuksen jälkeen jatkotoimenpiteitä on mahdollista tilata nuorten työosuuskunnalta, mikäli tällaiseen
menettelytapaan päädytään.
Mika Tsupari
Yhteistyökoordinaattori
Keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi voidaan miettiä seuraavia toteuttamisen malleja.
1) Ruukin Katveen kunnostus osallistavalla menetelmällä puutarhayrittäjän
kanssa yhteistyönä
2) Hoitotoimenpiteet Ruukin Katve – Pisnes-osuuskunta kesä-elokuu
(2h/viikko)
3) Kesäkukkien kastelu Mestar ja kyläyhdistykset (Muuruvesi –Säyneinen)
4) Kukat hankitaan Päivölän puutarhalta
Tarkempi kustannusarvio esitetään kokouksessa.

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käydään keskustelu esityksestä ja toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista ja päätetään menettelystä Ruukin Katveen ja kesäkukkien hoidon osalta.
Päätös

Päätettiin, että toteutetaan esitetystä toteuttamismalleista kaikki vaihtoehdot,
kuitenkin niin, että Pisnes -osuuskunnan kanssa selvitetään vielä työnjohtoja vastuukysymykset tarkemmin. Esille tuli myös se, että toriremontin ajaksi
Juice-patsas ja taiteilija -kädenjäljet siirretään Ruukin Katveeseen.
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§ 12

Asianro 903/00.01.01/2018

Juankosken pitäjäraadin muut asiat

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään kokouksessa esille tulevat asiat ja mahdolliset tiedotusasiat.
Päätös

Muissa asioissa käsiteltiin seuraavat asiat:
Pitäjäraadille tulleeseen tiedusteluun Masuuni Brunoun edustalla sijainneista
penkeistä ja niiden kohtalosta, vastataan niin, että pitäjäraati kirjaa asian ylös
ja ko. henkilöä pyydetään antamaan palaute kaupungin palautejärjestelmän
kautta. Palvelupisteen apua voi pyytää palautteen annossa.
Asukastupa- Pop Up- tempaukset järjestetään seuraavasti:
17.4. klo 12 -18.00 Juankosken taajama, Virastotalo
8.5. klo 12-18.00 Säyneinen, Säyneisen Nuorisoseurantalo,
mukana on myös KuoHuLabin biisisanoittamo. Tarkempi info- ja tiedottaminen lähiviikkoina.
Keskusteltiin Säyneisen koulusta, Kansalaisopiston kurssitarjontatoiveista Päivi ilmoittaa Sarille,
Pitäjäraati -blogikirjoituksia toivotaan kaupungin pitäjäraati-verkkosivulle.
Sivuttiin myös kehittämisrahahakua ja pitäjäraatien yhteistä markkinointisuunnitelmaa.

