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§ 30

Asianro 4379/00.01.01/2019

Kokouksen keskustelu, tiedonannot ja muut asiat

Huiluu Ruppeemat 2020
Pitäjäraati on ollut tiiviisti mukana järjestämässä Maaningan perinteistä kesäjuhlaa Huiluu Ruppeemia. Tapahtumalla on pitkä perinne ja se on saanut
runsaasti kiitosta ja hyvää palautetta. Kuntaliitoksen myötä on myös järjestävä taho muuttunut. Vuonna 2019 Maaninka Seura haki kaupungin tapahtumatukea tapahtumalle ja pitäjäraati oli yhteistyökumppani niin taloudellisesti
kuin toiminnallisestikin, pitäjäraatilaiset ovat myös olleet aktiivisesti rakentamassa tapahtuman markkinoinnillista ilmettä ja materiaalia.
Pitäjäraadissa on keskusteltu myös siitä, että tulisiko tapahtumaa pyrkiä uudistamaan niin, että saataisiin mukaan uusia tahoja ja voimavaroja tapahtuman järjestämiseen. Tällä hetkellä järjestelytehtävät lepäävät muutaman henkilön varassa. Voisiko tapahtumaa uudistaa niin, että sille valitaan oma teema, jonka ympärille voitaisiin kutsua tahoja rakentamaan tapahtuman sisältöä. Tapa, jolla huomioidaan nuoret nykyistä paremmin järjestelyissä, on
myös ratkaistava.
Joulun ajan tapahtumat ja tapahtuma-avustus Maaningan yrittäjille
Maaningan yrittäjät ovat hakeneet viime vuonna tapahtumatukea joulunavauksen järjestämiseen. Samoin tänä vuonna heillä on suunnitelmissa järjestää joulun avaus.
Tukea on haettu pitäjäraadilta. Viime vuoden osalta pitäjäraati on keskustellut asiasta ja suhtautuminen on ollut myönteinen. Asiaa on käsitelty joulukuun kokouksessa. Yrittäjien taholta on tullut esiin, että viime vuoden tuki on
jäänyt saamatta.
Pitäjäraadin tulisi nyt päättää miten Joulun 2018 tuen kohdalla menetellään
ja ohjeistaa Yrittäjiä tämän vuoden tuen hakemisen osalta.
Kuljetustuki uintimatkoille Fontanellaan Siilinjärvelle.
Pitäjäraati on tukenut erityisryhmien ja ikäihmisten uintimatkakustannuksia
Fontanellaan Siilinjärvelle. Kaupungin liikuntapalvelut on järjestänyt ohjauksen uintimatkoille. Tuen avulla madalletaan taloudellista kynnystä osallistua
matkalle.
Osallistuminen Isänpäiväkonserttiin 10.11.2019
Maaningalla järjestetään Isänpäiväkonsertti, jossa esiintyjänä on Pussihousukerho Nilsiästä. Pitäjäraatia on pyydetty osallistumaan konsertin järjestämiseen. Lähinnä kyseessä olisi rahallinen tuki matkakustannuksiin. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
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Maaningan Pitäjäraadin edustajat Liikenteen kumppanuuspöytään 13.11.2019
Nilsiän Tahkolla.
Valitaan edustajat kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Edustajat voivat olla
myös varajäsenistä. Matkakulut korvataan.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Päätetään avustuksen myöntämisestä Maaningan Yrittäjille
joulun avauksen järjestämiseen ja menettelystä viime vuoden avustuksen
osalta. Päätetään osallistuminen Isänpäiväkonserttiin. Käsitellään muut esille
tulevat asiat.
Päätös

Huiluu ruppeemat 2020 pidetään 10-12.7.2020.
Maaninka Seura hakee kaupungilta tapahtumatukea. Pitäjäraadin puolelta
toivotaan ideat joulukuun kokoukseen.
Joulun ajan tapahtumat ja tapahtuma-avustus Maaningan Yrittäjille.
Päätettiin myöntää joulun avauksen järjestämiseen avustus Yrittäjäyhdistykselle. Avustus on 600 euroa vuodelle 2019 ja samalla päätettiin, että vuodelta
2018 maksamatta jäänyt 500 euron suuruinen avustus viime vuoden tapahtumaan maksetaan myös.
Yrittäjät ovat toimittaneet vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajalle
sähköpostitse, johon sitä ei ole tullut (nähtävästi mennyt roskapostiin). Hakijaa pyydetään vielä täydentämään hakemusta. Muilta osin asia on ok.
Kuljetustuki uintimatkoille Fontanellaan Siilinjärvelle
Myönnetään 375 euron tuki ( 50 %) erityisryhmien ja ikäihmisten uintimatkojen kustannuksiin tälle syksylle. Koska tuen saajat ovat yksittäisiä henkilöitä,
pyydetään kaupungin liikuntatoimelta kooste (hakemus) uintimatkojen lukumäärästä, jonka jälkeen tuki voidaan maksaa.
Osallistuminen Isänpäivän konsertin järjestämiseen 10.11.2019
- Pitäjäraati osallistuu konsertin kustannuksiin 300 eurolla, tuki kohdennetaan esiintyjien matkakustannuksiin.
Pitäjäraati osallistuu Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiskustannuksiin 50 100 eurolla.
Maaningan pitäjäraadin edustajat Liikenteen kumppanuuspäivään 13.11.2019
ovat Oona Karttunen ja puheenjohtaja kysyy Tanja Holmaa toiseksi edustajaksi.
Päätettiin pitää pitäjäraatitoiminnan perehdyttämiskokous 20.11. klo 18.00,
myös varajäsenet kutsutaan kokoukseen.

