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24 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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25 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Walta ja Mirja Wihuri.
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§ 26

Asianro 4348/00.01.01/2019

Maaningan museokokoelma ja sen kehittäminen osana Kuopion kulttuurihistoriallisen
museon toimintaa

Pitäjäraati valitsi viime kokouksessaan työryhmän valmistelemaan Maaningan museokokoelman sijoitusta ja uuden museorakennuksen hankintaa.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelman laadinnan kannalta olisi kuullaan tilannekatsaus työryhmän työskentelystä ja suunnitelmista.
Samalla on hyvä keskustella siitä, minkälaisia kehittämistarpeita museohankkeeseen mahdollisesti tulee liittymään.
Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Kuullaan työryhmän tilannekatsaus museoasiaan.
Päätös

Ensimmäinen kokous pidetty 23.9, lähinnä keskusteltiin tilaratkaisusta, esille
tuli Jukolan rakennus. 22.10.2019 pidetty Tilakeskuksen kanssa palaveri, jossa on kartoitettu tarkemmin tilaratkaisua. Museon näkökulmasta katsottuna
tilavuokra on noussut kynnyskysymykseksi. Esille on tullut myös löytää taho,
joka voisi ostaa sopivan kiinteistön museota varten, esim. Jukola. Avataan
keskustelu yhteistyötahon kanssa, lähinnä Maaninka Seuran kanssa asiasta.
Mahdollista saada tukea Museovirastolta yhteisön omistuksessa olevaan museon ylläpitoon. Lähdetään selvittämään ostomahdollisuutta ja ostajana paikallinen taho.
Kuntalaisten tahtotilana on saada museo toimintaan.
Todettiin, että asia etenee hyvällä vauhdilla.
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§ 27

Asianro 8716/00.01.02.00/2019

Maaningan pitäjäraadin toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman laadinta olisi hyvä aloittaa hyvissä ajoin.
Erityisen tärkeää tämä on siitä syystä, että pitäjäraadin toiminta olisi mahdollisimman osallistavaa, demokraattista ja edistäisi Maaningan elinvoiman ja
vetovoimaisuuden kehittymistä.
Aikaisemmin on jo päätetty, että pitäjäraati laatii myönnettävien avustusten
osalta selkeät hakuohjeet ja avustustoiminnan periaatteet. Kaupungilta on tullut yleisesti ohjeistuksena, että avustukset pyritään kanavoimaan kaupungin
olemassa olevan kanavien kautta. Yhteisöt, järjestöt ja yhdistykset voivat hakea kaupungilta tällä hetkellä tapahtuma-, talkoo-, ja yleis- ja erityisavustuksia. Lisäksi esimerkiksi kulttuuripalvelut pyrkivät myöntämään pienimuotoisiin tapahtumiin ja tempauksiin pientä rahallista tukea aivan yksityishenkilöille, kuten tänä vuonna oli käytäntönä Kuopio Juhlii – tapahtuman aikana.
Maaningan pitäjäraadin toiminnan painopisteet ovat aikaisempina vuosina
(2017-2019) painottuneet alueen vetovoimaisuuden parantamiseen ja aluemarkkinointiin. Konkreettisesti on tehty työtä asumisen ja uusien asukkaiden
hankintaan. Maaninkaiset järjestö- ja yhdistystoimijat ovat huolehtineet elämän sisällön sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.
Matkailu ja matkailuelinkeinon edistäminen olivat keskiössä tämän vuoden
keväällä Tuovilanlahdessa.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Keskustellaan vuoden 2020 toiminnasta. Pohditaan toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä sekä resursseja.
Päätös
Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen ( 10.12.2019) valmistellaan yhdessä
toimintasuunnitelmaan sisältö. Jokainen jäsen voi toimittaa Liisalle omat ehdotuksensa ja puheenjohtaja kannusti jäseniä ennen kaikkea ideoimaan toimintaa oman kylänsä tai järjestön kanssa.
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§ 28

Asianro 2644/00.01.01/2019

Pohjois-Savon kylät ry:n järjestämän nuorten idea- ja osallisuusillan Maaninkajärven koululla syyskuussa. Tulosten käsitteleminen ja jatkotoimenpiteet.

Pohjois-Savon Kylät ry järjesti syyskuussa Maaninkajärven koululla nuorille
tarkoitetun ideointi- ja osallisuusillan, jonka aikana nuorilta kysyttiin ehdotuksia ja toiveita oman asuinalueen tai kylän kehittämiseksi.
Liitteissä on koosteet nuorten toiveista ja ehdotuksista. Pohjois-Savon kylät ry
toivoo, että nuorten esittämät ehdotukset ja nuorten ääni tulisi kuulluksi niin
pitäjäraadissa, kuin kaupungin palvelualueilla, erityisesti nuorisotoimen ja
koulujen osalta. Pitäjäraati voisi myös miettiä sitä, miten asiaa voisi raadin
puolelta edistää.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

1
2

Maaninka 2.10.2019 nuorten vastaukset koonti.pdf
Maaninka_nuoret_ 2019_idet ja esitykset.pdf

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käsitellään nuorten idea-illan tulokset ja päätetään pitäjäraadin osalta jatkosta.
Päätös

Seija kertoi taustan nuorten ideapäivän järjestämiseen. Sovittiin, että pitäjäraati tulee omalta osaltaan olemaan mukana nuorten toiminnan kehittämisessä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Nuorten ideoihin tutustutaan
tarkemmin esim. toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä.
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§ 29

Asianro 4379/00.01.01/2019

Pitkin Pitäjiä- onlineyhteisön pilotointijakson palautekeskustelu

Alkusyksyn aikana toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto Avidly Oy:n kanssa Pitkin pitäjiä- kampanja, jonka tavoitteena oli tuoda pitäjäraatien käyttöön
sähköinen kehittämistyökalu alueiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi. Lisäksi pyrkimyksenä oli Kuopion kaupungin osallisuustyön
brändäys.
Kokonaisuuteen kuuluu vielä toinen aktiivijakso marraskuun alussa. Sitä ennen olisi hyvä käydä palautekeskustelu pilottijakson kokemuksista. Alla on
kysymykset asiaan liittyen:
-

Miltä konsepti tuntui, osallistuitko itse aktiivisesti vai olitko sivustaseuraajan roolissa?
Voiko konseptia käyttää oman pitäjäraadin kehittämiskuvioissa – miten?
Voisiko konsepti toimia pitäjäraatien yhteisenä sähköisenä alustana?
Seuraava aktiivijakso marraskuun alussa – löytyykö jo nyt tehtäviä ja kysyttävää –

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

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Puheenjohtaja: Käydään palautekeskustelu ja päätetään seuraavan aktiivijakson tehtävistä Maaningan osalta.
Päätös

Palautekeskustelussa tuli esille seuraavat asiat. Osalla osallistujista tuli kokemus, että atk-taidot eivät riittäneet täysimääräiseen osallistumiseen. Voisi olla
sellainen, joka kehittää strategisia linjoja. Välillä järjestelmä ei toiminut teknisesti. Toimi hyvin ns. matalan tason osallistumisen välineenä, helppo. Kysymysten asettelu koettiin haastavaksi.
Toivottiin enemmän yhteisön jäsenten kommentointia omiin ajatuksiin. Toteutuksen ajankohta tärkeä. Kokonaisuutena pidettiin hyvänä, tosin kehitettävääkin on.
Voisi toimia myös pitäjäraatien sähköisenä alustana. Pitkin pitäjiä-tyyppisellä
alustalla voisi korvata monia vuosia toiminnassa olleen Maaseudun kehittämisryhmän. Ryhmän nimesi kahdeksi vuodeksi kaupunginhallitus ja toimintaa koordinoi yrityspalvelut. Ryhmä koostui kyläyhteenliittymien edustajien,
virkamiesten sekä päättäjien kokoonpanosta. Ryhmän tehtävänä oli välittää
kaupungin, päättäjien ja maaseudun välillä, tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja maaseutua koskettavista suunnitelmista.
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Pitäjäraatien käyttöön tarvittaisiin toiminta-alusta, jota raadit pystyvät käyttämään omatoimisesti paikallisiin tarpeisiin eikä tarvita kallista ulkopuolista
järjestelmää ja fasilitointitukea.
Maaningalta tulee kysymyksiä ja tehtäviä marraskuun aktiivijaksoon.
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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.

