JUANKOSKEN PITÄJÄRAATI

Kuopion kaupunki

Muistio
Kokous:
Paikka:
Kutsu

.

Torstaina 20.1.2022 klo 17 – 19.45
Juankosken virastotalo, auditorio
Anja Korhonen, puh.johtaja
Sari Lahtoniemi,vpj
Eila Puustinen, sihteerI
Ihor Haletan, Kari Hartikaisen varajäsen
Raimo Hartikainen, etänä
Ivan Danilov etänä
Anna Koivukoski etänä
Kalevi Hakkarainen
Marjatta Kainulainen
Minna Kekäläinen
Sari Vuorinen, vj
Pirjo Lipponen, vj
Svetlana Bobrova, vj etänä
Helinä Kaskivuori,vj
Emmi Pentikäinen,vj
Niilo Hartikainen vj
Riitta Heikkinen vj
Arvo Kujala vj
Sanni Kekäläinen vj

Muut kutsutut:
Mika Wallius, etänä
Jarmo Nykänen
Aluekoordinaattori Liisa Jokela, Kuopio
Esityslista
1.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat sekä etäyhteydellä
kokouksessa mukana olijat. Kokoukseen oli kutsuttu myös varajäsenet.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kari Hartikaisen eropyyntö pitäjäraadin jäsenyydestä ja varajäsen Ihor
Haletan nimeäminen varsinaiseksi pitäjäraadin jäseneksi sekä
varajäsenen valitseminen Ihor Haletan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös
Myönnettiin ero Kari Hartikaiselle Juankosken pitäjäraadin jäsenyydestä. Kari
Hartikaisen varajäsen Ihor Haletan valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja Ihor
Haletalle valitaan varajäsen seuraavassa pitäjäraadin kokouksessa.
4.

Neuvottelujen käynnistäminen Ruukki ry:n kanssa nettisivujen
uudistamisesta Juankosken Ruukki ry:n kanssa.
Alustava neuvottelu oli 10.1.22, jossa pitäjäraadista paikalla olivat
puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottajat.
Alustavien neuvottelujen mukaan Ruukkisivujen uudistuksessa mukaan
tulisivat Juankosken Ruukki ry:n kanssa Juankosken pitäjäraati ja Juankosken
Kulttuurihistoriallinen seura ry. Pitäjäraadin ja kulttuurihistoriallisen seuran
tiedottajat tuottaisivat sisältöä omista asioistaan ja niiden siirto tapahtuisi
tietotekniikka Ville Haataselle, joka laittaa ne Ruukin nettisivuille ja linkitykset
myös esimerkiksi Kuopion kaupungin sivuille. Muuruvesi ja Säyneinen voivat
myös omalta osaltaan liittyä mukaan ja tuottaa omaa materiaalia tai olla
mukana linkitysten kautta. Ruukkisivujen ulkoasun ja liittymien muutos vaatii
kustannuksia ja siinä olisi mukana maksamassa ainakin Juankosken Ruukki
ry, Juankosken pitäjäraati ja Juankosken Kulttuurihistoriallinen seura ry.
Tarkoitus on ylläpitää ajan tasalla linkit muun muassa yhdistysten ja seurojen
Facebookiin ja Instagramiin. Tarkoituksena on koota paikkakunnan näkyvyys
paremmin ulkopuolisille, esimerkiksi turisteille, matkailijoille ja kaikille, jotka
hakevat Juankoski tietoja.
Kokouksessa käytiin asiasta vilkasta keskustelua.
Päätös
Hyväksyttiin puheenjohtajan selonteko asiasta. Keskustelujen jälkeen
hyväksyttiin, että neuvotteluja nettisivujen uudistamisesta jatketaan.

5.

Kuopion Rakenna ja Asu-messut 26.–27.2.2022.
Päätös
Todettiin, että vallitsevan kokona tilanteen vuoksi Kuopion Rakenna ja Asumessut ovat siirtyneet pidettäväksi 9 -10.4.2022. Yhteinen messupalaveri
muiden pitäjäraatien kanssa on 2.2.22. klo 18.00 Kuopion pääkirjaston
Kohtaamossa. Liisa Jokela lähettää kutsun.

6.

Mökkimessut Helsingissä 7.-10.4.2022.
Päätös
Toteutuuko Helsingin mökkimessut, asiaa seurataan.

7.

Vuoden 2021 selvitys menoista.
Keskusteltiin muistioon hankintojen summien kirjaamisesta. Muistiot ovat
julkisia asiakirjoja Kuopion kaupungin sivuilla.

Päätös
Hyväksyttiin selvitys vuoden 2021 menoista ja merkittiin tiedoksi. Jatkossa
pöytäkirjaan kirjataan mihin hankintoihin/tapahtumiin pitäjäraati osallistuu ja
mitä kustannuksia siitä arvon mukaan syntyy.
8.

Käsäkukkien hankinta kesälle 2022.
Tilataanko kokonaisvaltainen kesäkukkien hoito Ruukin Katve (asukaspuisto)
puistoon, taajamiin sekä sillan kaiteeseen?
Juankosken Omakotiyhdistyksen tarjous kesäkukkien hankinnasta ja hoidosta.
Päätös
Hyväksyttiin Juankosken Omakotiyhdistyksen tarjous 6000 euroa kesäkukkien
hankinnan ja hoidon osalta. Ruukin Katve puiston hoidosta ja siistimisestä
ohjeistetaan Omakotiyhdistystä kääntymään Kuopion kaupungin puoleen.
Käynnistetään kansalaiskeskustelu siitä, onko Asukaspuisto Ruukin Katve
tärkeä juankoskelaisille. Juankosken Omakotiyhdistystä kehotetaan
hakemaan Kuopion kaupungilta talkoorahaa tai työllistettyä/opiskelijaa puiston
siistimis- ja hoitotyöhön.

9.

Juankosken Frisbeegolfradan maa-alueen vuokrasopimus päättyy
31.12.2022 ja vuokrasopimuksen jatkaminen
Päätös
Muistutetaan Kuopion kaupunkia Juankosken Frisbeegolfradan maa-alueen
vuokrasopimuksen päättymisestä 31.12.2022 ja jatkosopimuksen
tekemisestä.

10.

Muut esille nousevat asiat
Liikenneturvallisuus webinaari 18.1.2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Kuntalaisten lähettämät asukaspalautteet alueen
liikenneturvallisuudesta saatettiin viranhaltijoiden tietoon webinaarissa ja ne
on lähetetty myös sähköpostilla viranhaltijoille. Niilo Hartikainen tekee jutun
Koillis-Savoon.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien avaukseen osallistuminen 9.2.2022 klo 13
sekä pohdinta lähdetäänkö mukaan Kestävä perintö -teemavuoteen.
Päätös
Kehotettiin jäseniä osallistumaan 9.2. oleva webinaariin. Mukaan lähdöstä
päätetään myöhemmin.
Vuosikertomus 2021
Päätös:
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä vuosikertomus seuraavilla lisäyksillä
Some-viestintä, tietokone- ja puhelin hankinnat sekä venäjänkielinen someviestintä. Vuosikertomus LIITE 1

11.

Koillis-Savo lehden julkaisut
Päätös
Koillis-Savo lehteen tehdään julkaisusivu 3 kertaa kuluvana vuotena. Yhden
sivun hinta on 900 € + alv.

12.

Seuraava kokous on 24.2.2022 klo 17.00

13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Muistion vakuudeksi

Anja Korhonen

Eila Puustinen

puheenjohtaja

sihteeri

