JUANKOSKEN PITÄJÄRAATI

Kokous:
Paikka:
Kutsu

Kuopion kaupunki

28.2.2022 klo 17 - 19,05
Juankosken virastotalo III kerroksen kokoushuone
Anja Korhonen, puh.joht
Sari Lahtoniemi,vpj
Eila Puustinen, sihteerI
Ihor Haleta, etänä
Raimo Hartikainen
Ivan Danilov
Anna Koivukoski, etänä
Kalevi Hakkarainen
Marjatta Kainulainen
Minna Kekäläinen
Sari Vuorinen, etänä Sari Lahtoniemen varajäsenenä
Niilo Hartikainen vj, tiedottaja

Muut kutsutut:
Vesa Linnanmäki, kaupunginhallituksen jäsen, lähidemokratiajaoston jäsen
Mika Wallius, kaupunginhallituksen jäsen
Jarmo Nykänen, kaupunginvaltuuston jäsen
Liisa Jokela, aluekoodinatori, Kuopion kaupunki, etänä
MUISTIO

1.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat sekä etäyhteydellä
kokouksessa mukana olijat. Kokoukseen oli estynyt saapumasta Kuopion
kaupunginhallituksen jäsen, Vesa Linnanmaa. Todettiin, että Minna
Kekäläinen siirtyy pitäjäraadin varsinaiseksi jäseneksi ja Sanni Kekäläinen
hänen varajäsenekseen.

2.

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

3.

Rakenna ja Asu messut Kuopiossa 9. - 10.4.2022.
Päätös
Rakenna ja Asu messuille lähtevät Sari Vuorinen, Ihor Haleta ja Eila
Puustinen. Marjatta Kainulainen ja Kalevi Hakkarainen selvittelevät asiaa
omalta osaltaan.
Yhdistyksistä pyydetään tarvittaessa lisää esittelijöitä.

4.

Oma Mökki/Kevätmessut Helsingissä 7. - 10.4.2022 esittelyssä on Kuopio
maaseutualueineen.
Päätös
Oma Mökki messuille lähtevät Anja Korhonen, Anna Koivukoski ja Raimo
Hartikainen.

5.

Iivolan allasosaston remonttitilanne.
- Toimintasuunnitelma 2022
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Alueen asukkailta on tullut yhteydenottoja
asian tiimoilta. Todettiin, että allasosasto on ollut suljettuna jo 2 vuotta. Ensin
sulkemiseen on vaikuttanut korona ja sitten remontti. Ikäihmisille vesiliikunta
on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.
Päätös
Pitäjäraati pyytää tilakeskukselta tietoa siitä, mikä on Iivolan allasosaston
remonttitilanne tällä hetkellä ja toivoo, että syksyllä 2022 voitaisiin aloittaa
vesiliikunta Iivolan allasosastolla.

6.

Juicen torin bussikatostilanne.
Keskusteluissa tuli esiin, että myös Muuruveden ja Säyneisen keskuksiin
tarvitaan bussikatokset.
Päätös
Kuopion kaupungille lähetetään kysely, missä vaiheessa bussikatoksen
saaminen Juankoskelle on? Esitetään vastaavanlaisten katoksien saaminen
myös Muuruveden ja Säyneisen keskustaajamiin.

7.

Juankoski-Karjalankoski-Virranportti latu.
VR:llä kaikki rautateiden ylityspaikat ovat tulossa vartioiduksi liittymiksi. Tuleva
portti estäisi latukoneella rautatien ylityksen Karjalankoskella ja hankaloittaisi
latujen kunnossapitoa ainoalle pidemmälle hoidetulle ladulle Nousionlahteen.
Päätös
Tiedostetaan kyläläisten huoli siitä, katoaako heiltä hiihtolatu kokonaan.
Hiihtolatu on ollut ahkerassa käytössä. Karjalankosken latutilanne viedään
kaupungille selvittelyyn.

8.

Muuruveden uimarannan kunnostaminen.
Muuruveden uimaranta kaipaa kunnostusta mm. pukukoppien ja rannan
istuimien osalta. Voidaanko uimapaikan kohdalta pohjasta poistaa
epämukavia kiviä sekä hiekka-aluetta laajentaa.
Päätös
Käynnistetään Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa yhdessä
suunnitelma uimarannan kunnostamisesta.

9.

Ruukin Katve-puiston asukaskyselyn laadinta.

Päätös
Kyselyn tekeminen annetaan kansalaistoiminnan toimistosihteerin
laadittavaksi. Liisa Jokela hoitaa asiaa eteenpäin.
10.

Eläkeläisjärjestöjen toimitilojen vuokrat Kuopion kaupungilla.
Asukastuvissa yhdistyksille ja järjestöille kokoontuminen on maksutonta.
Juankoskella ei ole asukastupaa. Näin ollen Juankoskella pitäisi olla myös
mahdollisuus kokoontua maksutta määrätyissä tiloissa.
Päätös
Esitetään kaupungille, että Juankoskella yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt voivat
pitää kokouksensa entisellä virastotalolla ilman, että heiltä peritään vuokraa.
Esityksessä vedotaan tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen käytäntöön koko
Kuopion alueella.

11.

Kaupungilta edulliset asunnot rakentajille (Niiralan Kulma, Kaavin kunta
esimerkki).
Keskusteltiin.
Päätös
Liisa, Anja ja Eila ottavat yhteyttä Niiralan Kulmaan. Voisiko omakotitalon
rakentajat saada Niiralan Kulmalta edullisesti vuokra-asunnon rakennusajaksi.

12.

Hymy-hanke
Kysely Pitäjäraadeille kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Keskustelutilaisuus Pitäjäraadeille kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä
oli 17.2.2022.
Pitäjäraatien apua kaivataan maaseutualueiden arvopuiden muodostamiseen.
Yhteyshenkilön nimeäminen.
Päätös
Anna Koivukoski nimettiin yhdyshenkilöksi maaseutualueiden arvopuiden
muodostamiseen.

13.

Kulttuuribussin ajankohta keväällä 2022.
Päätös
Esitetään Riistaveden pitäjäraadille kulttuuribussin päiväksi 9.4.2022. Tällöin
lähtijöillä olisi mahdollisuus käydä myös Rakenna ja Asu messuilla
Kuopiohallissa.

14.

Tapahtuma Kauniskankaan tilalla Muuruvedellä 28.5.2022 klo 11.00-14.00.
Osallistutaanko Pitäjäraatina tapahtumaan ”lehmät lasketaan laitumelle”
Päätös
Osallistutaan tapahtumaan. Tapahtumaan järjestetään edestakainen

bussikuljetus Kuopiosta. Retkeen lisätään käynti Topin Maatilamyymälässä.
15.

Koulujen säilyminen alueella asukkaiden näkökulmasta.
Käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten saadaan lukio houkuttelevammaksi
erikoislukioksi. Esimerkiksi Juankoski biotalouden lukioksi. Itä-Suomen
yliopiston kanssa käynnistetään suunnittelu.
Päätös
Järjestetään kumppanuuspöytä, jossa koollekutsujana toimii Liisa Jokela.
Kumppanuuspöytään pyydetään edustajat koululta, nuorisovaltuustosta,
asukkaista ja pitäjäraadista.

16.

Muut asiat
Koillis-Savoon 31.3. on tulossa pitäjäraadin sivu. Tähän teemana on
Valtakunnallinen Koiranpäivä, jota juhlitaan vuosittain. Koiranpäivänä tuodaan
esille koiran aktivointia ja koiran kanssa harrastamista. Lehdessä esittäytyy
pitäjäraadin jäsen Raimo Hartikainen koiran omistajana. Toukokuun teemana
ovat Säyneisen ja Muuruveden kylät.

17.

Seuraava kokous
Seuraava kokous 23.3.2022 klo 18.00 hybridikokouksena

18.

Kokous päättyi klo 19.05

Muistion vakuudeksi

Anja Korhonen
puheenjohtaja

Eila Puustinen
sihteeri

