Juankosken Pitäjäraati

Kuopion kaupunki

MUISTIO
Aika: 30.5.2022 klo 17.00- 19.35
Paikka: Juankosken Virastotalo 3krs kokoushuone os. Juankoskentie 13, 73500
Juankoski
Kutsu Anja Korhonen, puh.joht.
Sari Lahtoniemi,vpj
Eila Puustinen, sihteeri
Ihor Haleta, poistui klo 19.12.
Raimo Hartikainen
Juha Castorman
Anna Koivukoski, etänä
Kalevi Hakkarainen, saapui klo 17.21
Marjatta Kainulainen
Minna Kekäläinen, poistui 18.35
Muut kutsutut:
Mika Wallius, kaupunginhallituksen jäsen, poissa
Jarmo Nykänen, kaupunginvaltuuston jäsen, poissa
Liisa Jokela, aluekoodinatori, Kuopion kaupunki, etänä
Niilo Hartikainen, tiedottaja, poistui klo 18.05

1.Kokouksen avaus.
puheenjohtaja avasi kokouksen.
2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi päätösvaltaiseksi.
3.www.juankoski.fi -sivuston tilannekatsaus
Päätös
Todettiin, että ylläpitomaksu vuodessa on 600,00 euroa, joka maksetaan puoleksi Juankosken
Ruukki ry:n kanssa.
www.sivulla on palautelomake Pitäjäraadin osiossa, johon asukkaat voivat lähettää viestejä.
Palautelomaketta seuraavat pitäjäraadin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
4.Rakenna ja Asu sekä Oma Mökki messujen palaute.
Liisa Jokela kertoi messukulujen kustannusten jakamisesta eri pitäjäraatien kesken.
Päätös
Hyväksyttiin Liisa Jokelan selonteko ja esitys kustannusten jakamisesta. Maksetaan
messuesittelijöiden Juice T-paidat sekä Raimo Hartikaiselle matkakulut koskien Koillis-Savon
liitteenä olleen messulehden hakemisesta Kortejoelta Juankoskelle sekä Oma Mökki messujen
messuesittelijöiden hakemisen junalta Kuopiosta Juankoskelle. Todettiin, että pitäjäraatien
yhteisissä messuissa on kehitettävää.

5.Pitäjäraati on osallistunut kevään tapahtumiin seuraavasti.
- Vanhojen tanssit 22.4.2022, Juantehtaan Soittajien palkkio
- Valtakunnallinen Koiranpäivä 24.4.2022, makkaratarvikkeet
- Juantehtaan Soittajat kevätkonsertti 1.5.2022, kukituskulu
- Muuruveden kevätsiivoustalkoot, makkaratarvikkeet
- Pelonniemi-Nousionmäki kevätsiivoustalkoot, makkaratarvikkeet
Päätös
Merkittiin tiedoksi
6.Kulttuuribussi 28.5.2022, sähköpostikokouksen 14.4.2022 päätös.
Kulttuuribussi vie ostosmatkalaiset Kuopioon ja Kuopiosta Muuruvedelle Lehmät laitumellelasku tapahtumaan sekä Topin maatilamyymälään
Kulujen korvaaminen Riistaveden ja Juankosken Pitäjäraatien kesken. Neuvottelujen jälkeen
Riistavesi osallistuu osamaksulla bussin hintaan ja Koillis-Savon ilmoituksen kustantaa Juankosken
ja Riistaveden pitäjäraadit.
Sähköpostikokouksen päätösesitys: 28.5. Pitäjäraati ottaa kulttuuribussin Säyneinen-JuankoskiMuuruvesi-Riistavesi-Kuopio-Matkus ostosmatkaan ja Kuopiosta Lehmien laitumellelasku tapahtumaan. Tähän vastasi 8 jäsentä myöntäväsi ja kulttuuribussi järjestetään.
Päätös
Hyväksyttiin sähköpostikokouksen päätös 28.5.2022. Bussimaksu jaetaan seuraavasti Riistavesi 300
ja Juankoski 460 euroa, ilmoituskulu maksetaan puoliksi.

7.Lehmien laitumellelasku -tapahtuma 28.5.2022
Päätös
Pitäjäraati osallistui maksamalla bussikuljetuksen (yhteisbussi ostosmatkalaiset ja tapahtumaan
tulijat). Kuopiosta Lehmät laitumellelasku -tapahtumaan. Puheenjohtaja esitteli paikkakuntaa ja
pitäjäraadin toimintaa matkalaisille bussissa. Kulttuuribussista Kuopiosta Muuruvedelle on tullut
hyvää palautetta. Kuopiosta toivotaan bussikuljetusta maaseudun kesäteattereihin.

8.Kaupunkipyörät Juankoskelle
Jouni Huusko on tehnyt pitäjäraadille aloitteen kaupunkipyörien saamisesta Juankoskelle.
Tehdäänkö aloite kaupungille 1-2 kaupunkipyörän saamisesta Juankoskelle?
Päätös
Aloitetta ei tehdä. Päätettiin laittaa asukaspuistoa koskevan kyselyn yhteyteen kuntalaisille kysely
myös kaupunkipyörien tarpeellisuudesta alueella.
9.Aloite entisen Osuuspankin tonttialueen muuttamisesta linja-autojen pysäköinti ja
lähtöalueeksi.
Päätös
Todettiin, että Op Pohjois-Savo on purkanut Juankosken toimitalon ja myynyt tontin Juankoskentie
18:ta.

10.Pitäjäraadin menot 1.1. - 30.4.2022
Päätös
Hyväksyttiin tiedoksi.
11.Koillis-Savo lehden kesälehti 2.6.
Muuruvesi ja Säyneinen sekä kesätapahtumat
Päätös
Kesälehdestä ostetaan yksi sivu, jossa esittäytyy Muuruvesi ja Säyneinen. Kesälehteen kootaan
tiedossa olevat kesätapahtumat.
12. Kumppanuuspöydät koulujen kehittämiseen sekä liikuntaan.
Päätös
Päätettiin jättää liikunta pois ja keskitytään koulujen kumppanuuspöytään. Aluksi pidetään
suunnittelupalaveri, johon pitäjäraadista osallistuvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
13.Tehdäänkö aloite kaupungille Juantehtaan Soittajien avustamisesta.
Juantehtaan Soittajilla on taloudellisia huolia. Koronan vuoksi soittokeikat ovat vähentyneet ja sitä
mukaa tulot. Kuluina on mm. kapellimestarin palkka- ja matkakulut.
Päätös
Puheenjohtaja laatii kirjelmän 136-vuotiaasta Juantehtaan Soittajista Kuopion kaupungin
luottamushenkilöille osoittaen sen mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajille sekä
Juankosken alueen luottamushenkilöille.
14.Kehittämisrahasta päätös
Jari Kosonen on tehnyt esityksen yhteisestä kehittämisrahan käytöstä Juankosken kohdalle.
Juankoskelta ovat mm. museo ja ruukkialue mukana. Hirvilahden kylä on esittänyt
kehittämismäärärahasta, että heille hankintaa sähköisen infotaulu. Hirvilahden kylä ei kuulu
pitäjäraatien alueeseen. Kaikki pitäjäraadit vastaavat osallistumiseta omalta osaltaan.
Lähidemokratiojaosto tekee varsinaisen päätöksen.
Liisa Jokela esitteli asiaa kokoukselle.
Päätös
Hyväksyttiin pitäjäraatien yhteisestä kehittämisrahan käytöstä osa, n. 5000 euroa, Hirvilahden kylän
sähköisen infotaulun hankintaan. Juankosken pitäjäraati teki periaatepäätöksen siitä, että on mukana
kulttuurin- ja matkailun kehittämishankkeessa.
15.Muut asiat
Niiralan Kulman vastaus ukrainalaisille asuntojen vuokraamisesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Niiralan Kulman vastaus. Liite 1.
Keskustelu pitäjäraadin sihteerin tilanteesta syksystä lähtien. Eila Puustinen on ilmoittanut, ettei voi
hoitaa sihteerin tehtäviä muiden työkiireiden vuoksi.

Päätös
Myönnetään vapautus Eila Puustiselle sihteerin tehtävistä ja uudeksi sihteeriksi valittiin Lana
Castorman 1.9.2022 lukien. Sihteerin kannettava tietokone siirtyy uudelle sihteerille.
Kuopion kaupunki on ilmoittanut Hymy-hankkeeseen liittyviä työpajojen järjestämisestä
maaseutualueiden arvopuiden osalta. Työpajaan Juankosken alueelta pyydetään kokoamaan ryhmä,
jossa on ainakin 10 henkilöä. Hymy-hankkeen yhdyshenkilö on Anna Koivukoski.
Päätös
Kehotetaan pitäjäraadin jäseniä esittämään henkilöitä ko. työpajaan.
Anna Rantakoski KulttuuriKuopion -ohjelman suunnitteluprojektista haluaisi tutustua Juankoskeen
ja kuulla juankoskelaisten toiveita.
Päätös
Juha Castorman on yhteydessä Anna Rantakoskeen ja järjestää Rantakoskelle tutustumisen
Juankoskeen.
16. Seuraava kokous
Seuraava kokous on alustavasti 8.9.2022
17. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.35

Anja Korhonen
puheenjohtaja

Eila Puustinen
sihteeri

