VEHMERSALMEN PITÄJÄRAATI

Kokous: keskiviikko 29.9.2021 klo 18.00 – 20.35
Paikka: Ritoroikan erämaja
Läsnä: kokoukseen kutsutaan ja toivotaan tervetulleiksi varsinaiset sekä varajäsenet,
osanottajalista liitteenä.
Aluksi Jaana Paananen Kalakukko ry:stä tulee kertomaan Leader-toimintaryhmän terveiset

ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen. Aluksi Jaana
Paananen ja Pertti Iivanainen kertoivat Kalakukko-Leader-ryhmän terveiset
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Pitäjäraadin sihteerin valinta
- Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja Henna Härkin-Korhonen valittiin sihteeriksi.
4. Keskustelu koulutus- ja perehdytystarpeesta pitäjäraatityöskentelyyn
- pitäjäraatitoiminnan perusteet ja yleiskuva toiminnasta. Mahdollisuudet ja tavoitteet.
Keskustelukulttuurin opettelu asukkaisiin päin ja toimintamallit siihen.
5. Kokouksen muistion/pöytäkirjan tarkastusmenettelystä päättäminen
- Mennään ohjeistuksen mukaan ja sovittiin, että äänestystilanteessa valitaan
ääntenlaskijat käsiteltävään äänestykseen asian kohdalla.
6. Pitäjäraadin tiedotuksesta päättäminen ja viestintävastaavan valinta.
- Tiedotusvastaavaksi valittiin Jarmo Mustonen,
7. Häiriötilanneviestinnän yhdyshenkilön valinta
- aluekoordinaattori selventää asiaa
- valittiin Jesse Jääskeläinen, kirkonkylä
8. Syksyn toimintasuunnitelma
- Pääpiirteissään syksyn toiminta jatkunee samoilla linjoilla kuin aikaisemmin.
Alustukseksi puheenjohtaja kertoi pitäjäraadin toimintasäännöstä ja sen
sisällöstä.
- Lisätään yhteistyötä kaupungin suuntaan. Kaavoitus- ja asuntotoimi mukaan niin,
että Mökkimessuilla on joku näkymä siitä, miten saadaan uutta
asuntotuotantoon soveltuvaa aluetta käyttöön.
- Viestinnän ja tiedottamisen toimenpiteet syksylle ja ensi kevääseen.
- Keväälle suunnitellaan toimenpiteet yhteydenpitoon uuden aluevaltuuston
kanssa.
- kokeillaan Live-streemikokouksia facebookin kautta.
- Verkkosivut ja domain – kustannukset yhteensä n. 200 euroa + työ

9. Lausunto Kuopion kaupungin Maaseutuohjelmaan – lausunnonantoaika loppuu jo 30.9.
- Peruspalveluiden pohjalle rakentuvat elävät kylät, koulu, kauppa, terveyspalvelut,
asukastupa, nuorisolle harrastustilat.
10. Yhteistyö Koy Vehmersalmen kanssa, käsitellään yhteistyöhakemukset
- Asiointikyytipalvelun yhteistyöhön päätettiin lähteä mukaan Koy:n esittämällä
tavalla. Pitäjäraati osallistuu kuljetuskustannuksiin Tilausliikenne Puustisen
tarjouksen mukaan.
- Hyväksytään yhteistyö Jumpataan yhdessä toimintaa – 277,73 euroa pitäjäraadin
osuus.
- Yhteistyö Vehmeriläinen – lehden tuottamisessa. Päätettiin osallistua 1000
euroa/lehti ja kaksi lehteä/vuosi
11. Muut mahdolliset asiat
- Muistamiset syksyn aikana työryhmään valittiin pj, vpj ja sihteeri.
Seuraava kokous: 4.11.klo 17.30, Asukastupa
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