
MAANINGAN PITÄJÄRAATI                                                                                                        muistio                                                                             

 

Kokous: ke 18.5.2022 klo 18.30 

Paikka: Wanha Tietola, Tuovilanlahti 

Läsnä: 

Pekka Ruuskanen pj. 

Emilia Miettinen sihteeri 

Seija Laakso vpj. myöhästynyt 

Virpi Lappeteläinen jäsen 

Emmi Rantala jäsen 

Jorma Häiväläinen jäsen 

Jukka Koskinen jäsen 

Merja Tolvanen jäsen 

Johanna Hoffren varajäsen 

Liisa Jokela aluekoordinaattori 

Irma Savolainen palvelusuunnittelija 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat 

Todettiin kokouksen läsnäolijat ja kirjattiin ne muistioon.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Muistion tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden päättäminen 

Muistion tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin kaksi henkilöä: Johanna ja 

Emmi. Muistio tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.  

 

5. Huiluuruppeemat 2022 ja tapahtuman kustannusarvio 

Huiluita on suunniteltu siihen perustetussa työryhmässä. Ohjelmarunko ja kustannukset 

ovat olleet kokouksen asialistan liitteenä. Ohjelmaa on suunniteltu lapsille, nuorille ja 

aikuisille.  Kustannusarvio on 7687 euroa. Koko tapahtuman rahoitus menee 

todennäköisesti pitäjäraadin omasta budjetista mutta myös muita rahoituskeinoja 



selvitellään. Keskustellaan aiheesta. Nuorilta kysyttiin toiveita ohjelmasta. 

Ohjelmarungossa on nuorille melko vähän ohjelmaa, nuorien toivomat ohjelmat olivat 

kalliita. Avustusmahdollisuuksia tulee selvittää. Käydään myös keskustelua ohjelman 

sisällöstä eli tarvitseeko jotain karsia. Huiluiden tavoitteena on ollut järjestää aiemmista 

vuosista poikkeavaakin ohjelmaa, kuitenkin perinteisiä ohjelmia on myös huomioitu. 

Tapahtumassa voisi olla esimerkiksi sählyturnaus uudella sählykentällä. Tapahtumassa 

pidetään torimyynti, jossa voisi olla paikallisia toimijoita. Tapahtumissa huomioidaan myös 

ilmaistapahtumien tarjoaminen. Ehdotetaan, että huiluisiin käytettävä budjetti on 8000 

euroa. Keskusteltiin myös loppuvuoden budjetista. Ehdotetaan, että tapahtumarunkoa ei 

nyt karsita mutta sitä voidaan tarpeen mukaan muuttaa. Selvitellään vielä mahdollisuuksia 

järjestää nuorille ja ikäihmisille lisää tapahtumia. Sählyturnauksen voisi järjestää paikallinen 

toimija, Virpi selvittää asiaa. Turnaukseen voisi järjestää palkinnot. Kustannusarvion 

yhteydessä keskustellaan, että ohjelman tarjontaa on vertailtu keskenään. Kokouksessa 

hyväksytään nykyinen tapahtumarunko ja tapahtumalle 8000 euron budjetti, Virpi esittää 

eriävän mielipiteen.  

 

6. Länsi-Maaningan Viitoset ry avustushakemus 

Länsi-Maaningan Viitoset ry hakee toimintavuoden 2022 rahoittamiseen yhteensä 2500 

euron avustusta. Maaningan pitäjäraadin ei kannata myöntää avustusta vaan olla 

tukemassa ja mukana järjestämässä avustuksessa esitettyä kesätapahtumaa. Ehdotetaan, 

että pitäjäraati lähtee mukaan järjestämään tapahtumaa ja maksaa kustannuksista 1000 

euroa. Lisäksi todetaan, että muissa haettavissa avustuksissa yhdistys hakee muita 

avustusmuotoja, kuten talkooavustusta.   

 

Hyväksytään, että pitäjäraati osallistuu tapahtumaan 1000 eurolla. Tapahtumassa voidaan 

käyttää messuilla käytetyttä tonttimarkkinointimateriaalia. Merja ottaa Emilialta 

messutarvikkeet säilytykseen.  

 

7. Avustushakemus vesijumppakuljetusten kustannuksiin 

Pielalinja hakee avustusta syksyllä 2022 toteutettaviin ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden 

vesijumpan linja-autonkuljetuksiin. Avustuksen summa on yhteensä 565 euroa. Pitäjäraati 

osallistuu kustannuksiin, jolloin kuljetusyrittäjä lähettää laskun suoraan pitäjäraadille. 

Hyväksytään osallistuminen koko haettavaan summaan.  

 

8. Keskustelua maaninka.fi- verkkosivuista 

Puheenjohtaja tulee kutsumaan kokouksen koolle, jossa keskustellaan nettisivujen käytöstä 

yrittäjien, maaninkaseuran, pitäjäraadin ja tapahtumien koostajan kesken. Keskustellaan 

tapahtumien laittamisesta verkkosivuille, aiemmin asian on hoitanut Merja. Keskustellaan 

tapahtumien ilmoittamisesta jatkossa. Tapahtumien ilmoittaminen on työlästä, koska ne 

pitää tehdä yksitellen. Tapahtumia koostetaan myös muulla tavalla, joten niiden 

ilmoittamisessa on päällekkäisyyttä. Verkkosivujen ylläpitoon voitaisiin hakea 

maaninkalainen nuori, jolle voitaisiin maksaa jonkunlainen korvaus työstä. Asiaa 

selvitellään ja viedään eteenpäin. 

 



9. Muut mahdolliset asiat 

Irma Savolainen esittelee Maaningan häiritsevään liikennekäyttäytymiseen liittyviä toimia. 

Asiaan liittyen on tulossa tilaisuus, johon kutsutaan kaikki halukkaat maaninkalaiset nuoret 

ja aikuiset. Tapatumasta tulee viestiä etenkin kaupungin suunnalta.  

 

Pitäjäraadin kehittämismäärärahahakemus käsitellään lähidemokratiajaostossa toukokuun 

loppupuolella. Pitäjäraati tarkentaa hakemusta viimeistään ensi viikon tiistaihin mennessä.  

 

Kokouksessa keskustellaan myös kulttuuritoimintaan kohdennetuista avustuksista, josta on 

jaettu raatilaisille tietoa sähköpostitse. 

 

Rakenna- ja Asu-messujen palautekeskustelutilaisuus olisi tarkoitus järjestää kesäkuussa. 

Liisa ilmoittaa ajankohdan.  

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous voisi olla elo- tai syyskuussa. Asiasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 

Huiluutyöryhmä ilmoittaa tarvittavista toimenpiteistä ja kyselee tapahtumiin osallistuvat 

henkilöt.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.54 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Ruuskanen                                                                      Emilia Miettinen 

Puheenjohtaja                                                                           Sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Emmi Rantala                                                                              Johanna Hoffren 

jäsen                                                                                             jäsen 


