
MAANINGAN PITÄJÄRAATI                                                                                  muistio 

 

Kokous: to 3.11.2022 klo 18.00 

Paikka: Maaninkatalo 

 

Läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet 

Pekka Ruuskanen, pj. 

Seija Laakso, vpj. 

Emilia Miettinen, sihteeri 

Merja Tolvanen 

Kari Loponen 

Emmi Rantala 

Jorma Häiväläinen 

 

Varajäsenet: 

Markku Hirsaho (sijaistaa Jukka Koskista) 

 

Muut paikalle kutsutut: 

Nina Venäläinen, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01. 

 

2. Kokouksen osanottajien toteaminen 

Todettiin kokouksen osanottajat ja merkittiin heidät tähän muistioon.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Itsenäisyyspäivän juhla 2022 ja yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa tapahtumien 

järjestämisessä 

 

Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Nina Venäläinen kertoi, että Kuopion kaupunki järjestää 

itsenäisyyspäivän juhlan 6.12.2022 Musiikkikeskuksella. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille 

kuopiolaisille ja tapahtumaa toivotaan mainostettavan myös pitäjäraatialueilla. Todettiin, että 

Maaningan pitäjäraati tulee mainostamaan tapahtumaa omissa tiedotuskanavissaan. Materiaalit 

tulevat Kuopion kaupungilta.  

 

Maaningalla järjestetään myös oma itsenäisyyspäivän juhla Maaningan kirkossa. Todettiin, ettei 

sen takia järjestetä linja-autokyydityksiä Kuopioon musiikkikeskuksella järjestettävään juhlaan. 

Kuopiossa järjestettävä itsenäisyyspäivän juhla pyritään kuitenkin striimaamaan vanhainkodilla. 

 

Ehdotettiin, että ostetaan omaan itsenäisyyspäivän juhlaan kukka-asetelmat ja maksetaan puolet 

seppeleestä. Samoin on toimittu myös aiempina vuosina. Kannatettiin ehdotusta. Todettiin, että 

Maaningan itsenäisyyspäivän juhlaan tarvitaan työryhmä suunnittelemaan tapahtumaa: valittiin 

työryhmään Kari, Pekka ja Eija.  

 

Nina Venäläinen esitteli myös Kuopion kaupungin vuoden 2023 tapahtumia ja eri 

avustusmahdollisuuksia. Hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.  

 

5. Muistion tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden päättäminen 

Muistion tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Seija ja Emmi. 

 

 

 



6. Tuovilanlahden Seudun Nuorisoseura ry:n yhteistyöhakemus puurojuhlaan 

 

Yhteistyöhakemuksen haettu määrä on 300 euroa, jolla on tarkoitus hankkia ruoka-, juoma-, 

tarjoilu- ja koristelutarvikkeita. Tapahtuma on tarkoitus järjestää la 10.12.2022. Maaningan 

pitäjäraati päättää osallistua tapahtuman järjestämiseen 300 eurolla.  

 

7. Joulukauden avaus 2022 

Joulukauden avaus järjestetään la 26.11.2022. Viime kokouksessa budjetiksi rajattiin 2000 euroa. 

Tapahtuma-aika on klo 10-13. Tapahtuma järjestetään Maaninkatalolla ja seurakuntasalissa. 

Paikalliset yritykset järjestävät myös mahdollisesti omia tapahtumiaan. Tapahtumaa tehdään 

yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Työryhmä työstää suunnitelmaa ja informoi raatia 

sekä ilmoittaa tarkemmat kustannukset niiden tarkentuessa.  

 

8. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Ensi vuoden toimintamäärärahaa ei ole vielä vahvistettu valtuustossa. Aiemmin 

toimintamääräraha on ollut 30.000 euroa. Ensi vuoden toimintaa suunniteltiin tämän tiedon 

pohjalta. Laadittiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio (kts. liite 1). Joulukuussa 

pyritään päättämään ensi vuoden kokoukset etukäteen, jotta hakemusten jättäminen raadille olisi 

helpompaa. 

 

9. Kirkonkylän laavu hankkeen lykkääminen 

Hankkeelle on saatu myönteinen päätös pitäjäraatien yhteisestä kehittämisrahasta. Laavu oli 

tarkoitus rakentaa satamaan syksyn 2022 aikana. Hanke siirtyy todennäköisesti ensi vuodelle, 

koska lupa-asiat vievät odotettua enemmän aikaa. Tarkoituksena on saada lupa-asiat kuntoon 

kevään 2023 aikana ja laavu on tarkoitus rakentaa kesän 2023 aikana. Kehittämisrahaa on 

haettava uudelleen vuonna 2023.  

10. Muut mahdolliset asiat 

Pitäjäraatien yhteinen suunnittelu-/virkistäytymispäivä pidettiin la 29.10.2022 Tahkolla.  

Yhteenveto tapahtumasta: 

- Tapahtumassa oli osallistujia Kuopion kaupungilta ja eri pitäjäraadeista.  

- Päivän aikana oli ryhmätyöskentelyä, joissa mm. käsiteltiin pitäjäkokouksien 

toimintasääntöä, kokouspalkkioiden suuruutta ja mitä työvälineitä raadit tarvitsevat 

käyttöönsä. Ajatuksia/kehitysideoita tullaan työstämään Kuopion kaupungissa.  

- Toivottiin enemmän yhteistyötä eri pitäjäraatien kesken ja yhtenäisiä toiminta-ohjeita.  

 

 



Länsi-Maaningan viitoset ry on kysynyt miten pitäjäraati haluaa osallistua heidän pikkujoulun 

järjestämiseen la 26.11.2022. Tapahtumaan osallistuu pitäjäraatilaisia edustamaan pitäjäraatia.  

 

Seuraava ja vuoden viimeinen kokous on to 15.12.2022 klo 17.00. Sen jälkeen pidetään 

jouluruokailu. Yhteisöjen ja yhdistyksien on jätettävä yhteistyöavustushakemukset to 8.12.2022 

klo 12.00 mennessä sihteerille sähköpostitse (emilia.s.miettinen@gmail.com). 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Ruuskanen                                                              Emilia Miettinen 

pj.                                                                                         sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmi Rantala                                                                    Seija Laakso 

jäsen                                                                                    jäsen 

 

 

 

 

 

 



Liite 1. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


