
MAANINGAN PITÄJÄRAATI                                                                                                             muistio 

 

Kokous: to 15.12.2022 klo 17.00 

Paikka: Maaninkatalo 

 

Läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet 

Pekka Ruuskanen, pj. 

Seija Laakso, vpj. 

Emilia Miettinen, sihteeri 

Merja Tolvanen 

Jukka Koskinen 

Kari Loponen 

Emmi Rantala 

Jorma Häiväläinen 

 

Varajäsenet: 

Markku Hirsaho (Jukka K. varajäsen) 

Matti Koistinen (Merja T. varajäsen) 

 

Muut paikalle kutsutut: 

Liisa Jokela, aluekoordinaattori, Kuopion kaupunki 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 

 

2. Kokouksen osanottajien toteaminen 

 

Todettiin kokouksen osanottajat ja kirjattiin heidät tähän muistioon. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Muistion tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden päättäminen 

 

Muistion tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin: Merja ja Jukka. Muistio 

tarkistettiin heti kokouksen päätteeksi. 

 

5. Esitys kuntoportaiden ja näköalatornin rakentamisesta kirkonkylän tuntumaan 

 

Paavo Valta on 24.11.2022 ottanut sähköpostitse yhteyttä Maaningan pitäjäraatiin ja 

esittänyt Maaningan pitäjäraadin keskusteltavaksi, olisiko Maaningan kirkonkylän 

läheisyydessä tarvetta ja soveltuvaa paikkaa kuntoportaille ja näköalatornille. Hän itse on 

ehdottanut mahdolliseksi sijainniksi kahta eri paikkaa Maaningan kirkonkylän 

läheisyydessä, jotka on esitetty esityslistan liitteinä. Ehdotelmaansa hän on perustellut 

muun muassa kuntoportaiden ja näköalatornin suosiolla muualla.  

 

Todettiin, että asia on ideana hyvä. Hanketta mietittäessä tulisi kuitenkin muun muassa 

tarkemmin selvittää paikka, kustannukset ja kuka paikkaa jatkossa ylläpitäisi. Hankkeen 

kustannukset ovat todennäköisesti niin suuret, että niitä ei voida toteuttaa pitäjäraatien 

yhteisestä kehittämismäärärahasta.  

 

Todettiin, että hankkeelle tarvittaisiin jokin yhdistys, joka vie asiaa eteenpäin. 

Yksityishenkilön on hankala itse viedä vastaavaa hanketta eteenpäin. Kaeskusteluissa nousi 

esille, että hanketta edistäessä kannattaisi olla yhteydessä Kuopion kaupungin 

liikuntatoimeen ja miettiä mahdollista yhteistyötä heidän kanssaan. Seija lupautui olemaan 

yhteydessä asian ilmi tuoneeseen Paavo Valtaan ja miettimään yhdessä miten asiassa 

tullaan etenemään.  

 

6. Pielalinja Oy:n yhteistyöhakemus, ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden 

vesijumppakuljetukset 

 

Pielalinja Oy on jättänyt Maaningan pitäjäraadille yhteistyöhakemuksen, joka koskee 

ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden kuljetuksia vesijumppaan Siilinjärven Fontanellaan. 

Kuljetuksia olisi tarkoitus järjestää kevään 2023 aikana yhteensä viisi kertaa. Haettava 



summa on 565,00 euroa (sis. alv). Muuten osallistujat maksavat loput kuljetuksesta 

omakustannehintaan (20,00 euroa/henkilö/sis. kaikki viisi kertaa). 

 

Samalle hakijalle myönnettiin vastaava avustus tänä syksynä. 

 

Päätettiin hyväksyä hakemus. Yhteistyön rahoitus menee pitäjäraadin ensi vuoden 

budjetista.  

 

7. Maaningan kirkonkylän asukasyhdistys ry:n yhteistyöhakemus, avantouintipaikan auraus 

 

Maaningan kirkonkylän asukasyhdistys ry on jättänyt Maaningan pitäjäraadille 

yhteistyöhakemuksen, joka koskee viime talven aurausmaksua kirkonkylän sataman 

alueella. Asukasyhdistyksellä ei ole tällä hetkellä varaa hoitaa maksua. Auraus on tehty 

mm. avantouintipaikan sekä alueella liikkuvien pilkkijöiden, hiihtäjien ja muiden jäälle 

liikkuvien vuoksi. Haettava summa on 200,00 euroa (sis. alv).  

 

Seija ja Kari jääväävät itsensä päätöksenteosta, koska he kuuluvat Maaningan kirkonkylän 

asukasyhdistykseen.  

 

Päätettiin hyväksyä hakemus. Yhteistyön rahoitus menee tämän vuoden budjetista. 

Asukasyhdistyksen tulee laittaa lasku pitäjäraadille 19.12.2022 mennessä.   

 

8. Käärmelahden kyläyhdistys ry:n yhteistyöhakemus, Käärmelahden koulun Joulunihme-

konsertti ja jouluiset kylämarkkinat 

 

Käärmelahden kyläyhdistys ry on jättänyt Maaningan pitäjäraadille yhteistyöhakemuksen, 

joka koskee 20.12.2022 järjestettävää joulutapahtumaa. Haettava summa on yhteensä 

389,00 euroa (sis. alv), jolla on tarkoitus kattaa tapahtuman markkinointia, joulupukin ja -

muorin esiintyminen sekä lapsille jaettavat joulupussit.  

 

Päätettiin hyväksyä hakemus. Yhteistyön rahoitus menee tämän vuoden budjetista. 

Kyläyhdistyksen tulee laittaa lasku pitäjäraadille 22.12.2022 mennessä. 

 

9. Länsi-Maaningan Viitoset ry:n yhteistyöhakemus, lasten pakkaspäivät 2023 sekä 

hiihtolatujen ylläpito 

 

Länsi-Maaningan Viitoset ry on jättänyt Maaningan pitäjäraadille yhteistyöhakemuksen, 

joka koskee 1) pakkaspäivän järjestämistä tammikuussa ja 2) hiihtolatujen kunnossapitoa 

keväällä 2023.  

 

Pakkapäivään haettava summa on yhteensä 350,0 euroa, jolla on tarkoitus kattaa 

makkara/keitto/kahvitarjoilu, tilavuokra ja kisojen palkinnot.  

 



Päätettiin osallistua hakemukseen 250,00 eurolla, jolla voidaan kattaa 

makkara/keitto/kahvitarjoilu sekä tilavuokra. Ehtona on, että tarjoilujen tulee olla kävijöille 

veloitukseton. Yhteistyön rahoitus menee ensi vuoden budjetista.  

 

Hiihtolatujen kunnossapitoon haettava summa on yhteensä 500,00 euroa, jolla on 

tarkoitus kattaa yhteensä neljän eri latuosuuden polttoaine- sekä palkkiokustannuksia.  

 

Todettiin alkuun, että asiassa tulisi jatkossa olla ensisijaisesti yhteydessä Kuopion 

kaupungin liikuntatoimeen. Tulevana talvena Kuopion kaupunki ei todennäköisesti 

kuitenkaan kerkeä osallistua latujen ylläpitoon tässä aikataulussa. Keskusteluissa tuotiin 

esille, että Pulkonkosken koulun vieressä on jo nykyisellään peltolatu, jota ylläpitää 

Kuopion kaupunki. Päätettiin osallistua latujen ylläpitoon enintään 300,00 eurolla. 

Yhteistyön rahoitus menee ensi vuoden budjetista. Kyläyhdistys saa itse päättää mitä latuja 

se aikoo ylläpitää.  

 

10. Keskustelua pitäjäraadin toimintavuodesta 2023 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ensi vuoden toimintamäärärahaksi 30 000,00 euroa, 

kuten aiempina vuosina. Uudet pitäjäraadit valitaan ensi keväänä. Sitä ennen on tarkoitus 

pitää kokous tammikuussa ja toinen mahdollisesti vielä sen jälkeen.  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta on to 19.1.2023, paikka Maaninkatalo klo 18.00.  

 

11. Muut mahdolliset asiat 

 

Pitäjäraadille on tullut hakemus Maaningan alueen toimijoilta Pakkaspäivien järjestämiseen 

25.1.2023 klo 15.19. Haettava summa on enintään 200,00 euroa, jolla on tarkoitus kattaa 

kaakao- ja pullatarjoilu. Päätettiin osallistua enimmillään 200,00 eurolla. Osallistumisen 

ehtona on, että tarjoilut ovat kävijöille veloituksettomat. Kustannukset menevät ensi 

vuoden budjetista.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.51. 

 

 

 

 

 

Pekka Ruuskanen                                                              Emilia Miettinen 

puheenjohtaja                                                                   sihteeri 

 

 

 



 

 

 

 

Merja Tolvanen                                                                  Jukka Koskinen 

jäsen                                                                                    jäsen 

 

 

 

 

 


