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1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat 

 

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 valitseminen 

 

Valittiin kaksi muistion tarkastajaa sekä mahdollista ääntenlaskijaa: Emmi ja Jorma. Muistio 

tarkastettiin heti kokouksen päätteeksi.  

 

5. Huiluuruppeemat 2023/ työryhmän perustaminen 

 

Huiluuruppeemat järjestetään perinteisesti heinäkuun toinen viikonloppu. 

 

Huiluuruppeemista on aiemmin tullut palautetta, että paikka voisi vaihdella Maaningan eri kylissä. 

Todettiin kuitenkin, että päätapahtuma on hyvä pitää kuntakeskittymässä eli kirkonkylällä.  

 

Mietittiin miten vastata kaiken ikäisten kävijöiden kysyntään. Etenkin nuorille on ollut haastavaa 

suunnata tapahtumaa. Tapahtumaa on perinteisesti suunnattu etenkin perheille ja on tärkeää 

suunnata sitä näin myös jatkossa. Myös nuoret on hyvä huomioida, mutta vetävää ohjelmaa on 

ollut vaikea saada sopivin kustannuksin.  

 

Maaningan pitäjäraadilla on vetovastuu tapahtuman järjestämisestä, mutta työtä halutaan tehdä 

yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimijoiden kontaktoimisessa on ollut aiemmin 

haasteita. Työryhmään pyritään kutsumaan ainakin alueen yrittäjät, MTK, Lions club, Martat, MLL. 

Yrittäjät kysytään mukaan olemalla yhteydessä Maaningan yrittäjät ry:hyn ja tiedottamalla 

(maaninka.fi, some), että yrittäjät voivat halutessaan osallistua suunnittelutyöryhmään ja 

toteutukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Tuotiin esille, että työryhmässä on hyvä mm. keskustella yhdistysten/yritysten tarjonnasta (ajatus, 

ettei kaikki tarjoa samaa). Lisäksi tuotiin esille, että tapahtumaan on hyvissä ajoin selvitettävä 

perinteinen traktorikulkue ja mahdolliset esiintyjät.  

 

Huiluuruppeemien tapahtumasta tehdään hyvissä ajoin ilmoitus maaninka.fi-sivuille. Ohjelmaa 

täydennetään, kun se tarkentuu.  

 

Maaningan pitäjäraadista työryhmää vetää pj. Pekka Ruuskanen, joka järjestää pääsiäisen 

jälkeiselle viikolle suunnitteluryhmän kokouksen.  

 

  

 



6. Pitäjäkokouksen järjestelyistä sopiminen, alustava ajankohta 16.4. kello 15.00 

 

Kaikkien pitäjäraatien yhteisessä kokouksessa sovittiin, että kaikkien pitäjäraatien pitäjäkokoukset 

järjestetään sunnuntaina 16.4.2023 klo 15.00. Kahvit järjestetään klo 14.30 alkaen.  

 

Maaningalla paikkana toimii Maaninkajärven koulun auditorio, paikka on jo varattu. Kahvitukset 

selvitetään mistä hankitaan. Kuopion kaupunki hoitaa ilmoitukset (verkkosivut, lehdet). Lisäksi 

pitäjäraati tiedottaa omissa kanavissa (maaninka.fi, some yms.). Materiaali tiedotukseen saadaan 

kaupungilta. Pitäjäkokoukseen pitää saada puheenjohtaja ja sihteeri (, jotka eivät voi olla ehdolla 

jäseniksi). Selvitetään ketkä he ovat.  

 

7. Maaninkaseuran yhteistyöhakemus, konsertti Maaningan kirkossa 

 

Kari Loponen on Maaninkaseuran puheenjohtajana jäävi, joten hän poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Maaninkaseura hakee Maaningan kirkossa järjestettävään konserttiin yhteistyörahoitusta yhteensä 

550 euroa. Summalla on tarkoitus kattaa järjestelykuluja (mm. matka- ja mainoskuluja). Konserttiin 

on vapaa pääsy ja näin ollen se koskee kaikkia maaninkalaisia. Hyväksyttiin hakemus. 

 

8. Käärmelahden kyläyhdistys ry:n ja Käärmelahden vanhempainyhdistys ry:n yhteistyöhakemus 

 

Käärmelahden kyläyhdistys ry ja Käärmelahden vanhempainyhdistys ry hakevat yhteistyörahoitusta 

”Kaikkien perheiden illat Maaningalla: Käärmelahdessa 26.4.” järjestettävään tapahtumaan. 

Haettava summa on yhteensä 600 euroa sisältäen alv. Summalla on tarkoitus kattaa 

iltapalatarvikkeita sadalle ensimmäiselle sekä leimapassipalkintoja lapsille.  

 

Lisäksi he esittävät, että joku pitäjäraatilainen osallistuisi tapahtumaan esim. jakamaan iltapalaa ja 

kertoisi kävijöille pitäjäraatitoiminnasta.  

 

Tapahtumaan odotetaan ainakin sataa kävijää, joten se vaikuttaa isoon osaan maaninkalaisista. 

Hyväksyttiin hakemus. Emmi ja Pekka osallistuvat tapahtumaan pitäjäraadin edustajina.  

 

9. Tiehoitokunnan jäätien yhteistyöhakemus 

 

Kari Loponen on jäävi, joten hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Wanhan Pappilan maa- ja jäätien tiehoitokunta hakee yhteistyörahoitusta yhteensä 950 euroa. 

Summalla on tarkoitus kattaa wanhan pappilan maa- ja jäätien kunnossapitokustannuksia tulevalle 

talvelle. Jäätie palvelee useita paikallisia yrittäjiä ja asukkaita. Jäätien avulla liikenne suuntautuu 

helpommin kirkonkylällä, jolloin myös paikallisia palveluita käytetään enemmän. Hyväksyttiin 

hakemus.  

 

10. Lausuntopyyntö Liikkuva Kuopio/ KulttuuriKuopio- ohjelmasta 

 

Kuopion kaupunki on pyytänyt Maaningan pitäjäraadilta lausuntoa Kuopion kaupungin 

hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen laatimiin Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio -ohjelmiin, 

jotka ohjaavat liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämisen toimenpiteitä vuoteen 2030. 



 

Pitäjäraatilaiset ovat tutustuneet ohjelmiin ja nostivat esille erityisesti sen, että tasavertaisten 

liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen on tunnistettu haasteena, mutta ohjelmassa ei käy 

kuitenkaan selvästi ilmi miten ongelmaan vastataan. Tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien 

ongelmia ovat mm. kalliit tilavuokrien hinnat ei- yhdistyksen jäsenille, kuntosalimaksut ovat isolle 

perheelle kalliit ja kaikkialla Kuopiossa ei tasavertaisesti harrastusmahdollisuuksia.  

 

Jokainen pitäjäraatilainen laittaa omat kommentit ohjelmista annetun sähköisen lomakkeen kautta.  

 

11. Avoimet kylät 2023/alustava hakemus 

 

Maaningan pitäjäraatia on alustavasti lähestytty osallistumaan avoimet kylät 2023 tapahtumaan.  

 

Maaninkalaiset kylät ovat päättäneet järjestää yhdessä Avoimet Kylät kyläjuhlatapahtuman 

lauantaina 10.6.2023. Maaningan Avoimet Kylät-työryhmä päätti ensimmäisessä 

kokoontumisessaan, että kohdekylät vaihtuvat vuosittain, ja tällä ensimmäisellä kerralla ne ovat 

Maaninkajärven länsipuoliset kylät Tuovilanlahti, Länsi-Maaningan Viitoset ja Haatala. 

 

Kylät hakevat yhdessä alustavasti 2500 euron yhteistyörahaa Maaningan Pitäjäraadilta 

tapahtumaan, jonka tarkemman sisällön, rahantarpeen ja yhdistyskohtaisen jaon kylät ilmoittavat 

myöhemmin tämän kevään aikana. Todettiin, että ohjelma pitää kuitenkin olla raadin tiedossa, 

koska yhteistyöraha myönnetään hyväksyttyjä kuluja vastaan. 

 

Haettava summa on melko suuri, huomioiden että pitäjäraadin vuotuinen budjetti kaikille 

yhteistyöavustuksille on 10 000 euroa. Keskusteltiin, että summa voisi olla esimerkiksi 500 

euroa/kylä.  

 

Hyväksyttiin, että jokaiselle kylälle voidaan myöntää enintään 500 euron yhteistyöavustus. Jokaisen 

kylän (Tuovilanlahti, Haatala, Länsi-Maaningan Viitoset) tulee antaa raadille tieto mihin raha 

käytetään seuraavaan pitäjäraadin kokoukseen mennessä. (Huom. aineisto viikkoa ennen torstaina 

klo 12 mennessä).  

 

12. Maaningan pitäjäraadin lausunto Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnalle 

 

Kari Loponen on kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajana jäävi, joten hän poistui 

kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Maaningan pitäjäraati on valmistellut Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnalle 

lausunnon koskien ehdotusta lakkauttaa Hirvilahden päiväkodin toiminta. Käytiin lausunto läpi 

kokouksessa. Maaningan pitäjäraati päätti, että se toimittaa lausunnon kasvun ja oppimisen 

lautakunnalle.  

 

Lausunto on tämän muistion liitteenä.   

 

13. Muut mahdolliset asiat 

 

Seuraava kokous on toukokuussa to 4.5.2023 klo 18.00. Kyseessä on nykyisen pitäjäraadin 

viimeinen kokoontuminen. Paikkana toimii Maaninkatalo.  



14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Ruuskanen                                    Emilia Miettinen 

puheenjohtaja                                         sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

Emmi Rantala                                           Jorma Häiväläinen 

jäsen                                                           jäsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1. 

 

 

Lausunto Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnalle koskien ehdotusta lakkauttaa 

Hirvilahden päiväkodin toiminta 

 

Kuopion kaupungin laatiman pitäjäraatien yhteisen toimintasäännön 5 § mukaan pitäjäraatien 

tehtäviin kuuluu yleinen lausunto- ja aloiteoikeus alueen palveluista - - kaupungin strategiasta sekä 

asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai 

muihin oloihin. 

 

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueessa on valmisteltu Hirvilahden päiväkodin 

toiminnan lakkauttamista kesäkuun 2023 alusta lähtien. Lakkauttamisen jälkeen Hirvilahden 

päiväkodin lapset on suunniteltu siirrettäväksi Kaislastenlahteen von Wrightin päiväkotiin. 

 

Esitys lakkauttamisesta on tehty siitäkin huolimatta, että Hirvilahden päiväkodin sekä von Wrightin 

päiväkodin kaikki hoitopaikat ovat täynnä ja lapsia on myös molempiin hoitoyksiköihin jonossa.  

 

Hirvilahden päiväkodin mahdollinen lakkauttaminen ei koskisi vain yhtä kylää, vaan se vaikuttaisi 

perheiden arjen toimivuuteen koko Kuopion länsirannan alueella; Hirvilahden päiväkoti toimii 

lähipäiväkotina Hirvilahdessa asuvien lapsien lisäksi mm. Lamperilan, Niemisjärven ja länsi-

Maaningan alueen (ml. Leinolanlahti, Kurolanlahti, Pulkonkoski) lapsille.  

 

Hirvilahden päiväkodin lakkauttaminen vaikeuttaisi oleellisesti päivähoidon järjestelyjä perheissä ja 

heikentäisi palvelujen saavutettavuutta ja oikeudenmukaisuutta koko Kuopion länsirannan alueella, 

osin siis myös Maaningalla. 

 

Päiväkodin lakkauttamisen seurauksena perheiden päivittäiset päiväkotimatkat voivat kasvaa 

useamman tunnin mittaisiksi ja reilusti yli sataan kilometriin yhden päivän aikana. Tällä muutoksella 

olisi lukuisia haitallisia vaikutuksia alueella asuville perheille, mm. seuraavia: 

- Koska alueella ei ole lainkaan tai on rajoitetusti saatavilla julkista liikennettä, pidentyneet 

päiväkotimatkat lisäisivät myös alueen yksityisautoilua, jolla olisi välitön vaikutus lisääntyneinä 

liikennepäästöinä.  

- Ajokilometrien lisääntyminen aiheuttaisi myös suoraan kustannusten nousua perheille ajassa, 

jossa kaikki muutkin kustannukset ovat nousussa. Tämä voisi heikentää alueella asuvien 

lapsiperheiden hyvinvointia. 

- Lisääntyneiden päiväkotimatkojen seurauksena myös päiväkotipäivien pituus tulisi 

todennäköisesti kasvamaan, joka vähentäisi vanhempien ja lasten yhdessä vietettyä aikaa. Tämä ei 

missään nimessä olisi lapsen etu. Vastaavasti vanhempi voi joutua tinkimään omasta työajastaan 

pitämällä lapsen hoitoajan inhimillisempänä (lyhyempänä) mutta tällä voi puolestaan olla 

vanhemmalle negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi taloudellisesti ja/tai henkisen jaksamisen 

puolesta, mikä ei puolestaan ole myöskään vanhemman ja koko perheen edun mukaista.  

- Päiväkodin vaihtuessa lapsen asuin-, elin- ja kaveripiiri muuttuu, jolla voi olla negatiivisia 

vaikutuksia mm. lapsen turvallisuuden tunteeseen ja tulevan koulutaipaleen aloitukseen. 

 

Mahdollinen Hirvilahden yksikön lakkauttaminen vaikuttaisi myös negatiivisesti Kaislastenlahdessa 

ja sen lähialueilla asuvien lasten mahdollisuuteen päästä heidän omaan lähipäiväkotiinsa, koska 

Hirvilahdesta siirrettävät lapset ohittaisivat jo jonossa olevat lapset. Tällöin jonossa olevat lapset 



joutuvat edelleen pysymään (jopa vuosia) jonossa ja kulkemaan muuhun kuin omaan 

lähipäiväkotiin, jollain heille ja heidän perheilleen kohdistuu samoja edellä mainittuja 

haittavaikutuksia.  

 

Lisäksi palvelujen alas ajaminen kuihduttaa aina muutakin alueen elinvoimaisuutta. On hyvin 

todennäköistä, että päiväkodin lakkauttamisen seurauksena Länsi-Maaningan alueelle ei muuttaisi 

uusia lapsiperheitä tai syntyisi uusia lapsia, jos alueella ei ole tarjota varhaiskasvatuksen palveluita 

kohtuullisen matkan päästä. Näin ollen Hirvilahden päiväkodin lakkauttamisella tulisi ajan kanssa 

olemaan myös negatiivia vaikutuksia Pulkonkosken alakoulun lapsimäärään, jonka mahdollinen alas 

ajaminen entisestään heikentäisi alueen elinvoimaisuutta.  

 

Maaseutualueiden elinvoimaisuuden heikkenemisellä voi olla negatiivisia vaikutuksia muun muassa 

maatalousyrittämiselle, joka on kuitenkin tärkeä osa Suomen omavaraista ruoantuotantoa ja 

huoltovarmuutta.   

 

Kuopion kaupunki on tehnyt strategian vuodelle 2030, jossa se on linjannut olevansa tunnettu 

vireistä maaseutualueista, panostavansa lapsi- ja nuorisotyöhön ja painottanut, että Kuopiossa 

lapset ovat etusijalla.  

 

Edellä mainitut seikat huomioiden, Maaningan pitäjäraadin mielestä esitystä Hirvilahden 

päiväkodin lakkauttamisesta ei tule hyväksyä.  

 

Maaningalla 16.3.2023 

 

Maaningan pitäjäraati 


