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Tiivistelmä Kyläkumppani plus –hankkeen saavutuksista

Kolmivuotinen hanke (2015 - 2018d eheyt liitoskunnista 
syntyneen Pieksämäen yhtenäiseksi kaupungiksi.

Asukkaille pilotoitii haikkeessa uusia osallisuudei kaiavia, jotka toimivat molemmii 
suuitaisiia yhteyksiiä kyliei ja kaupuigii välillä. Nämä osallisuudei kaiavat, pilotoidut 
kumppaiuuspöydät todetii hyödylliseksi iiii asukkaille ja kyläyhdistyksille kuii 
virkamieskoieistoi päätöstei valmistelijoille. Pöytä pidetii myös eri teemojei kautaa 
vapaaehtoistoimiiiai ja palvelujei saavutetavuudei pöydät saatii aikaai. 

Pöydistä tuli pysyvä toimiitamuoto Pieksämäei kaupuikiii vuodei 2017 alusta. 
Pieksämäei kumppaiuuspöytämalli oi otetu käytööi mm. Savoiliiiassa ja Varkaudessa. 
Kiiiiostusta tähäi uuteei osallisuudei kaiavaai oi ollut paljoi eripuolilla Suomea.

Haikkeei myötä kaupuigiihallitus oi kokooituiut liitoskuitei alueella. Eiiei kokousta 
asukkailla oi ollut mahdollisuus keskustella hallituksei kaissa ajaikohtaisista asioista. 

Kuitalaistei osallisuudei vahvistamiseksi haike ja Pieksämäei kaupuiki pitvät yhdessä 
kolme kaikille avoiita tulevaisuusfoorumia.  Matalai kyiiyksei työpajoissa asukkaat, 
yritäjät, päätäjät ja kaupuigii työitekijät kohtasivat.

Pajojei tarkoitukseia oi luoda yhteistä tulevaisuudei iäkymää. Foorumeista tehdyt 
raportt löytyvät sähköisessä muodossa Pieksämäei kyliei ja kaupuigii verkkosivuilla.

Osallisuudei parissa oi tehty erityispilot Nuorisovaltuusto Pistoi kaissa ja sei myötä 
syityiyt esitys oi julkaistu videomuodossa Pieksämäei kaupuigii YouTube-kaiavalla 
iimellä ”Paskamäki” ( https://oututbe//XF5XFsU-yneo ).

Haikkeessa toteutetii yhdessä Etelä-Savoi maakuitaliitoi aluesuuiiitelui kaissa 
kokeilu, jossa tavoiteeia oli korostaa maiietyötä alueei eliivoimaisuudei lisäämisessä. 
Kokeilualueeia oli Jäppilä ja siellä tehty eläväi liitoskuiiai resept löytyy liiteaiieistosta 
(liite 1).

.
Jäppilääi syityi eitstei ja uusiei tapahtumiei vuosikello sekä uusia toimiitamuotoja sekä 
kyläläistei yhteiiei tahtotlai poiiistus, kahvila Tahoi Cafe.

Pieksämäei kumppaiuuspöydistä oi tehty sähköiiei esitys ja se löytyy Pieksämäei 
kaupuigii YouTube-kaiavalla iimellä ”Pi/ksämä/n ktmppanttspöodäu”b

Pieksämäei eläviei kyliei iäkyvyydei paraitamiseksi haikkeessa tehty kuvaesitys ja se 
löytyy Pieksämäei kaupuigii YouTube-kaiavalla iimellä ”Pi/ksämä/n koläu” 
( https://oututbe//5XFUqfDddU0 )b

https://youtu.be/zXF5X8U-nbQ
https://youtu.be/FHXUZqfDdU0
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Tapahtumakaupuiki Pieksämäei tukevoitamiseksi haikkeessa kehitetii kolmea 
kylätapahtumaa, valmeiiuksei raport löytyy liiteaiieistooi liitetystä loppuraportsta (liite 
2).

Haikkeessa vahvistetii Pieksämäei kyläorgaiisaatota, joka osaltaai vahvist kaupuigii 
yhteeikuuluvaisuuta ja yhteistyöi mahdollisuuksia. Haikkeei aikaia perustetii 
eisimmäiiei Pieksämäei taajamiei asukasyhdistys Naarajärvi 76850 ry. 

Kylätoimiiiai haasteeia oi ollut järjestöjei moiiiaisuus verratuia väestöi väheiemiseei
ja ikääitymiseei. Pieksämäei Vaiajai kylällä halutii yhdistää voimat ja siellä lopetetii 
kyläi urheiluseura Vaiajai Vauht ja maa- ja kottalousseura sekä rekisteröimätöi yhdistys 
Vaiajai kylätoimikuita. Kyläläiset perustvat Vaiajai kylä ryai toukokuussa 2017, muta 
saivat sei rekisteröityä vasta joulukuussa. 

Vaiajai kyläi aktivisuus oi omiaai vahvistamaai myös haikkeei aikaia syityiytä ruoka- 
ja tlausraviitolaa Waiajai Kukkoa.

Uusiei vapaaehtoistei löytämiseksi haike autoi kolmea kylää.  Palvelui tuot 
Vuoleikoskei Omakylä Oy.

Haikkeelle haetii kahdest jatkoaikaa ja haike päätyi 11.5.2018.
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LOPPURAPORTTI  14.5.2018

1 Toteuttajan nimi

Pieksämäei kylät ry. Koko kaupuigii asukastoimiiiai katojärjestö oi perustetu 2012 ja 
päätyiyt Kyläkumppaii plus hhaike oi jo toiiei yleishyödylliiei haike, jota yhdistys oi 
halliiioiiut. 

Koko kuiiai kokoiiei kyläyhdistys oi vielä harviiaisuus Suomessa.
Pieksämäei kylät ry sai Etelä-Savoi maakuitaliitolta Etelä-Savoi parhaat 2015 hpalkiiioi 
aisioistaai kylätoimiiiai kehitämiseksi.

Pieksämäei kylät ry pit 8.9.2017 ylimääräisei yleisei kokouksei ja muut siiiä iimeisä 
Pieksämäkeläiset ryaksi. Aloite tähäi tuli Pieksämäei kaupuigii asukkailta. Asukkaat kokivat 
tärkeäksi myös kaupuigiiosiei asioidei eteeipäii viemisei eikä yhdistyksei iimei halutu 
rajoitavai tätä toimiitaa.

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kyläkumppaii plus hhaike, 7886

3 Hankekuvauksen tiivistelmä

Pieksämäei kyliei asukkaidei ja kaupuigii yhteistyöi tivistämiiei kokeilujei kauta sekä 
verkkojulkaisui tekemiiei. Osallisuudei ja eläviei kyliei kehitämiiei koht parempaa, 
yhteistä Pieksämäkeä.

Kyläkumppaii plus hhaikkeella kehitetääi uusia osallisuudei toimivia kaiavia Pieksämäei 
kyliei asukkaidei ääiei kuulumiseksi. Kylillä oi tehty kyläsuuiiitelmia, joita tehdääi koko 
ajai lisää sekä olemassa olevia päivitetääi. Nyt oi tarpeei kehitää väyliä, joilla 
kyläsuuiiitelmatyö johtaisi asukaslähtöisempääi Pieksämäei kehitämiseei.

Haikkeessa kokeillaai muui muassa mitei uudet yhteistyöpöydät voisivat toimia lisäiä 
edustuksellisei demokratai järjestelmässä. Kehitämistyössä selvitetääi, millä tavalla 
asukkaat, päätäjät ja kaupuigii työitekijät voisivat kohdata paremmii.

Niii asukkaat kuii kaupuigii keskeiset päätäjät ja työitekijät ovat todeiieet, etä 
yhteistyöi syveitämiseei oi tarveta. Siiiä oi hyötyiäkökulmaa ja sellaiseei työhöi ollaai 
sitoutuieita.

Kyläkumppaii plus hhaikkeessa syityy verkkojulkaisu, jossa käy ilmi kyliei ja kuiiai välisei
yhteistyöi oigelmat ja mahdollisuudet.
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Lisäksi haikkeei aikaia vahvistetaai Pieksämäei kyliei verkostoa.

Kyliei kehitämisellä ja koordiioiittyöllä oi aloitetu jos siltojei rakeitamista 
Kyläkumppaii-haikkeessa 2012 - 2011. Haluamme jatkaa Pieksämäei asukaslähtöistä 
kehitämistyötä, sillä te oi vasta alussa ja kaikki ovat työhöi sitoutuieita. Tämäi yhteistyöi 
tivistämiseei ja syveitämiseei tarvitsemme Leader -rahoitusta.

4 Hankkeen toteutus raportointijaksolla

4.1 Hankkeen tavoitteet

1. Yhteistyöi kehitämiiei Pieksämäei kyliei ja kaupuigii keskei sekä uusiei 
toimiitamalliei luomiiei

2. Sähköiiei tetopaket luodusta mallista
3. Kyläorgaiisaatoi vahvistamiiei ja uusiei vapaaehtoistei metsästys kylätoimiitaai
1. Vetovoimaisempia kylätapahtumia
5. Sähköiiei kyläesite
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4.2 Hankkeen toimet ja tulokset

4.2.1 Yhteistyön kehittäminen Pieksämäen kylien ja kaupungin kesken sekä uusien 
toimintamallien luominen.

Mitä ja miten se tehtiinn
Haikkeessa oi käyiiistety kumppaiuuspöytei kehitämiiei. Pöytä oi kolmeilaisiaa

A) Paikkaperusteisia 
-> Eitsei Pieksämäei maalaiskuiiai, Jäppiläi ja Virtasalmei kumppaiuuspöydät

B) Asialähtöisiä 
-> Palvelujei saavutetavuudei kumppaiuuspöytä

C) Yleishyödylliiei 
-> Vapaaehtoistoimiiiai kumppaiuuspöytä

Perusperiaate pöydissä A ja C oi, etä sei kokooikutsuja oi keskeiiei virkamies ja 
osallistujat asukkaita. Käsiteltävät asiat ovat molemmille osapuolille ajaikohtaisia, 
valmisteluvaiheessa tai siiie toivotuja asioita.

Pöydässä B osallistujat ovat eri orgaiisaatoidei edustajia, kokooikutsuja kutei edellä.

Pieksämäei kumppaiuuspöytei kehitämistä oi toteutetu Maaseutupolitikai ieuvostoi 
Maiei ja Kuitaliitoi Kuitademokrataverkostoi kaissa. Molempiei kaissa oi tehty tivistä 
yhteistyötä.

Pieksämäei kumppaiuuspöytei ideaa oi esitelty valtakuiiallisessa kumppaiuuspäivässä 
sekä Kuitaliitoi tulevaisuusfoorumissa Helsiigissä.

Kumppaiuuspöytei kehitämisei kummiia toimii Ruralia-iisttuuti vararehtori Torst 
Hyyryläiiei ja kumppaiuudei asiaituitja Kari Kaigaspuita.

Kyliei pöydäi toimiitaperiaate käy ilmi seuraavasta kuvastaa



Kyläkumppani plus –hanke 7886
LOPPURAPORTTI TOUKOKUU 2018
Pieksämäkeläiset ry sivu 7 / 23

___________________________________________________________________________________________________________

Kumppaiuuspöydät ovat kokooituieet haikkeei aikaia seuraavast

• Jäppiläi kumppaiuuspöytä 6 kertaa. 
• Virtasalmei kumppaiuuspöytä 1 kertaa. 
• Eitsei Pieksämäei maalaiskuiiai kumppaiuuspöytä 6 kertaa. 

Ed/llä mainiutill/ ktmppanttspöodill/ un vtud/ll/ 201s suvittt vi/lä kulm/ 
kukuunutmisuab

• Vapaaehtoistoimiiiai kumppaiuuspöytä oi yhdistyiyt Palveluidei 
saavutetavuudei kumppaiuuspöytääi syksyi 2017 aikaia. Pöytä eiiät 
kokooitua 10 kertaa. 

• Palvelujei saavutetavuudei kumppaiuuspöytä oi kokooituiut 8 kertaa.

Vuodei 2015 aikaia keskeisiitä kumppaiuustyötä oli kerätä asukkaidei iäkemyksiä 
Pieksämäei kaupuigii säästötalkoista. Käytömeioista tuli säästää yli seitsemäi miljooiaa 
euroa. Työ aloitetii toukokuussa 2015 kutsumalla keskustelutlaisuuteei kyliei asukkaat ja 
kaupuigii taloudei tasapaiiotamistyöi poliitiei ryhmä. 

Tämäi jälkeei kesäi aikaia kerätii ideoita mahdollisista säästämiskohteista kolmessa 
asukastlaisuudessa ja asiaa käsiteltii myös kyläkokouksissa. Kerätyjä idoita jalostetii 
kyliei toimijoidei työpajassa ja ie esiteltii keskeisille poliitsille päätäjille. Esitykset 
lähetetii myös kaikille halliitokuiiille ja lautakuitei puheeijohtajille. 

Joulukuussa 2015 valtuusto päät säästöraamit ja halliitokuiiat saivat itse päätää 
toimeipiteidei yksityiskohdista. Asukkaat pääsivät mukaai kumppaiuudei iimissä 
mietmääi päätetyjei säästökohteidei toteutustapaa. 

Haike järjest asukasiltoja ja kokouksia, jossa asukkaidei iäkemykset kirjatii valmistelui 
tueksi. Säästötoimeipiteidei valmisteluui osallistui lähes sata asukasta. Pieksämäei tapaa 
valita säästökohteet oi käytety esimerkkiiä Kuitaliitoi julkaisemassa Osallisutva 
etdj/uuinti ktnnassa ja maaktnnassa -ykirjassa. (liite 9.).

Haike järjest talvella 2016 kaksi tlaisuuta, jossa eisimmäisessä perehdytii kuitalaii 
uudistuksei osallisuudei mahdollisuuksiii. Tilaisuudessa avatii päätäjille ja aktivisille 
asukkaille uudei kuitalaii vaikutusta päätökseitekooi sekä sei valmisteluui. Toiseei 
päivääi kutsutii kyliei aktivisia asukkaita ja kaupuigii poliitsia päätäjiä mietmääi 
keskusteluyhteydei paraitamista asukkaidei ja päätäjiei välille. 

Ryhmiei työskeitelyi tulokseia esitetii useita uusia tapoja tehdä yhteistyötä sekä avata 
asukkaille mahdollisuuksia vaikutaa paremmii kaupuigii päätökseitekooi. Esimerkiksi 
päätetii esitää kaupuigiihallitukselle kokoustei pitämistä eitsissä kuitakeskuksissa.

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite9.pdf
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Kumppaiuuta oi kehitety myös yritämällä
ratkaista maaseudui ikääityviei
hoivatarveta tuomalla Pieksämäelle
kaisalaistyöi ajatusta. Yhteistyössä
Pieksämäei kaupuigii sosiaalitoimei kaissa
järjestetii asiasta tedotustlaisuus. 

Lisäksi olemme olleet aktivisessa yhteistyössä
Ttkikuiri/n kasvauts -ytedotushaikkeei sekä 
Ttkikuirahankk//n kaissa. Haikkeidei
päämääräiä oi koulutaa koriei kasvatajia
sitei, etä koria voitaisiii tulevaisuudessa
käytää vaihustei tukeia kotoia
selviämisessä.

Kumppaiuuspöytei aisiosta syksyllä 2017
Pieksämäei kaupuiki aloit kaikilla lämpimillä
kylätaloilla toimivai ikäihmisille suuiiatui
Ikäliikkujat kerhotoimiiiai. Kerhot
kokooituvat joka toiiei viikko kahdei tuiiii
ajai ja ie ovat osallistujilleei maksutomia.
Osallistujat päätävät kerhokertojei sisällöi ja toimiiiai tarkoitukseia oi aktvoida 
osallistujia sekä liikkumaai etä luomaai sosiaalisia koitakteja. Kerhoi vetäjäiä toimii 
Pieksämäei kaupuigii fysioterapeut. Ryhmiä toimi talvei aikaia yhteeisä viidellä kylällä.

Kumppanuuspöytä Pieksämäen kaupungin vakiintuneeksi käytännöksi

Pieksämäei kumppaiuuspöytä oi otetu vakiiituieeksi käytäiiöksi kaupuigii 
osallisuusmeitelmäiä. Kaupuigiivaltuusto hyväksyi halliitosääiiöi marraskuui 2016 
kokouksessaai.

 Kumppaiuuspöydät kirjatii halliitosääiiöi kohtaai ”12 § Vaikutamismahdollisuudet” 
seuraavasta

”Katptnki utk// Ktnualain 22 §:n mtkaisua astkkaid/n, järj/suöj/n, paikallisohdisuosu/n, 
uppilaiuusu/n, oriuosu/n ja mtid/n sidusrohmi/n uma-yaluitt/isua asiuid/n sttnnitt/lta ja 
valmisu/lta, juka kusk// kuku ktnnan uai s/n usa-yalt//n k/hittämisuäb  /n/u/lmänä 
vuidaan käottää /simb ktmppanttspöouääb Tarvitta/ssa uäuä uuiminuaa kusk/vau uark/mmau 
pääuöks/u u/k// katptnginhalliutsb”

Vuodei 2017 alusta Pieksämäei kaupuiki iimesi Pieksämäei kyliei kumppaiuuspöytei 
vetäjäksi kaupuigii kehitysjohtaja Kari Koistisen. Kevääi 2017 aikaia häi estyi 
suoritamasta tätä tehtävää, jotei vetovastuu palasi takaisii Pieksämäei kylille. Tämäi 
jälkeei kumppaiuuspöytei kokooikutsumisesta oi vastaiiut kyläasiamies yhdessä 
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kaupuigiihallituksei puheeijohtajai Arto Sepposen ja hyviivoiitkoordiiaatori Merja 
Norontauksen kaissa.

Vuodei 2018 aikaia kumppaiuuspöytei pöytäkirjat päätetii julkaista iiterietssä 
Pieksämäei kaupuigii iiteriet-sivuilla samassa kaiavassa kuii kaupuigii muidei 
lautakuitei päätöksetkii ( www.pieksamaki.f/paatokseiteko/pieksamaei-kylat/ ).

Vapaaehtoistoimiiiai kumppaiuuspöydäi vetäjä, kaupuigii vapaa-aikalautakuiiai 
esitelijä, Seutuopistoi rehtori Päivi Majoiiei lähestyi syksyllä 2017 kaikkia pöytääi 
osallistuieita ja ilmoit toimiiiai lakkaavai sekä muutuvai osaksi palvelujei 
saavutetavuudei kumppaiuuspöytää.

Palvelujei saavutetavuudei pöytää (iimi vaihtui vuoiia 2018 Palveluidei ja järjestöjei 
kumppaiuuspöytä) vetää kaupuigii hyviivoiitkoordiiaatori Merja Noroitaus.

Pieksämäei kylät ja kumppaiuudei kehitämiiei Kyläkumppaii plus hhaikkeessa olivat 
vuoiia 2017 ehdolla valtakuiiallisei demokratapalkiiioi saajaksi. Palkiiioi avulla 
halutaai kiitää kaisalaisyhteiskuiiai toimijoita, pyritääi lisäämääi tetoa 
kaisalaisyhteiskuiiasta sekä löytämääi hyviä käytäitöjä aktivisei kaisalaisuudei 
tukemiseksi. Pieksämäellä toteutetu kumppaiuusmalli päätyi kilpailussa fiaaliii, muta 
palkiiiot meiivät Ouluui, Turkuui ja Helsiikiii.

Asukaskahvilat

Vuosiei 2017 ja 2018 aikaia oi
aktvoitu myös kaupuigiiosia
mukaai toimiitaai. Keväällä
2017 pidetii Keski-Cafe
-kahvilassa ilta, jossa miettii
Pieksämäei kyliei tulevaisuuta
Kyläkumppaii plus haikkeei
päätytyä. 

Tässä tlaisuudessa asukkaat
esitvät toivomuksei yhdistyksei
iimei muutamisesta sekä
kaupuigiiosiei toimiiiai
aktvoimisesta.

Elokuussa 2017 järjestetii Koitopuistoi alueei asukkaille ilta Teboilii kahviossa. Iltaai 
osallistui 12 heikilöä.

Maaliskuussa 2018 järjestetii kaksi valokuituiltaa yhteistyössä Mikkelii Puheliiyhdistyksei 
kaissa. Tilaisuuksista eisimmäiiei järjestetii Pappilaipelloi sekä Viljelyksei alueella ja 
toiiei Tahiiiiemessä. Tilaisuuksiii osallistui yli 80 heikilöä. 

http://www.pieksamaki.fi/paatoksenteko/pieksamaen-kylat/
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Suoremmai keskusteluyhteydei rakeitamiseksi kaupuigii virkamiestei ja asukkaidei 
välille käyiiistetii joulukuussa 2017 kaisaikahvila toimiita. Eisimmäiseei kahvilaai 
saapuivat jututetavaksi hyviivoiitkoordiiaatori Merja Noroitaus sekä eliikeiioasiamies 
Kai Andersin. 

Vuodei 2018 syksyllä järjestetääi kaksi kaisaikahvilaa, joista toiseei osallistuvat vt. 
kaupuigiijohtaja ja kaupuigiihallituksei puheeijohtajat.

Muut toimenpiteet

Haikkeessa oli sovitu tehdä kaksi pilota eri-ikäistei
osallisuudei paraitamiseksi.

Pieksämäei vaihusieuvostoi kaissa toteutetii
maaliskuussa kuitavaalipaieeli. Vaihusieuvostoi
edustajat olivat pohtieet etukäteei keskeisiä ikäihmisiä
kosketavia vaalikysymyksiä. Vaalipaieeli sai hyväi
vastaaiotoi, osallistujia oli paikalla yli 60! Tilaisuus
todetii tärkeäksi sekä hyväksi toimiitatavaksi eiiei
vaaleja.

Nuortei kaissa tehty osallisuuskokeilu saatii
päätökseei huhtkuussa. Operaato Paskamäki -työpaja
pidetii 25.2.2017. Pajassa iuoret pohtvat omaa
suhdetaai Pieksämäkeei ohjaaja Janne Heinosen
opastuksella. 

Haikkeei aikaia oi toteutetu kolme
tulevaisuusfoorumia, joissa kohtasivat eri toimijat. Tulevaisuusfoorumiei lähtökohtaia oli 
tarjota kaikille kiiiiostuieille mahdollisuus keskustella yhdessä keskeisistä tulevaisuudei 
teemoista. Kiiiiostus tlaisuuksia kohtaai oi ollut hyvä ja osaiotajat aktivisia. 
Tulevaisuusfoorumit ovat omalta osaltaai olleet luomassa avoiita keskusteluilmapiiriä sekä 
lisäiieet asukkaidei vaikutusmahdollisuuksia. Tilaisuudet järjestetii yhteistyössä 
Pieksämäei kaupuigii kaissa. Raportt löytyvät liiteaiieistoista (liite 3.).

Haikkeei puiteissa oi pidety 
päätäjätapaamisia, joissa 
paiiotetii kuitalaistei 
osallisuudei merkitystä ja 
kyliei kehitämistä sekä käyty 
keskustelemassa eri 
halliitokuitei virai- ja 
toimeihaltjoidei kaissa.

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite3.pdf
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Pieksämäkeläiset ry oi vuodei 2017 lopussa ollut aktivisest mukaia Pieksämäei kaupuigii
uudei strategiai kirjoitamisessa järjestämällä erilaisia tlaisuuksia, joissa järjestöjei ja 
asukkaidei iäkökulmat saadaai mukaai uuteei strategiaai. Samalla rakeiietii 
yhteistyötä myös poliitstei toimijoidei kaissa.

Pieksämäei kaupuigii liikuitatoimi oi rakeitaiut vuosiei
2016 ja 2017 lähiliikuitapaikat sekä Naarajärvelle etä
Virtasalmelle. 

Virtasalmella liikuitapaikai toteutuksessa yhteistyössä
liikuitatoimei kaissa vastasi Virtasalmei Liois Club. 

Lähiliikuitapaikkojei suuiiitelussa ja toteutuksessa oi otetu
alueei asukkaat hyvii huomiooi ja he ovat tehieet osai
rakeiiustöistä talkoilla. 

Kesällä 2018 Jäppilääi rakeiietaai lähiliikuitapaikka, joika
laitehaikiitoihii asukkaat voivat vaikutaa kertomalla
iiterietssä suoritetussa kyselyssä mielipiteeisä laiteista.

Liikuitapaikat oi suuiiatu kaikei ikäsille asukkaille, jotei
laiteet oi haikitu palvelemaai eri ikäistei ihmistei tarpeita. 
Osa rakeiiustyöstä toteutetaai kyläläistei toimesta talkoilla.
Näii saadaai kokoiaiskustaiiuksia pieiemmäksi ja samalla rahalla voidaai haikkia 
moiipuolisempia laiteita asukkaidei käytööi.

Pieksämäei vapaa-aikalautakuita haikkii vuodei 2018 aikaia uudet istuimet 
Kultuurikeskus Poleeiiii. Asukkaat kutsutii koeistumaai tarjolla olleet kolme eri 
tuolimallia sekä kertomaai mielipiteeisä iiistä eiiei haikiitapäätöstä. Lautakuita päätyi 
tlamaai Poleeiii saliii koeistumisessa eiitei ääiiä saaieei mallii.
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4.2.2 Sähköinen tietopaket luodusta mallista

Mitä ja miten se tehtiinn
Tietopaketi kuvituksesta vastaa pieksämäkeläiiei taitelija Marjaaia Valve.  Sähköisei 
tetopaketi tekiisestä toteutuksesta vastaa Pieksämäei kaupuigii Mediapaja. 

Tietopaketvideooi oi kootu lyhyest tetoa pöytei taustasta ja toimiitaperiaateesta.

Tietopaketi työstöä kumppaiuuspöydistä oi tehty vuodei ajai. Video valmistuu 
toukokuui 2018 aikaia ja se julkaistaai Pieksämäei kaupuigii YouTube-kaiavassa iimellä 
”Pieksämäei kumppaiuuspöydät” (wwwboutute/bcum/wauch?v=mD-yoXSeaJKs). 

4.2.3 Kyläorganisaation vahvistaminen ja uusien vapaaehtoisten metsästys 
kylätoimintaan

Mitä ja miten se tehtiinn
Haikkeei avulla pyritii etsimääi uusia vapaaehtoisia kylätoimiitaai sekä halutii 
vahvistaa Pieksämäei kyläorgaiisaatota. Toimeipiteiksi valitii Vapaaehtoistoimijoidei 
metsästys -koulutus ja Vapaaehtoistyöi kumppaiuuspöytä. Kumpaakaai toimeipidetä ja 
toimiitatapaa ei ole aiemmii kokeiltu Pieksämäellä. Lisäksi Pieksämäei seurakuita sekä 
Pieksämäei kaupuiki otvat käytööi sähköisei Vapaaehotstyö.f palvelui.

Vapaaehtoistoimijoiden metsästys

Vapaaehtoistei metsästykseei valitii yleisellä haulla kiiiiostuieita kyliä, valmeiiukseei 
valitii Porsaskoskei, Veietmäei ja Vaiajai kylät. Valmeitajaksi valitii Vuoleikoskei 
Omakylä Oy, vastuuheikilöiä Ville Pisto.

Vapaaehtoistei metsästys alkoi Ville Pistoi ohjauksessa toukokuussa 2016, jolloii häi viet 
mukaia olevilla kylillä useammai päiväi tutustuei kyliii, kyliei toimijoihii sekä heidäi 
haasteisiiisa. Kartoituksei jälkeei pidetii yhteeisä viisi työpajaa, joissa kylät kävivät 
aihepiireitäii läpi omai kyläisä toimiitaa ja haasteita. 

Työpajojei välillä oli jokaisella kylällä tehtäviä, jotka syveisivät työpajassa opitua tetoa ja 
muutvat teoriai käytäiiöksi. Kyläläiset osallistuivat aktivisest työpajoihii. He kokivat 
siellä saadut opit hyviksi ja omaa iäkökulmaa avartaviksi. Haasteellisiita oi ollut muutaa 
teoria käytäiiöksi sekä uusiei kylätoimiiiai toimiitatapojei käytööi otamiiei. Kylät 
sitoutuivat syvälliseei itsetutkiskeluui ja muui muassa aikaa vieviii kylähaastateluihii. 
Kyläläistei itse toteutamat haastatelut jatkuvat haikkeei päätytyä kesällä 2018. 

Uusiei vapaaehtoistei löytämiiei osoitautui arvioitua vaikeammaksi. Pidetyt yleiset 
tlaisuudet kokosivat hyvii väkeä, muta talkootöihii oli vaikeampaa saada uuta 
iiiostuiuta väkeä. Uusia vapaaehtoisia mukaai toimiitaai kuiteikii löytyi jokaiselta 

https://www.youtube.com/watch?v=mf-8zSbaJKs
https://www.youtube.com/watch?v=mf-8zSbaJKs
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kylältä mukaai toimiitaai yhteeisä 11 heikilöä, vaikka eiemmäikii heikilöitä olisi 
mukaai toivotu. Yhteistyö osa-aika asukkaidei ja mökkiläistei kaissa oi viriämässä.

Porsaskoskelaiset oiiistuivat lisäämääi yhteistyötä läheisei Niskamäei kyläi kaissa. 
Niskamäki oli eläiyt pitkääi hiljaiseloa eiiei haiketa. Kylät ovat pitäieet useita yhteisiä 
tapahtumia vuoroiperääi kummallakii kylällä. Lisäksi Porsaskoski tarjoaa kylätaloaai 
Niskamäkeläistei käytööi. Yhteistyö oi virkistäiyt molempiei kyliei toimiitaa sekä 
aitaiut uusia ideoita kylätapahtumiei toteutukseei. Myös uusia talkoolaisia oi saatu 
mukaai tapahtumia toteutamaai.

Vaiajai kylällä kypsyi haikkeei aikaia päätös yhdistää väheievät voimat. Kylällä toimi 
kolme eri seuraa samojei heikilöidei pyöritämäiä. Vaiajai kyläläiset päätyivät 
lakkautamaai kaikki seurat ja perustamaai uudei Vaiajai kylä ryai.

Omakylä Vuoleikoski Oyai laatma loppuraport löytyy liiteaiieistoista (liite 1.).

Vapaaehtoistyön kumppanuuspöytä ja muu yhteistyö

Järjestöjei ja kaupuigii yhteistyötä pyritii haikkeessa lisäämääi vapaaehtoistyöi 
kumppaiuuspöydäi kauta. Pöydäi kokooikutsujaksi kutsutii Pieksämäei Seutuopistoi 
rehtoriia ja kultuurikeskus Poleeiii johtajaia työskeitelevä Päivi Majoinen. Häi toimii 
myös esitelijäiä vapaa-aikalautakuiiassa.

Pöydäi ja haikkeei yhteistyöi aisiosta Pieksämäelle otetii käytööi vuodei 2017 alusta 
Kirkkopalvelujei kehitämä vapaaehtoistyo.f -verkkosivusto. Järjestöt voivat etsiä sivustoi 
avulla talkoolaisia omiii tarpeisiiisa. Sei käytö oi järjestöille ilmaista. Sivustoi 
käytöopastuksesta järjestetii kaikille avoii perehdytystlaisuus. Pieksämäellä sivustoi 
käytökulut maksavat Pieksämäei kaupuiki ja Pieksämäei seurakuita.

Vapaaehtoistyöi kumppaiuuspöytä kokooitui haikkeei aikaia ioii 10 kertaa. 
Parhaimmillaai pöydässä oli vajaa 20 osallistujaa. Vaikka järjestöillä oi samat pulmata väki 
väheiee ja vaiheiee, talkoolaisiii tai varsiikaai johtokuitatyöskeitelyyi ei tahdo löytyä 
tekijöitä, iiii seurojei väliiei yhteistyö ei vielä suuremmii lisääityiyt. 

Elokuussa 2017 vapaaehtoistyöi kumppaiuuspöytei toimiita lakkasi ja se yhdistetii 
osaksi Palveluidei ja järjestöjei kumppaiuuspöytää. Jo vuodei 2018 alussa oi osa 
järjestöistä kaivaiiut yhteistä työmuotoa kehitämääi järjestöjei yhteistoimiitaa. 
Yhteistyötä viritellääi uudelleei vuodei 2018 aikaia.

Pieksämäei kaupuigii, Pieksämäei seurakuiiai sekä Pieksämäei järjestöjei yhteistyö oi 
puolestaai kehityiyt hieiost. Tässä muutamia esimerkkejäa

- Pieksämäei Seudui Liikuita ry rakeitaa luoitoreitstö Vedeijakajaa Pieksämäei 
kaupuigille.
- Jäppiläi kylät ry ja asukasyhdistys Naarajärvi 76850 ry ylläpitävät alueeisa iuorille iuortei
iltoja kaupuigii kaissa tehdyllä sopimuksella.

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite4.pdf
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- Paltasei kyläyhdistys ja Pieksämäei Haapakoskei Kyläyhdistys vakiiiiutvat 
ikääityieidei kyläkerhotoimiiiai pysyväksi palveluksi kylille. Terveydeihoitajat muui 
muassa kävivät aitamassa iifueissarokotuksia kylätalokerhoissa. Yhteistyötä 
kylätalokerhoissa tehdääi siis seurakuiiai ja kaupuigii kaissa. 
- Virtasalmi-yhdistys tekee kaupuigii kaissa yhteistyötä ylläpitämällä Kylätaloa, Moiiii 
leirikeskusta, Korsua sekä Periiiepuistoa.

Kyläorganisaation kehitys

Haikkeei aikaia perustetii eisimmäiiei Pieksämäei taajama-alueei asukasyhdistys, 
Naarajärvi 76850 ry. Yhdistys oi mukaia kumppaiuuspöytei työskeitelyssä ja Pieksämäei 
kylät ryai hallituksessa. Yhdistys valitii Pieksämäei vuodei kyläksi 2017. Haike autoi 
uudei yhdistyksei perustamista pitämällä yleisiä asukasiltoja ja perehdytämällä uudet 
toimijat Pieksämäei kyliei ja kaupuigii tlaiteeseei.

Lisäksi Pieksämäelle perustetii kaksi uuta maaseudui kyläyhdistystäa

Vaiajai kylällä kylätoimikuita, paikalliiei urheiluseura ja maa- ja kottalousseura 
lakkautetii. Näidei tlalle yhdeksi kyläi toimijaksi perustetii Vaiajai kylä ry. 
Perustamiskokous pidetii toukokuussa 2017 ja yhdistys rekisteröitii joulukuussa 2017.

Piskuiiei viidei heigei Telataipaleei kylä Pieksämäei Naarajärvei eteläosasta perust 
omai kyläyhdistyksei talvella 2017.
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4.2.4 Vetovoimaisempia kylätapahtumia

Mitä ja miten tehtiinn

Haikkeei periiteisessä tedotuskaiavassa,
kyläkirjeessä, etsimme kiiiiostuieita kylätapahtumia
kehitämisei pariii. Tulleidei hakemustei perusteella
tapahtumajärjestäjiei ammatlaistei ja
projektpäälliköi muodostama kolmiheikiiei työryhmä
valitsi kylätapahtumiei kehitämiseei kolme kylääa

 Naarajärvi (Kaitla soikooi)
 Siikamäki-Peiposjärvi (Nostalgiailtamat)
 Paltaiei (uusi Radai varrei väkeä -tapahtuma)

Valmeiiuksesta järjestetii tarjouskilpailu ja valituksi
tuli pieksämäkeläislähtöiiei kultuurituotaja Suvi
Liukkonen. Valmeiius toteutui 2016 kevääi-syksyi
aikaia.

Valmeiiuksei seuraukseia Nostalgiailtamiii valmistui uusi 
tapahtumakoisept ja Kaitla Soikooi tapahtumalle 
löydetii ratkaisuja alkutaipaleei oigelmiii ja hahmotetii 
paremmii tapahtumajärjestämisei koko kuvaa. 

Paltaselle kehitetii kokoiaai uusi Radai varrei väkeä 
-tapahtuma. Tapahtuma järjestetii eisimmäisei kerrai 
10.6.2017 valtakuiiallistei Avoimet kylät tapahtumai 
yhteydessä. Päiväi aikaia professori Marko Lamberg ryhtyi 
keräämääi osallistujilta tetoa radasta ja sei merkityksestä 
alueelle. Tiedoikeruuta oi jatketu ja alueei vaihojei 
asukkaidei muistoja taltoidaai edelleei. 

Kylätapahtumiei kehitämisestä pidetii prosessii alussa
lehdistötlaisuus. Asiasta uutsoi Pieksämäei Leht ja Läisi-
Savo.

Valmeiiuksei tarkempi seloste löytyy liiteaiieistoista (liite
2.).

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite2.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite2.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite2.pdf
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Elävä joulukalenteri osa kylätapahtumien kehittämistä

Kylätapahtumia kehitetii myös uudei Eläväi joulukaleiterii myötä. Joulukuussa 2016 sekä
2017 järjestetii kumpaiakii 21 tapahtumaa ja tempausta eripuolilla Pieksämäkeä. 

Elävääi joulukaleiteriii
ilmoitautui eisimmäiseiä
vuoiia perät 19 kokoiaai
uuta tapahtumaa. Hyväi
vastaaiotoi ja palauteei myötä
elävää joulukaleiteria toivotaai
Pieksämäei jouluiodotukseei
myös jatkossa. 

Projektssa iiiostetii kyliä
mukaai tedotamalla ja
ideoimalla yhdessä. Toteutuksei tekivät kyläläiset itse. Joulukaleiteria maiiostetii 
kaupuikilehdessä, sähköisessä tapahtumakaleiterissa sekä sosiaalisessa mediassa. 
Tapahtumissa kävi molempiia vuosiia yli 2 000 heikeä.

Elävästä joulukaleiterista pidetii 
marraskuussa lehdistötlaisuus, asiasta 
uutsoivat Läisi-Savo, Pieksämäi Leht ja 
Savoi Saiomat.

Hyviei kokemustei iiioitamaia tapahtumat
järjestetii myös vuoiia 2017. 

Uutuuteia mukaia olivat mm. joulukahvit kaupuigii toimiheikilöidei kaissa ja Koiriei 
joulukulkue. Koiriei joulukulkue sai paljoi julkisuuta sekä osaiotajia. Kiiiiostuksei ollessa 
iäii suurta, Elävä joulukaleiteri oi tarkoitus toteutaa myös vuoiia 2018.

Tarkemmii eläväi joulukaleiterii tapahtumiii voit tutustua liiteaiieistossa (liite 5.).

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite5.pdf
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Muut toimenpiteet

Syyskuussa 2015 osallistutii Lokaali h valtakuiialliset kyläpäivät -tapahtumaai Raahessa. 
Pieksämäkeläiset hakivat tapahtumassa kumppaiuuksia sekä yhteistyötä eri puolilla Suomea
toimiviei kyläyhdistystei kaissa. 

Edustajamme etsivät iäkyväst yhteistyökumppaieita 
teemalla ”Savolaisilla haku päällä” sekä järjestvät 
kylätoimijoille kaksi Speed datig  -tapahtumaa. Tempaus
herät paljoi huomiota ja loi yhteyksiä kyläyhdistyksiii, 
jotka olivat kiiiiostuieita samoista teemoista. Samalla 
iiformoimme kylätoimijoita haikkeessamme 
toteutetavista toimeipiteistä, joihii toivoimme 
tarjouksia eri toimijoilta.

Kylätapahtumiei kehitämiseksi oli tarkoitus järjestää 
kaikille kylille myös markkiioiittempaus liija-
autokierrokseia, muta valmeiiukseei ei tullut 
riitäväst osallistujia eikä tlaisuuta pidety.

Kyliei ja kaupuigii asukkaidei välisei
yhteistyöi lisäämiseksi vuoiia 2017
marraskuussa järjestetii Jäppilääi ja
Peiposjärvelle suuitautuva liija-
autoretki. Tapahtumasta saadui
palauteei iiioitamaia vuoiia 2018
huht h toukokuussa vastaavat liija-auto
retket suuiiatii Virtasalmelle, Jäppilääi
sekä Pieksämäei läitsiii kyliii.
Pieksämäei torilta lähteieet liija-
autoretket paikallisoppaiieei saivat
hyväi vastaaiotoi ja toimiitaa tullaai
jatkamaai tulevaisuudessakii. Moielle
kaupuikilaiselle kyliii sekä iiidei
elämääi tutustumiiei toi esiii aivai
uusia iäkökulma ja tutustut heidät
kyliei moiipuoliseei palvelutarjoitaai. Kokemus paikallisoppaaia toimimisesta aitoi 
oppaille uudei iäkökulmai omaai kylääi. Retkille osallistui yhteeisä 106 heikilöä.
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4.2.5 Kyläesite

Mitä ja miten tehtiinn

Pieksämäei elävistä kylistä tehtii sähköiiei esitys ja se oi julkaistu Pieksämäei kaupuigii 
YouTube-kaiavassa. Esitys löytyy YouTubesta Pieksämäei kylät -hakusaialla.

Kyläkirjeessä ja haikkeei verkkosivulla sekä Pieksämäei kylät ryai hallituksei kokouksissa ja
muissa kyläkokouksissa pyydetii kyliä kartoitamaai kuvauskohteita. Kartoituksei avulla 
kuvauspaikkoja ja aiheita kertyi pitkälle yli 100.

Kohteidei valokuvaajaksi valikoitui Pieksämäei Kamerat ry. Yksitäisille kuvaajayritäjille 
kuvaushaaste oli mahdotoi toteutaa. Kameraseurasta kuvauksiii osallistui ioii puolet 
seurai väestä (25 jäseitä). Kohteita kuvatii kyläläistei avulla kaikkiia ieljäiä 
vuodeiaikaia keväästä 2016 talveei 2017. Kuvia kertyi lähes 10 000 kappaleta. 
Kuvaustlaiteissa kyliei asukkaat toimivat paikallisiia oppaiia sekä tarvitaessa avustajiia. 
Samalla he iäkivät omai kyläisä uudella tavalla valokuvaajai iäkökulmasta ja oppivat 
huomaamaai paremmii omai kyläisä erityispiirteet.

Kameraseura rajasi kuvista reilut 100 kuvaa, joista kyläläiset kahdessa työpajassa valikoivat 
esitykseei tulevat 102 kuvaa ja laitoivat kuvat mieluisaai järjestykseei.  Valmiii esityksei 
rakeisi kameraseurai Seppo Hynninen Virtasalmelta. Esitykseei sävelsi musiikii ”Kuiioi 
taissi” Taavi Kervinen.

Kuvakavalkadi Pieksämäei elävistä kylistä löytyy Pieksämäei kaupuigii YouTube-kaiavalta. 
Esityksei eisi-ilta oli Kyläkumppaii plus -haikkeei päätöstlaisuudessa 26.1.2017 
Kultuurikeskus Poleeiissa. Kuvateoksesta oli iso jutu Savoi Saiomissa 29.1.2017.
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4.2.6 Hankeen päätöstilaisuus

Kyläkumppaii plus -haikkeei päätöstlaisuus järjestetii Kultuurikeskus Poleeiissa 
27.1.2017. Haikkeei eisimmäiiei päätymispäivämäärä oli 15.1.2017. 

Haikkeelle päätetii hakea jatkoa toukokuui 2017 aikaia. Koska jatkohakemusta ei ollut 
jätety eikä sille ollut tullut vielä vahvistusta, Pieksämäei kylät ry päät toimia aiemmii 
laaditui aikataului mukaisest ja järjestää päätöstlaisuudei huhtkuussa.

Lehdistötlaisuus ja kahvitarjoilu oli järjestety eiiei varsiiaista juhlaa. Kahvitlaisuuta 
värit soitollaai Pieksäi Pelimaiiiei sekä Pieksämäei Harmoiikkakerhoi soitaita. Alueei 
kaikki päälehdet olivat saapuieet haastatelemaai toimijoita. Tilaisuus saikii hyvii 
palstatlaa lehdistössä.

Tilaisuus herät suurta mieleikiiitoa. Paikalle saapui ioii 150 heikilöä seuraamaai 
haikkeei tulostei esitelyä. 

Tilaisuudessa puhuivat HTT Timo Halonen Mikkelistä teemalla ”Maiie muutaa eliivoimai 
vetovoimaksi” ja tutkija Ritva Pihlaja ”Koht kumppaiuusyhteiskuitaa”. Lisäksi Jäppiläi 
kyläi asukkaat esitelivät omai maiietyöisä tuloksia. 

Päätöstlaisuudessa eisi esityksei saivat videot Eläviei kyliei kuvateos ja Operaato 
Paskamäki. Lisäksi Vaiajai kylä asukkaat esitvät Vapaaehtoistei metsästys koulutuksei 
yhteydessä saioitamaisa laulu. Haikkeei työitekijä Vuokko Jaakkola esiteli haikkeei 
tuloksia.

Tilaisuus oli lämmiiheikiiei ja siiiä tuotii hyvii esiii haikkeei tavoiteet, haikeei aikaia 
tehdyt toimeipiteet sekä aikaai saadut tulokset. 

Haastetakii sekä tekemätöitä työtä jäi, jotei tämä joht jatkoajai hakemiseei haikkeelle. 
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4.2.7 Palkinnot 

Valinta vuoden valtakunnalliseksi maaseututoimijaksi 2017

Pieksämäei kylät ry esit Järvi-Suomei kylät ryalle kyläasiamies Vuokko Jaakkolaa 
valtakuiialliseksi maaseututoimijaksi 2017. Järvi-Suomei kylät ry puolsi esitystä Suomei 
kylätoimiita ryalle. Valiita julkaistii Maaseutuparlameitssa Leppävirralla 2.92017.

Perusteluissa maiiitaai mm. ”Jaakkulan uoön utluks/na un Pi/ksämä/ll/ sonuonou 
valuaktnnallis/stikin m/rkittävä ohu/isuoöurganisaatiu s/kä posovä supimts-y ja 
m/n/tt/louapa koli/n ja Pi/ksämä/n katptngin välill/b Xän un ulltu vahvasti mtkana 
jttrrtttamassa astkkaid/n usallisttd/n mall/ja ja vahvisuamassa lähid/mukratiaab Vtukku 
un primts muutturi, juka saa umalla uuiminnallaan ja /sim/rkillään mttukin innusutmaan ja 
siuututmaan asiuihinb”

Ehdokkuus demokratiapalkinnon saajaksi

Pieksämäei kylät ja kumppaiuudei kehitämiiei Kyläkumppaii plus -haikkeessa olivat 
ehdolla valtakuiiallisei demokratapalkiiioi saajaksi 2017. 

Pieksämäei kumppaiuus päätyi kilpailussa fiaaliii, muta palkiiiot meiivät Ouluui, 
Turkuui ja Helsiikiii.
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5. Hankkeessa toteutettu materiaali

Haikkeei toimeipiteistä oi tedotetu aktivisest lehdistötedoteilla. Aktivisei 
tedotamisei aisiosta oi saatu ruisaast iäkyvyytä eri medioissa myös radiossa iiii 
paikallisest kuii yli maakuitarajojei. Liiteaiieistosta löytyy ruisaast lehtjutuja haikkeei 
toteutuksei ajalta (liite 6.).

Yhdistykselle oi päivitymässä uudet kotsivut www.pieksamakelaiset.f sekä Facebook-sivut,
jotka ovat olleet ahkerast haikkeei käytössä.

Liiteistä löytyy myös muuta materiaalia, jota haikkeei aikaia oi toteutetu.

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite6.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/
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6 Hankkeen toteutuneet kustannukset ja ohjausryhmä

Oheisesta taulukosta näkyvät hankkeen toteutuneet kustannukset:

Haikkeelle asetetu talkootyötuiteitavoite saavutetii jo vuoiia 2016 eli talkootyötuiteja
oli vuodei loppuui meiiessä kertyiyt 1.705 tuita, joka ylit jo haikkeelle asetetui 
talkootyötuitei tavoiteei. Haikkeei loppuajalta 2017 - 2018 talkootuiteja ei ole kirjatu 
aktivisest ylös, muta arvioimme tuoia aikaia tehdyi ioii 920 tuita talkoita. Talkootöidei
tekemiiei jatkui koko haikkeei ajai aktiviseia, sillä Pieksämäei kyliei asukkaat olivat 
hyvii sitoutuieita haikkeei toteutamiseei.

Omarahoitusosuudei rahalliiei osuus kerätii kokooi tekemällä lisää talkoita. Rahoitusta 
saatii järjestämällä Veturitorii Päivätaisseja, koiserteja, myyjäisiä, hoitamalla Veturitorii 
iaulakkopalvelua sekä arpajaisilla. Pieksämäei kyliei asukkaat ovat olleet aktivisest 
mukaia mahdollistamassa haikkeei toteutumista. Näitä omarahoitusosuudei keräämiseei 
käytetyjä talkootyötuiteja kertyy haikkeei ajalta arviolta 2.600 tuita.

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Peter Hartwig, Pieksämäei kylät ry 
Ohjausryhmän jäsenet
Aissi Gyither, Veej´jakaja ry toimiiiaijohtaja
Erkki Huuppoiei, Pieksämäei kaupuigiihallituksei puheeijohtaja
Heikki Häkkiiei, Veietmäei maa- ja kottalousseura ry
Mervi Liituiei, Pieksämäei kylät ry 
Leeia Maaiiiei, Jäppiläi kylät ry 
Marja-Riita Merjola, Virtasalmi-yhdistys ry 
Pirkko Pätyiei, Osuma-haike, projektpäällikkö
Lota Salmiiei, Lähipalveluosuuskuita Jeesi 
Heikki Skytä, Tapahtumaverkko ry
Kimmo Hyykoski, Pieksämäei kaupuiki yritysasiamies 2015 - 2017
Kai Aidesii, Pieksämäei kaupuiki yritysasiamies alkaei syksy 2017

Ohjausryhmä kokooitui haikkeei aikaia kolme kertaa. Ohjausryhmäi jäseiille lähetetii 
haikkeei aikaia sei edistymisestä sekä toimeipiteistä tedoteita.

YHTEENSÄ

Palkat
Vuokrat             677,79 € 
Ostopalvelut             285,95 €             558,71 € 
Matkakulut             500,98 €             608,09 €             538,95 €             568,26 € 
Muut kulut

1XbXb201X -y 
31b7b2016

1bsb -y 
31b12b2016

1b1b -y 
31b3b2017

1b4b -y 
31b12b2017

1b1b -y 
14bXb201s

 55 235,31 €  19 132,33 €  11 026,02 €  26 803,52 €  25 266,26 €  137 763,44 € 
 5 506,65 €  1 957,18 €  1 116,26 €  1 168,00 €  10 425,88 € 

 6 817,96 €  13 117,85 €  1 505,19 €  22 345,99 € 
 3 999,25 €  6 215,53 € 
 8 321,11 €  1 901,63 €  1 286,27 €  7 691,98 €  1 192,37 €  20 699,39 € 

 73 351,30 €  30 643,08 €  14 595,38 €  48 860,09 €  30 000,38 €  197 450,23 € 
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7. Liitteet

Lupptrapurtin jak/ltv/rsiun liitt//u löouoväu n/tisuä uh/isia linkk/jä klikkaamallab Liitt/id/n 
avaamin/n /d/llottää siis laitt//lua uuimivaa n/tohu/ottäb 

Liite 1. Eläväi liitoskuiiai resept, Jäppilä

Liite 2. Vetovoimaisempia kylätapahtumia -raport, kultuurituotaja Suvi Liukkoiei

Liite 3. Pieksämäei Tulevaisuusfoorumii loppuraport

Liite 1. Vapaaehtoistei metsästys -loppuraport, Omakylä Vuoleikoski Oy

Liite 5. Luetelo eläväi joulukaleiterii tapahtumista

Liite 6. Valikoituja lehtleikkeitä haikkeei ajalta

Liite 7. Esimerkkejä haikkeei aikaisista ilmoitusmateriaaleista.

Liite 8. Kuvakollaasi haikkeei ajalta

Liite 9. Osallistuva budjetoiit kuiiissa ja maakuiiissa, Kuitaliitoi julkaisu

http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite9.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite8.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite7.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite6.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite5.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite4.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite3.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite2.pdf
http://www.pieksamakelaiset.fi/loppuraportti/liite1.pdf





