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3. Tulevaisuusfoorumi vol. 3 Veturitori 14.11.2017  
YHTEENVETO TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYSTÄ 
 
Huomioita pöytien keskusteluista  
Asioita joita koettiin tärkeäksi : 
 

1. Luontomatkailun kehittäminen ja siihen panostaminen - ammattimaista markkinointia 
tarvitaan esim. Vedenjakajan Reitistö - Pieksämäeltä löydettiin monta mielenkiintoista 
liikuntapaikkaa, jotka kaipaavat kehittämistä  
 
2. Pieksämäestä ikäihmisten ihannekaupunki - vanhuksille suunnattujen palvelujen 
kehittäminen ja näkyväksi tekeminen  
 
3. Yhdistysten ja järjestöjen kokeminen kaupungin näkökulmasta tärkeinä 
yhteistyökumppaneina - järjestökoordinaattori organisoimaan yhteistyötä  
 
4. Markkinointiin ja tiedottamiseen panostaminen - tiedottajan palkkaaminen toteuttamaan 
monikanavaista tiedottamista - kaupungin imagon parantaminen - asukkaiden, päättäjien ja 
virkamiesten tapaamiset tärkeitä; kumppanuuspöydät, kahvit  
 
5. Koulutuksen säilyttäminen ja kehittäminen - sosiaali- ja yrittäjyyspainotteinen lukio – 
sosiaalialan osaamisen hyödyntäminen tärkeää - kyläkoulujen säilyttäminen  
 
6. Tiestön kunto - kaupungin vaikutettava maakuntatasolla, että tiestön kunnostukseen 
alueella panostettaisiin esim. valtatie 23 ja Jäppilän tie  
 
7. Kaupungin keskeisen sijainnin hyödyntäminen - etätyökaupunki; valokuituyhteydet 
kuntoon myös haja-asutusalueella - logistisesti keskeisen sijainnin hyödyntäminen  
 
8. Start up -yrityksiin panostaminen - kunnan panostus koulutuksen ja tilojen muodossa - 
nuorien ja pitkään toimineiden yrittäjien treffit elinkeinotoimen järjestämänä yhteistyön 
mahdollisuuksia sekä vanhojen liiketoimien jatkajia  
 
9. Kehitetään myös kyliä ei vain taajama-alueita - palvelujen vieminen haja-asutusalueelle  
 
10. Viihtyvyyden lisääminen - aseman seutu kuntoon on kaupungin käyntikortti - kaupungin 
kauneus ei välity kaupungin läpi ajaville matkaajille – videointi, digimarkkinointi  
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TYÖRYHMÄKOHTAINEN TARKEMPI RAPORTTI 
Edellä oleva listaus on yhteenveto sihteerien merkinnöistä. 
Seuraavana jokaisen työryhmän sihteerin tekemät merkinnät työryhmänsä 
työskentelystä. 
 
Työryhmä 1 Elinvoiman lisääminen  
Ehdotettuja toimenpiteitä: 
 
Luonnon ja elinympäristön myönteiset vaikutukset ja sen hyödyntäminen, markkinointi 
Ammattilaiset työstämään markkinointimateriaalia –ehdottomasti. Harrastusmahdollisuuksien 
lisääminen. GreenCare –yritykset, Vedenjakaja-reitti!!! Hyvä!!!  
Vapaa-ajan investoinnit ja lapsiperheet, majoituskapasiteetin lisääminen Puuttuu kunnon hotelli. 
Syrjäkylille viikkovuokraktiloja. Tieasiat kuntoon. Majoitustoiminta ei ole kunnan perustehtävä.  
Pieksämäen profiloituminen etätyökaupunkina. Virat ja asiantuntijat valuvat yliopistokaupunkeihin. 
Pieksämäen tulee profiloitua vihreänä, rauhaisana rantatonttisena asemapaikkana ja tulevaisuuden 
koulututulle väestölle joka arvostaa pienten kaupunkien etuja. Kuitu joka paikkaan. VR Lisävuoroja 
myös Haukivuori ja LIevestuori. Valokuitu myös syrjäseudun ranta-alueille.  
Asukasluvun lisäämiseksi kiintiöpakolaisia Tämä polkee suomalaisten palkkatasoa  
Sijainnin hyödyntäminen; Liikuntapaikkojen tarjoaminen naapureille, ja muita hyvinvointipalveluja  
Sivityspalvelujen ja koulutuksen turvaaminen paikkakunnalla, kulttuuri, vapaa-aika ja 
harrastusmahdollisuudet Hyvinvointilukio, sosiaalipainotteinen ja yrittäjäpanostuksella 2. asteen ja 
amk varmistaminen, sivistyksen ja koulutuksen turvaaminen esimerkiksi erikoistumalla vaikka 
hyvinvointilukio  
Lapsiperheiden palvelujen kehittäminen ja monipuolinen harrastustoiminta Konkretiaa tarvitaan, 
miten?  
Näkyväksi tekemistä, ammattilainen töihin tekemään videoita hyvinvointipalveluista, markkinointi 
Markkinoinnissa hyödynnettävä moderneja työkaluja maineen parantamiseksi, some ensisijaisena. 
Brändi tulee ansainta, kuntapäättäjät yhteiskuntakoulutukseen  
Pieksämäestä hyvinvoinnin osaamiskeskus (Monialainen keskus, Suomen parhaat kuntatoimijat,  
opettajat, hoitajat ja palvelut myyntiin)  
Paikkakunnan brändin määrätietoinen kehittäminen Markkinoinnissa hyödynnettävä moderneja 
työkaluja maineen parantamiseksi. Some essisijaisena. Bränsi tulee ansaita. Kuntapäättäjät 
yhteistoimina koulutukseen. Kunnan elinvoima on yleispätevä ja ei kerro aidosti kunnan kyvystä 
selvitä tulevaisuudesta. Lapsiperheiden palvelujen kehittäminen ja monipuolinen harrastustoiminta  
Start up –yritystksiin panostaminen Kunnalta tukea koulutusta ja tiloja  
Lentokenttä Pieksämäelle Harrastuskäytön lisäämistä. Kuka alkaa yrittämään kun ei ole kunnan 
perustehtävä.  
Kuntalaisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kunta näkee em. voimavarana ja 
yhteistyökumppanina esim. järjestöt ja vapaaehtoiset. Yhteistoiminnallisuutta tuettava myös 
taloudellisesti  
Paikkakunnan vahvuuksien, mm. luonnon ja luontoreitistöjen markkinointi, visualisointi ja 
kuvaaminen.  
Videointi jne. Markkinoinnin ammattilaiset työstämään markkinointimateriaalia- ehdottomasti.  
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Työryhmä 2 Hyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen sekä hyvinvointierojen 
kaventaminen  
Ehdotettuja toimenpiteitä:  
 
Osaamisen ja kulttuurin edistäminen  
- Kyläkoulu ja kirkonkylien koulut on pidettävä toiminnassa. On myös harkittava jo suljettujen 
uudelleen avaamista, varsinkin siinä tapauksessa, että niiden sulkeminen ei ole tuonut perusteena 
olleita säästöjä.  
- Kyläkoulut vaikuttavat kylien elämään, vireyteen ja elinvoimaisuuteen laajemminkin.  
- Koulukyytien matkaan ja kestoon täytyy kiinnittää huomiota. Matkat ja kuljetusajat eivät saa venyä 
liian pitkiksi.  
- Digitaalisien oppimisympäristöjen kehittämiseen pitäisi panostaa. Tämä vahvistaa myös pienempien 
koulujen mahdollisuuksia.  
- Hoivapalvelualan koulutusta voisi nostaa nykyistä enemmän esiin. Pieksämäellä on siinä vahvaa 
osaamista.  
- Vapaan sivistystyön ja kulttuurin painoarvo hyvinvoinnin vahvistajana tulisi saada näkyviin 
toimenpideohjelmassa vahvemmin.  
- Nykyään varsinkin nuoret arvostaa kulttuuria ja sen monipuolisuutta. Vaihtoehtoja pitää olla.  
Elinympäristön kehittäminen  
- Tehdään Pieksämäestä Suomen paras kaupunki ikäihmisille. Tämä tarkoittaa käytännössä paljon 
erilaisia asumismalleja ja palveluja ikäihmisille sekä tasokkaat terveyspalvelut. Myös 
esteettömyyteen on panostettava.  
- Ikäihmisten yhteisöasumista olisi edistettävä Pieksämäellä. Esimerkiksi entisen kaupungintalon 
rantaan voitaisiin rakentaa vanhusten kylä, jossa on pieniä omakotitaloja tai rivitaloja erityisesti 
ikäihmisille suunnattuna. Kyseessä voisi olla myös kerrostalo, jonka alakerrassa on terveys- ja muita 
palveluja asukkaiden tarpeisiin. Toisaalta myös Nikkarilassa tai Vangasjärven rannalla voisi olla hyviä 
kohteita, jos entisen kaupungintalon ranta halutaan varata muuhun virkistyskäyttöön ja 
asuntorakentamiseen.  
- Arkkitehtuurin ”rajojen” rikkominen, värien ja valojen lisääminen varsinkin talviaikaan kun on 
pimeää on kannatettavaa. Kaupunki pitäisi saada kiinnostavaksi ja eläväksi. Samaan aikaan olisi 
lisättävä tiedotusta tapahtumista.  
- Digitaaliset palvelut edellyttävät toimivaa infrastruktuuria kuten esimerkiksi valokuituverkkoja myös 
kylille ja haja-asutusalueelle. Toimivat yhteydet luovat pohjaa myös uusien hyvinvointipalvelujen 
kehittämiselle.  
Ennalta ehkäisevien ja varhaista tukea tarjoavien palvelujen kehittäminen  
- Hyvinvointipalveluja pitäisi kohdistaa täsmäiskuina sinne, missä ihmiset asuvat eli myös 
maaseudulle ja haja-asutusalueille. Vaihtoehtoisesti pitäisi järjestää kyytejä palvelujen piiriin 
pääsemiseksi.  
- Vanhuksille voisi suunnata kylätalkkaripalveluja, esimerkiksi joko palvelusetelin kautta tai 
yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tavoitteena on, että asukkaat saavat asua kotona niin pitkään kuin 
mahdollista.  
- Yksinäisyyttä pitäisi lievittää. Esimerkiksi pitäisi perustaa sosiaaliset, viihtyisät kokoontumistilat, 
jossa asukkaat voivat tavata toisiaan ja ”parantaa maailmaa”.  
- Vedenjakajareitistö ja siihen liittyvät ulkoilupalvelut edistävät hyvinvointia vauvasta vaariin. Reittejä 
voisi rakentaa jopa lisää ja koota yrittäjiä siihen rinnalle toimimaan. Green Care/Luontohoiva -
yrittäjiä voisi koota verkostoksi tuottamaan palveluja reitistön yhteydessä.  
- Konkreettisia mittareita tarvitaan kuntalaisten hyvinvoinnin mittaamiseen. Esimerkiksi 
kansalaispalautetta ja hoitoon pääsyaikoja voisi seurata.  
- Jalkakäytävät voisi hiekoittaa vain toiselta laidalta, jotta potkurilla voi kulkea toista reunaa.  
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- Turvallisuuden tunne on yksi tärkeimpiä asioita, kun havitellaan uusia asukkaita. Ei kukaan halua 
muuttaa jonnekin, jossa apu on tunnin matkan päässä.  
Paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen  
- Asukkaiden mielipiteiden kuuleminen, kyselyt ja tapahtumat sekä toimiminen niiden mukaan ovat 
tärkeitä asioita. Kumppanuuspöytätoimintaa tulee jatkaa. Kahvi- ja keskustelutilaisuudet asukkaiden, 
virkamiesten sekä päättäjien kesken ovat hyviä keinoja.  
- Tiedottamista ja keskustelua asioista pitäisi lisätä.  
- Kaupungin johtohenkilöt (viranhaltijat ja luottamushenkilöt) on saatava osallistumaan 
yleisötilaisuuksiin esimerkin vuoksi. Kaupungin keskeiset viranhaltijat antavat kasvot kaupungille. 
Pienillä eleillä on kokoaan isompi merkitys.  
- Lähiruoka ja sen tuotanto kiinnostaa myös monia – oman kylän tuotteet ovat tärkeitä!  
Muita huomioita  
- Yöpäivystys takaisin Pieksämäelle (Yöpäivystys loisi turvallisuuden tunnetta varsinkin lapsiperheiden 
arjessa. Toisaalta onko se liian kallis suhteessa siitä saatavaan hyötyyn?)  
- Kaupunkiin tarvitaan edullinen majoituspaikka nuorille reppureissaajille. Esimerkiksi entinen 
kaupungintalo voisi olla yksi vaihtoehto. (Kuka maksaa remontin? Onko siellä terveellistä yöpyä?)  
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3. ALUEKEHITTÄMISEN MAHDOLLISTAVA KUNTATALOUS  
Ehdotettuja toimenpiteitä: 
 
1. Itsenäinen kunta ja kasvava väestö  
- edistetään yrittäjyyttä  

- luonnon hyödyntäminen  

- rannassa olevan hotellin hyödyntäminen  
 

2. Vee´njakajan reitistön laajempi markkinointi  
- Partaharjun ja Nikkarilan luonnon mainostaminen  

- uutisointi valtakunnallisesti  

- sovittava ylläpidosta, ei pelkästään talkoovoimin  

- sovittava kustannuksista  

- rakennusten kunnossapito  
 

Kommentti: paremmat maastopyöräilyreitistöt kuin Tahkolla  
60 kilometriä kaikkiaan maastoa.  
Markkinointi sähköiseen mediaan.  
3. Kaupungin näkyvyysimago, kaupunki keskellä järvimaisemaa = järvi keskellä kaupunkia  
- esim. kyltti Pieksämäen Veturitallit  

- esim. Pieksämäen viirit lipputankoihin  
- vaikutus matkailuun ja matkailu vaikuttaa kuntatalouteen  
 
4. Kehittää myös kyliä, eikä vain taajama-alueita  
- halutaanko kunta, että ihmisiä asuu myös maaseudulla  
 

5. Nettiyhteyksien toimivuus myös kylille  

- Eri lailla toimii eri kylillä  

 
6. Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen helpommin ympärivuotisiksi asunnoiksi  
- rakennusjärjestys huomioisi ja helpottaisi muutosta  
 

7. Terveys- ja hoivapalveluja, -matkailua  
- jotain erikoisia hoivapalveluja, joku erikoisterveyskeskus tai hyvinvointikeskus  
 

8. Kaikki kehittäminen on lähdettävä Pieksämäkeläisistä itsestään  
 
9. Pieksämäestä seniorikaupunki  
- jotain repäisevää tehtävä  
 

10. Tiet kuntoon  
- turvallisuuskysymys  
 

Lomakkeiden keinot / ratkaisut:  
1. Kaupungin näkyvyys – Imago / Imuvoima -> Matkailu  
2. Kaupunki keskellä järvimaisemaa = Järvi keskellä kaupunkia, eikä osata hyödyntää  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Vahvasti samaa mieltä enemmistö, vain muutama Samaa mieltä  
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Vapaa sana  
Mm. yritysten brändäyksessä upean luonnon hyödyntäminen (esim. TESLA)  
Kaupungin brändäys päivitettävä tämän vuosikymmenen tarjoamille edukkuuksille.  
3. Vedenjakajareitistön laajempi markkinointi / julkisuus koko valtakunnan tasolla  
4. Kaupungin kiinnostus -> ylläpito ja huolto  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Vahvasti samaa mieltä enemmistö, vain muutama Samaa mieltä Vapaa sana: Asiaa!  
Reitistöä tulee markkinoida aggressiivisesti. Hotelli luontomatkailijoille 4 – 5 tähden hotelli.  
Partaharju, Nikkarila jo ovat? 
5. Itsenäinen kunta, väestönkasvu, työpaikat  
6. Yrittäjyyden edistäminen  
7. Paikalliset nähtävyydet -> huolenpito -> markkinointi  
Keskeinen vaikutus rastit: Vahvasti samaa mieltä.  
8. Hyväkuntoisten eläkeläisten houkuttelu Pieksämäelle asumaan edullisesti.  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Vahvasti samaa mieltä enemmistö, Samaa mieltä yksi ja Neutraali kaksi.  
Vapaa sana:  
Voi olla vaikea tehtävä! Vanhusten talo, jossa mahdollisuus ostaa esim. lääkäri-, kampaamo-, ym. 
palveluja.  
9. Valokuituverkot koko kunnan alueella  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Vahvasti samaa mieltä enemmistö, Neutraali kaksi ja En osaa sanoa yksi.  
Vapaa sana:  
Kylät!  
Ehdoton edellytys etätyöskentelylle.  
Ajatus hyvä, muttei kunnan rahoilla. Yhteisöt aktivoitava rahoittamaan oman alueen verkot.  
Eikö langaton verkko käy syrjäseudulle.  
10. Motoparkin toiminnan lisääminen lunastamalla valittajien mökit pois.  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Neutraali kolme, Eri mieltä yksi.  
Vapaa sana:  
Lunastus tai ei mutta Motoparkia tarvitaan.  
11. Itsenäinen kunta / väestön kasvu / työpaikat  
12. Yritystoiminnan edistäminen  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Vahvasti samaa mieltä enemmistö, Samaa mieltä kaksi.  
Vapaa sana:  
Jotta työpaikkoja saadaan on elinkeino-ohjelmaan saatava tiukat tavoitteet minkälaisia, kuinka paljon 
yms. yrityksille markkinoidaan Pieksämäkeä.  
TESLA:n akkutehdas Pieksämäelle.  
Yritysmyönteinen ilmapiiri ja tarvittavat porkkanat suurille toimijoille.  
13. Ei painopiste. On jo kunnan tehtävä.  
Keskeinen vaikutus rastit:  
Samaa mieltä yksi.  
Vapaa sana:  
Painopiste: Kunta on elinvoimainen ja sen kasvu on turvattu.  
Keinot:  
- Kuntatalouden tasapainoinen ohjelma.  
- Yritys- ja elinkeinopolitiikkaan on talouden resurssit varattu budjetissa.  
Mittarit:  
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- Budjetissa tunnusluvut yritys- ja elinkeinotoimessa ja niiden toteuma  
- Yritysten määrä, koko ja ennuste  
14. Hyödyntää erilaisia rahoitusmahdollisuuksia; hankintoihin sponsoreita, yhteisöllisiä talkoita, 
hankerahoituksia. Kunta osa maksaja / osa rahoitus / työ muuta kautta.  
Tämä 14. keino tuli niin myöhään, joten tähän eivät ehtineet laittaa keskeinen vaikutus rasteja eikä 
vapaata sanaa.  
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Työryhmä 4 Asukkaat mukaan päätöksentekoon  
EHDOTETTUJA TOIMENPITEITÄ: 
 
1. Info tapahtumista: eri järjestöille esim. s-postilla siitä missä mitäkin tapahtuu – sähköpostilista  
- monikanavainen ja yhtenäinen tapahtumatiedotus  
- järjestökoordinaattori Veturitorilla (isäntä/emäntä), joka työskentelee ko. paikassa  
- sosiaaliseen mediaan panostaminen (facebook, instagram yms)  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
2. Keskustelutapahtumia asukkaille kahden kuukauden välein kaupungin asioista  
- tiedon välittäminen paremmaksi  
- Tietty paikka (Veturitorin takkahuone), jossa esim. päättäjät ja virkamiehet vuoroviikoin 
keskustelevat asukkaiden kanssa  
- Kuntalaisten kyselytunnin toteuttaminen uudella tavalla esim. Poleenin kahvilaan  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
3. Pieksämäen asukkaat vuokraamaan lyhytaikaisesti asuntoja isojen tapahtumien yhteydessä  
- Info-piste, jonka kautta halukkaat saisivat opastusta (myös netissä) ja tietoa asiasta ja esim. mitä 
aktiviteetteja on mahdollista harrastaa  
- Yhdyshenkilö tueksi  
- AirBnB  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
4. Asukkaille toimintaa kaupunginrantaan  
- Ideoita rannan kehittämiseen asukkailta  
• Asiasta oltiin samaa mieltä  
5. Loma-aktiviteetteja ihmisille esim. järjestöjen järjestäminä, esim. kalastus, marjastus pientä 
korvausta vastaan (esim. 5€/opastettu sieniretki)  
- kaupungin sivuille nettiin tietoa tarjonnasta  
- Järjestöille porkkanaa, jotta tapahtumajärjestäminen saadaan uudelle tasolle  
• Mielipiteet jakautuivat, mutta eniten oltiin vahvasti samaa mieltä  
6. Asukkaat aktiivisemmin mukaan kunnan kehittämiseen, voimavara mahdollistaa kunnan 
positiivisen imagon  
- vaikuttamisfoorumit  
- läpinäkyvä kuntapäätösprosessi  
- valmisteluihin mukaan  
- kuntalaispalaute  
- kuntalaisaloite  
- keskeisten toimenpiteiden tulokset  
7. Nuoret mukaan toimintaan  
- viihtyisä oma tila, jota voisivat itse sisustaa mieleisekseen ja jossa voisivat kokoontua myös 
viikonloppuisin, jotta ei tarvitse kokoontua asemalla ja kirjaston tilat eivät välttämättä sopivat  
• Asiasta oltiin yksimielisesti vahvasti samaa mieltä  
8. Rantatori + basaarialue ja vossikat rautatietorille ja uimarannalle + kahvila vaikka ponttooneilla 
sekä laavu  
- sitten ehkä kun as.luku on yli 25 000  
• Asiasta oltiin yhtä paljon sekä vahvasti samaa mieltä että samaa mieltä, muutama ei osannut 
sanoa mielipidettään ideaan. 15  
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9. Aseman seudun rakentaminen viihtyisimmäksi ja siistimmäksi, sillä siisti aseman alue toimii 
käyntikorttina – kaikilla kaupunkilaisilla toki myös vastuu siisteydestä  
- Kukka / lahjatavarakauppa asemalle sillä tavalla, että yrittäjä ottaisi vastuulleen aseman miljööstä / 
siisteydestä huolehtimisen. Voisi maksaa toimitilan vuokran ainakin osittain tällä ”työllä”.  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
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Työryhmä 5 Toimintaympäristöt yrityksille-vetovoimaa työllistymisen ja 
asumisen mahdollisuuksien parantamiseksi  
Ehdotettuja toimenpiteitä: 
 
1. Toisen ja kolmannen asteen koulutuksen säilyminen tärkeää  
- Monialainen nimenomaan. Paras ammattiin kouluttautumisen muoto olisi vapaasti valittava linja eli 
sähkö-, rakennus-, putkimies –koulutus mahdollisuus. Tulevaisuudessa moniosaaminen varmasti 
korostuu. Myös myöhemmässä vaiheessa oman yrityksen perustaminen on ”helpompaa”, kun löytyy 
valmiudet soveltaa yli rajojen. Oppiminen työn ohessa on hyvä väylä, esim. Tanskassa 
koulututkinnosta 1/3 tapahtuu koulussa ja 2/3 työssäoppimisen kautta.  
Vahvasti samaa mieltä 11 Samaa mieltä 3  
2. Ns. veturiyrityksien hyödyntäminen  
- Mm. Veturitorin monimuotoinen toiminta paikkakunnan pienyritysten kanssa.  
S-ryhmälle huomioitavaksi toiminnassaan.  
- Keskittymä veturiosaamiselle löytyy, historia löytyy, ehdottomasti pitää hyödyntää.  
Vahvasti samaa mieltä 10 Samaa mieltä 1 Neutraali 1 En osaa sanoa 2  
3. Veturiyritysten tuoma lisäarvo paikallisille yrityksille  
- Majoitusrinki portaali  
- Mönkijöiden, maastopyörien, kanoottien, kalastus yms. yhteen paikkaan netissä hintoineen; 
voidaan tilata kerralla kaikki mitä halutaan.  
Vahvasti samaa mieltä 4  
4. Alueen vahvuudet; sijainti, etäisyydet hyödyntäen  
- Yritykset tarvitsee halpoja vuokrahintoja, jotka Pieksämäeltä löytyy. Etäisyydet ei enää niinkään 
vaikuta monien toimialojen osalta, koska internet; yleistyy hoitaa välimatkat omalta osaltaan  
- Digitalisoinnin ulottaminen 4:lle kylälle  
- Sijainnista riippumattomien yritysten saaminen paikkakunnalle; moniammatilliset tiimit, 
asiantuntijatyö etänä.  
Vahvasti samaa mieltä 8 Samaa mieltä 2 Neutraali 1  
5. Palkkatyö häviää maakunnista – kuinka saadaan yrittäjähenkiset kouluttautuneet entiset 
Pieksämäkeläiset palaamaan yrittäjiksi Pieksämäelle. Kuningaskysymys meille!  
- Pieksämäen maine paremmaksi  
- Edulliset asunnot  
- Yliopistokaupungit ympärillä  
- Yritysten ja koulujen yhteistyö (rekryt, oppisopimus, harjoittelijat)  
- Jatkuva osaamisen kehittäminen yhteistyössä  
- Resurssointi, kehittämisideat esiin vuorovaikutuksessa  
- Nettiyhteydet joka paikkaan  
- Kateellinen, säästeliäs ja sisäsiittoinen markkina-alue  
Vahvasti samaa mieltä 4 Samaa mieltä 1 En osaa sanoa 1  
6. Sukupolvien kohtaaminen / yhteistyö yrittämisessä  
- Esitellään nuoria ja vanhoja yrittäjiä toisilleen; yhteiset iltakahvit  
- Edesauttaa eläköityvien yrittäjien toimivien yritysten myyntiä  
- Kunta tukee kohtaamisia – elinkeinotoimi aktiivinen  
- Verkostoituminen; miten saadaan tietoa - opitaan tuntemaan oman alueen yrittäjät (ja heidän 
tuotteensa/toimintansa)  
- Pieksämäen Yrittäjät, Etelä-Savon kauppakamarin Pieksämäen osasto ja Nuorkauppakamari voisi 
tehdä yhteistyötä tässä  
Vahvasti samaa mieltä 5 Samaa mieltä 1 En osaa sanoa 1  
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Keskusteluista poimittua:  
- Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen tärkeää  
- Hakan vuokra-asuntoihin satsaaminen  
- Pitäisi saada pelifirmoja  
- Hyvät liikuntapaikat, terveyspalvelut, edullinen asuminen houkuttelee asukkaita  
- Rantarakentaminen  
- Valmiita tontteja yrityksille  
- Koordinaattori koulun ja yrityksen välille  
- Kouluilla aktiviteettia yrityksiin päin  
- Kaupungin pitäisi panostaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin  
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Työryhmä 6 Liikuntamahdollisuudet sekä terveyden edistäminen  
Ehdotettuja toimenpiteitä: 
 
1. Pappilankalliolle täytemaalla korotetaan laskettelurinne nuorille.  
- saisi kolme rinnettä  
- yksi hissi palvelisi kaikkia  
• Mielipiteet jakautuivat vahvasti samaa mieltä, samaa mieltä ja eri mieltä kanssa, lisäksi muutama 
en osaa sanoa. Kuitenkin kanta eri mieltä vei voiton.  
2. Uhonmäen entisen laskettelurinteen kunnostus ja uusi käyttöönotto  
- lapsille ja lastenmielisille mielihyvää  
- Uhonmäen käyttöastetta kohennettava  
• Asiasta oltiin yhtä paljon sekä vahvasti samaa, että samaa mieltä.  
3. Muttilaisen kota, geologinen puisto, ympärillä siivottavaa polttopuita hankittava  
- Yhdistettävä vedenjakajareitistöön  
• Mielipiteet jakautuivat vahvasti samaa mieltä, samaa mieltä sekä neutraalin kesken, eniten 
kuitenkin oltiin vahvasti samaa mieltä.  
4. Hiekanpään puuston raivaus, tehdään iso nurmikenttä missä voi harrastaa  
- myös länsirannan metsikön raivaus  
- laavu rantaan yleiseen käyttöön  
- pukukopit siistittävä / uusittava / lisättävä  
• Asiasta oltiin selkeästi vahvasti samaa mieltä  
5. Bussikuljetus keskustasta Häkärinteelle tuetaan kuljetusta esim. viikonviikonloppuisin ja 
talvilomalla  
- vienti aamulla, haku illalla, omavastuu pari euroa.  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
6. Ensilumen latu, Aholan suoralle, Lingotaan pyöräteiltä lumet ladulle. 
• Asiaan suhtauduttiin ristiriitaisesti, mielipiteet jakautuivat vahvasti samaa mieltä, neutraalin, eri 
mieltä, vahvasti eri mieltä ja en osaa sanoa kesken, eniten kuitenkin asiaan suhtauduttiin neutraalisti.  
7. Vedenjakajan reitistölle Mustosen kierros/Kukkarojärven kierros:  
- kävellen mahdollistan myös talvella, ei pelkkiä latuja, itsetampattuja.  
- markkinoinnin tärkeys  
- yhdistetään eri luonto/nähtävyyskohteita reittiin.  
- Kivikurun reitin yhdistäminen  
- Onko mahdollista esim. ajaa kelkalla ura?  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
8. Palloiluhalli/ monitoimihalli välttämätön, tarpeeksi iso eri lajit huomioon ottaen ja riittävä 
katsomotila.  
- käyttäjä kustannukset kuitenkin pidettävä kohtuullisena, että harrastusmahdollisuudet säilyvät 
kaikilla.  
- uusien lajien/ seurojen perustaminen, nuorille mahdollisuuksia ja tapahtumia.  
- Kaupungin pitää seurata trendejä sitä kautta hyvinvointi paranee, hiihto ei kiinnosta välttämättä 
kaikkia.  
- Kaupunki voi rakentaa hallin. mutta vetäjäksi tarvitaan yrittäjä  
- Onnistuu yksityisellä operaattorilla (riskisijoittamista tarvitaan kuntaan)  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
9. kaupungin korotettava liikunta-avustuksia  
- merkittävä tahtotilan ilmaus  
10. Monipuolisten liikuntatilojen kehittäminen ja myyminen ulos  
- Turvalliset tilat  
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- Ilmalaatu  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
11. Kalevankatujen oja putkeen ja päälle kevyen liikenteen väylä  
- Esplanadi, jollaiseksi se alun perin suunniteltiinkin  
12. Melonta ja vesireitit ja uintipaikat ja laiturit niihin  
- Esteettömät, siistit, monipuoliset uimarannat kaikille  
- Ylipäätään siistit liikuntapaikat (roskikset, siistit pukukopit, wc:t jne)  
13. Pyöräilyn edistämien  
- reitit kuntoon  
- kampanjoita esim. työyhteisöille  
- pyöräilykulttuurin edistäminen  
• Asiasta oltiin vahvasti samaa mieltä  
14. Veneenvuokrausta rannoille, myös kylillä.  
- järvikalastusta matkailijoille  
15. Tupakointia vähemmäksi, huumeiden käyttö pois.  
- velttojen patistaminen/houkuttelu liikkumaan  
Vapaata sanaa pöydästä 6:  
- Liikuntahallit huonossa kunnossa, lämmitys pois päältä.  
- Mitään kiinteistöjä ei pidetä kunnossa, annetaan rapistua, entisajan talonmiehet takaisin  
- Hyödynnettäisiin aurauslunta latupohjina, keskitetään valaistus joillekin reitille esim. Uhonmäki  
- uutisointia laajemmalti, viestintää valtakunnallisesti  
- ehdottomasti uusi palloiluhalli, hallivuokrat kuitenkin pidettävä kohtuullisina eli ennaltaehkäisevää 
terveystyötä. Liikuntatilojen vuokrausajat olleet ongelmallisia tänä vuonna.  
- Liikunta-aiheiset junnuleirit, markkinointi paketteja huomioiden lapset ja vanhemmat.  
- Kiitos, että Hiekanpään kentille voi mennä milloin vain!!  
- kummi toiminta vanhuksien seuraksi  
- Miten saadaan vanhemmat ihmiset liikkumaan 
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