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Pieksämäen kylät ry:n Kyläkumppani plus –hankkeen yksi tavoite on lisätä kunta-
laisten osallisuutta. Menetelmiksi ovat nousseet asukkaiden ja kaupungin työn-
tekijöiden yhteiset kumppanuuspöydät, joita hankkeessa on pilotoitavana useita. 
Kumppanuuspöytien työskentelyssä on noussut vahvasti esiin tulevaisuuden suun-
nittelu yhdessä kaikkien kuntalaisten kesken.
 
Vauhtia Pieksämäen Tulevaisuusfoorumin järjestämiseen antoi myös Kuntaliitto, 
se on patistanut kuntia aloittamaan tulevaisuustyön suunnittelun viivyttelemättä.  
Taustalla on kuntien roolin muutos käynnissä olevan sote-uudistuksen myötä.
 
Tulevaisuusfoorumin lähtökohtana oli tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuus 
keskustella yhdessä keskeisistä tulevaisuuden teemoista. Teemat pohjautuivat pit-
kälti Kuntaliiton työstämiin kuntien tulevaisuuskuviin.
 
Pieksämäen Partaharjulla 6.10.2016 pidetyn Tulevaisuusfoorumin järjesti Kylä-
kumppani plus –hanke sekä Pieksämäen kaupunki. Tilaisuuden vaikuttavuuden 
vahvistamiseksi kaupungin osallistuminen nähtiin tärkeänä. Foorumin avauksessa 
Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen nosti esiin uusien työpaikkojen luomi-
sen merkityksen. Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Huuppo-
nen totesi puolestaan tilaisuuden päätössanoissa, että yhteisön esiin nostamista 
asioista otetaan koppi ja välitetään viestiä avoimesti eteenpäin.
 
Tilaisuuden markkinointi oli tehokasta: päivästä oli tietoa Pieksämäen kaupungin 
verkkosivujen etusivulla ja tapahtumakalenterissa. Kutsu lähetettiin muun muassa 
kaikille kaupungin ja Pieksämäen seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöil-
le. Foorumin mainos oli useilla eri sivuilla sähköisissä viestimissä, siitä oli paikallis-
lehdessä maksettu mainos ja asia oli esillä kyläkirjeessä ja eri kokouksissa. Lisäksi 
foorumista oli ennakkojuttuja lehdissä.

Yhteisen tulevaisuuden suunnittelu kiinnosti yleisöä, paikalle saapui noin sata hen-
kilöä. Tässä yhteydessä lämmin kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!
 
Iso kiitos kuuluu myös tapahtuman sihteeristölle. Jo tilaisuuden suunnitteluvaihees-
sa tehtiin päätös, että osallistujat saavat keskittyä tulevaisuuden suunnitteluun ja 
erikseen nimetty sihteeristö tekee muistiot. Kiitos myös Partaharjun toimintakes-
kukselle hyvistä puitteista ja järjestelyistä!
 
Tulevaisuusfoorumin anti on koottu tähän raporttiin. Tarkoitushan on, että keskus-
telua ja työtä foorumissa esille nousseiden asioiden edistämiseksi jatketaan.
 
 
Raportissa on myös Tulevaisuusfoorumin alustajan, emerituprofessori Risto Hari-
salon esitys aiheesta Luottamus, pääomien pääoma.
 
Pieksämäen tulevaisuuden suunnittelu on nyt aloitettu, tässä on hyvät pohjat jatko-
työskentelylle. 

 
Vuokko Jaakkola 

Pieksämäen kyläasiamies 
Kyläkumppani plus hanke 

JOHDANTO PIEKSÄMÄEN TULEVAISUUSFOORUMIIN
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Partaharjun toimintakeskus to 6.10.2016 klo 15-19, 
kahvit klo 14:30 

Partaharjuntie 361, 76280 PARTAHARJU 
 

OHJELMA
 
 
Klo 15:00  Tervetuloa, Partaharjun toimintakeskus Pirjo Riipinen 
   Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen 
 
Klo 15:15  Luottamus, pääomien pääoma 
                           emeritusprofessori Risto Harisalo

Klo 16:00   Ohjeistus ryhmätöihin, kyläasiamies Vuokko Jaakkola 

   Kukin osallistuja saa mennä valitsemaansa ryhmään 
   Ryhmien tulee löytää viisi yhdessä sovittua tulevaisuuden 
   tärkeää askelmaa

Klo 17:15  Tauko, iltapala 
 
   Tilassa oli ensiesittelyssä myös uusi Hyvän mielen työryhmän 
   umpisolmuveturi, johon jokainen sai solmia haluamallaan 
   värillä huolen jos toisenkin pois mielestään

Klo 17:45  Työryhmien tulosten esittely 

   Jokainen saa merkitä kustakin ryhmästä kaksi mielestään 
   tärkeintä askelta.

Klo 18:30  Loppukeskustelu

Klo 18:50  Tilaisuuden päätös Erkki Huupponen, 
   Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

 
Tilaisuuden järjestävät 

Pieksämäen kaupunki ja
Pieksämäen kylät ry:n Kyläkumppani plus –hanke

PIEKSÄMÄEN TULEVAISUUSFOORUMIN OHJELMA
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1. OSALLISUUDEN MENETELMÄT 
PIEKSÄMÄELLÄ
Pieksämäen äänestysaktiivisuus on maan 
heikointa. Kuntademokratiamme on sekavas-
sa tilassa. Asukastoiminta aktivoitunut poli-
tiikan rinnalla.
 
Onko kuntalainen aktiivinen voimavara kun-
nalle vai palvelujen kohde tulevaisuuden 
Pieksämäellä?
 
Missä ja miten tulevaisuuden kaupungissam-
me kuuluu pieksämäkeläisten ääni?
 
Osallisuuden taustalla on vahva tuki; Kunta-
laki kehottaa kehittämään kuntalaisten osal-
lisuutta.

2. HYVINVOINNIN ASKELMERKIT
Hyvinvoinnin lähteinä pidetään viihtyisyyt-
tä, kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdolli-
suuksia. Pieksämäellä se lienee myös itsetun-
to- ja fiiliskysymys.
 
Myös työllisyys on tärkeä hyvinvointimittari. 
 
Maakuntauudistus on samalla nuorennus-
leikkaus. Kuntien tehtävien painopiste siirtyy 
ikääntyvistä lapsiin ja nuoriin. Perheiden ja 
arjen hyvinvointi on nostettu tulevaisuuden 
kunnan keskiöön.
 
Myös vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisestä jää kunnille. 
 
Miten pieksämäkeläiset voivat tulevaisuu-
den kaupungissamme ja miten tavoitteiseen 
päästäisiin?

PIEKSÄMÄEN TULEVAISUUSFOORUMIN
TYÖRYHMIEN AIHEET
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3. PIEKSÄMÄKI SIVISTYSKAUPUNKI
 
Tulevaisuudessa kunnan rooli korostuu myös 
koulutuksessa ja kasvatuksessa. Laajemmin 
määriteltynä tämä tarkoittaa osaamis- sivis-
tys-, kulttuuri- ja liikuntatehtäviä. Teema kyt-
keytyy myös kysymykseen syrjäytymisen eh-
käisemisestä.
 
Pieksämäellä on pitkä historia koulukaupun-
kina, mutta sen suhteen olemme olleet jo pit-
kään isossa murroksessa.
 

4. ELINVOIMAISUUS, MAINE 
JA YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET
 
Tulevaisuuden kunnan keskiössä ovat elin-
voimaiset yritykset ja työpaikkojen luominen.  
Pieksämäki on menettänyt tuhansia valtion 
työpaikkoja ja korvaavia töitä on yritetty met-
sästää erityisesti kaupan alalle.
 
Maine taas muuttaa vetovoiman elinvoimaksi. 
Seudun sisäinen maine on keskeinen alueen 
menestystekijä, sanoo tuore väitöskirja (Timo 
Halonen 2016). Millaisen maineen me halu-
amme Pieksämäelle?
 
 

5. SUJUVA ARKI, 
TURVALLINEN JA TOIMIVA YMPÄRISTÖ
 
Toimivat verkkoyhteydet maalla ja kaupungis-
sa, elintärkeää? Julkinen liikenne, teiden ja 
yksityisteiden kunto, mikä merkitys näillä on?
 
Kaavoitus on keskeinen tulevaisuuden kunti-
en kehityksen työkalu. Mitä se Pieksämäellä 
tarkoittaa? Pitääkö asumista keskittää kes-
kuksiin?
 
Mistä turvaa yksin asuvalle?
 
Kuinka eri palveluja voisi yhdistää lisäämään 
sujuvia palveluja (kotihoito, taksit, posti)?
 

 

6. KYLÄT JA KIRKONKYLÄT KAUPUNGISSA, 
KAUPUNKI MAAKUNNASSA
Maakunnista tulee järkäleitä. Lähes kaikki 
keskeiset aluekehittämisen tehtävät anne-
taan maakuntauudistuksessa maakunnille.
 
Maakuntauudistuksessa vastuu maakuntien 
kehittämisestä annetaan selkeästi alueille 
itselleen: sen asukkaille, vaaleilla valituille 
luottamushenkilöille ja virkakoneistolle. 

Maakuntien rooli vahvistuu ja valtio siirtyy 
taka-alalle.
 
Millainen on Pieksämäen suhde omaan maa-
kuntaamme? Miten pidämme puolemme?
 
Entä mikä on pienten keskusten, siis kirkon-
kylien ja kylien suhde Pieksämäkeen ja mikä 
niiden olemassaolon oikeus?
 
 

7. JÄRJESTÖJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ
Sanotaan, että tulevaisuuden kunnassa huo-
mio tulisi keskittää toimijoiden aktivointiin. 
Kunnat ovat verkostojen kutojia ja jonkinlaisia 
koko alueen palveluneuvojia.
 
Kolmas ja neljäs sektori ovat tärkeitä elävyy-
den ja hyvinvoinnin luojia kunnassa.
 
Miten järjestöjen ja kaupungin yhteistyö voisi 
parhaimmillaan toimia?
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1. ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS NOUSUUN
Pieksämäen äänestysaktiivisuus on maan 
heikointa. Asukkaat eivät koe saavansa ään-
tänsä kuuluviin. 

Kehittämisideana nousi esiin äänestyskum-
mitoiminta. Vanhempi ottaisi nuoremman ih-
misen, naapurin tai tuttavan mukaan äänes-
tämään.

Entä miten nuorelle saadaan tunne, että vain 
äänestämällä voit vaikuttaa? Aikuisen oma 
esimerkki toimii!

Mieti ensin mitä sanot. Jokaisen aikuisen/ih-
misen vastuu oman puheen ja viestinnän sä-
vystä (negatiivinen puhe).

Jokainen puolue hakee seuraaviin vaaleihin 
viisi alle 40-vuotiasta ehdokasta.

2. YHTEISET ASIAT 
VALMISTELLAAN YHDESSÄ
Keskustelu virkamiesten ja kuntalaisten vä-
lillä on ollut heikkoa, nyt sitä toki on saatu 
kumppanuuspöytiin. 

Kumppanuuspöytiin osallistuminen pitäisi 
olla velvoite jokaiselle virkamiehelle.  Pöydäs-

tä pitää saada vakiintunut toiminta kaupungil-
le Kyläkumppani plus –hankkeen päättymisen 
jälkeen.
 
Voisiko virkamies nostaa valmistelussa ole-
van asian esiin myös sähköiselle foorumille, 
jota voisi kuntalaiset kommentoida. Valmis-
teluprosessin aikana voisi olla tsekkauspis-
teitä, missä kerrottaisiin avoimesti, missä vai-
heessa asian valmistelu on menossa.
 
Esille nousi myös, että osaltaan vaikeuksia ai-
heuttanee se, että kaupungin työntekijät toi-
mivat luottamustehtävissä. 
 
Nuorempien ihmisten saaminen keskusteluun 
toisi uusia näkökulmia.

Demokratia tulisi viedä myös koulumaail-
maan, päätöksentekoa lapsille. Minkä väristä 
silkkipaperia ostetaan?

Asukastoiminnan rooli liippaa läheltä poliit-
tisia ryhmiä. Siellä on mahdollisuus olla eri 
mieltä asioista.
 
Parasta mitä Pieksämäellä tapahtuu on Kylät 
ry:n kehittämistoiminta!
 
Myös kunnallisia kansanäänestyksiä voitai-
siin toteuttaa sopivista aiheista.

OSALLISUUDEN MENETELMÄT PIEKSÄMÄELLÄ
RYHMÄ 1: 7+1 henk.

1. Äänestysaktiivisuus nousuun

2. Yhteiset asiat valmistellaan yhdessä

3. Kuntalaisen ääni kuuluviin myös vaalien välissä

4. Kuntalainen on aktiivinen voimavara

5. Hyvä nostetaan näkyväksi

RYHMÄN VALINTA TOP 5
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3. KUNTALAISEN ÄÄNI 
KUULUVIIN MYÖS VAALIEN VÄLISSÄ
Kuntalaisten pitäisi päästä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa mukaan asioihin.

Pitäisi istua eri porukoissa niin saataisiin 
kompromissi aikaan. 
 
Jos istutaan samoissa ryhmissä, 
niin kasataan vain joukkoja.

Kuntalaisten kyselytunnista pitää tehdä va-
paamuotoisempi.
 
Pieksämäellä voisi olla kuntalaisäänestyksiä. 
Kerättäisiin mielipide esiin tällä tavalla. Esi-
merkiksi kolme eri vaihtoehtoa kouluasiassa 
eikä vain tykkää/ei tykkää.

Ehdotukseksi tulivat myös viihteelliset kun-
talaisiltamat keväällä ja syksyllä. Siellä voisi 
olla keskustelua, kahvia ja tanssia. Iltamat oli-
sivat kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisen 
paikka.

Politiikan sisältöä kaivattiin mielenkiintoisem-
maksi. Kuntavaalien vaaliteemat olisi hyvä 
nostaa paikallistasolta eikä mennä puoluei-
den valtakunnallisten, helposti hieman ympä-
ripyöreiden kuntavaaliohjelmien varassa.

4. KUNTALAINEN ON 
AKTIIVINEN VOIMAVARA
Kuntalainen on oman paikkakunnan asian-
tuntija, osaaja ja kehittäjä.

Onko mahdollista saada paikkakunnalta kan-
sanedustaja yli puoluerajojen?
 
Asukastoiminta on oman asuntoalueen pai-
kallista toimintaa, sitä ei koeta poliittisena 
toiminta.

Alueen asukkaat tietävät parhaiten mitä 
itse haluavat ja mikä on parasta heille. 
Tärkeää on osata luoda, toteuttaa ja edistää 
yhteistä kumppanuutta.

 
Yhteistyössä on voimaa ja Maaselän koulun 
uusi oppimisympäristö on siitä hyvä esimerk-
ki; koulu, kirjasto, nuorisotoimi ja asukasyh-
distys toimivat yhdessä.

Tämä on hedelmällistä ristiinpölyttämistä, ai-
van sama kuka palvelut järjestää.

Hengen pitäisi olla sellainen, että olisi lupaa 
kehittää ja tehdä uudella tavalla asioita. Pi-
tää olla lupa myös epäonnistua.  Kuntalaiset 
eli kokemusasiantuntijat tiiviisti kehittämis-
työhön mukaan. Tässä yhteydessä mainittiin 
myös asukasraati.

5. HYVÄ NOSTETAAN NÄKYVÄKSI
Positiivisten asioiden esille nostaminen ja yl-
läpitäminen. Vähintään kerran viikossa jotain 
positiivista perinteisessä ja sosiaalisessa 
mediassa.

On paljon kiinni kuntalaisten omasta 
aktiivisuudesta, että positiiviset asiat 
tehdään näkyväksi.
 
Ryhmä haastoi myös kaikki pieksämäkeläiset 
puhumaan hyvää Pieksämäestä siellä missä 
ikinä liikkuvatkin. 
 
Jokainen meistä on paikkakunnan elävä käyn-
tikortti. Myönteinen ilmapiiri innostaa osallis-
tumaan.
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HARRASTEPAIKKOJEN HYÖDYNTÄMINEN 
JA KOORDINOINTI
Pieksämäellä on hienot mahdollisuudet har-
rastaa. Edulliset liikuntasalit ovat osittain nyt 
vajaalla käytöllä. Kuinka näiden käyttö voitai-
siin maksimoida. Mitä niihin voitaisiin tuoda 
lisää. 

Hiekanpään aluetta voisi hyödyntää harras-
tepaikkana ja tapahtumapaikkana enemmän 
sekä markkinoida ulospäin enemmän. 

Jäähallin harjoitusvuoroja on vielä vapaa-
na ja niiden markkinointia ulkopaikkakun-
nille kannattaa kokeilla. Hiekkiksen teko-
nurmi lisännyt nuorten liikkumista paljon. 
Hienoa on myös se, että Pieksämäellä saa 
mennä harjoituspaikoille tyhjinä aikoina! 

Kuka ottaisi markkinoitavaksi 
ja koordinoisi?
 
Tilat pitäisi pystyä pitämään asianmukaisessa 
kunnossa ja valvonnassa. Kun liikuntapaikko-
jen olosuhteet ovat kunnossa, tilat houkutte-
levat ja liikkuminen on miellyttävää.
 
Seurat tekevät hyvää työtä liikkuvan kansan 
parissa. Voisiko heitä hyödyntää enemmän 
tai ainakin säilytettäisiin tämä taso.
 

Miten infottaisiin kuntalaisia kaikista harras-
temahdollisuuksista mitä Pieksämäellä on. 
Voisiko koota Pieksämäen harrastemahdol-
lisuudet yhteen johonkin? Kaupunki voisi 
enemmän markkinoida ja infota näistä.
 
Näin tuettaisiin perheiden liikuntaa ja kunta-
laisten hyvinvointia. Esimerkiksi seniorikortti-
en ja edullisten perhevuorojen mainostamis-
ta kannattaisi kokeilla. Voisiko korttia jakaa 
myös jollekin muulle syrjäytymisvaarassa ole-
valle ryhmälle?

Kunnan tulisi mahdollistaa se, että perusinfra 
olisi niin kunnossa, että kaikki kykenisivät 
liikkumaan ja käyttämään yhteisiä tiloja talo-
udellisesta tilanteesta ja muista rajoitteista 
riippumatta. Perusedellytykset kaikille, esi-
merkiksi enemmän höntsävuoroja.

Olisiko mahdollista panostaa ja rakentaa mo-
nitoimihallia, josta myytäisiin myös harjoitus-
aikaa ulkopaikkakunnille? 

Pieksäjärven alueen kehittäminen esimerkik-
si tyhy toimintaan. Vaikka kirkkovenesoutua.
Meillä on myös hieno Savonsolmu, joka nyt 
elää omaa elämäänsä.

Luontomatkailun kehittäminen keskiöön!
 
Meillä on hienot luontopolut ja lintujen bon-
gauspaikat. Matkailuinfossa ei ole luontopol-
kukarttoja. Netissä pitäisi olla kattavat kartat.

HYVINVOINNIN ASKELMERKITRYHMÄ 2: 9+1 henk.

1. Luonto voimavaraksi myös matkailussa 
2. Monipuoliset liikuntapaikat 
– markkinointi käyntiin 
3. Jokaiselle mahdollisuus liikuntaan 
4. Kulttuurista mallia liikunnan markkinointiin 
5. Sotessa mittavat asiat hyvinvoinnin pohjana

RYHMÄN VALINTA TOP 5



Pieksämäen Tulevaisuusfoorumi 6.10.2016

- 10 -

Pieksämäki on Suomen ykkönen ja  hyvin eri-
koinen paikka luontoelementeiltään.  Maan-
tieteellisesti olemme korkealla. Vedet vir-
taavat kolmeen eri suuntaan. Tämän kaiken 
hyödyntäminen markkinoinnissa on a&o.

Pitäisi olla hyvät valmiudet ottaa vastaan 
myös ulkomaalaiset vieraat.

Kivikuru: olisiko mahdollisuus saada siitä 
Suomen satavuotisjuhlavuoden luontokoh-
de?
 
Elinkeinoelämä mukaan luontomatkailuun.  
 
Miksi meiltä porukka lähtee leirikouluun muu-
alle? Partaharju voisi myydä leirikouluja. Sa-
dan kilometrin säteellä paljon kouluja joita 
voisi Pieksämäki kiinnostaa.

Partaharjun ja Nikkarilan luontopolkujen ra-
kentamisen hanke vaikuttaa hyvältä, meillä 
on hyvä pöhinä käynnistymässä. 

MARKKINOINTI
 
Kulttuurikeskus Poleenin markkinointi on hoi-
dettu hienosti, salit ovat täynnä. Voidaanko 
ottaa mallia Poleenin markkinoinnista luon-
non ja harrastuspuolen käyttöön? Kolmas 
sektori toimii loistavasti tuomalla tapahtumia 
ja luentoja Poleeniin.

Pyydetään Hesari tekemään toisenlaisen ta-
rinan Pieksämäestä. Onnellinen Pieksämäki! 
Jatkammeko positiivista puhetta vai olem-
meko negatiivisia. Tavoitteisiin pitää uskoa ja 
olla innostuneisuutta. 
 
Yhteisöllisyyttä tarvitaan, jaetaan asioita ja 
mietitään niitä. Paljon positiivista voimaa kun-
nassa, työpaikoilla ja harrastustoiminnassa. 
Mitä kautta siirtyy lapsiin negatiivisuus ”tääl-
lä ei mitään ole”? Kotien kasvatustehtävä on 
suuri. Jäädään jumittamaan usein siihen mis-
sä jäädään häviölle. Pitää päästä tästä yli. Mi-
nun tavoite ei voi olla aina ainoa oikea.

Pieksämäellä pääsee polkupyörällä joka paik-
kaan. Pieksämäellä voi asua keskellä kaupun-
kia järven rannalla. 

Kaupungin nettisivuille paikka, 
missä voisi kehua kaupunkia!
 
Viralliset kanavat myös FB:n lisäksi! Saataisiin 
someen Pieksämäen luontokuvia ja siellä voi-
si jakaa tietoa kaupungista, harraste- ja kult-
tuuritoiminnasta. Tiedottaja tähän työhön. 

Pieksämäessä on mielettömästi mahdolli-
suuksia. Miten saadaan hyödynnettyä markki-
noinnissa positiivinen julkisuuskuva? Mikä on 
se mielikuva millä tänne saadaan porukkaa?
 
Pieksämäki on turvallinen paikka asua, asun-
not puoli-ilmaisia. Voiko työtä saada muista 
lähellä olevista kunnista ja käydä täältäpäin 
töissä?

Ostovoima käännettävä sisälle päin. Hyödyn-
netään omia yrittäjiä. Halvat ostokset käy no-
peasti kalliiksi kun lasketaan matkat ja aika ja 
ruokailut yms.

Hyvän mielen toripäivät jne. lisää vain tällai-
sia tapahtumia.

Miten paljon on hyödynnetty EU-rahoja luon-
tomatkailussa ja markkinoinnissa?

SOTE
 
Miten kunnat hoitavat terveyden ja hyvinvoin-
nin järjestämisen? 

Pieksämäellä on hyvinvointikoordinaattori 
joka raportoi toimistaan valtuustolle vuosit-
tain.
 
Yhteistyötä maakunnan soten kanssa täytyy 
voimakkaasti kehittää. 

Hyvinvoinnin edistämisessä tulee olla mitat-
tavat asiat pohjana. 

MUUTA
 
Valtuutettujen pitäisi olla tosi hyvin kartalla 
työryhmien tuotosten jälkeen.  Erityisesti uusi 
keväällä 2017 valittu valtuusto.
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1.  ERINOMAINEN YHTEISTYÖ 
JA VERKOSTOT NÄKYVÄKSI

- Tehdään yhteistyö näkyvämmäksi. Käytän-
nön tason toimijoiden yhteistyö on toiminut 
ennen ja muuttunut aina vaan paremmaksi.

Ruohonjuuritason toimijat toimivat
yhteisen hyvän hengessä.
 
- Alueellista päätäntävaltaa lisää (srk-opisto, 
Diak)
- Yhteistyökumppaneita löytyy helposti eri 
puolilta: oppilaitokset, yläkoulu, toinen aste, 
seutuopisto. Ketä vielä? 
- Erityisoppimisen huomiointi. 

- Yhteistyö myös vaatimus, jotta voimme jat-
kaa toimimista täällä .
-Kuinka tuoda esille kuntapäättäjille yhteis-
työn merkitys ja vaikutus? Yhteinen etu löy-
detty, kuinka vielä kirkastaa?

- Kaupungin talous huolenaiheena, koulura-
kennusten kunto, kuinka yhteistyötä voisi li-
sätä vielä tilojen yhteiskäytöllä.

- Missä määrin me pieksämäkeläiset voimme 
asioihin vaikuttaa? Valtiovalta vaatii suurem-
pia yksikkökokoja. Oppilaitokset on muualta 
johdettuja. Jatkuuko Diak Itä ikuisesti, ha-

luaako Järvenpää pitää seurakuntaopistoa 
edelleen Pieksämäellä? Muualta johdetun 
oppilaitoksen seinät voi jäädä meidän käsiin, 
sekä uudet että vanhat.
 
Oppisopimuskoulutus mahdollistaa sen, ettei 
koulu sitoudu seiniin, mutta fyysinen kouluyh-
teisö ja henkinen yhteisymmärrys tarvitaan 
myös.

2. HENKISESTI VIREÄ YMPÄRISTÖ + INFRA + 
SIVISTYSPALVELUT HOUKUTTELEE
 
- Pieksämäellä hyvää asuntojen hinnat, mo-
nipuoliset liikuntamahdollisuudet, täällä on 
helppo elää. Liikuntamahdollisuuksiin ja luon-
tomatkailuun kannattaa panostaa ennestään. 
- Pidetään huolta lapsista, Pieksämäelle kan-
nattaa perustaa perhe.
 
Pieksämäki kasvattaa lapset 
eikä anneta syrjäytyä!
 
Vanhempien kannustaminen. Nuorten perhei-
den tarinat esille. Markkinointi oikeista asiois-
ta, somen hyödyntäminen 
- Sydämen sivistys ja pehmeät arvot! Seura-
kuntien yhteistyö päiväkotien kanssa.
- Koulupolku vauvasta vaariin. Ikäihmiset 
mahdollisuus, asian tutkiminen ja selvittämi-
nen

PIEKSÄMÄKI - SIVISTYSKAUPUNKI
RYHMÄ 3: 15+1 henk.

1. Erinomainen yhteistyö ja verkostot näkyväksi 

2. Henkisesti vireä ympäristö ja infra houkuttimeksi 

3. Yhdessä eri foorumeille 

4. Innovatiivisuutta ja rohkeutta 

nähdä koulutus- ja ammattinäkymät 

5. Elinkeinoelämän, koulutuksen ja sivistyksen 

yhteistyö

RYHMÄN VALINTA TOP 5
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- Pieksämäki suomen paras liikuntaympäristö 
- Pieksämäki – meidän kaikkien kaupunki
- Meillä on mahdollisuuksia tulevaisuudessa! 
Perusasiat on kunnossa, Pieksämäki on tur-
vallinen paikka asua
- Tavoitellaanko liian suuria? Keskikokoinen 
on kaunista. Keskikokoinen on sopiva.
 
Pieksämäki – ihmisen kokoinen kaupunki.

Monta pientä asiaa tekee yhdessä isoja asi-
oita, millaisia pieniä tekoja voisimme tehdä?
- Kangasniemi, Mäntyharju ja Juva ovat muka-
via pieniä kuntia. Pieksämäki sopivan, muka-
van kokoinen kaupunki!

- Onko niin, että säästetään itsemme hengiltä, 
eikä kukaan kerro paljonko siinä on säästetty
- Entä kuinka vahvistaa koulutuspohjaa aka-
teemisille aloille? Valtakunnan koulutuspo-
litiikka näyttää siltä, että pieni ei enää ole 
hyvä. Mutta mikä merkitys on paikkakunnan 
vetovoimaisuudelle, että nuori voi käydä luki-
on täällä?
 
- Kenelle me tulevaisuutta rakennamme? Mikä 
on meidän uudistamisen tarve? Tulevaisuu-
den turvaaminen tulevaisuuden pieksämäke-
läisille!

3. YHDESSÄ ERI FOORUMEILLE
 
- Pieksämäelle tarvitaan sellainen sivistysym-
päristö, jossa kokonaisuus on hahmotettu ja 
jossa jokainen tekee osansa
- Educa-messuilla ym. tilaisuuksissa yhtei-
sesti esillä Pieksämäkenä: ei esitellä pelkkää 
koulutusta, vaan koko kaupunkia. Oppilaitok-
set, kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet. 
- Jokainen muualta tullut opiskelija koko Piek-
sämäen etu. 
 
Unohdetaan kilpailu, 
vahvistetaan yhteistyötä.
 
- Yhteinen koulutustahto / -julistus

4. INNOVATIIVISUUS JA ROHKEUS KOULU-
TUS- JA AMMATTINÄKYIHIN
 
- ”Villit ammatit” -> hankerahoitusmahdolli-
suus
- Oppilaitosten vetovoimaisuus. Kehitetään 
koulutusta, koulutustarjontaa ja sen toteutta-
mista niin, että tyypit Etelä-Suomesta haluaa 
tulla meille kouluun. 
- Elinkeinoelämän yhteistyö, koulutus- ja si-
vistystyön yhdistäminen
- Oppimisella pitää olla oppijalle merkitystä. 
- Monimuoto-opiskelu mahdollisuus toi Diakil-
le vetovoimaisuutta lisää

5. ELINKEINOELÄMÄN JA KOULUTUKSEN
+ SIVISTYKSEN TIIVIIMPI YHTEISTYÖ 
& SYNERGIAT
 
- Millaisiin eri tehtäviin nuoret voisi palata, kun 
on suorittanut korkeakouluopiskelut muualla
 -> nuoret tuovat palatessaan ammatin + työn. 
Työ ei tulevaisuudessa ole enää välttämättä 
paikkaan sidottu tai tarvitse seiniä ympäril-
leen.
 
Pieksämäki on hyvä ympäristö tähän. Tulevai-
suudessa on entistä enemmän sivistykseen 
pohjautuvia ammatteja.
-Elinkeinorakennetta uudistamalla voidaan 
rakentaa myös koulutuksen tarvetta. Eletään 
uudessa oppimisympäristössä ja opetus-
suunnitelmissa. Tarvitaan monimuotoisia, su-
lautuvia koulutusmalleja ja työelämäyhteyttä
 
Tämä ryhmä voi ottaa monta teeman asiaan 
heti omiin käsiin, seuraava tapaaminen on jo 
sovittu!
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ELINVOIMAISUUS, MAINE JARYHMÄ 4: 17+1 henk.

1. Maine, kotipesä kuntoon 
2. Työpaikat 
3. Koulutus ja nuoret 
4. Pieni ja ketterä Pieksämäki 
Ryhmältä tuli neljä kehitysaskelta

RYHMÄN VALINTA TOP 4 

1. ALUSTAVAA POHDINTAA
- Timo Halosen väitöskirja maineesta

- Jari Sarasvuo on sanonut, että kaupun-
ki tunnetaan siitä minkä tasoinen sivistys ja 
kulttuuri kaupungissa on

- Pieksämäki on kuollut kaupunki jos jäädään 
vanhoihin huonoihin asioihin rypemään, val-
tion työpaikat kadonneet Pieksämäeltä, mai-
ne on nyt liian negatiivinen

- Keskeisen arvostuksen puute, se on harmil-
lista, mutta näin ryhmässä todettiin

- Paremmat julkiset kulkuyhteydet, koskien 
ammatillista koulutusta, lähinnä Pieksämäki-
Kangasniemi

- Yhteistyökyvyn laajentaminen, eli nyt aja-
tellaan vain Varkautta, tulisi ajatella länttä ja 
Kangasniemeä, Rautalampia, eli Saimaa-riip-
puvuudesta eroon.

- Yhteistyön laajentaminen eli kuntarajojen yli 
katseleminen.

- Toisten ihmisten arvostaminen ja toisista 
hyvää puhuminen olisi valtavan tärkeää, ettei 
energia kohdistuisi aina negatiivisiin asioihin

2. PIENI JA KETTERÄ PIEKSÄMÄKI 
PALUUMUUTTAJAN SILMIN
- Pieni ja ketterä Pieksämäki! Tarvitseeko olla 
liian suuri kaupunki?

- Veturitori ja tori, kummatkin huutavat tyh-
jyyttään, kaupan neliöissä on se ongelma, 
että ne eivät palvele nykyajan ihmisen tarpei-
ta, eli Pieksämäen kauppakeskushanke pal-
velee tätä ajatusta.

- Eräs ryhmän paluumuuttaja totesi: olen huo-
mannut, että autopuolen palvelut on paljon 
halvempia täällä kuin kehällä!
 
- Saa nopeasti palvelun, mutta jos ei tiedä että 
kenelle soittaa, niin toinen tietää

- Paluumuuttajat kokevat Pieksämäen hyvin 
positiiviseksi paikaksi

- Etätyöläisen on hyvä olla, asua ja työsken-
nellä Pieksämäellä ~280km työmatka, työnan-
taja on Helsingissä ja käyn usein Helsingissä

- Pieksämäen elinkeinotoimi on hyvä ja sieltä 
saa palvelua!

-Tekniikka ja verkkoyhteydet antavat valmi-
udet työskennellä Pieksämäellä, tämä vaatii 
verkkoinvestointeja

YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET
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- Ei ole autoruuhkia, Pieksämäellä pääsee 
lääkäriin, teatteriin, leffaan, ei tartte puolta 
vuotta aikaisemmin tilata teatterilippuja, ei 
ajatella aina niin negatiivisesti .

- Paikallisliikenteen käyttökin lisääntyisi, jos 
bussipysäkeillä olisi aikataulut.

- Yksinyrittäjiä pitäisi saada enemmän

Helppoa ja sujuvaa elämää, 
pieni ja ketterä kaupunki!

3. YRITTÄJYYS, YRITYSTOIMINTA
- Yrittäjillä on tahtotilaa, hyvänä esimerkkinä 
Kunnonkeskus ja Veturitorin hyödyntäminen

- Yrittäjät tuntuvat saavan kaiken tarvitse-
mansa palvelun, verkostot toimii. Sen sijaan 
houkuttelevuus ei toimi eli olemassa oleviin 
yrityksiin panostettava!
 
- Pieksä ry teki verkkokauppakeskuksen niin 
siinä mallissa oli hyvä tapa yhdistää verkko-
kaupat, se vaatii paljon sitoutumista, ja siinä 
on noin 30 yritystä mukana, yksi tapa miten 
kauppaa kannattaa miettiä. Tämä on nykyai-
kaista tapaa tehdä yhdessä töitä.

- Kannattaisi harkita vaikka matkailun osuus-
kuntaa, johon rakennetaan some-portaali 

- Voisi olla myös elinkeinolautakunta

4. MAASEUDUN MAHDOLLISUUDET
 
- Maaseudulla on melkoinen kuristuminen 
käynnissä eli nyt on enää 52 tilaa kun aikai-
semmin oli yli 130 tilaa.

- Maaseutu on mahdollisuuksia täynnä, viljaa 
ei kannata viljellä, eli jatkossa biokaasua ja 
bioenergiaa, joka on mahdollista hyötykäyt-
tää energiatuotannossa. Siis kehittämään 
energian tuotantoa. 
 
Maaseutu on mahdollisuuksia täynnä, mm. 
bioenergia.
 

5. TIEDOTUS
 
-Tiedotuksessa Pieksämäen hyvä henki esiin

-Jokaisen pitäisi aktiivisesti hoitaa omalta 
osaltaan positiivista näkyvyyttä.

- Pieksämäen Lehdeltä toivotaan positiivista 
nostatusta, eli huikea kaupunki

- Big Wheels on päässyt läpi medioihin, mutta 
siihenkin meni 20 vuotta 

- Kirjallisuustapahtumassa Poleenin sali oli 
kaksi kertaa täynnä, eli jokainen kävijä itse te-
kee positiivista markkinointia 

- Kaikki tietää kyllä missä Pieksämäki on, kii-
tos netin 

- Kaikki mitä sanotaan ääneen ja kaikki teh-
dyt päätökset näkyvät ulospäin muillekin, siis 
myös ei kuntalaisille.

- Kuinka moni tietää, että Pieksämäeltä löytyy 
300 järveä, Pieksämäen ilmatila on yksi länti-
sen Euroopan tyhjimpiä
 

6. PIEKSÄMÄELTÄ VALMISTUNEET NUORET 
JA YLEISESTI NUORTEN PERHEIDEN 
HUOMIOON OTTAMINEN
 
- Valmistuneille nuorille laitetaan viestiä jälki-
käteen, eli pidetään nuoriin yhteys

- Vastapropagandaa eli kuntaan laitettais joku 
elämänlaadun lautakunta eli tehdään sateen-
varjo jonka alla on joku pumpsi asioita, joka 
voi ottaa kantaa monenlaisiin asioihin ja sääs-
tää fyrkkaa

- Korkeatasoiset koulupaikat ovat vähenty-
neet, eli jengi lähtee muualle opiskelemaan.
 
- Mitä Pieksämäki tarjoaa lapsiperheille, eli 
leikkipaikat ei riitä

- Ikäryhmien koot on huolestuttava seikka, eli 
noin 20-vuotiaana lähdetään muualle
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- Pitää panostaa lapsiperheisiin ja nuoriin 
perheisiin

Elämänlaadun lautakunta Pieksämäelle!

7. YHTEINEN KOTIPESÄ ELI FIILIS
- Ei arvostella toisten tekemisiä, vaan luo-
daan yhteinen markkina-alue jossa tehdään 
hommia yhteen hiileen puhaltaen.

8. MUUTA
 
Ohessa vielä muutamia keinoja Pieksämäen 
imagon kehittämiseksi, vaikka niin pitkälle ei 
työryhmissä tarvinnutkaan mennä. 

Ryhmä oli niin energinen ja impulsiivinen, 
että pitihän sitä kirjata vähän keinojakin  (sih-
teerin huomio)

KEINOJA PIEKSÄMÄEN 
IMAGON KEHITTÄMISEKSI:
 
- #elämäsiasemapaikka

- Vahva sosiaalialan keskittymä Pieksämäellä 
– Itä-Suomen johtava sosiaalialan keskittymä/
osaaja

- Erottaudu erilaisuudella eli pienet putiikit 
tarjoavat erilaisuutta, ketterää palvelua ja hy-
vää laatua 

- Pieksämäen Lehteen positiivisten juttujen 
sarja

- Kaikki pieksämäkeläiset maailmalle myynti-
mieheksi, eli kun 19 000 ihmistä puhuu hyvää, 
tämä ehdotus sai paljon kannatusta

- Lapsetkin pitäisi saada käännytettyä ettei 
negatiivinen palaute kantaudu vanhemmilta 
lapsille; voisiko olla jonkinlainen positiivinen 
Pieksämäki kampis kouluille

- Muutos lähtee jokaisesta meistä itsestäm-
me!!!

- Kaupungin päätöksentekoa ravisteltava 
kunnolla, näin ei voi enää jatkua

- Rautatieasema kuntoon – sen läpi kulkee tu-
hansia ihmisiä!!

- Pieksämäen vaakuna, elämäsi asemapaikka 
–pinssi rintaan

19 000 ihmistä puhumaan 
hyvää Pieksämäestä!
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Työryhmä totesi, että kaikessa yhteistoimin-
nassa kunkin oma asenne on tärkeässä roo-
lissa.

TIETOVERKOT
 
Tietoverkkoyhteydet ovat ajankohtainen 
asia, vastuuta siirretty operaattoreille. 
Alueella tarvitaan yhteinen tahtotila tarvitta-
vista yhteyksistä.

Tulisi nähdä tulevaisuuteen, mitä tarpeita on 
lähivuosina. Kuntalaisten ja yritysten tulee ot-
taa operaattoreihin ja kuntaan yhteyttä, jonka 
jälkeen asiaa voidaan edistää.
 
Mallina tietoverkkojen kehittämiselle 
voidaan pitää vesihuoltoverkkojen 
rakentamista.
 
Vesihuoltoverkot on rakennettu alueen asuk-
kaiden ja muiden toimijoiden yhteisen ta-
voitteen kautta. Yksituumaisuutta tarvitaan. 
Kylät/kylätoimikunnat voisivat ottaa markki-
nointiroolin ja laittaa asiaa liikkeelle. 
 
Uusi tekniikka on osin vierasta etenkin van-
hemmalle väelle, joka on huomioitava markki-
noinnissa ja kehittämisessä. Nuori polvi tulee 
huomioida, jotta kylät säilyvät kiinnostavina 
ja elinvoimaisina. 

”Emme tule käymään, kun ei puhelinkaan teil-
lä toimi.” 

 

Verkkoyhteyksien on oltava toimivia, 
luotettavia ja kattavia
 

SUJUVA ARKI - TURVALLINEN JA TOIMIVA YMPÄRISTÖ
RYHMÄ 5: 8+1 henk.

1. Toimivat tietoverkot kaikille asuinpaikasta riippumatta 

2. Julkiseen liikenteeseen yhteismarkkinointi 

ja kokonaispalvelua 

3. Kuntalaisia palvelevat kaavat 

4. Tieverkko pidetään kunnossa 

5. Palvelut yhdeltä luukulta 

RYHMÄN VALINTA TOP 5
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Nopeat nettiyhteydet tarvitaan, liikkuvaa 
kuvaa pitää pystyä seuraamaan. Lisäksi on 
huomioitava käyttäjien erilaiset tarpeet, ku-
ten vammaisten ja vanhusten erityistarpeet 
mm. kodinkoneiden tekniikkaa hyödyntäen. 
Heikoimpia ei unohdeta!

Myös myrskyjen aikana tieto- ja sähköverk-
kojen on oltava toimivia. Valtion tulisi tukea 
haja-asutusalueiden tietoverkkojen rakenta-
mista, jotta kustannukset eivät kasvaisi liian 
suuriksi yksityisille ihmisille.
 
Kiteytys: Toimivat tietoverkkoyhteydet tar-
vitaan kaikille asuinpaikasta riippumatta. Li-
säksi tulee järjestää tarvittava ohjaus ja tuki.

JULKINEN LIIKENNE
 
Syrjäkylillä tarvitaan sujuvaa julkista liiken-
nöintiä. Keskustelussa nousivat esille valtion 
ja kuntien roolit mahdollistajina. 

Parhaana pidettiin ratkaisua, jossa asiakas 
soittaa tiettyyn numeroon (Pali), josta saa-
daan paikallista asiantuntevaa palvelua yk-
sinkertaisesti ja nopeasti.
 
Myös Google-sovelluksia voidaan hyödyntää, 
jotta palvelut olisivat helposti saatavilla.
 
Käyttäjienkin olisi sitouduttava käyttämään 
julkista liikennettä, jotta se voidaan ylläpitää. 
Iän karttuessa ajokunto heikkenee, jonka seu-
rauksena ei omaa ajokorttia enää ole.
 
Ikärakenteen muuttuessa tulevai-
suudessa on tarvetta toimivalle julki-
selle liikenteelle nykyistä enemmän. 
Tarvetta on 10-20 paikkaisille hissillisille au-
toille / Pali.

Esimerkiksi vammaisille ja 65 vuotiaille ja sitä 
vanhemmille tulisi tarjota maksutonta tai ta-
riffeihin perustuvaa liikkumista, jolla turva-
taan asumisolot myös haja-asutusalueilla.
 
Palveluosaamista tarvitaan kuljettajille, jotta 
asiakkaiden kysymyksiin osataan ja halutaan 
vastata. 

Kiteytys: Tulevaisuudessa tarvitaan julkisen 
liikenteen yhteismarkkinointia ja kokonais-
palvelua.

TIEYHTEYDET
Rautatieyhteydet tarvitaan, voisiko olla kisko-
busseja nykyisen rataverkon alueella?
 
Rataverkkoa hyödyntäviä liikenneyhteyksiä 
tulee olla tarjolla!
 
Keskustelussa todettiin, että rautatieliiken-
teen vapautuminen tuo uusia mahdollisuuk-
sia, jotka tulisi hyödyntää, vrt. Onnibussit.
 
Yksityistiet ovat kohtuullisessa kunnossa, mi-
nimitasossa eli heikentämisen varaa ei ole.
 
Joillekin yksityisteille asetetut puomit hait-
taavat mm. pelastustoimessa, koska mm. na-
vigaattorit eivät päivitä puomitietoja.
 
Kaupungin tiehöylää olisi voitava käyttää yk-
sityisteillä käyttökustannuksia vastaavalla 
summalla esim. osana avustusta.
 
Tarvitaan yhteisöllisyyttä lisää, jolloin mm. 
kyytiä tarjotaan sitä tarvitseville.

Kiteytys: Tieverkko on tällä hetkellä kohtalai-
sessa kunnossa, ja se tulee pitää edelleenkin 
kunnossa koko tieverkon alueella.

KAAVOITUS
Todettiin, että kaavan on oltava ajan tasalla ja 
tarpeita vastaava. Yhteinen etu on ensisijai-
sena tavoitteena. Kuntalaisten ja viranhalti-
joiden välistä luottamusta ja ymmärrystä tar-
vitaan, jotta mm. turhilta valitusprosesseilta 
vältytään.
 
Alueen käyttötarkoitus ja toiminnallisuus 
sekä esteetön liikkuminen tarkistetaan haku-
prosessin yhteydessä.
 
Valmiita kaava-alueita tulee olla tarjolla paik-
kakunnalle tulijoille tai muutoin rakennus-
paikkaa tarvitseville. Kaupunkikeskustaan 
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tarvitaan asuintontteja, jotta mm. torin ympä-
ristö säilyy asuttuna ja elinvoimaisena. 

Keskustelussa nousi esille kysymys, varjel-
laanko rantoja liikaa, tulkitaanko liiankin tiu-
kasti määräyksiä?
 
Kiteytys: Kaavan tulee olla sellainen, että se 
palvelee kaikkia kuntalaisia.

YKSINASUJAN TURVA, 
PALVELUT YHDELTÄ LUUKULTA
 
Luotettavasti toimiva tietotekniikka ja -verkot 
turvaavat yksinasujia. Erilaiset tekniset so-
vellukset auttavat myös, hälyttimet ja turva-
rannekkeet ovat tarpeellisia.
 
Toinen toisistaan huolehtiminen ilman kyttää-
mistä on tärkeää. Naapuriapu ja vapaaehtois-
palvelut ovat myös tärkeitä.
 
Hyvinvointikonsulttipalvelut, vrt. postin uusi 
rooli: Kaikki tarvittavat asiakaskohtaisesti 
räätälöidyt palvelut saadaan yhdestä paikas-
ta, jolloin eri asiantuntijat/henkilöt auttavat 
terveyteen, asumiseen ja muuhun hyvinvoin-
tiin liittyvissä tarpeissa. 

Tietoyhteiskunnasta huolimatta asioiden hoi-
to on hankalaa, voisiko tätä helpottaa kau-
pungin verkkosivuilla olevalla palvelulla?
 
Tietotekniikan käytön osaaminen on tarpeel-
lista, kun ihmisiä ei ole palvelemassa.

Pieksämäki voisi olla esimerkkikuntana, jossa 
asiakas voi ”soittaa yhteen numeroon”, josta 
saa tarvittavan avun.
 
Kiteytys: Yksin asujan turvaa parantaa ”yh-
denluukun periaate”.

Keskusteluun osallistuneen henkilön kirjalli-
sesti toimittamat esitykset kaupungin liikun-
tatoimelle:
 
- Toivomus olisi, että meille vanhuksille olisi 
ulkona penkkejä istumista varten (myöskin 
talvella).

- Olohuone, johon voisi tulla joka päivä johon-
kin aikaan istumaan ja tapaamaan tuttavia ja 
ystäviä!!

Seurakunnalle:

- Toivomus olisi, kirkkoon pääsisi jollain yhtei-
sellä kuljetuksella

- Entä voisivatko nuoret saada tehdä luvalli-
sesti grafitteja aseman tunnelin seinille ettei 
töhrittäisi?
 
- Veturitalliin irtonainen siirrettävissä oleva 
seinä, jolla voisi pienemmissä tilaisuuksissa 
tilaa rajata. Esimerkiksi tanssit.
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1. ALUEILLE LISÄÄ VALTAA
Mahdollisuus järjestää palveluja asukkaiden 
parhaaksi katsomalla tavalla. 
Palveluita turvattava myös haja-asutusalueil-
la.
Maaseutu pitäisi pitää asuttuna, mutta val-
tion päätöksenteko on ristiriidassa tavoitteen 
kanssa.
Onko yhteistyön eteen tehty kaikki mahdolli-
nen?
 
Luottamuksen rakentaminen on tärkeää.

2. LOGISTIIKKAAN JÄRKEÄ JA RESURSSEJA, 
UUSIA AVAUKSIA
 
Palvelujen järjestämiseksi haja-asutusalueil-
la voi laittaa palveluita pyörille.

3. TIETOLIIKENNEYHTEYDET 
KUNTOON KAIKKIALLA
 
Digi on mahdollisuus, vanhusten kotona asu-
minen, etätyö.
Hyvät tietoliikenneyhteydet on saatava koko 
Pieksämäen alueelle.
Uusien tekniikkojen etsimiseen on panostet-
tava.
 

4. YRITTÄJYYTEEN SATSAAMINEN
Uudet yritykset, olemassa olevien mentoroin-
ti, rakennemuutokset (maatalous), sukupol-
ven vaihdokset, uusien teknologioiden käyt-
töönoton nopeuttaminen, kansainvälisyys. 

Kaikki tärkeitä juttuja!

Satsaukset yrittäjyyden ja kehittämisen re-
sursseihin ovat erittäin tärkeitä.

Oman paikkakunnan palvelujen hyödyntämi-
nen on a & o.

Kilpailutuksen säätäminen niin, että myös 
paikalliset yritykset voivat siihen osallistua.
 

5. IMAGO KUNTOON
Vahvuudet esiin, markkinointiin paukkuja. 
Mitä minä voin tehdä yhteisen hyvän eteen? 
Systemaattinen asuntokaupan edistäminen 
muualle muuttaneille. Laadukas markkinoin-
tikampanja.

Edullisen asumisen kampanja, 
markkinointimateriaalit tosissaan ja taidolla.

 

KYLÄT JA KIRKONKYLÄT KAUPUNGISSARYHMÄ 6: 5+1 henk.

1. Yhteinen tahtotila paikallisissa 
ja alueellisissa päätöksissä 
2. Alueille lisää valtaa ja vastuuta 
3. Yrittäjyyteen satsaaminen 
4. Imago kuntoon 
5. Tietoliikenneyhteydet kuntoon, 
logistiikkaan järkeä

RYHMÄN VALINTA TOP 5

KAUPUNKI MAAKUNNASSA
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Yleistä ryhmän keskustelussa:
 

KYLÄT JA KIRKONKYLÄT KAUPUNGISSA
Väistämättä väestö keskittyy, mutta palvelu-
keskuksia pitäisi olla myös maaseudulla. 

Työpaikkoja on saatava myös Pieksämäelle.
 
Pitäisi miettiä mitä kaikkea hyvää Pieksämä-
ellä onkaan? Pieksämäellä on oikeasti hyvä 
olla.

Virkamiehistö johtaa toimintaa ja Pieksämäen 
johto on jäänyt kuntalaisille etäiseksi. 
 
Pieksämäen kylien toiminta on ollut hyvää ja 
osallistunut aktiivisesti kehittämiseen. ”Kylä-
toiminta” pitäisi levittää myös keskustaan.
 
Kylillä on koettu, että on osin jääty yksin. Jäp-
pilän kylien hyvä esimerkki pitäisi levittää laa-
jemmalle.

Kumppanuuspöydät on hyvä käytäntö. 

Kuntalaisten osallisuuden lisääminen, esi-
merkiksi Rovaniemen, Mikkelin tapaan alueil-
le pieni budjetti ja valta sen käyttöön.

Miten nuoret saadaan mukaan?
Pitäisikö luoda virtuaaliverkostoja? 
Nuoria pitää kasvattaa vastuuseen.

Julkiset palvelut eivät korvaa omaisia eikä 
naapuriapua. Yhteisöllisyys pitäisi saada ta-
kaisin kunniaan.
 
Paikallispalvelustrategian luominen kaupun-
kiin.

Kaikkien yhteinen meidän Pieksämäki. 
Lähimmäisestä välittäminen kunniaan.
 

KAUPUNKI MAAKUNNASSA
Maakuntauudistuksen vaikutuksia ei vielä tie-
detä, mutta myös lähipalvelut on turvattava, 
terveyden edistäminen etunenässä.
 
Pieksämäen on vedettävä yhtä köyttä, jotta 
maakunnassa pärjätään. Pieksämäellä pitää 
olla yhteinen tahtotila: Pieksämäkeläisten 
parhaaksi.

Pieksämäen pitäisi olla yhteistyökykyinen 
joka suuntaan. Pitäisi luoda Savon maakunta, 
joka yhdistää Etelä-Savon ja Pohjois-Savon. 
Yhdessä olisi mahdollisuus pärjätä paremmin 
maakuntien rajalla.

Yhteisvoimin Varkaus-Pieksämäki olisi hel-
pompi pärjätä valtakunnallisessa kilpailussa 
houkuttelevana alueena.

Keinotekoiset kuntarajat pitäisi hävittää ja 
tehdä toiminnallista yhteistyöstä.

Pieksämäen pitää löytää naapurit Varkaus ja 
Mikkeli hyvässä yhteistyössä.
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Miten järjestöt voisivat mennä eteenpäin? 

Liekki pitää löytyä sisältä päin kaikkeen teke-
miseen. Myös urheiluseuratoimintaan. Tarvi-
taan SISÄINEN PALO 

Pieksämäki on kaikkien lähellä. Tänne on tun-
ti matkaa monesta paikasta. Moni sanoo, että 
täällä ei ole mitään. Meillä on hyvät puitteet, 
edulliset hinnat, paljon harjoituspaikkoja. On 
esim. kartingkerho, jossa kymmenellä eurolla 
voi ajaa vuoden!

YHTEISTYÖ on meidän juttu. Hitonmoinen 
voimavara, kun tunnemme lähes kaikki. 

Kaupungin vastaantulo esim. järjestötalojen 
on osalta loistavaa. Järjestötalossa on hal-
paa, ja luontaista yhteistyötä. Kaikki tuntevat 
kaikki on hieno homma. Kulttuurijärjestöt toi-
mivat omana yhteisönään hienosti.
 
Kaupungin vastaantulo esim. 
järjestötalojen osalta on loistavaa.
 
VERKOSTOITUMINEN tärkeää, tunnetaan 
mutta ei ole oikeasti verkostoiduttu.

Olemme lokeroituneet liikaa. esim. vanhusten 
viikko hyvä, mutta miten saisimme siitä ympä-
rivuotista toimintaa? 

Vanhusten aktivointi tärkeää myös kustan-
nustehokkuuden kannalta.

Vetovoimaisuus. Heinäkuussa leirejä hurjasti 
saksanpaimenkoiraleiri, avioliittoleiri. Leirit 
tuovat rahaa ja toimintaa. LEIRIT JA KESÄTA-
PAHTUMAT toimivat Pieksämäellä. 

Valtakunnallisia leirejä on saatava tänne 
enemmän. Näissä voidaan tukea perheraken-
netta. Perheleirit kaikissa muodoissa ja pop 
up majoitusta tarjolle!

Emme arvosta tarpeeksi omaa olemistamme 
ja osaamistamme. Täällä on paljon hyvää.

Vapaaehtoistoimijoiden rooli kasvaa koko 
ajan. Mistä löytyy vetäjiä? Kaupunki järjestää 
tilat ja mahdollisuudet, toiminnan järjestämi-
nen siirtyy vahvemmin järjestöille. Liikunta-
halleista pulaa. On oltava mahdollisuuksia, 
mutta jatkossa vaaditaan isompia panoksia 
kaikilta meiltä ja myös kaupungilta.

Talkootyö on vähentynyt, miten seurat ja jär-
jestöt reagoivat tähän?
 
Vapaaehtoistyö.fi tulee pieksämäkeläisten 
käyttöön!! Sopimukset on tehty!
 

JÄRJESTÖJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ
RYHMÄ 7: 11+1 henk.

1. Luodaan yhteinen päämäärä, raja-aidat nurin 

2. Kuunteleminen ja tekeminen 

3. Tapahtumien kohdentaminen 

4. Kaupunki järjestää puitteet, järjestöt toteuttavat 

5. Nuoret irti!

RYHMÄN VALINTA TOP 5
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Keskinäinen kilpailu rahasta ja tapahtumista 
sotkee toimintaa ja aiheuttaa toivottomuutta. 
Voisiko porukalla järjestää esim. messuilla 
(makkaranmyynti, esittelypisteet). Yhdessä 
tehden ja potti jakaen säästämme kaikkien 
voimia.

Urheiluseura puolella yhdistyminen voisi olla 
valttia. Samanlaista harjoittelua esim. kesä-
harjoittelu ja jotkut salivuorot yhteiseksi.

Miten esim. yhteinen kamppailulajikeskus toi-
misi Pieksämäellä?

Työttömien käyttäminen liikuntaväylien ja 
paikkojen kunnossapidossa auttaa monella 
sektorilla.

Yhteistyö rahan hankkimiseksi, veturitallien 
tanssit, Power Cup, lipunmyynti, makkarako-
jut. Voitaisiinko yhdistää talkoolaisten työtä 
kaikilla?

Voitaisiinko järjestää yhteinen tapahtuma, 
jossa sovittaisiin pelisäännöistä?

VAPAAEHTOISPANKKI!

Yhdistystoiminta ei ole enää seksikästä, mis-
tä löytyy yhdessä tekemisen malli. Nuoret 
saatava mukaan myös hallituksiin, johtoryh-
miin jne. Miten saadaan nuoria mukaan? Nuo-
ret innostuvat, kun asia on oikea. Esim. skeit-
tirampin (Keskuskenttä) tekemisessä nuoret 
ovat olleet mukana. 

ÄÄNI KUULUVAKSI, meidän on opittava kuun-
telemaan järjestöissä ja urheiluseuroissa.
 
Kun ihmiset saa syttymään, niin alkaa tapah-
tua. Ihmiset tulevat tekemään heille tärkeäksi 
kokemaa asiaa. Sama pätee nuoriin.
 
Lähdetään tekemään yli oman alueen olevia 
tapahtumia. Nuoret, nuoret, nuoret saatava 
mukaan… miksi emme ole saaneet heitä tän-
ne suunnittelemaan?

Seuroissa on oltava avoimia lasten siirtymi-
selle seurasta ja lajista toiseen. Ohjaajien on 
pystyttävä antamaan kaikkensa lasten kans-
sa. 

Positiivinen kannustaminen äärimmäisen tär-
keää! SISÄINEN LIEKKI

Tilat saatava maksimikäyttöön, ei tyhjiä vuo-
roja.

Sosiaalinen media on tärkeä nuorten saami-
seksi.

Voisiko kaupungin rooli olla selvitystyössä 
esim. tapahtumien osalta?

Kaupungin tapahtumiin on vaikeaa osallistua, 
kun ne ovat päiväsaikaan (liikuntatapahtumat 
ja kouluille toivottu yhteistyö)   
 

EXTRAA TÄLTÄ RYHMÄLTÄ:
 
Maalataan yhdessä vesitorni ja siitä tehdään 
pieksämäkeläisen näköinen monumentti!
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 SUOSITUIMMISTA SUOSITUIMMAT

TOP 5
 

1. Yhteiset asiat valmistellaan yhdessä
 

2. Maine, kotipesä kuntoon
 

3. Kulttuurista mallia myös liikunnan markkinointiin
 

4. Hyvä nostetaan näkyväksi
 

5. Nuoret irti / Luodaan yhteiset päämäärät, raja-aidat nurin 
(jaettu viides sija)

Suosituimmista suosituimmat viisi askelta löytyi, 
kun kaikki Pieksämäen Tulevaisuusfoorumin osallistujat 

pääsivät päivän lopuksi kannattamaan kahta jokaisen 
työryhmän viidestä askeleesta. 

 
Kannatusääniä annettiin yhteensä 910 kappaletta, 

joista kaksi hylättiin. 

Ryhmistä eniten sai kannatusta ryhmä 2: 
Hyvinvoinnin askelmerkit. 

PIEKSÄMÄEN 
TULEVAISUUDEN RAKENTAMISEN ELEMENTIT
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Pieksämäen Tulevaisuusfoorumin sihteeristöön 
saimme valtavaa osaamista, näkemystä  ja kokemusta. 

Iso kiitos foorumin mutkattomasta onnistumisesta kuuluu myös heille!

 
Tulevaisuusfoorumin sihteeristö kuvattiin päivän päätteeksi, 

taustalla foorumin tiivistetty anti.

 
Taisto Hirvonen, projektipäällikkö,  Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke 

taisto.hirvonen@esedu.fi 

Johanna Koponen, projektipäällikkö, Huoltamo-hanke  
johanna.koponen@pieksamaki.fi 

Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja, Uusiyrityskeskus Dynamo 
tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi 

Jari Honkanen, Työllisyyskoordinaattori, Pieksämäen kaupunki 
jari.honkanen@pieksamaki.fi 

Taina Riipinen, toimitusjohtaja, Awen Oy 
taina.riipinen@awen.fi 

Anu Rajala, työyhteisön kehittäjä, Awen Oy 
anu.rajala@awen.fi 

Elisa Huuhka, suunnittelija, Kehittämiskeskus Tyynelä 
elisa.huuhka@tyynela.fi

KIITOS SIHTEEREILLE!



Pieksämäen Tulevaisuusfoorumi 6.10.2016

- 25 -

 
 
 

1. Vilkasta keskustelua kohti päämäärää, 
Pieksämäen tulevaisuutta 

 
2. Keskustelu käydään hyvät käytöstavat muistaen, 

toisia kunnioittavaan sävyyn 

 
3. Keskustellaan tässä hetkessä, 

kuitenkin painopiste enemmän tulevaisuudessa 

 
4. Puhe on konkreettista, vähemmän yleistävää

5. Tekeekö mieli kritisoida, 
mieti valmiiksi miten tekisit toisin 

 
6. Tee lupaus yhteisen Pieksämäen parhaaksi 

ja toimi sen mukaisesti

TYÖRYHMIEN HUONEENTAULU
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TAPIO TURUSEN ESITYS

MITÄ ON KUNTA SOTE MUUTOKSEN 
JÄLKEEN?

• Yli 60 % volyymista poistuu

• Koulutus, tekninen ja kaupunginhallituksen 

toimiala tärkeimmät

• Elinvoimakysymykset

• Etelä –Savon maakunnan hoitama sote on 

haasteiden edessä

PIEKSÄMÄEN TILANNE
• Kaupungin väkiluku on vähentynyt noin

200: lla/ vuosi 25 vuoden ajan

• Työpaikat ovat vähentyneet vuoden 1995 

jälkeen vielä 600 :lla

• Kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat ovat 

laskeneet vuodesta 2010

• Kaupungintulovero on 22 % eli kolmanneksi 

korkein maassa

• Uusia asuntoja syntyy vähän

JOS KEHITYSTÄ HALUTAAN KÄÄNTÄÄ

• Tulee keskittyä uusien investointien ja sitä 

kautta työpaikkojen synnyttämiseen

• Kaupan, vapaa-ajan ja viihteen palvelut

• Asunnot

MIKSI TYÖPAIKKOJEN SYNNYTTÄMINEN ON 
VAIKEAA

• Potentiaalisen investoijan löytäminen on 

helppoa

• Vaikeutena ainoastaan perustella investointi 

Pieksämäelle

• Ulospäin näkyvällä ”Pieksämäki hengellä” on 

vaikutusta näihin investointipäätöksiin

MAHDOLLISUUS

• Kaupan kysyntä kohdistuu tällä hetkellä 

ympäristöön

• Veturitallialueen tuoma mahdollisuus

• Jatko

Osallisuuden ja demokratian lisäämisen 
näkökulmasta olisi mielestäni parempi 
vaihtoehto se, että keskustelua ei käytäisi 
pelkästään alati vähenevien resurssien 
jakamisesta.
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RISTO HARISALON ESITYS

risto.harisalo@uta.fi 1

YHTEISÖÄ RAKENTAMASSA:
Yhteistä tietä etsimässä

Risto Harisalo
Professori (emeritus) 

Tampereen yliopistosta
Tampere 2016

risto.harisalo@uta.fi 2

TARKOITUS

Kuvata ne tienviitat, joiden myötä
yhteisö voi irtaantua vanhasta ja

käynnistää matkan kohti 
tulevaisuutta!

Kuvata ne tienviitat, joiden myötä
yhteisö voi irtaantua vanhasta ja

käynnistää matkan kohti 
tulevaisuutta!

risto.harisalo@uta.fi 3risto.harisalo@uta.fi 3risto.harisalo@uta.fi 3

EpäluottamusEpäluottamus LuottamusLuottamus

Kaksi perusvoimaa

risto.harisalo@uta.fi 4

IRTI EPÄLUOTTAMUKSESTA?

1.  Kyynisyys:
(ei tästä ennenkään ole mitään hyvää seurannut)

2.  Epäluottamus:
(lupausten pettämistä, välistä vetoja, kätkettyjä motiiveja jne.)

3.  J atkuva taistelu vallasta:
(vain omat intressit merkitsevät, ei yhteisymmärrystä

eikä yhteisiä voittoja)

4.  Vanhoista kokemuksista ei päästä irti:
(vanha jarruna uudessa tilanteessa)

risto.harisalo@uta.fi 5

5.  Epäusko omiin voimiin ja ajatuksiin:
(paras pysyä erossa kaikesta, suuren johtajan kaipuu jne.)

6.  Tässä ollaan surkimuksia kaikki tyynni – tältä
joukolta on turha odottaa mitään hyvää:

(haluttomuus tulla mukaan ja laittaa itsensä peliin)
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risto.harisalo@uta.fi 7

?
Mitä edellä sanotusta on pääteltävä?

risto.harisalo@uta.fi 8

Suuren salaisuuden paljastus:

J os te ette käynnistä matkaa tulevaisuuteen,
ei sitä kukaan muukaan tee puolestanne!

J os te ette matkaan kykene, ei siihen
kukaan muukaan kykene!

risto.harisalo@uta.fi 9

YHTEISEN MATKAN TIENVIITAT

1.  Omaksu vahva paikallinen identiteetti:
(Pieksämäki on kaikki kaikessa)

2.  Avaa ovet jokaiselle halukkaalle:
(vedä kaikki mukaan ja pidä heidät mukana)

3.  J aa informaatio kaikille ja rajoituksitta:
(avoin tiedonjako yhdistää ja avaa tuntemattomia ovia)

4.  Vahvista aina ja kaikessa vastavuoroisuutta:
(vastavuoroisuus on auttamista ja palvelua ja

arvoa luovan vuorovaikutuksen ensimmäinen askel)

risto.harisalo@uta.fi 10

5.  Välitä aina ja kaikessa yhteisiä tarinoita, 
arvoja ja saavutuksia:

(hunajalla saa enemmän kärpäsiä kuin kärpäslätkällä)

6.  Puhu aina ja kaikessa hyvää toisista:
(suurta on unohtaa, pientä on muistaa,

kirjaamaton luottamussopimus)

risto.harisalo@uta.fi 11

EpäluottamusEpäluottamus LuottamusLuottamus

Kaksi perusvoimaa

risto.harisalo@uta.fi 6

LUOTTAMUKSEN SUURI SALAISUUS:

Ihmisen, kun heidät oppii tuntemaan, ovat
ainutlaatuisia omalla tavallaan.

He tekevät nurkumatta työnsä, josta he eivät
koskaan ole tarpeettomasti pois.

He eivät koskaan vaadi muuta kuin oman osansa.

He ovat ainutlaatuisia ammattilaisina, jotka
tarjoavat hyvää palvelua periaatteesta ja jotka 

tekevät enemmän kuin vaaditaan.

He tekevät tavallisia tehtäviä epätavallisen hyvin.
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PIEKSÄMÄEN TULEVAISUUSFOORUMIIN

OSALLISTUI SATA PIEKSÄMÄKELÄISTÄ!

KIITOS!

Lisätietoja:

Vuokko Jaakkola, 
kyläasiamies 

Pieksämäen kylät ry 
Kyläkumppani plus –hanke 

vuokko.jaakkola@pieksamaenkylat.fi 
puh. 045 845 6590 
www.pieksamaenkylat.fi


