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hyte-työn moottorina Pieksämäellä
•
•
•
•

Pieksämäki yksi kolmesta Etelä-Savon kaupungeista.
31.12.2018 väkiluku 17933. Väestöennuste v. 2030 15338
Ikärakenne muuttuu koko ajan vanhusvoittoisemmaksi. Lapsia syntyi v. 2018 107
Teknologia- ja elintarviketeollisuus, kauppa ja rakentaminen työllistävät, mutta
eniten työpaikkoja hyvinvointi- ja hoiva-alalla. Koulutusorganisaatiot työllistävät
myös runsaasti (Diak, Seurakuntaopisto, Esedu)
• Vetovoimatekijöitä mm. yritystoiminta, puhdas luonto, vireät kylät, vilkas
kulttuuritarjonta
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Pieksämäen hyvinvointityöryhmä
• Monialainen hyvinvointityöryhmä perustettu v. 2007 kaupunginhallituksen päätöksellä ja
sen alaisuuteen
• Työryhmässä kaupunginhallituksen, kaupungin työllisyyspalveluiden, kulttuuri- ja vapaaaikatoimen, perusturvan (vastaanottotoiminta, ikääntyvien palvelut,), teknisen toimen
sekä järjestöjen (Neuvokas ja Paiste –kattojärjestöt) sekä vammaisneuvoston edustajat
• Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä vuodesta 2008, jossa edustajat
varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, nuorisotoimesta (lasten ja nuorten hvkoordinaattori) sekä perusturvan lasten ja perheiden palveluista. Järjestötapaaminen 2
krt vuodessa
• Hyvinvointikoordinaattori molemmissa työryhmissä ja sovittaa yhteen näiden toimintaa
• Sähköinen hyvinvointikertomus käytössä. Useita eri toimenpideohjelmia täsmentämässä
laajan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä
• Vastuualueilla omat kehittämisohjelmat, jotka laadittu kuntastrategian pohjalta.
Hyvinvointisuunnitelma ja kehittämisohjelmat laadittu linjassa toistensa kanssa
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Hyvinvointisuunnitelman 2018 – 2021
painopistealueet
• PAINOPISTEALUE 1.
TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SEKÄ
PIEKSÄMÄKELÄISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY. TERVEYS KÄSITTÄÄ
FYYSISEN, PSYYKKISEN, SOSIAALISEN JA KOGNITIIVISEN TERVEYDEN
• PAINOPISTEALUE 2.
YHTEISÖLLISYYDEN, OSALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
JA LISÄÄMINEN
• PAINOPISTEALUE 3.
OPISKELU-, TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN JA YLLÄPITO SEKÄ
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY. TYÖSSÄ JAKSAMISEN JA TYÖHYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN.
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YHTEISÖLLISYYDEN, OSALLISUUDEN JA
TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN JA LISÄÄMINEN
• Sovitaan ja luodaan yhdessä tapoja, joilla kaiken ikäisten kuntalaisten ja
palveluiden käyttäjien osallisuutta kunnan kehittämistyössä ja vaikuttamisessa
lisätään (edustuksellisen järjestelmän lisäksi).
• Pohjana valmisteilla oleva E-S:n maakunnallinen osallisuussuunnitelma
• Kumppanuuspöydät
• Järjestöyhteistyö -> kattojärjestöjen ja kunnan hallinnonalojen edustajien
säännöllinen tapaaminen 2 krt vuodessa
• Turvallisuus: Pieksämäen turvallisuussuunnitelma, joka hyväksytty valtuustossa
11/2018, toteuttaa turvallisuustyötä hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.
Keskeisesti arjen turvallisuus ja yhteisöllisyys
• Kulttuurisen hyvinvoinnin mahdollistaminen kaikille kuntalaisille
• Kaupungin ja järjestöjen yhteinen matalan kynnyksen hyvinvointi- ja
neuvontapiste ”Vinkkivarikko” Veturitorilla
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Kumppanuuspöydät
• Pieksämäen kylät ry 2012 paikalliseksi katto-organisaatioksi kylien
asukastoiminnalle -> pieksämäkeläiset ry v. 2016
• Lähikumppanuuspöydät Virtasalmella, Jäppilässä ja Naarajärvellä. Taustalla tarve
paikalliseen vaikuttamiseen entisten kuntien liityttyä Pieksämäkeen v. 2007
• Kumppanuuspöydät kirjattu kaupungin hallintosääntöön ja siten
kaupunginhallituksen alaista toimintaa
• Puheenjohtaja kh:n puheenjohtaja, sihteeri hyvinvointikoordinaattori.
Pieksämäen seudun kyläasiamies kokouksissa mukana. Tiivis yhteys kaupungin
hallintokuntiin, joista tarvittaessa edustajat mukana kokouksissa (mm.
tiedottaminen ajankohtaisista asioista). Kokoontuu 2 krt vuodessa + tarvittaessa
• Palveluiden ja kolmannen sektorin yhteinen kumppanuuspöytä (koordinoi
palveluiden ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä), vapaaehtoistyo.fi
kehittäminen. Kokoontuu 4 krt vuodessa
• Pienten kylien (30) kyläkerhot. Korttelikerhot kantakaupungissa
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Kumppanuuspöydissä selvät sävelet
• Ajankohtaiset asiat kerätään kyläorganisaatiosta ja hallintokunnilta
sähköpostilla
• Asialistan kokoaa hyvinvointikoordinaattori
• Kokouksessa on paikalla kylien edustajia ja tarpeen mukaan useita
virkamiehiä
• Kokous kestää 1,5 h
• Ei erillistä budjettia, ei kahveja, ei päätöksiä
• Kokoukset poikivat uusia toimia
• Kokouksia väh. 2 krt vuodessa
• Kumppanuuspöytien ydintavoite on dialogi ennen päätöksentekoa
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Esimerkki asukkaiden talviseen pöytään
tuomista asioista
1) Jäppilän kiinteistöjen ja toimintojen uudelleenjärjestely, tilannepäivitys
2) Kaupungin omistamien maa-alueiden järjestelyt
3) Eri kerhojen ja toimintojen järjestäminen sekä vetovastuun ottaminen
4) Jäppilätalon neuvotteluhuoneiden varustus, videotykin tarve

5) Hoitajavastaanotto ja lääkäripalvelu järjestelyt entisten kuntakeskusten osalta
6) Kylien luontokohteiden kehittäminen – Kivikuru, Majava reitti
7) Jätteiden kierrätyspisteet haja-asutusalueelle
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Kumppanuuspöytien, kylä- ja
korttelikerhojen kävijämääriä v. 2018
• Neuvokas toimintakeskus (n. 30
yhteistyöyhdistystä): yli 5500
käyntikertaa, kokouksia,
koulutuksia 321 kertaa,
vapaaehtoisia listoilla n. 130
• Seurakunnan kylä- ja
korttelikerhoissa käyntikertoja
2632
• Kyläkerhoissa 1314 käyntikertaa
• Lähikumppanuuspöydät 7 krt,
palveluiden ja vap.eht. kp 4 krt…
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