
Naarajärven Kumppanuuspöytä 

ti 4.10.2022 klo 17-18.30 

PÖYTÄKIRJA 

Virkamiehet ja päättäjät: 
Soili Moilanen, valtuutettu ja kaupungin hallituksen pj 
Pekka Waltari, opetuslautakunnan pj/valtuutettu 
Kaija Viljakainen, valtuutettu 
Jari Nykänen, tekninen johtaja 
Jukka Keituri, opetusjohtaja 
Päivi Majoinen, kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja 
Tarja Frilander, kirjastopäällikkö 
Jari Honkanen, työsuojelupäällikkö/liikuntapäällikkö 
Mervi Lintunen, kyläasiamies 
Seija Laitinen, nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori 
Pia Niilo-Rämä, nuorisotoimi/osallisuus/kumppanuuspöytien sihteeri 
Leila Raatikainen, seurakunnan diakoni (Naarajärven alue) 
Veera Häkkinen, seurakunnan harjoittelija 
Santtu Viljanen, seurakunnan harjoittelija 
Lotta Heikkilä, nuorisotoimi harjoittelija 
Naarajärven varsinaisia asukkaita ei yhtään 
 

1. Osallistuva budjetointi 

Hyvinvointikoordinaattori esitteli osallistuvan budjetoinnin mallia. 

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä 

mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Osallistuva 

budjetointi on toimintatapa, jossa esimerkiksi asukkaat päättävät tietyn kaupunginvaltuustossa 

määritellyn rahasumman käytöstä. Osallistuva budjetointi perustuu kuntalakiin (kuntalaki 5 luku 

22§) Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua. 

Osallistuvan budjetoinnin myötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osaamista ja 

asiantuntemusta halutaan täydentää hyödyntämällä asukkaiden oman elämänsä asiantuntijuutta, 

paikallistuntemusta ja halua osallistua. Pieksämäen kaupunki tukisi osallistuvalla budjetoinnilla 

asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista konkreettisesti. 

Toimintatapa Pieksämäellä: 

varataan vuosittain talousarvioon 20 000 euroa osallistuvan budjetoinnin toteutukseen 

 kerätään kumppanuuspöydistä alkuvuodesta ehdotukset mitä asukkaat haluaisivat kehittää 

Pieksämäellä (nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori) sekä laitetaan kaupungin nettisivuille 

sähköinen lomake jota kautta kuka vaan kuntalainen voi osallistua.  

 kunnan asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteutusmahdollisuudet, kustannusarvion ja 

aikataulun 

 järjestetään nettiäänestys kirjatuista esityksistä, toteutetaan eniten ääniä saanut 

esitys/esitykset varatun määrärahan puitteissa. 

Tämä on osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vuosi ja tulevaisuus näyttää miten lähtee 

toimimaan.  

 



2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma.  

Kaupungin sivuilla mahdollisuus kaikkien halukkaiden päästä kommentoimaan suunnitelmaa 

21.10.2022 klo 15 mennessä. Hyvinvointikoordinaattori esitteli suunnitelman rakenteen. 

Tarkennetaan, pystyykö seuraamaan, sitä kuinka monta kertaa sivuilla on käyty? Selvitetään asiaa, 

onko kaupungin sivujen statistiikkaa saatavilla. 

3. Kiinteistöohjelma 

Tekninen johtaja esitteli, kiinteistöohjelma ollut lautakunnassa esittelyssä 20.9. 

Kiinteistöohjelmassa on erilaisia luokkia, minkä mukaan kiinteistö arvotetaan. Luokka E siirtyy 

HVA:lle (hyvinvointialueelle). 17 hehtaaria kaupungin kiinteistöä suunnitelmassa. Lumityöt 

kunnallistekniikalla, vihertyöt puistopuolella. Energiansäästöohjelma olemassa, lähtee lautakuntaan 

esittelyyn. Onnistuneita ja epäonnistuneita realisointeja. Kiinteistöjen käyttöasteet, ylimääräistä 

kiinteistömassaa ei ole juurikaan olemassa vaan on saatu purettua sekä myytyä ylimääräisiä. 

Valoihin voi tehdä säätöjä katuvalaistukseen (eli säästöä) hämärävalaistus ja joka toinen valo. 

4. Kuntalaisten kysymykset: 

Naarajärven Vangasjärven uimakoppi 

 vs. Liikuntatoimen johtaja kertoi, että on varattu ensi vuoden budjettiin raha sen 

kohentamiseen. 

Siilinkankaan pururadalla valot palaa yötä päivää 

 Tekninen johtaja selvittää asia. 

Kanttilaan liittyvät kysymykset 

 Ulkopintojen korjaaminen tulossa Kanttilaan. 

 Päivähoitopaikkoja Kanttilaan lisää? Naaralla ei ole tarpeeksi hoitopaikkoja. 

Opetuslautakunta päättänyt vuosi sitten, ettei siirretä Kanttilaan varhaiskasvatuspaikkoja. 

ei ole järkevää tehdä uusia paikkoja lisää. Lasten syntyvyys noin 100 lasta/per vuosi. 

Varhaiskasvatuspaikat täynnä ja riittävät. Valtuuston budjetti sitoo. Anne Peltola 

selvittänyt tulijat neuvoloiden kautta, tänä vuonna päästään noin 90 lapseen. 

 Kanttilan äänentoisto? Vaatisi 50 000 euron satsauksen, jotta saataisiin konserttikäyttöön 

sopivat laitteet. Nykyisellä äänentoistolaitteistolla kuitenkin pystyy puhetta toistamaan 

riittävästi. Pieksämäellä on paikallsia yrittäjiä miltä voi kysellä ko. palvelua tarvittaessa. 

 Nuorisotilat Kanttilaan- Nuorilta ei ole tullut toivetta nuorisotilasta. 

Kumppanuussopimuksella mahdollista kuitenkin saada Naarajärvelle. Samanlaiset 

kumppanuussopimukset käytössä Jäppilässä ja Virtasalmella. 

Roskikset Naarajärven alueen ulkoilureiteillä ja rannalla 

 Maanantai aamu on ongelma, viikonloppuna käyttäjiä paljon. 

              Kerttulaan hoitajavastaanotto 

 Odotellaan mitä uusi hyvinvointialue tuo tullessaan. 

Miten toteutuu liikkuvat palvelut kylien vanhuksille?  

 Esimerkiksi tällä hetkellä on olemassa kirjastoauton Pop Up toimintaa, kirjat kotiin palvelu 

tms., löytyvät kirjaston sivuilta. Edellisessä kumppanuuspöydässä käyty ko. asiat lävitse. 

 

 

muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä 


