
Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto 

Hyvinvoinnin-ja osallisuudenlautakunnan talousarvioesitykseen v.2020 ja 

taloussuunitelmaan v.2021-24 

 

Hyvänelämän ohjelmassa (s.8) todetaan että kehitetään kumppanuustalomallia hankeen kautta kolmannen 

sektorin kanssa, tämä koskenee kantakaupunkia. Kuitenkin myös Pitäjien alueella on tarve koota eri toimijoita 

saman katon alle ja sitä kautta tukea ihmisten selviytymistä arjessa. Haukivuorella Haukivuoritalo voisi toimia 

oivana paikkana tämänlaiselle toiminnalle. Aluejohtokunta esittää, että Haukivuori olisi alueellinen pilotti 

kohde toiminnan kehittämiselle. Samalla kaikki toimet hyvässä kunnossa ja ainoana kokoontumispaikkana 

Haukivuorella purkamisuhan alla lopetetaan. 

Ohjelmakortit 

Taide, kulttuuri ja tapahtumat                                                                                                                                                                                                   

Tavoitteet ovat oikeat, mutta tulee huomioida, että koko laajan Mikkelin, erityisesti Pitäjien alueilla taide, 

kulttuuri ja tapahtumat myös liikuntapalveluiden osalta toteutetaan pitkälti eri seurojen ja yhteisöiden kautta 

sekä toimesta. On ensiarvoisen tärkeä kehittää ja tehostaa kumppanuussuhteita ja sopimuksia eri järjestöjen 

kanssa, jotta kyseiset palveluiden saatavuus ja sitä kautta osallisuus toteutetaan. Aluejohtokunnilla on oma 

tarkeä rooli tässä toiminnassa. Yli kymmenen vuotta toteutettu Suolentiksen MM-tapahtuma tulee nostaa 

yhdeksi Mikkelin tapahtumien kärkihankkeeksi ja samalla osaksi elinvoimaohjelmaa. 

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue.                                                                                                                                   

Hyvän elämän ohjelmassa todetaan kirjastojen omatoimiajan kasvattaminen. Haukivuorella se tulisi toteuttaa 

erityisesti viikonloppujen toimiaikaa kasvattamalla. Palvelusuunnitelmaosiossa (s.15) ei ole mitään mainintaa 

aluejohtokunnista, vaikka on yleisessä tiedossa, että toimintamallia ollaan muuttamassa tai jopa lopettamassa 

kokonaan. Aluejohtokuntien työ perustuu alueellisen ja paikallisten ihmisten omatoimisiin kehittämisideoihin ja 

osallisuuteen. Aluejohtokuntientyö tukee merkittävästi alueen hyvinvointia ja osallisuutta, erityisesti elin- ja 

vetovoimatekijöiden sekä asumisviihtyvyyden toimintalohkoilla. Näillä tavoitteilla tuetaanko koko Mikkelin 

kaupungin toimintaedellytyksiä, kehitystä ja menestymismahdollisuuksia.                        

Haukivuoren aluejohtokunta katsoo, että nykyinen, v. 2017 uudistettu, aluejohtokuntarakenne tulee 

ehdottomasti säilyttää siten, että 

- Toiminta siirtyy suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen, mitä työtä ja sen yhteydenpidon 

tarpeellisuutta helpottaa ja koordinoi nykyinen aluekoordinaattorijärjestelmä 

- Byrokratian helpottamiseksi ja joustavamman työkulttuurin aikaansaamiseksi tarvittavat muutokset 

tehdään hallinto- ja hankintasääntöihin.  



- RY- tai kumppanuuspöytä malliin siirtyminen vie aluejohtokunnilta alue- ja vaikuttavuustoiminnalta, 

asianosaisena, kuntalain 36 §:N mukaisen toiminta- ja yhteistyöedellytykset. Muutos toisi paljon 

epävarmuustekijöitä toiminnan jatkuvuudelle ja huomion ottavalle vapaaehtoistoiminnalle, mitä 

aluejohtokuntatoiminta aina valtaosin tulee olemaan, jos aktiviteettitaso ja aikaansaannokset 

esimerkiksi Haukivuoren strategisen toimintamallin mukaan edelleen huomioidaan ja voidaan ylläpitää. 

Tarpeet ja niiden laajuustasot sekä yhteistyötarve kaupungin kanssa seuraavassa kehitysvaiheessa ovat 

jopa haasteellisemmat yleiskaavan ja Haukivuoren uusasukasedellytyksien toimenpiteiden kautta.                     

Mikäli toimintamallia kuitenkin muutetaan, tulee valmistelu ehdottomasti tehdä yhteisten 

ALUEJOHTOKUNTAKESKUSTELUJEN kautta, kaupungin strategian avoimuuden ja osallisuusperusteiden 

mukaisesti riittävällä siirtymäajalla. Nyt näitä keskusteluja ei ole käyty ollenkaan ja suunnitelmia pidetään 

salassa. 

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalue                                                                                                                    

Nuorisopalveluissa Haukivuorella toteutettu toimintamalli nuorisotilojen sijoittamisesta yhtenäiskoulun 

yhteyteen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, tämän toimintamallin kuten lautakunta esittää toivoisi 

leviävän.                                                                                                          

Liikuntapalveluissa kohtaan "Matkailun edistäminen" voisi lisätä: Luonnossa-, vesillä liikkuminen ja 

elämysmatkailu ovat kasvussa. Mikkelin kaupungin tulee ottaa tämä huomioon mm. luonto--ja retkipolkujen 

sekä muissa toimenpiteissä Haukivuorella, kuten Rantokankaan ja Kangasjärven laavun ylläpito- ja 

kunnostustarpeissa sekä vesi- ja kanoottireittien huollossa, esimerkiksi eri vuosittaisissa tehtävissä 

kumppanuussopimuksissa.  

Investointeihin Haukivuoren aluejohtokunta esittää otettavaksi tenniskenttä/kaukalon pinnoituksen sekä 

laitojenkorjauksen tai uusimisen. Ovat tällä hetkellä huonokuntoisia ja osin jopa vaarallisessa kunnossa. 

Haukivuorella 11.11.2019                                                                                                                                          

Haukivuoren aluejohtokunta  

leo laukkanen                   pekka moilanen 

puheenjohtaja                  varapuheenjohtaja                                                                                                                

 

 

 

 

 

 


