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Alueraadit ja Yhdistys korvaamaan aluejohtokunnat?
Haukivuoren lähidemokratiaa ylläpitävä toimintatapa
Haukivuorella sanotaan olevan toista sataa yhdistystä. Moni haukivuorelainen on
mukana usean yhdistyksen toiminnassa. Aluejohtokuntien jäsenet ovat niin ikään
monessa mukana. Haukivuoren lähidemokratia ja osallisuus koostuu alueen
yhteisöjen aktiiveista. Aktiivit ovat myös aluejohtokunnissa. Kyyveden
osakaskunnassa on n. 4500 osakasta, sosiaalisessa mediassa Fb Haukivuoressa
liki 2000 jäsentä. Haukivuorella ilmestyy myös itsenäinen sanomalehti. Tässä
kohdassa on syytä miettiä miten demokratiaa voitaisiin vielä lisätä. Lisääntyykö
demokratia Alueraadin avulla eli mikäli AJK korvataan Alueraadilla.
Aluejohtokunnan tekemiset/tehtävät nykytilanteessa – palautteen
hankinta/kuulemiset
Aluejohtokunnan jäsenet valittiin demokraattisen äänestyksen pohjalta.
Aluejohtokunta hakee jatkuvasti kirjallista palautetta, järjestää alueen
asukkaille/kesäasukkaille kuulemisia. Tältä pohjalta toimintaa on rakennettu:
Aluejohtokunta on laatinut itselle strategian, joka on sovitettu Mikkelin kaupungin
strategian kanssa. Haukivuorella pidetään Kyyveden tilaa tärkeänä. Mikkeli tuo
esille Saimaan tärkeyden; ”Kuka tekee Saimaan Kauniin Mikkelin”.
Haukivuori edistää elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta, asumisviihtyisyyttä.
Työlistalla ovat lisäksi; Laadukkaiden varhaiskasvatus-, esiopetus-,
perusopetuspalvelujen sekä vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden edistäminen ja
turvaaminen.
Alueen infran kunnosta huolehtiminen.
Aluejohtokunta kannustaa ja kokoaa alueen toimijoita ja aktiiveja uusiin hankkeisiin.
Tärkeitä, päivittäin esillä ovat lisäksi seuraavat asiat:
Essoten palveluiden turvaaminen alueella. (Laboratorio,
Vanhuspalveluyksikkö, Hyvinvointiaseman palvelut)

Julkisen liikenteen toiminnan turvaaminen, toimivuudesta huolehtiminen
Sähkön syötön turvaaminen, toimivuudesta huolehtiminen
Valokuituverkon toimivuudesta huolehtiminen.
Matkapuhelinverkon toimivuudesta huolehtiminen
Vesistöjen hyvästä kunnosta huolehtiminen
Asemakylän, Kirkonkylän ja sataman siisteydestä, toimivuudesta ja ulkoisesta
kuvasta huolehtinen
Tiestön kunnosta huolehtinen: 72, alempi verkko.
Haukivuoren markkinointi yhdessä Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry kanssa
Haukivuoren markkinointi yhdessä Kehitysyhtiö MikSein kanssa – uudet
yritykset
Alueen vetovoimaisuuden parantaminen kaavoituksen keinoin.
Ulkopuolisten tahojen rahoittamien hankkeiden generointi ja omarahoituksen
koonti.
Arvioin, että viimeisen 5-vuoden aikana on Haukivuoren julkikuva muuttunut
Mikkelin kaupungille edulliseksi.
Haukivuoren aluejohtokunta toimii palkatta. Toimintatapaa voidaan kuvata:
Erinomainen – mutta halpa

Aluejohtokuntien rahoitus
Mikkelin talousarvion mukaan aluejohtokuntien rahoituksen sopeuttaminen
etenee 2020, 2021 seuraavasti: Kuntalain110 §:n mukaiset yksilöidyt
toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat Aluejohtokuntien osalta
218 000 euroa. Kts Mikkelin TA20/21
Aluejohtokuntien toimintaan jäävä rahoitus on Mikkelin kaupungin vahvistetun
talousarvion mukaan vuodelle 2021 n __??? ei löydy________euroa.
Kouvolan kaupunki on varannut 1,0 milj euroa alueiden toimintaan. Väestöön
suhteutettu summa olisi Mikkelissä 0,6 milj euroa.

Alueraadit ja kokoava Yhdistys vaihtoehtona nykyisille aluejohtokunnille

Osallisuuskoordinaattori Kari Kangaspunta ja rehtori Matti Laitsaari ovat
valmistelleet esitystä Mikkelin kaupungin hallitukselle. Esityksen mukaan
nykyiset Aluejohtokunnat korvattaisiin Alueraadeilla. Alueraatien yhteenliittymä
olisi Yhdistys, jonka tehtävänä olisi toimia linkkinä Mikkelin kaupunkiin.
Asiaan liittyvää rahoitusta on käsitelty vain suullisesti nykyisten
Aluejohtokuntien kanssa: Mikkelin kaupungin rahoitus päättyisi Yhdistykselle
ja Alueraadeille. Yhdistys hakisi toiminnanjohtajan ja muiden virkailijoiden
rahoituksen hanketoiminnan ym toiminnan kautta.
Esitetty malli toisi Matti Laitsaaren näkemyksen mukaan seuraavia etuja:
”Parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia”
”Lisää aitoa osallisuutta ja omaehtoisuutta”
”Vähentää byrokratiaa ja lisää toimintamahdollisuuksia”
”Innostaa kehittämistoimintaan niin asukkaita, kuin yrityksiäkin”
”Tukee tasapuolista kehittämistä ja antaa alueiden erityispiirteiden huomioon
ottamisen”
”Lisää alueiden yhteistä potentiaalia näkyä ja vaikuttaa”
”On kanava suoralle kansalaistoiminnalle”

Uuden, esitetyn mallin tuoman lisäarvon arviointia
1. Esitetty malli tuskin lisäisi nyt tapissa olevia asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia. Aluejohtokuntien jäsenet ovat mukana muissakin
yhteisöissä ja kuuluvat alueen aktiiveihin. Mikäli Alueraati korvaisi
Aluejohtokunnan ei tapahtuisi mitään mitattavaa muutosta
osallisuudessa/omaehtoisuudessa.
2. Alueraateja kokoaisi Yhdistys. Sen hanketoiminta jarruttaisi Alueraatien
yhteyttä Mikkeliin. Hanketoiminnan byrokratia (Leader/ELY-rahoitus) tekisi
toiminnasta hyvin haasteellisen. Alueraatien kehitystoiminta saattaisi
pysähtyä/lamaantua.
3. Esitetty malli tuo eriarvoisuutta: maaseudun ihmiset kehittävät ”LEADER
RAHOITUKSELLA” keskustassa kehittämistyö tehdään ”VEROVAROILLA”
4. Haukivuoren aluejohtokunta kuten muutkin aluejohtokunnat toimivat
palkatta. Aluejohtokunnat ovat hyvin motivoituneita.
Asukkaat/kesäasukkaat ovat tyytyväisiä ja kokevat olevansa osallisia.
Voidaan todeta, että AJK toiminta on erinomainen mutta halpa
toimintatapa.
5. Haukivuoren AJK toiminta tukee hyvin Mikkelin julkikuvaa. Tätä on vaikea
sivuuttaa uuden mallin avulla.
Johtopäätökset
Miksi erinomainen mutta halpa toimintatapa pitäisi romuttaa

