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Yhteisöllisyysvaliokunta

AIKA

14.02.2019 klo 10:00 - 12:00

PAIKKA

Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kotka

LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Oinas-Panuma Eero
Honkanen Erkki
Heikkilä Juha
Hyttinen Eero
Niemitalo Antti
Nivala Kaisa
Tihinen Antti
Vähäkuopus Timo
Väyrynen Mirka
Timonen Tomi
Mosorin Sinikka
Turpeinen Seija
Paukkeri Ulla-Maija

Klo
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10:11 - 12:00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

Kouva Jorma

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
sihteeri
vieras
vieras

Lisätiedot

hallintojohtaja
vs. kehittämisasiantuntija

kaupunginhallituksen
edustaja

KÄSITELLYT ASIAT
Asia
1
2
3
4
5

Otsikko
Kokouksen avaaminen
Läsnäolijoiden toteaminen ja muistion tarkastajan valinta
Yhteisöllisyysvaliokunnan järjestäytyminen
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Eero Oinas-Panuma
puheenjohtaja

Juha Heikkilä
muistion tarkastaja

Sivu
2
3
4
5
6
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Kokouksen avaaminen
YHTVK 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.
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Läsnäolijoiden toteaminen ja muistion tarkastajan valinta
YHTVK 2

Todettiin läsnäolijat. Muistion tarkastajaksi valittiin Juha Heikkilä.
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Yhteisöllisyysvaliokunnan järjestäytyminen
643/00.02.07/2019
YHTVK 3

Yhteisöllisyysvaliokunta kävi läpi uusimuotoisen valiokunnan roolin,
tehtävät ja tavoitteet. Esittelijänä toimi kaupunginjohtaja.
1.1.2019 alkaen on kolme valiokuntaa: yhteisöllisyysvaliokunta,
elinympäristövaliokunta ja hyvinvointivaliokunta.
Yhteisöllisyysvaliokunnan esittelijänä toimii aiheesta riippuen
kaupunginjohtaja, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö.
Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävät:
- Elinvoimaisuuden ja työllisyyden vahvistaminen ja kehittäminen
- Kuntalaisten osallisuuden edistäminen ja kuntademokratian
toimivuuden varmistaminen
- Asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisten tapahtumien
valmistelu
- Yhteisöjen avustuksia ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden
palkitsemista koskevien asioiden valmistelu
- Kumppanuus- ja yhteisöverkostojen yhteistyön laajentaminen
- Osallistuvan budjetoinnin ohjaus- ja koordinaatiotehtävä koko
organisaation tasolla
- Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien
tekijöiden ennakointi
Yhteisöllisyysvaliokunnalle kuuluvat hallintotoimen alle kuuluvat tehtävät
muilta osin paitsi
- Pudasjärven Kehitys Oy hoitaa elinkeinoihin liittyvät asiat sekä
hirsi- ja elinkeinohankkeet
- Maahanmuuttoon liittyvät asiat käsitellään valtuustossa
Yhteisöllisyysvaliokunnan painopistealueet:
Elinvoimaisuuden ja työllisyyden vahvistaminen ja kehittäminen:
- Työllisyyspäällikkö esittelee toimintamallia ja toiminnan
linjauksia
- Työllisyyden hoidon toimintaohjelman/ työllisyysohjelman
valmistelu
Kuntalaisten osallisuuden edistäminen ja kuntademokratian
toimivuuden varmistaminen:
- Osallisuuden erilaiset mahdollisuudet –seminaari keväällä 2019
- Kuntalaisraadit
Asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisten tapahtumien
valmistelu:
- Tapahtumakalenterin linjaukset/ tapahtumatuottajan esittely
- Maisemanhoitoon ja asuinviihtyvyyteen liittyvien toimintojen ja
hankkeiden valmistelu
Yhteisöjen avustuksia ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista
koskevien asioiden valmistelu:
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- Kehittämis- ja toimintatuet; kevään hakukierros ja
loppuvuodesta seuraavan kauden linjaukset
- Maatalouden kehittämistuet, toimintamalli
Kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen yhteistyön laajentaminen:
- Yhteistyö järjestötoimijoiden ja kylien kanssa,
kyläasiamies/järjestöyhdyshenkilö
- Kumppanuussopimus/Osallistuva budjetointi
Osallistuvan budjetoinnin ohjaus- ja koordinaatiotehtävä koko
organisaation tasolla:
- Osallisuuden erilaiset mahdollisuudet –seminaari keväällä 2019
- Käytössä olevien toimintojen esittely eri toimialueilla
- Uusien ideointi
Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien
tekijöiden ennakointi
Hanketoiminnan koordinointi:
- hankeideat, hanketiimi
- keskitytään lähiruokahankkeisiin
Kansainvälisyys ja maahanmuutto:
- Strateginen valinta, kaupunginhallitus ja valtuusto,
valtuustoseminaarit
- Tiedon lisääminen ja vastakkainasettelun välttäminen
Vaikka maahanmuutto on hallintotoiminnan alla, niin maahanmuuttoon
liittyvät asiat tullaan käsittelemään valtuustotasolla. Erityisesti
valtuustoseminaarit ovat hyviä, koska niihin pystyy osallistumaan myös
ne valiokuntien jäsenet, jotka eivät ole valtuustossa.
Viestintä:
- Viestintäohjelman valmistelu
Positiivisten uutisten viestimiseen tulee kiinnittää huomiota.
Kehittämisasiantuntija valmistelee esityksen viestintäohjelmasta.
Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat keskeisesti elinvoimaan.
Aiemmin valiokunnat pitivät yhteisiä palavereita, mutta nykyisin ne on
korvattu valtuustoseminaareilla. Jos esille nousee asioita, joita kahden
valiokunnan tulisi valmistella, niin voidaan kutsua kokoon yhteinen
palaveri. Puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti.
Lisäksi käytiin läpi vielä hallintotoimen kuulumisia niiltä osin mitä
organisaatiomuutoksen piiriin kuuluu:
Henkilöstöpäällikön tehtävään on hakenut 35 henkilöä, joista
haastatteluun otettiin 8. Kolmelle teetetään psykologiset testit. Asia
viedään 12.3.2019 kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
Vs. työllisyyspäällikkönä toimii Irina Hallikainen siihen saakka kunnes
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tehtävään on valittu vakituinen viranhaltija. Valinta tullaan tekemään
kevään aikana.
Tapahtumatuottajana on helmikuussa aloittanut Marjut Järvinen.
Hanketiimi on kokoontunut kolme kertaa ja yhteistyö on alkanut hyvin.
Työllisyystiimi on siirtynyt Karhukunnaalle vuoden alku puolella.
Rimmin kiinteistöistä työllisyyden toiminnat on siirretty Teollisuustie
10:een. Rimmin rääppijäiset järjestetään 21.2.2019 huutokaupan ja
yleisötapahtuman merkeissä. Tapahtuman jälkeen Rimmin tilat voidaan
laittaa kylmilleen. Ainoastaan vanhan keskuskeittiön osalta pidetään
peruslämpöä yllä laitteiden säilyttämiseksi. Tuotekehityskeittiö Köökin
laitteet eivät ole huutokaupassa.
Hyvinvointikoordinaattorina on aloittanut Auri Haataja vuoden alusta.
Hyvinvointikoordinaattorin työpanosta käytetään Pudasjärven
kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän rajapinnan hoitamiseen.
Pudasjärven Kehitys Oy:ssä toimii tällä hetkellä toimitusjohtaja,
yritysneuvoja ja Moderni hirsikaupunki –hankkeen projektipäällikkö.
Avajaiset pidetään, kun tilat ovat valmiit. Elinkeino-ohjelmaa on
valmisteltu Pudasjärven Kehitys Oy:n ja yrittäjien kesken. Ideoinnin
tekee yrittäjät ja kaupungin rooli on olla mahdollistajana niitä osin kuin
sen kaupungin rooliin kuuluu.
Puheenjohtaja kiitti kaupunginjohtajaa yhteisöllisyysvaliokunnan
tehtäväkentän asian avaamisesta. Kokonaisuus on hyvä ja siihen on
koottu keskeiset toimintakentät.
Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa:
Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta merkitsemään
jatkossa pöytäkirjaan mikäli asiaan on saatu valiokunnan ohjausesitys.
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Muut asiat
YHTVK 4

Yhteisöllisyysvaliokunnan kokoukset pidetään joka kuukauden 3.
keskiviikko klo 10-12:30. Paikasta ja poikkeuksista ilmoitetaan
erikseen.
Käyttösuunnitelma 2019 teksti tullaan kierrättämään sähköpostilla
yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenillä, jotta se ehtii seuraavaan
kaupunginhallitukseen.
Vuosikello käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Yhteisöllisyysvaliokunnan sihteeri valmistelee tiedotteet.
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Kokouksen päättäminen
YHTVK 5

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.
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