
PIKE-KAMPANJAN KOKEMUKSIA ETELÄ-SAVOSTA

Mänttä 23.4.2015

Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen

Etelä-Savon maakuntaliitto



Avainkokemukset ja tulokset

1. Pike-kohteiden määrä +

2. Yhtenäinen mutta epäselvä tulos ?

3. EKK:lle, Pike-kampanjalle, keskusten kehittämiselle ja 

uudelle yhteisöllisyydelle (yhteisömuotoilulle) on tilausta 

enemmän kuin koskaan !

4. Ensimmäiseksi jatkotoimenpiteeksi nousee jatkuvuuden 

turvaaminen, oikea suunnitteluote ja toimintamalli !



Etelä-Savon pike-hankkeiden vetäjien yhteystiedot

- Mikkelin Tuiketaajamat: teresa.gestranius@mikkeli.fi

- Savonlinnan Tuiketaajamat: kari.rannanpiha@savonlinna.fi

- Pieksämäen Kyläkumppani-hanke: vuokko.jaakkola@pieksamaenkylat.fi

- Mäntyharjun keskuksen kehittämishanke: wilhelmsmartti@gmail.com

- Rantasalmen pike-hanke: henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi

- Kangasniemen pike-hanke: kari@synberg.fi

- Joroisten Hyväkylä-hanke: petri.miettinen@joroinen.fi

- Enonkosken pike-esiselvitys: kari.kuuramaa@enonkoski.fi

- Heinäveden pike-esiselvitys: riitta.a.tilus@heinavesi.fi

ETELÄ-SAVON PIKE-LAB 

9 hanketta ja16 pike-

kohdetta 

www.esavo.fi/pike
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Kaikissa pike-kohteissa on runsaasti kehittämismahdollisuuksia, mutta 

silti kuntapäättäjien todellinen kehittämistahto, jatkuvuuden turvaaminen 

ja todelliset kehittämis- ja investointipäätökset jäävät epäselväksi. 

Tulosten mukaan asukkaiden, yrittäjien ja kuntapäättäjien ajatukset 

paikalliskeskusten kehittämisestä eivät kohtaa. 

Sen vuoksi asukkaat eivät sitoudu kirkonkylään ja luota sen 

tulevaisuuteen, uudet asukkaat jäävät saamatta, ja yrittäjä ihmettelee, 

miksi investoida kirkonkylään. 

???

Tulosten arviointi 
(jatkuvuus, todelliset investointipäätökset)



1.5 milj. as. 2010

+ 400 000 as (2035)

+ 200 000 tp (2035)

155 000 as 2010

- 10 000 as (2020)

Yhdyskunta-, asukas, työpaikka- ja 

palvelurakenteen kasvu (Uusimaa) kontra 

eriytyminen (Etelä-Savo) – sopeuttamisen ja 

uusiutumisen pakko ja MAHDOLLISUUS

Tulevaisuuden kirkonkylä 2030?

Uusimaan elinvoima 

kasvaa 1 %/vuosi 

kontra Itä-Suomen 

elinvoima laskee 

enemmän kuin 1 

%/v, Etelä-Savo –

0.6 %/v

Suomen aluerakennekehityksen iso kuva 1950-2015

Etelä-Savon kirkonkylien 

kehityshistoria 1500-2015 –

tavallaan taajamaksi



Pikeilyn jatkuvuus, toimintamalli ja resurssointi

- Jatkohankkeet? 
- Vaaske (EAKR, Mäntyharjun kunta/Mäsek)?

- Kyläkumppaniplus (Leader, Pieksämäen kylät ry)?

- Yhteinen kyläkehittäjä (Leader, Mikkelin Tuiketaajamat)?

- Rockaamoon Puulan ympäri pyöräillen (Leader, Kangasniemen Kalske ry 

Kangasniemen elävän musiikin yhdistys, Livsfara ry)?

- Yliopistoyhteistyö: ReMake (Lamk, Oulun yliopisto, LUKE, Etelä-Savon 

maakuntaliitto)?

- Lähikumppanuuspöytä, yhdistyskartoitus/päivitys

- Pike-kampanja (EKK-elävyysluku) ja Etelä-Savon pikelab

- Kehittämispäällikkö Mäntyharjulle?

- Uusien kunnanjohtajien sitouttaminen


