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MUISTIO

1. Tervehdyssanat
Leader Viisari ry:n toiminnanjohtaja Arja-Leena Peiponen avasi kyläillan.
2. Uuden koulu- ja kulttuurikeskushankkeen esittely
Uuden koulukeskuksen hankekoordinaattori Jaana Repo esitteli tulevan koulu- ja
kulttuurikeskushankkeen ajankohtaisia asioita. Valtuusto on hyväksynyt uuden
koulu- ja kulttuurikeskuksen hankesuunnitelman, jonka kustannusarviolle tulevan
kolmen lisäselvityskuukauden aikana lasketaan vielä nykyistä edullisempi
toteutusvaihtoehto, sekä kustannusarvio rakennuksen toteuttamiselle betonisena
sekä puurakenteisena.
Tällä hetkellä rakennetaan yhteistä kuva siitä, mikä on Saarijärven tapa lähteä
mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen. Kun koulun
tehtävänä on antaa valmiuksia muuttuvaa työelämää varten, on tärkeää pohtia
myös sitä, millainen on oppimiseen innostava ja kannustava oppimisympäristö.
Perinteinen ajatus koulurakennuksesta ja sen oppituntityöskentelyyn pyhitetyistä
luokkatiloista on muuttunut ajatukseen monitoimitiloista, joita on mahdollista
muuttaa toimintakulttuurin tai tarpeiden muuttumisen myötä. Tavoitteena on
saada rakennus - ja instituutio - osallistumaan hyvinvoinnin tuottamiseen ja
tukemaan ihmisenä kasvamista.
Kuntanäkökulmasta tärkeää on se, että mahdollisimman monet eri tahot ja
toimijat saadaan jatkossakin yhteistyöhön suunnittelemaan, tekemään ja
toteuttamaan parasta mahdollista koulu- ja kulttuurikeskusta Saarijärvelle.
Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen hintalappu on iso, mutta hyvä ja toimiva
koulu on kaupungille iso valtti.

3. Viisarin terveiset
Leader Viisari on viettänyt 20-vuotisjuhlaa, käynnissä on nyt 4. toimintakausi.
Tällä hetkellä ollaan nykyisen ohjelmakauden puolivälissä. Saarijärvi on
onnistunut hakemaan hyviä hankekokonaisuuksia, ja etenkin Kypien –
teemahanke on ollut hakijoiden suosiossa matalan byrokratiansa takia. Sen
kautta ovat useat yhdistykset ja yhteisöt voineet kehittää ja monipuolistaa
toimintaansa.
Syksyllä on tavoitteena saada uusi teemahanke hakuun, Viisari kerää tietoa
tarpeista. Kyliltä toivotaan erityisesti ideoita sisältöjen tuottamisesta; olisiko
esimerkiksi aika yksittäisten kyläsuunnitelmien sijaan luoda esim. kylien yhteinen
masterplan tai liiketoimintasuunnitelma?
Maakuntauudistukseen valmistautumiseen tarvitaan myös 3. sektorin ja
yhdistysten apua. On koottava voimia ”isomman porukan” yhteiseksi
suunnitelmaksi. Olisiko toimijoiden kesken mahdollista laatia suunnitelma
jatkuvalle yhteistyölle, jonka pohjalta palveluita (tms.) olisi mahdollista myydä
kunnalle /maakunnalle? Tätä varten tulisi koota yhteisiä ajatuksia ja
kehittämistarpeita (esim. teemoina tontit tai turvallisuus). Maakuntauudistus
antaa mahdollisuuden kokeilla vaikka mitä uutta, myös luova hulluus on sallittua!
Ensi vuonna järjestettävät maakuntavaalit ovat tärkeät, meidän on muistettava
puhaltaa yhteen hiileen ja huolehtia siitä, että saamme maakuntavaltuustoon
omia valtuutettuja edustamaan aluettamme. Tietoa maakuntauudistuksesta
löytyy mm. Keski-Suomen liiton verkkosivuilta:
http://www.keskisuomi.fi/maakuntauudistus
4. Muut asiat
Omppu-projekti, Saarijärven Keskuskoulun oppilaiden käynnistämä ja Suomen
Yhdysvaltain suurlähetystön yrittäjyyskilpailun vuonna 2013 voittanut yritysidea,
on tarjolla halukkaalle toteuttajalle. Asiasta kiinnostuneiden on mahdollista saada
lähialueen luonnontuotteita jalostavan toimintayksikön suunnitelmat sekä
laskelmat Jaana Revolta (jaana.repo(at)saarijarvi.fi).

Eduskuntaan on 18.4. perustettu kylätoimintaverkosto, jonka tavoitteena on
eduskunnan ja paikalliskehittäjien välisen tiedonvaihdon ja vuoropuhelun
parantaminen. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Katja
Hänninen ja sihteeriksi kyläasiamies Esa Aunola.
Leader Viisarin Visiitti – teemahankkeen rahoituksella Herajärven koulun
vanhempainyhdistys ja Saarijärven lukion perinneyhdistys toteuttavat
opintomatkoja kouluihin eri puolille Suomea. Tavoitteena on saada vierailuilla
näkökulmia, ideoita ja ajatuksia uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen suunnittelun
tueksi.
Syksyn kyläilta järjestetään Poken luonnonvara- ja ympäristöalan toimipisteessä
Tarvaalassa, joka juhlii tänä vuonna luonnonvara-alan opetuksen 150-vuotista
taivaltaan. Tarvaala 150 –juhlaa vietetään avoimien ovien päivän merkeissä
Tarvaalassa 8.-9.9.
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