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1 PORINTIEN VARREN MAINOSILMEEN PÄIVITTÄMINEN (25.02.2019, § 12)
1.1 Aloitteen sisältö
Anu Frosterus teki valtuustoaloitteen Porintien varren mainosilmeen päivittäminen.
"Nyt on aika ottaa käyttöön meidän PARAS VALTTIKORTTI ja herättää jokainen Porintiellä kulkeva
kiinnostumaan kaupungistamme muutakin kuin läpiajopaikkana. Karkkilan kaupungin tulee toteuttaa
Porintien varteen isokokoinen digitaalinen mainos/kautta infotaulu missä on mahdollista esittää (liikkuvaa)
kuvaa.
- Tontti järven rannalla alk. 19 000 euroa !
- Tarjolla työpaikkoja metallimiehille !
- Tiestikö, että 5 minuutin ajomatkan päässä on Suomen paras perjantaitori?
Lyhyt iskulause ja ohessa www-osoite mistä selviää tarkemmat lisätiedot. Kaupungin omien mainosten ohella
mainostilaa taulusta tulee tarjota myös yrittäjille ja yhdistystyksille esim.
- Sunset Beach Party, KaU koripallo-ottelut liikuntahallilla, Fight Night Finland vapaaottelutapahtuma, Nissanpäivät Auto-Kehässä, sisustusilta Värisilmässä...
Tarjolla ei tule kuitenkaan olla yhtään ilmaista mainostilaa ja kaupungin tulee käyttää ISOA harkintaa siinä
mitä omassa toiminnassa on esille nostamisen arvoista!
Mainostaminen vaatii toistoja
Karkkilassa on pähkäilty miten lisätä positiivista mielikuvaa kaupungista, miten saada ison yleisön kiinnostus
ja herättää mielenkiinto. Yritykset herättää mielenkiinto ovat olleet yksittäisiä tempauksia, vaikka tiedetään,
että ONNISTUAKSEEN MAINOSTAMINEN VAATII USEITA TOISTOJA. Valtatie 2:sta Karkkilan läpi ajaa
vuorokaudessa 7 000–10 000 ajoneuvoa (tieto vuodelta 2012/Ely). Millaisen kuvan kaupunki on heille
itsestään antanut? Vuosia tien laidalla ollut "Hyvää elämää Karkkilassa" kyltti ei ole enää tätä päivää. Väitän,
että kyltti ja sen visuaalinen toteutus luovat kaupungistamme pysähtyneen kuvan - sellaisen mitä emme edes
itse koe omaksi. Tosin nyt ei riitä enää yhden sloganin vaihtaminen.
Mainostaulun käytännön hallinnointi tulee harkita otettavaksi Karkkilan elinkeinotoimen sijasta esimerkiksi
Karkkilan Ruukinpajalle. Näin muun muassa siksi, että kaupungin elinkeinotoimella ei ole sellaista resurssia
omassa organisaatiossaan, että mainostaulu voisi olla JATKUVASTI ELÄVÄ JA MIELENKIINTOINEN. Sen sijaan
Ruukinpajalta löytyy kaikki tarvittava osaaminen ja resurssi: graafinen osaaminen, visuaalista silmää,
nykytekniikan ymmärrys, nuorten tuore näkökulma kaupungin markkinointiin ja aikaresurssi hallinnoida ja
ylläpitää jatkuvasti uusiutuvaa mainostaulua. Ruukinpajalle tulee vain laatia selkeä sääntökirja siitä ketkä
kaikki mainostilaa voivat ostaa ja mihin hintaan."
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

1.2 Asian jatkokäsittely
1.2.1 Kaupunginhallitus 11.3.2019, § 56
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan /
elinkeinoyksikön valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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2 OSALLISTUVA BUDJETOINTI KOKEILUUN KARKKILASSA VUONNA 2020 (25.02.2019, § 13)
2.1 Aloitteen sisältö
Karkkilan Vasemmiston valtuustoryhmä Eino Huotari, Erkki Ollakka, Satu Ahjoniemi, Maritta Salo, Tapani
Ylihärsilä, Eino Hellsten, Eren Aybas, Jarkko Ilonen ja Heli Ahjoniemi tekivät valtuustoaloitteen Osallistuva
budjetointi kokeiluun Karkkilassa vuonna 2020.
"Kesällä 2017 voimaanastunut uusi kuntalaki kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden
suunnitteluun. Yhtenä mallina tähän on osallistuva budjetointi. Se tarkoittaa toimintapaa, jossa kuntalaiset
pääsevät päättämään käytännössä siitä, miten kunnan rahallisia resursseja käytetään jollakin tietyllä
toiminta-alueella.
Osallistuvasta budjetoinnista on käytössä erilaisia malleja, joista jotkut sopivat paremmin pieniin, jotkut
suuriin kaupunkeihin. Esimerkiksi Helsinki otti käyttöön syksyllä 2018 mallin, jossa kaupunkilaiset pääsevät
vaikuttamaan kaupunkikehitykseen OmaStadi-verkkosivujen ja -toimintaryhmien kautta toimenpiteitä
esittämällä ja niistä äänestämällä. 4,4 miljoonaa euroa kaupungin budjetista on varattu kaupunkilaisten
kehitysideoille ja Helsingin tapauksessa tämä siis tarkoittaa noin promillea koko 4,47 miljardin arvioiduista
vuotuisista toimintamenoista.
Kuntaliiton oppaassa osallistuvasta budjetoinnista esitellään neljä eri tapaa toteutukseen.
1) Tehtävä tai toimialakohtainen, jossa asukkaat osallistuvat kunnan jonkin toimialan määrärahojen tai
määrärahojen osan käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.
2) Alue tai kaupunginosakohtainen, jossa tietyn alueen asukkaat osallistuvat taloutta ja resursseja koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon koskien oman alueensa palveluja, infraa tai kehittämistä.
3) Hankekohtainen, jossa asukkaat osallistuvat kertaluonteisena rahoitettavan ja toteutettavan hankkeen,
investoinnin, remontin tms. suunnitteluun ja päätöksentekoon.
4) Kiinteä, vuosittain päätettävä prosenttiosuus koko kunnan tai toimialan budjetista annetaan asukkaiden
suunniteltavaksi ja päätettäväksi.
Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että myös meillä Karkkilassa selvitetään mahdollisuutta
toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuonna 2020. Toteutustavaksi voitaisi valikoida joku
edellämainituista Kuntaliiton esimerkeistä tai löytää joku meidän toimintaympäristöömme erityisesti
soveltuva malli.
Osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa kokeilun kautta puoltavat strategiassa keskeisiksi arvoiksi nostetut
osallisuus ja yhteisöllisyys. Osallisuutta luvataan strategiassa toteuttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:
”Asukkaiden tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista kasvatetaan ja luodaan Karkkilaan osallistumismalli.”
Osallistuva budjetointi olisi hyvä ja käytännönläheinen tapa lunastaa tämä lupaus."
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

2.2 Asian jatkokäsittely
2.2.1 Kaupunginhallitus 11.3.2019, § 55
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen valmisteltavaksi hallinnon
toimialalle.
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Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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