
Savonrannan kumppanuuspöytä 7.3.2022 

Toimenpide- esitykset: 

1. Selvitys etätyön tekemisien mahdollisuuksista Savonrannalla 

Olen tehnyt omaan arkistooni useampia kirjoituksia etätyöstä ja sen 

mahdollisuuksista erityisesti haja-asutusalueella. 

Tässä liitteenä kaksi kirjoitusta: 

- Etätyö antaa vapauden tunnetta 

- Kohti monipaikkaista asumista 

 Kiinnitin huomiota viime päivien lehtikirjoituksiin BLC:n valokuituhanke 

Enonkoskella, Kerimällä, Punkaharjulla, Sulkavalla ja Rantasalmella jäämässä ilman 

EU:n elvytysrahaa ( Itä- Savo ja Puruvesi- lehti ) 

Minua kovasti kiinnostaa – onko Savonranta todella jäämässä valokuituverkostojen 

ulkopuolelle? 

Valokuituverkoston rakentamisesta Savonrannan Kääpäsaaren alueelle olen tehnyt 

kuntalaisaloitteen 20.10.2021,liitteeksi. Löytyy myös kuntalaisaloite.fi - sivuilta. En 

ole saanut mitään vastausta ko. aloitteeseen kaupungilta. 

Toivon, että kumppanuuspöydässä olisi käytettävissä tietoa valokuituverkosta 

kirkonkylän alueella sekä Savonrannan haja-asutusalueella. Miten yhteydet mm. 

etätyöhön alueella toimivat? 

Etätyön tekeminen on ainutlaatuinen mahdollisuus Savonrannan elinvoimaisuuden 

lisäämiseen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta tuovat muutoksen siten, että 

loma-asunnoilla ollaan yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään paikkakunnan 

palveluja. 

Saatua esittelyaineistoa toivon kumppanuuspöydän muistion liitteeksi. Toivottavasti 

aineistosta on myös käyttöä Savonrannan lisämarkkinointiin. 

2. Savonrannan kumppanuuspöytä 23.3.2021 toimenpide-esitykseni  

Jätin tilaisuudessa toimenpide- esityksiä ( liitteeksi ) : 

- Savonrannan pitäjän asumisen markkinoinnista 

- Lapsiperheiden saamisesta Savonrannalle  



--Savonrannan alueella voitaneen sopia vuokra-asunnoista Savonrannan 

Toimintakeskus ry:n kanssa 

- Kaupungin yhteyshenkilön nimeäminen aloitteiden käytännön 

toimenpiteitä varten 

Mikä on tilanne edellä olevista? 

3. Savonrannan alueen osallistuminen tonttikampanjaan 2022  

Olen tehnyt oheisen kuntalaisaloitteen 18.2.2022 ( liitteeksi ). 

Mitä mieltä kumppanuuspöydässä ollaan asiasta? 

Kääpäsaaren infra on rakennettukuntaliitosrahoilla tavoitteena saada uusia 

asukkaita Savonrannalle. Eikö asian markkinointiin olisi syytä saada uutta sykettä? 

Itse valikoisin tonttikampanjaan Kääpäsaaresta yhden omarantaisen tontin uudelta 

kaava-alueelta ja yhden maalla olevan tontin Kääpäsaaren vanhalta kaava-alueelta. 

Toivottavasti oheiset toimenpide-esitykset liitteineen ovat nähtävillä tutustumista 

varten ennen Savonrannan kumppanuuspöytää 7.3.2022. 

Punkaharjulla 19.2.2022 

Jorma Mattinen 

ent. Savonrannan aluejohtokunnan esittelijä 

Toimenpide-esitysten liitteet: 

- Kirjoitus, etätyö antaa vapauden tunnetta 

- Kirjoitus, kohti monipaikkaista asumista 

- Kuntalaisaloite 21.10.2021, valokuituverkoston rakentaminen Kääpäsaaren 

alueelle 

- Kumppanuuspöytä 23.3.2021, toimenpide-esitys, Savonrannan pitäjän 

asumisen markkinoinnista 

- Kumppanuuspöytä 23.3.2021, toimenpide-esitys, Lapsiperheiden 

saamisesta Savonrannalle 

- Kumppanuuspöytä 23.3.2021, toimenpide-esitys, Kaupungin 

yhteyshenkilön nimeäminen käytännön toimenpiteitä varten 

- Kuntalaisaloite 18.2.2022,kuntalaisaloite.fi-sivut, Savonlinnan kaupungin 

tonttikampanjaa vuonna 2022 


