
Kumppanuuspöytä, Punkaharju 21.3.2022 

Kokouskutsun mukaisesti kumppanuuspöydässä pääsee KEHITTÄMÄÄN 

asuinaluettasi ja tuomaan Sinulle tärkeitä asioita kaupungin valmisteluun 

Tässä toimenpide - esitykseni  ( 7 aihepiiriä ) : 

1. Etätyön mahdollisuudet Punkaharjulla 

Etätyön olen ottanut esiin jo aiemmin Savonrannan kumppanuuspöydässä 7.3.2022 ja Kerimäen 
kumppanuuspöydässä 16.3.2022. Muistiot tilaisuuksista löytyvät aikanaan Savonlinnan Kylät ry:n 
nettisivuilta. 

Etätyön tekeminen on myös Punkaharjun osalta ainutlaatuinen mahdollisuus 
elinvoiman lisäämiseen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta edesauttavat 
siihen, että loma-asuinnoilla ollaan yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään 
enemmän paikkakunnan palveluja. 
Punkaharjun kumppanuuspöydässä 10.3.2021 arkkitehti Maria Laine totesi, että 
hänen oma pienimökkinsä on niin pieni, ettei siellä etätyön tekeminen ole 
mahdollista. Edelleen Maria uskoo, että oman mökin ulkopuolinen 
etätyöpaikkamahdollisuus olisi potentiaalinen myös pidentämään kesäasukkaiden 
viipymiä, kun myös syksyn tullessa voisi jäädä mökille ja tehdä sieltä käsin töitä 
etätyöpisteessä. Näiden tilojen löytymisestä ja markkinoinnista olisi hyötyä hänen 
kaltaisilleen monipaikkaisille asujille. Hän oli itse aktiivinen ja etsimällä etsi itselleen 
ensin työpisteen kirjaston takahuoneesta ja sittemmin Punkaharju-talosta. Meillä on 
tosiaan kirkonkylällä entinen kunnanvirasto, nykyinen Punkaharju-talo, jossa on 
lukuisia toimistohuoneita valmiina etätyöskentelyä varten. Talosta löytyy myös 
useita kokoustiloja ja taukotiloja sekä wc-tiloja. Talon alakerrassa on myös toimiva 
leipomo-kahvila, Pullaposki. 
 
Toivon, että kumppanuuspöydässä olisi käytettävissä tietoa valokuituverkosta 
kirkonkylän alueella sekä Punkaharjun haja-asutusalueella. Asia on ollut esillä 
Punkaharjun kumppanuuspöydässä 22.9.2021 ainakin Hiukkajoen ja Putikon osalta. 
Miten yhteydet mm. etätyöhön toimivat näillä alueilla? 
Saatua esittelyaineistoa toivon kumppanuuspöydän muistion liitteeksi. Toivottavasti 
aineistosta on myös käyttöä Punkaharjun lisämarkkinointiin. 
 
Liitteenä arkistostani kolme kirjoitusta etätyöstä: 

- etäkokouksista ja etätyöstä 
- etätyön hyötyjä, etuja ja riskejä sekä huonoja puolia 
- etätyön edistämistä monella tavalla 

 
 



Esitän, että kumppanuuspöytä selvittää järjestäisikö myöhemmin BLC erillisen 
tilaisuuden Punkaharjulla nykyisen valokuituverkon esittelemiseksi ja 
käyttöasteen nostamiseksi? 
Edelleen esitän, että kaupunki selvittää pikaisesti Punkaharju-talon käyttöä siten, 
että toimistotiloja saataisiin aktiiviseen käyttöön etätyötiloiksi jo tulevana kesänä 
2022. 
Vuokrausmenettely tulisi saada käyttäjille edulliseksi ja toimivaksi sekä 
mahdollistaisi eripituisia vuokrajaksoja etätyöskentelytarpeen mukaan. 
Kaupunki laatinee omille kotisivuilleen esittelysivut etätyöskentelyn 
mahdollisuuksista Savonlinnan alueella sekä kotisivuilta yhteyslinkit tilojen 
vuokraajiin. 
 

2. Punkaharjun kumppanuuspöytä 10.3.2021  
 
Muistio tilaisuudesta löytyy Savonlinnan Kylät ry:n sivuilta. 
Jätin tilaisuudessa toimenpide- esityksiä: 
 
PUNKAHARJUN PITÄJÄN ALUEEN TOIMENPITEET ASUMISEN EDISTÄMISESTÄ JA 
MARKKINOINNISTA 
 
Esitän edelleen aiemman mukaisesti, että kaupungin tekninen toimi ja 
elinkeinopalvelut sekä Punkaharjun yrittäjät ry ja Punkaharjun matkailu ry yhdessä 
Punkaharjun Metsäpalvelu Oy:n LKV:n kanssa kokoontuvat miettimään lähiaikoina 
miten punkaharjulaiset itse voivat yhdessä kaupungin kanssa edistää toimenpiteitä 
asumiseen Punkaharjun pitäjän alueella, kun yrityksen toimipiste on keskeisellä 
paikalla kirkonkylällä. Yrityksellä on valmiina hyvää osaamista liittyen asumiseen ja 
kiinteistöjen välittämiseen sekä alueiden hoitoon. Yritys markkinoi myös yksityisten 
tontteja ja kiinteistöjä. Lisäksi toimipisteestä löytyy kaikenlaista tietoa Punkaharjun 
palveluista ja työpaikoista. Vahvuudeksi on laskettava verkostoituminen ainakin 
punkaharjulaisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Yritysten on helppo ennakkoon 
tutustua myytäviin tontteihin Kulennoisessa, Tuunaansaaressa, kirkonkylällä, 
Saikonniemessä ja Putikossa. Varmaankin samalla voisi sopia tonttien 
merkitsemisestä maastoon ja niiden ehostamisesta ja raivauksista myyntikuntoon. 
Paikallinen yritys tuntee Punkaharjun omat vahvuudet nyt ja tulevaisuuteen! 
 
Mikä on tekemäni aloitteeni tilanne  -  vuosi on taas mennyt ? 
 

3. Punkaharjun kumppanuuspöytä 27.10.2020, kuntalaisaloite/ toimenpide-
esitys 

 



Muistio tilaisuudesta löytyy Savonlinnan Kylät ry:n sivuilta. 
 
PUNKAHARJUN TAAJAMA-ALUEEN PUISTOALUEET SEKÄ MAISEMANÄKYMÄT 
KUNTOON 
 
Esitin, että Punkaharjun keskustaajaman asemakaava-alueelle laaditaan 
maisemanhoitosuunnitelma, jota voidaan toteuttaa laajoina kokonaisuuksina 
vuosittain urakoitsijan toimesta yhteistyössä alueen maanomistajien ja kaupungin 
kanssa. Maisemanhoitosuunnitelmaan voisi muodostaa rajaukset vuosittain 
selkeistä riittävän suurista maisemanhoitotyökokonaisuuksista, joista alan 
urakoitsijat kalustoineen olisivat kiinnostuneita. Esimerkiksi Punkaharjun taajamassa 
10  maisematyöaluetta ja toteutus vuosittain 10 vuoden aikana ? 
Taajaman sisällä asuinalueiden läheisyydessä on pusikoituneita puistoalueita, joissa 
tulisi toteuttaa pikaisesti sisältäen myös metsän harvennusta. 
Maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisella saataisiin kerralla yhtenäinen isohko 
alue siistiksi ja kuntoon. 
Puistoalueet ovat osittain myös yksityisten maanomistajien omistuksessa. Uskon, 
että myös yksityiset tonttien ja kiinteistöjen omistajat sekä taloyhtiöiden omistajat 
hoitavat oman alueensa samassa yhteydessä kuntoon. Useasti näiden alueiden 
maanomistajat ovat ikääntyneitä ja eivät jaksa enää suorittaa maisemanhoitotöitä. 
Valittu urakoitsija ottaisi yhteyttä alueen maanomistajiin ja sopisi yksityiskohdista 
työn toteutukseen. 
 Urakoitsija voisi hakea valtakirjalla mahdollisesti tarvittavan maisematyöluvan koko  
laajalle alueelle. Laskutus maanomistajille hoituisi urakoitsijan toimesta. 
Kun kaupungilla on työllistämisvelvoite, voidaan siistimistöihin käyttää myös 
kaupungin 
työllistettäviä työntekijöitä kaupungin työllispalvelun kautta. Siirretään 
huoltoparakki alueelle varasto- ja taukotilaksi. 
Polttopuista ja niiden keräämisestä olisi varmaankin kiinnostunut myös taajaman 
asukkaat. 
 
Tästäkään kuntalaisaloitteesta ei ole kuulunut ainakaan minulle mitään. 
Miten taajamien puistoalueita hoidetaan jatkossa suunnitelmallisesti? 
Olisiko tässä uusi toimintatapa, jota ainakin kannattaisi kokeilla? 
 
Toivon, että kumppanuuspöytä ottaa taajamien puistoalueiden hoidon 
tarpeellisuuteen kantaa. 
 

4. Punkaharjun alueen osallistuminen tonttikampanjaan 2022 
 



Olen tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen 18.2.2022. Aloite löytyy kuntalaisaloite.fi-
sivuilta. 
 
Mitä mieltä kumppanuuspöydässä ollaan tulevan kesän tonttikampanjasta ? 
 
Kampanjatontteja löytyisi Punkaharjulta 1-2 kpl eri alueilta Kulennoisesta 
,Tuunaansaaresta,kirkonkylältä  ja Saikonniemestä sekä  Putikosta valmiin vesi- ja 
viemäriverkoston piiristä. Kauppaehtoihin liittyisi rakentamisvelvoite. Vesi- ja 
viemäriliittymismaksut peritään rakentajilta normaali käytännön mukaisesti. 
 
Olen esittänyt aloitteen lähetekirjelmässä kaupungille, että tonttikampanjaan 
kannattaa ottaa myös muutamia kantakaupungin pitkään myynnissä olleita 
omakotitalotontteja valmiiden vesi- ja viemärilinjojen varrelta. 
Edelleen esitin, että aloitteeni käsiteltäisiin pikaisesti seuraavassa teknisen 
lautakunnan kokouksessa maaliskuussa. 
 
Ikävä kyllä maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen arvioi miettivänsä asiaan 
loppuvuoden 2022!! 
Kaupungin tonttien myyntitilaston ylläpitämistyötä helpottaa tieto, että liitospitäjien 
( Kerimäki,Punkaharju,Savonranta ) kirkonkyliltä ei ole myyty yhtään kaupungin 
omistamaa tonttia kymmeneen vuoteen kuntaliitoksen jälkeen. Tonttivarannon noin 
300 kpl tasearvo, Aku Ankka-rahaa, kasvanee muutamalla lisätontilla vielä vuoden 
loppuun mennessä. 
Todettakoon, että monien tonttikampanjoiden ansiosta yhteistyössä Lomakylä 
Kerimaan kanssa myytiin Kerimäen kirkonkylältä ennen kuntaliitosta edellisellä 
kymmenvuotisjaksolla 59 kpl omakotitalotonttia. Miten toimii kaupungin nykyinen 
yhteistyöhalu eri toimialoilla? Kerimaan toimitusjohtaja Pekka Nurmisen 
yhteistyöverkoston ansiosta yhteiset tonttikamppaniat olivat pääkaupunkiseudun 
ilmaisjakelun paikallislehdissä esillä yhtäaikaisesti miljoonajakelulla. 
 
Kyläyhdistyksiä on viimeistään nyt syytä aktivoida tuomaan omille nettisivuille 
yksityisten maanomistajien yhteystietoja myytävistä omakoti- ja loma-
asuntotonteista sekä tyhjillään olevista rakennetuista kiinteistöistä. 
Kerimäellä rakennettiin neljästä uudesta omakotitalosta kolme haja-asutusalueelle. 
Vuosina 1998-2009  rakennettiin yhteensä  98 kpl  uutta omakotitaloa Kerimäen 
haja-asutusalueelle. 
 
Miten markkinointi yhteistyö kaupungin ja kyläyhdistysten sekä yksityisten 
maanomistajien kanssa toimii ? 



Tähän kysymykseen löytyy kyllä vastaus ja mahdollisuus toimenpide-esitykseni 
kohdasta 2. 
 

5. Junaliikenneasiaa välillä Savonlinna-Parikkala-Savonlinna 
 

5.1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS PUTIKON ASEMAN 
MATKUSTAJALAITURIN JA MATKUSTAMISINFORMAATION KUSTANNUKSIIN, 
kuntalaisaloite 16.8.2021 

 
Kuntalaisaloitteeni perusteluineen löytyy kuntalaisaloite.fi-sivuilta. 
Olen esittänyt aloitteessani, että Savonlinnan kaupunki sitoutuu Putikon aseman 
väyläviraston esteettömän matkustajalaiturin ja matkustajainformaation Finntraffic 
kustannuksiin 50 %:lla kuitenkin enintään 15000 eurolla. 
 
En ole saanut kuntalaisaloitteeseeni mitään vastausta kaupungilta. 
Matkustajajunien pysähtyminen Putikossa on ollut vireillä 20 vuotta! 
 

5.2 ONKO MENTÄVÄ JUNAAN ILMAN LIPPUA PUNKAHARJULTA ? 
 
Liitteenä on lehtikirjoitukseni 23.6.2021. 
 
Miltä näyttää molempien aloitteeni 5.1 ja 5.2 tilanne ensi kesän osalta? 
Pitääkö Punkaharjun kumppanuuspöytä näiden asioiden selvittämistä 
tarpeellisena ja myös pikaisena? 
 

6. Taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat kaupungin hallintokuntien ja 
kumppanuuspöytien käsittelyyn 
 
Pyydän ystävällisesti lukemaan esitykseni Kerimäen kumppanuuspöydästä 
16.3.2021 kohta 4. 
Punkaharjun taajaman kehittämissuunnitelma löytyy kaupungin nettisivuilta 
elinkeinojaoston pöytäkirjan liitteenä. Kokous 2.11.2021 § 159. 
 
Punkaharjun kumppanuuspöydän kannanotto laadittujen 
kehittämissuunnitelmien toteuttamisesta Punkaharjun osalta ? ,vaikka 
syksyn kumppanuuspöytään. 
 
Onkohan kaupungin oma strategia syytä päivittää Venäjä yhteistyön 
päättyessä? 



Näistä töistä vapautunee työvoimaa miettimään, vaikka kumppanuuspöydissä 
tulleita esityksiä ja aloitteita. 
 

7. Torialueen viihtyisyyden parantaminen 
 
Asia on ollut esillä viime vuoden kumppanuuspöydissä. 
 
Mikä on tilanne torialueen yleisilmeen ja viihtyvyyden parannustöiden osalta? 
 

 
Jorma Mattinen 
Punkaharju 14.3.2022 
 
Toimenpide-esitysten liitteet: 
 

- etäkokouksista ja etätyöstä, kirjoitus 
- etätyön hyötyjä, etuja ja riskejä sekä huonoja puolia, kirjoitus 
- etätyön edistämistä monella tavalla, kirjoitus 
- onko mentävä junaan ilman lippua Punkaharjulta? lehtikirjoitus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Etäkokouksista ja etätyöstä 

Vaikka etäkokoukset näyttävät alkutotuttelun jälkeen yleensä toimivan teknisesti tyydyttävästi, ne 

soveltuvat kaikesta päätellen paremmin selkeisiin päätöskokouksiin, joiden aineisto on jaettu 

osanottajien tutustuvaksi etukäteen ja joissa on tehtävä yksinkertaisia valintoja annettujen 

vaihtoehtojen välillä. Vaikeampi on käydä etäkokouksissa avointa ideointiprosessia, jossa 

osanottajat voivat tuottaa keskusteluun spontaaneja ajatuksia ja kommentteja. 

Herkissä neuvottelutilanteissa, joissa ei ole selkeää päätösehdotusta ja jossa muotoillaan jotain 

uutta, vasta henkilökohtainen fyysinen läsnäolo varmistaa, että päätökseen vaikuttaa kaikki 

saatavilla oleva tieto. Henkilöiden ilmeet, eleet, reaktiot ja puhetapa kertovat läsnäolijoille, kuinka 

vahvasti he ymmärtävät puhuttua. Kukin osallistuja voi seurata vain kulloistakin puhujaa eikä 

niinkään muun osallistujajoukon reaktioita. Jos puutetta yrittää paikata runsailla perättäisillä 

puheenvuoroilla, kokoukset venyvät. 

Kuntapolitiikassa havaitsee, että sähköiset kokoukset muuttavat valta-asetelmaa esittelijän 

hyväksi. Esittelijä pystyy esittelemään asiansa ilman välikysymyksiä. Esittelijä käyttää powerpointin 

slaideja ja tekstiplansseja täyttäen niillä osallistujien havaintokapasiteetin. 

Työkulttuuri muuttuu, etätyö laajentaa ihmisen aidan vapauden aluetta. Etätyön myönteiset ja 

kielteiset ulottuvuudet piirtyvät vähitellen näkyviin käytännön kokemusten perusteella. Tässä 

vaiheessa niitä voidaan hahmotella vasta alustavasti. Tiedon saatavuuden ja viestinnän 

muutoksilla on ollut suuria vaikutuksia myös työn tekemisen muotoihin ja tapoihin. Kannattaa 

odottaa jokin aikaa pandemian laantumisen jälkeen, millaiseen asentoon etä- ja lähityön osuudet 

työelämässä asettuvat. 

Osa koronarajoitusten vuoksi etätyöhön siirtyneistä tulee luultavasti palamaan takaisin 

työnantajien toimitiloihin ja aiempiin työyhteisöihin, osa taas jää pysyvästi 

paikkariippumattomaksi työntekijäksi. Työelämän muutosten vakiintuminen pandemian jälkeen ei 

kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan edellyttää strategisia valintoja niin julkisella sektorilla kuin 

yritystoiminnassakin. Työhön liittyvän vapauden ja itseohjautuvuuden lisääntyessä luottamuksen 

merkitys korostuu. Tämä edellyttää uudenlaisen johtamiskulttuurin rakentamista, työntekijöiden 

entistä vahvempaa itsensä johtamista sekä itseohjautuvuuden tekemistä. 

Jorma Mattinen Punkaharju 



Etätyön hyötyjä, etuja ja riskejä sekä huonoja puolia 

Jokaisella asialla on yleensä useampi tarkastelukulma. Tässä luetteloa, johon voi ottaa kantaa: 

Etätyön hyödyt työntekijän kannalta: 

- työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan 

- lisääntynyt työrauha ja keskittyminen 

- työtyytyväisyyden ja työtehon parantaminen 

- ajan ja rahan säästö työmatkoissa 

- työn ja perhe-elämän joustavampi yhteensovittaminen 

- mahdollisuus valita asuinpaikka muilla perusteella kuin työn sijaintipaikan perusteella 

- työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta 

- vajaakuntoisten mahdollisuus poikkeustilanteessa (liikenne-este, huono keli ) 

Etätyön edut työnantajalle: 

- työntehon ja tuottavuuden paraneminen 

- työuran piteneminen jaksamisen myötä 

- työnantajan toimitilojen kustannusten säästöjä 

- työpaikan houkuttelevuuden lisääntyminen ja rekrytointivaltti 

- työmatkaliikenteen väheneminen 

- työnantajan ympäristövastuullisuuden parantaminen 

- ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen edistäminen 

 

Etätyön riskejä ja huonoja puolia: 

- työajan venyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen 

- vaikeudet irrottautua työstä ja liiallinen kuormittuminen 

- kotona työskentely vaatii sopeuttamista perheeltä 

- sopimattomat tilat kotona työskentelystä aiheutuvat kustannukset 

- yksinäisyyden ja työyhteisöstä eristyneisyyden kokemukset 

- huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa 

- etäjohtamisen haasteet 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa yhdensuuntaiseen 

työmatkaan kului keskimäärin 23 minuuttia eli edestakaiseen matkaan päivittäin 46 minuuttia. 

Suomessa pisimmät työmatkat tehdään pääkaupunkiseudulla tai pääkaupunkiseudun 

ympäristössä. Työterveyslaitoksen helmikuussa 2021 julkaiseman Miten Suomi  voi  

seurantatutkimuksen mukaan koronakeväänä aiempaa enemmän etätyöstä tehneet kertoivat 

muita useammin oppineensa parempia työtapoja. Etätyöskentely oli keskimäärin yhteydessä 

kasvaneeseen ”työn imuun” eli myönteiseen tunne- ja motivaatiotilaan työssä. 



Sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti etätyösuosituksen myötä, ilmenee 

valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön etäsuosituksen vaikutusarvioinnista. 

Niiden mukaan etätyö on vähentänyt sairauspoissaoloja yleisesti ainakin 30 prosenttia ja valtiolla 

lähes 50 prosenttia. 

Jorma Mattinen Punkaharju 

 

 

 

 

 

 

 



Etätyön edistämistä monella tavalla 

Jospa valtio ja isot kunnat luopuisivat väestön ja asumisen keskittämistä suosivasta linjastaan ja 

antaisivat ihmisten valita asuinpaikkansa vapaasti, mutta huolehtisivat siitä, että kapasiteetilta 

riittävä kuituverkko kattaisi sanan mukaisesti koko maan. Kehitystä ohjattaisiin niin, että olemassa 

oleva rakennuskanta sekä jo rakennettu infra otettaisiin käyttöön. Rakenne toimisi uusiutuvalla 

energialla. Tulevien pandemioiden leviämistä voisi ennalta estää ja kansalaisten kautta 

päätöksentekoon ohjautuva tieto olisi nykyistä monipuolisempaa ja kohdalle osuvampaa. 

Elintarvikehuolto rakentuisi lähiruokaperiaatteen mukaan. Koko Suomen ruoka ei kiertäisi 

Helsingin kautta. 

Miten kunta voi edistää etätyötä: 

      - huolehtimalla, että kunnan alueella on kattava optisen kuidun verkko   
      - perustamalla yhteiskäyttötiloja 
      - rakennusjärjestykseen omakotitalon ja loma-asunnon erillisen vierasmajan/etätyön käytännöt           
     - tekemällä mahdollisimman helpoksi kesämökin käyttötarkoituksen vakituiseksi asunnoksi 
     - tekemällä etätyötilasopimuksia kyläyhdistysten kanssa 

      - varmistamalla alueensa etätyötiloihin off grid- sähköntuotantoa 

Miten valtio voisi edistää monipaikkaisuutta: 

- mahdollistaa veronmaksajalle verojen jakamisen kahteen kuntaan 

- kirjaamalla äänioikeuden perusteet selkeästi siten, että ihminen äänestää siinä kunnassa, 

jossa eniten oleskelee 

- kouluttamalla johtavat virkamiehet monipaikkaisen ja paikasta riippumattoman työn 

osaaviksi johtajiksi 

- luomalla käytännön, josta mistä tahansa Suomea voi hakeutua etätyöntekijäksi 

pääkaupunkiseudulle sijoittuvan avoimeen virkaan 

- määräämällä, että sähköverkkojen maakaapeloinnin yhteydessä on samaan kaivantoon 

automaattisesti upotettava kuitukaapelia 

 

Jorma Mattinen, Punkaharju 

 



Onko mentävä junaan ilman lippua Punkaharjulta ? 

Kuulin, että lippuautomaatti on poistettu käytöstä junista välillä Parikkala-Savonlinna. Junalippua 

ei voi ostaa kuin VR:n nettikaupasta ennakkoon tai älykännykän sovellutuksella Punkaharjulla. 

Moni vanhus on luopunut lähijunan käytöstä, kun ei omista ko. laitteita. Julkiset kulkuyhteydet 

linja-autoilla ovat tunnetusti onnettomat Punkaharjulla. 

Turisteille ei ole mitään ohjeita väliasemilla lippujen ostosta. Konduktööriä ei ole ollut enää vuosiin 

junissa neuvomassa ja tarkkailemassa liikennettä ja junan matkustajia. Kannattaako siis mennä 

riskillä junaan ilman lippua pummilla matkustavaksi. Tuskinpa sellaisesta matkasta täysin 

siemauksin nauttii, vaikka järvimaisemat matkalla on Suomen kauneimmat!   

Kannattaisiko tässäkin asiassa tehdä VR:n yhteistyötä paikallisten yrittäjien /kauppojen kanssa? 

Savonlinnan kaupunki ja matkailuorganisaatio voisi toimia välvouhkana. Kaupasta voisi ostaa esim. 

4 eurolla junalipun, joka olisi voimassa 12 tuntia ja kävisi mille tahansa asemalle välillä Parikkala-

Savonlinna. Junalippuna kävisi myyntipisteen kassakuitti ja lippujen tilitys sitten aikanaan VR:lle. 

Varmaankin liikkeelle tulisi tästä palvelusta muuta lisämyyntiä. Ajatelkaapa tämän tapaista 

myyntipistettä myös Retretin näyttelyihin, Harjun Porttiin ja Punkaharjun harjualueen entiselle 

asemalle. 

Edellä olevan lisäksi toivon, että kesäksi 2022 saadaan vaikka heinäkuuksi lopultakin aikaiseksi 

kaksi edestakaista junavuoroa, jotka pysähtyisivät Putikossa  Näiden junavuorojen ympärille 

paikalliset toimijat voivat kehitellä väliasemille omaa myyntitoimintaa ja tapahtumia. Paljon 

muutakin tulee saada matkailijoiden yllätykseksi ja iloksi junien kesäaikaiseen toimintaan jo 

junamatkan aikana. 

Tämä on meidän Savonlinnan seudun oma järvimaiseman metrojuna. Otetaan yhteistoiminnalla 

kaikki hyöty siitä vain käyttöön matkailu- ja kulttuurikaupunkina. 

Jorma Mattinen 

Punkaharju 23.6.2021 

 

 

 


