
Syksyllä 2021 tulleiden kumppanuuspöytäaloitteiden käsittelytilanne  

 

Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityksessä 

KERIMÄKI      

Korotettu suojatie Multamäentien ja Rämilänkujan 
risteykseen  
 
Esitän kumppanuuspöydan kautta 
eteenpäinvietäväksi.  
Korotettu suojatie Multamäentien ja Rämilänkujan 
risteykseen.  
Nyt ei ole suojatietä . Multamäentiellä on vilkas 
liikenne. Nuoriso käyttää katua kiihdytyspätkänä omilla 
välineillään. Nyt on 30 km/h rajoitus, jota ei noudateta. 
Paikalla on Vekkulan päiväkoti ja runsaasti 
senioriasutusta.  

Viedään infrapuolelle 
valmisteluun.  
 
 

  Selvityksessä 

Kerimäelle olisi hyvä saada kuntoiluportaat.  
Ehdottaisin paikaksi koulukeskuksen ja kantatien 
välistä mäkeä pururadan varressa.  
Toteutus samaan tapaan kuin Punkaharjun 
vastaavassa hankkeessa. Ei liian kallis investointi 
suurelle yleisölle koituvaan hyötyyn nähden.  

Vuodelle 2022 
siirretty 
kumppanuuspöydän 
määrärahaa 2000 
euroa, jos löytyy 
toteuttava taho.  
 
 
 

Toteutettu 
 

2 k€ lisätty 
Kumppanuus
pöytämäärä-
rahaan 

  

Hälväntien kevyenliikenteen väylän päällysteen 
uusiminen 

Infrapuolelle 
selvitykseen.  

 POSELY:lle 
kuuluva 

 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

 
Hälväntien kevyenliikenteen väylän (Kerimäentie -
Veneenniementien risteys) päällysteen uusiminen, 
päällystysohjelman kärkihankkeeksi Kerimäen osalta. 
 
 

Jouhenlahden huonontuneen tilan kohentaminen Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

  Käyty läpi 
kumppanuuspöydässä 
2021. 
Puruvesihankkeessa 
ei saatu Jouhenlahden 
veden laatua korjattua. 
Puruveden 
kunnostustoimenpiteet 
ovat tällä hetkellä 
osoitettu muualle 
vesialueella. 
Toimenpiteet 
Jouhenlahdelle 
vaatisivat uutta 
suunnittelua ja 
rahoituksen. 
Ympäristönsuojelupalv
elut on luvannut olla 
hankkeessa mukana 
asiantuntijana, mikäli 
tällainen käynnistyy. 

Kirkkorannan ja vierasvenesataman palveluiden 
monipuolistaminen 
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs

  Selvityksessä, 
määrärahojen 
puitteissa 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

Karavaanialueen rakentaminen, jossa mm. vesi- ja 
sähköpisteet  
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi. 
Ei kuulu katu- ja 
puistoalueeseen. 

  Selvityksessä vapaa-
aika puolella 
karavaanialue Simo 
Räty, 16.3.2022, 
vastuut selvitettävä 

Torialue viihtyisämmäksi  
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

 Kerimäen 
torialueen 
kohentamine
n ei kuulu 
kaupungille, 
linja-
autoaseman 
yhtiön asia. 
Vastattu 
2021  
kumppanuus
pöydässä. 

 

Kaivopirtin lähialueen käytön arviointi  
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

  Kerimäen 
keskustaajaman 
asemakaavamuutos 
käynnistetty, alue on 
valtakunnallisesti 
arvokasta 
kulttuuriympäristöä, 
mikä asettaa 
rajoitteita. 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Kevyenliikenteenväylien kunnostus 
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

  Määrärahojen 
puitteissa. 

Sisääntuloväylien siistimiset  
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

 . Asiaa on vastattu 2021 
kumppanuuspöydässä
. Osa 
sisääntuloväylien 
varsista ei ole 
kaupungin 
maaomaisuutta, joten 
yksityisten alueille ei 
voi kohdentaa 
kaupungin resursseja 
hoitotoimenpiteisiin. 
Lisäksi on kerrottu, 
ettei löydy 
työnjohtoresursseja 
talkoolaisten 
ohjaamiseen. 
Kaupungin omistamaa 
aluetta (ennen 
liikuntapuistoa oleva 
koivikko) on edellisen 
kerran raivattu vuonna 
2017 ja kuvio on 
ohjelmissa uudestaan 
lähivuosina. 
 
Valtuustoaloitteeseen 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

“Kaupungin 
yleisilmeen siistiminen 
ja pusikoiden raivaus” 
on vastattu 7.12.2020 
§ 242  teknisessä 
lautakunnassa: 
“Lautakunta toteaa, 
että jatkossakin 
kaupunki myöntää 
tapauskohtaisesti lupia 
pusikoiden 
raivaukseen, mutta 
varsinaiseen 
kampanjointiin eivät 
tämän hetkiset 
resurssit riitä. 
Valtuustoaloite 
katsotaan tältä osin 
loppuun käsitellyksi.” 
 
Lisäksi voidaan todeta, 
että myönnetyissä 
risukon raivausluvissa 
on ollut ongelmia mm. 
raivausta on tehty 
naapurin puolelta ja 
luvatta otettu 
polttopuuta kaupungin 
metsistä. Tämän 
vuoksi raivausluvat 
edellyttävät kohteiden 
valvontaa. 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

 
Keskustaajamassa on 
käytetty mm. Teko 
ry:tä raivaukseen, 
mutta he eivät tarjoa 
palveluita muualle 
Savonlinnassa 
työntekijöiden 
kuljetusten vuoksi.  
 
Metsäpalvelut raivaa 
vaarapuiden poiston 
yhteydessä myös 
risukoita sekä kuten 
aiemmin on kerrottu 
tietyt metsäkuviot 
käsitellään 
vuosittaisen 
työohjelman 
mukaisesti maiseman 
avaamiseksi. Osassa 
alueita myös 
luonnonsuojelunäkökul
ma rajoittaa 
risukonraivaustoimenpi
teitä. 
 
Teiden risteysten 
näkemäalueet pyritään 
pitämään kunnossa 
turvallisuussyistä. 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Infoa: sähköiset ilmoitustaulut, opasteiden päivitys 
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

 Ei toteudu. 
Vastattu 
2021 
kumppanuus
pöydässä. 
Ilmoitustaulut
/opasteet 
eivät ole 
kaupungin 
hallinnoimilla 
alueilla tai 
kaupungin 
ylläpitämiä. 
Uudet 
sähköiset 
ilmoitustaulut 
ovat 
elinkeinoläht
öiset, näille 
etsitään 
sopivat 
paikat, mikäli 
näitä 
tiedustellaan. 

 

Tapahtumia (mökkiläiset, kyläläiset, museoalueen 
aktiivisempi käyttö 
 

Ei keretty 
käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

  Selvityksessä 

Maastopyörä-, melonta-, retkiluistelureitistöt (Ke, En, Ei keretty   Selvityksessä (Luonto-



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

PH, Sln) 
 

käsittelemään 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
toimialoille tiedoksi.  

Saimaa –hanke, jossa 
luontopalveluiden ja 
reitistöjen 
kehittäminen) 

KESKUSTAAJAMA      

Karjalantien pimeys  
 
Karjalantiellä puut ovat kasvaneet katuvalojen eteen 
eikä valo pääse valaisemaan katua, erityisesti 
jalkakäytävät ovat todella pimeät.  
 
Karjalantiellä ajettava ralli on jo itsessään vaarallista 
jalankulkijoille, joka korostuu vielä pimeän aikana kun 
näkyvyys huono.  
 
Voiko kaupunki harventaa puiden oksia, jotta lehdet 
eivät peittäisi katuvaloja?  
 

Infrapuolelle tiedoksi    Oksien karsinta ei 
ratkaise ongelmaa, 
vaan katuvalot tulee 
saneerata led-valoihin 
tulevaisuudessa. 
Määrärahojen 
puitteissa. 

Huonoista valoista tuli mieleen hyvät valot, kun 
Louhella on semmoinen kuntorata josta on 
kaupunkiinkin oltu yhteydessä, kun illalla kahdeksan 
paikkeilla sinne syttyy valot vaikka ei varmaan ole 
minkäänlaista kulkijaa. On aivan älytöntä että ne valot 
palaa siellä metsässä, lukematon määrä lamppuja 
vaikka kukaan siellä ei liiku, koko kesän on palanut.  

Vapaa-aikapuolelle 
tiedoksi.  

   

Viikatteita haitallisten vieraskasvien torjujille  
 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää 
haitallisten vieraskasvien torjunnan parissa tehtävää 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa. 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan 
kaupungin kumppanuuspöydistä 880 euron rahoitusta 
kymmenen viikatteen hankinnalle. 
Viikatteita on tarkoitus lainata yhdistyksille ja 
yksityishenkilöille, joilla on kiinnostusta tulevina kesinä 
osallistua haitallisiksi luokiteltujen vieraskasvien, kuten 
komealupiinin ja jättipalsamin, hävittämiseen omilla 
lähialueillaan maanomistajien luvalla. 
 
Lukuisat savonlinnalaiset ovat osallistuneet 
jättipalsamin torjuntaan jo aiempina vuosina Itä-Savon 
luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä talkoissa ja 
kuluneen kesän aikana ahkeroineet Jättiläiset kuriin -
vieraslajihankkeen talkoissa komealupiinia ja 
jättipalsamia kitkien ja niittäen.  
Viikatehankinnalla vahvistettaisiin hyvään vauhtiin 
Savonlinnassa päässyttä haitallisten vieraskasvilajien 
torjuntaa. 
Vapaaehtoisten vieraskasvitorjujien työpanos tuo 
lisäresurssin kaupungin runsaiden palsami- ja 
lupiiniesiintymien hävittämiseen, ja jo sen tähden sitä 
kannattaa tukea tarjoamalla mahdollisuuksia 
niittovälineiden lainaamiseen. 
Lainattavilla viikatteilla on mahdollista hoitaa myös 
perinneniittyjä ja tukea siten paikallisluonnon 
monimuotoisuutta. 
 
 

Raivaussaha haitallisten viherkasvien torjujille  
 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

haitallisten vieraskasvien torjunnan parissa tehtävää 
vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan 
kaupungin kumppanuuspöydistä 800 euron rahoitusta 
akkukäyttöisen raivaussahan ja sen oheistarvikkeiden 
hankintaan. 
Raivaussahaa on tarkoitus lainata yhdistyksille ja 
yksityishenkilöille, joilla on osaamista laitteen käyttöön 
sekä kiinnostusta tulevina kesinä osallistua haitallisiksi 
luokiteltujen vieraskasvien, kuten komealupiinin ja 
jättipalsamin, hävittämiseen omilla lähialueillaan 
maanomistajien luvalla. Myös kurtturuusun, joka on 
lakisääteisesti määrätty hävitettäväksi 1.6.2022 
mennessä, torjuntaan raivaussaha soveltuu. 
 
 

kokouksessa. 

Roskapihtejä yhdistysten käyttöön  
 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää 
yhteisen ympäristön hyväksi tehtävää 
vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan 
kaupungin kumppanuuspöydistä rahoitusta 
roskapihdeille, joita käytettäisiin sekä 
luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä 
roskankeruutalkoissa että lainattaisiin muille 
yhdistyksille ja yhteisöille vastaavaan käyttöön. 
Jotta roskapihtejä olisi riittävästi tarjolla vapaaehtoisille 
ympäristönsiistijöille etenkin keväisin, kun 
roskankeruuvälineiden kysyntä on suurinta, 
luonnonsuojeluyhdistys hakee kumppanuuspöydiltä 
870 euron rahoitusta roskapihtien hankintaan. 
Summalla saa hankittua kahdetkymmenet laadukkaat, 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa. 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

ammattilaiskäytössäkin hyviksi havaitut roskapihdit 
ympäristönhoidosta kiinnostuneiden kansalaisten 
käyttöön. 
 
 

Koirapuistoasian tilanne?  
 
Keväällä sosiaalisessa mediassa virisi keskustelu 
Pohjolankadulla sijaitsevasta valmiiksi aidatusta 
kentästä koirapuiston sijoituspaikaksi. Siitä otettiin 
yhteyttä kentän käyttäjään Mertalan kouluun, jonka 
vastaus oli että he eivät kenttää tarvitse ja olisi vain 
hyvä jos siihen saisi käyttöä, esimerkiksi koirapuiston.  
Asiasta viestittiin myös kaupungin suuntaan 
(kaupunginpuutarhuri, tekninen johtaja, 
kaupunginjohtaja). Onko asia etenemässä? 
Saadaanko siihen koirapuistoa?  

Mertalassa 
Pohjolankadulla nyt 
koirapuisto, joka on 
aktiivisessa 
käytössä.  
 
 

Toteutettu 
 

  

Pullinlahden hiihtoladut järven jäällä  
 
Kun hiihtolatuja siellä ei enää ylläpidetä, voisiko 
kaupunki esimerkiksi työllistää nuoria viikonloppuisin 
ajamaan sinne latuja?  
 
 

Sivistystoimenjohtaja
:  
Viime talvena lumi- 
ja jäätilanne oli 
semmoinen ettei 
latuja päässyt aina 
ajamaan.  
Toinen asia mikä 
tässä vaikuttaa on 
kaluston käyttö ja 
asetettu työvoima. 
Meillä on tietyt 
resurssit ylläpitää 

toteutunut   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

kaupungin laajoja 
latuverkostoja. Se on 
jälleen 
talousarvioasia.  
 
Se että nuoret tulisi 
ajamaan on 
käytännössä se 
kysymys että olisi 
laitehallintaan ja 
työturvallisuuteen 
liittyvät asiat 
selvitettävä. 
Käytännössä 
monimutkaista ja 
hankalasti 
järjestettävä, mutta 
mukava ajatuksena.  
 
 

PUNKAHARJU      

Laavu/kota esim. Mustanniemen rannalle. 
 
Punkaharjun harjualueelle jos olisi mahdollista saada 
laavu/kota esim. Mustanniemen rannalle. 
Se palvelisi niin turisteja kuin paikallisia ulkoilijoita, 
kesällä ja talvella.  
Karjalankallion laavu on tosi suosittu, jopa ruuhkainen 
ajoittain, Sumpunlahden tulipaikat ovat kaukana 
ainakin turisteja ajatellen. Pakkaspirtin uusi kota on 

Ei ratkaisua.  Ei toteuteta  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

niin ”hankalassa” paikassa etten ainakaan itse sinne 
halua mennä. (Hiekkakuopan keskellä. ampumaradan 
vieressä, palvelee varmaan talvella hiihtäjiä).  
 

Moottorikelkkailijoille kulkuyhteys Puruveden ja 
Pihlajaveden välille 
 
Nyttenhän moottorikelkalla liikkuminen näitten kahden 
vesistön välillä turvallisesti ja laillisesti on lähes 
mahdotonta, vaikkei väliä ole muutamaa kymmentä 
metriä enempää.  
Välissä on virtaisat salmet siltojen alla, rautatie, 
valtatie ja suojeltu harju.  
Käytännössä joutuu siirtämään autolla kelkan, jos 
aikoo tuon muutaman kymmenen metrin 
vesistönvaihdon tehdä.  
Jos olisi turvallinen ja luvallinen ylityspaikka, niin 
varmasti löytyy käyttäjiä pilkkijöistä, kalastajista ja 
muutoin kelkoilla liikkuvista kulkijoista ja saattaisi jopa 
innostaa jonkun yrittämään jonkinlaista 
safaritoimintaakin kelkkailualueen  laajennuttua 
kahdelle isolle järvelle.  
Yhteyden toteuttaminen ei välttämättä ole ihan helppo 
nakki, kun ottaa kaikki esteet huomioon.  
Siltojen ali ei voi mennä, ratakiskoja ei saa ylittää kuin 
ylikäytävän tai sillan yli ja entäs harju ja sen jyrkät 
rinteet ja lisäesteenä on vielä melkein joka paikassa 
kaiteet valtatien varressa, maanomistajilta luvat 
ajamiseen, tiellä ajamisen rajoitukset ym. 
Käytännössä ylityspaikka pitäisi siis saada 
järjestymään jonkin ylikäytävän tai rautatien ylittävän 

Jos Savonlinnassa 
on edelleen 
Savonlinnan 
moottorikelkkailijat 
tms yhdistys, niin 
heihin kannattaa olla 
yhteydessä. Jonkun 
tahon pitäisi ryhtyä 
selvittämään tätä 
asiaa.   

   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
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sillan kautta, jolloin tulee jo tierajoitukset vastaan.  
 
 

Kyläraitin kierros: kyltit ja sovellus  
 
Punkaharjun Pitäjäyhdistys on käynnistänyt hankkeen, 
jossa Punkaharjun keskustan rakennuksiin 
sijoitettaisiin seinään (vaihtoehtoisesti rakennuksen 
lähettyville) laatta, missä kerrotaan rakennuksen 
historiasta. Laatoissa QR-koodi.  
Lisäksi teetätettäisiin mobiilisovellus, jossa on kartta ja 
esimerkiksi numeroin kyseiset kohteet. QR-koodin 
takaa löytyy rakennuksen kuva ja nimi, sekä teksti 
suomeksi ja englanniksi. Kohteita n. 15 kpl. QR-koodin 
takana olevia tietoja voi täydentää, esimerkiksi 
audioselostuksella, kuvilla, ja kohteita voi myöhemmin 
lisätä.  
 
Pyydetty avustus: 1880 euroa /vaihtoehtoisesti ilman 
kielilisää 1480 euroa  
 
 

Avustus (1880e) 
myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa. 

Toteutettu 
 

  

Itä-Savon kansanmusiikkiyhdistyksen 40-vuotisjuhla   
 
Hakemus kumppanuuspöytään syksy 2021 
 
Itä-Savon Kansanmusiikkiyhdistys hakee Punkaharjun 
kumppanuuspöydältä 
avustusta vuoden 2022 aikana toteutettavaan 40-
vuotisjuhlaan. Yhdistys on 

Avustus (500e) 
myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa. 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
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perustettu Sulkavalla vuonna 1981. Yhdistyksen juhla 
on siirtynyt varsinaisesta 
juhlavuodesta 2021 koronan takia. Yhdistyksen 
hallitus kokoontuu 
Punkaharjulla ja yhdistyksen alaisuudessa soittaa 
punkaharjulainen 
kansanmusiikkiyhtye Puruveden Pelimannit. 
 
Itä-Savon Kansanmusiikkiyhdistyksellä on aikomus 
toteuttaa juhla 
seuraavasti.Juhlaan tilataan soittamaan 
kansanmusiikkiliiton kautta kiertueyhtye. 
Tilaisuuden päätteeksi on kahvitarjoilu. Paikka on 
alustavasti Aseman 
Taidelaituri. Juhlassa soittavat myös Puruveden 
Pelimannit ja esitetään 
yhdistyksen historiikki. Juhlan tarkka ajankohta 
määräytyy kiertueyhtyeen 
aikataulun mukaan. 
 
 

Mopoilijoille omaa aluetta, jossa saisi ajella ja keulia. 
 
 

Ei käsitelty 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

 Ei toteuteta  

Nuorille enemmän harrastustoimintaa. On toivottu 
ulkoliikuntasalia, padel-kenttää ja urheilukentän 
kunnostusta 
 

Nuorisovaltuuston 
edustaja ottaa 
yhteyttä padel-
yrittäjiin. 
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Urheilupaikka-asian 
osalta: kannattaa 
yksilöidä tarpeet ja 
lähestyä kaupunkia 
(vapaa-aikatoimeen). 
Ulkokuntoilupaikkoja 
on yritetty vuosia 
toteuttaa mutta ei 
toistaiseksi ole saatu 
eteenpäin. Talous on 
ollut tiukilla ja nämä 
on 
talousarviokeskustel
uissa sitten karsittu.  
 
Nuorisovaltuusto voi 
tehdä kyselyn 
urheilukentän 
kehitystarpeista.  
 

 
Ei toteuteta 

Punkaharjulla ei edustajaa nuorisovaltuustosta, mutta 
aihe käsitellään. Olisi tärkeää saada nuoria 
Punkaharjulta mukaan kuntapäätökseen 
 

Olisi äärimmäisen 
tärkeää että 
nuorisovaltuustossa 
olisi edustaja myös 
Punkaharjulta. Tästä 
kannattaa laittaa 
viestiä Punkaharjun 
koulun rehtorille, 
joka voi varmasti 
edelleen välittää 

Toteutuksess
a 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

viestin 
oppilaskunnalle. Sitä 
on ilmeisesti 
aiemmin yritetty 
hakea ja yrittämistä 
kannattaa 
ehdottomasti jatkaa. 
Rohkaisen 
eteenpäin näissä 
useissa aloitteissa!  
 

Huomioitavaa strategiassa on se, että nuoria 
kuunnellaan huonosti etenkin ulkopaikkakuntien 
nuoret varsinkin 

Ei käsitelty 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

   

Nuorten mielestä kuntapäättäminen on liikaa 
Savonlinnan keskustaa ajatellen. 

Ei käsitelty 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

   

Tapionuran raivaus kustannus Punkasalmen osalta 
olisi 800 €. Raivausta voitaisiin tarjota esim. 
paikallisille urheiluseuroille ym yhdistyksille. 
 
 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokousessa.  

Toteutettu 
 

  

Torialueen viihtyisyyden parantaminen ja Tapionuran 
raivaus Punkasalmessa olivat keväällä esillä.  
  

Asiaan palataan 
vuoden 2022 
kumppanuuspöydäs

   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Torialueen kunnostuksessa on pienimuotoisia (3000 
€) suunnitelmia jo olemassa. Odotamme seurakunnan 
kannanottoa heidän myyntikojuista ja muista 
kehitysideoista. 
Mahdollisesti SLN työpajalta tilattaisiin toisen kuvan 
mukaiset pöytä/penkki systeemit 2 kpl a 650 €.  
 
 

sä. 

Toivon että tilaisuudet järjestetään jatkossa fyysisenä 
tapaamisena. Vaikka itse osaan Teamsia käyttää niin 
tiedän että on ihmisiä jotka sitä pelkää. Nytkin 
nähdään osanottajien määrästä että on suurinpiirtein 
yhtä paljon viranhaltijoita kuin meitä kyläläisiä. Kun 
kumppanuuspöytiä aloiteltiin niin osallistujia oli yli 20. 
Kannattaa ottaa tämä asia vakavasti,  ihmiset tulevat 
mielellään läsnäolotilaisuuksiin. 
 
Toinen toivomus minulla on viranhaltijoille annetaan 
joku aika, jonka voivat käyttää alustuksiin.  
 

    

Putikon ranta upea alue ja ollut suosittu, nyt uhkana 
kaislikko, pyyntö, että saisimme kaislikon niitettyä 
pois. Olisiko kaupungilla niittokone&apua tarjolla 

Lisätty 16.3.2022  
toimialojen tiedoksi 

   

Veneiden laskupaikka mennyt huonoon kuntoon, olisi 
hyvä kunnostaa 

Lisätty 16.3.2022  
toimialojen tiedoksi 

   

Urheilukenttää & hiihtolatuja ei hoideta, olisiko 
mahdollista ottaa hoitoon? Tulevista asukkaista 
puhuttaessa urheilukentälle voisi ajatella esimerkiksi 
leikkikenttää 

Lisätty 16.3.2022  
toimialojen tiedoksi 

   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

SAVONRANTA      

Paasveden valot olisi koko Savonlinnalle 
matkailullisesti merkittävä asia. Se kannattaisi ottaa 
matkailun kärjeksi koko Savonlinnassa. 
Vastaavanlaista ilmiötä ei ole muualla Suomessa. 
Lochnessin hirviötä käy monet etsimässä vuosittain, 
vaikka kukaan ei ole sitä nähnyt. Paasveden valoja 
näkee alueen asukkaat usein.  
Matkailun kannalta olisi mielenkiintoista ettei valojen 
syntysyytä ole vielä ratkaistu. Siinä tarjottaisiin 
matkailijalle mahdollisuus “ratkaista” valojen arvoitus. 
Siihen tarvitsemme konkreettista apua.  
 

Ei käsitelty 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

Toteutettu 
 
 

SaSeMa Oy 
on ottanut 
tämän 
hoitoonsa 

  

Yksi asia minkä huomasin tuossa taajaman 
kehittämissuunnitelmassa oli maininta Sahalammesta. 
Siihen voisi varmaan jatkaa sitä asiaa, että 
Savonrannan kehittämissäätiö on kunnostanut 
Sahalammen molemmissa päissä olevat kosket. Sen 
lisäksi että kunnostetaan sitä ympäristöä ja 
kohennetaan sitä niin se on paikallinen kulttuurinen ja 
matkailua palveleva toimenpide.  

Ei käsitelty 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

Toteutettu   

Kaupunkistrategiasta Savonrannan osalta, niin monta 
hyvää asiaa on tullut esille. Pitäisi muistaa myös se 
että kaupunginkin pitäisi panostaa Savonrantaan. Kun 
olen seurannut esim. teknisen puolen talousarvioita, 
niin ei niissä hirveästi ole esimerkiksi Savonrannan 
teiden kuntoon satsattu. Eihän tänne kukaan toivo 
samanlaisia katuja kuin kaupungissa tai Kerimäellä, 
mutta jos saisi suurimmat montut kaduista tasoitettua, 
niin se ei varmaan olisi kaupungille hirmuinen 

Täähän on 
talousarviokysymys 
ja valtuusto myöntää 
määrärahat. 
Olemme tehneet 
korjausvelkaselvityks
et joiden pohjalta 
määrärahapyynnöt 
valtuustolle tehdään. 

  Määrärahojen 
puitteissa. 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

taloudellinen kynnys.  
Sitten paljon on puhuttu Koloveden kehittämisestä, 
niin voisiko tässä Savonlinnan kaupunki olla sen 
suhteen aktiivisempi, että saataisiin 476-tie 
kirkonkylältä Pirttimäen suuntaan. Tiellä on 60km/h 
rajoitus ja tie on todella huono kuntoinen. Myös tie 474 
pitäisi saada kuntoon. Näissä kaupunki voisi olla 
aktiivinen Elyn suuntaan.  

Ensi vuodeksi jo 
valmistelut alkaneet. 
Lisäämispaineita on 
kunnossapidon 
puolella. Saa nähdä 
miten 
käyttötalousbudjetti 
riittää kun kaupunki 
on veroja 
alentamassa, eli 
tulopuolikin on 
laskusuunnassa.  
 

Savonrannan teiden korjauksesta kirkonkylässä. 
Tämä on muistaakseni neljäs kumppanuuspöytä jossa 
olen samaa asiaa esittänyt. Kun olen seurannut 
teknisen puolen talousarvoita, niin joka vuosi siellä on 
Kerimäelle ja Punkaharjulle löytynyt määrärahat teiden 
korjaukseen, mutta Savonrannan kohdalta ei ole ollut 
kuntaliitoksen jälkeen hirveästi. Pitäisi muistaa että 
täälläkin on asujia ja veronmaksajia. Sitten puhutaan 
kuitenkin alueen viihtyisyydestä ja viranhaltijat kilpaa 
kehuu kuinka viihtyisä ja kaunis paikka Savonranta on, 
mutta sitten kun asian eteen pitäisi tehdä jotain niin 
yleensä kaupungin viranhaltijoilta unohtuu.  
 

Siinä on se että 
valtuusto päättää 
määrärahatason ja 
tekninen lautakunta 
päättää 
katuverkkosuunnitel
man, jossa 
määritellään kadut 
joita korjataan joka 
perustuu kriteereihin. 

  Määrärahojen 
puitteissa. 

Koulun liikuntatilojen vuokrien kohtuullistaminen. 
Nythän niiden käyttöaste on aika vähäistä kun 
liikuntapuolella ei ole työntekijää eikä kaupunki ole sitä 
vielä ratkaissut. Vuokria kohtuullistamalla saataisiin 

Nämä on kunnan 
tiloja ja kunta on 
olemassa asukkaita 
ja asukkaiden 

Toteutettu 
(sivistyslauta
kunta 
päättänyt 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

parempi käyttöaste ja liikunnan lisääminen olisi myös 
yhteiskunnallisesti hyväksi. Tasa-arvon nimissä myös 
jokaisella pitää olla samat hinnat.  
 

hyvinvointia varten. 
Se on perimmäinen 
asia.  
Kun tilat on 
olemassa niitä pitäisi 
käyttää kuntalaisten 
hyvinvoinnin hyväksi. 
Tämä on annettu 
sivistystoimelle 
kehitettäväksi tämä 
asia.  
Näin aktivoitaisiin 
kuntalaisia ja se 
sataisi myös 
kaupungin laariin 
kun kuntalaiset voi 
hyvin.  
Sivistystoimi voisi 
miettiä tähän 
järkevän 
toimintamallin ja 
hinnoittelun.  
 

käyttömaksut
kokouksessa
an 
16.12.2021). 
 
Savonrannan 
sali on 
10,20e/tunti 
ja se 
luokitellaan 
halvempiin 
saleihin 
kuten esim. 
Kulennoinen, 
Anttola ja 
Punkaharju. 

Pöytä-penkit torille 
 
Esitän Savonrannan toripöytien eteen ruohikolle 
samanlaisia pyöreitä pöytä-penkki yhdistelmiä kuin 
Kerimäen torillakin on. Martat pitävät kahvilaa kesällä. 

Ei vastausta 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 
toimialojen tiedoksi.  

  Selvityksessä 

Liikuntaryhmä Savonrannalle  
 

Täyttölupaprosessi 
on edelleen kesken. 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

 
Savonrannalle tarvitaan vapaa-aikaohjaaja ohjaamaan 
liikuntaryhmiä, joissa paikkakunnan asukkaat ovat 
tottuneet liikkumaan ja parantamaan kuntoaan. 
Savonrannalla on totuttu,että kunta järjestää palvelun 
paikkakuntalaisille. Sivistystoimen vapaa-aikapuolella 
tulee olla talousarviossa määräraha tätä varten 
vuonna 2022!  
 

Lisäksi olemme 
selvittäneet 
korvaavia 
mahdollisuuksia 
liikuntaryhmien 
toiminnan 
järjestämiseksi, jos 
tehtävän täyttö ei ole 
mahdollista.  
Eli sivistystoimi on 
tietoinen asiasta.  
 
 

 
Savonrannall
a ollut 
tuntipalkkaise
na 
liikunnanohja
aja, joka on 
vetänyt kaksi 
ryhmää 
viikottain 
tiistaisin 
marraskuusta
lähtien. 

Mihin toimiin ollaan ryhtymässä kaupungin ohjattujen 
liikuntaryhmien aloittamiseksi? Edellinen viranhaltija 
otti lopputilin ja ketään ei ole tullut korvaajaksi. Täällä 
on ollut erittäin aktiivisia liikuntaryhmiä: 4 ryhmää ja 
osallistujia kussakin 15-20 joka viikko. Tarvitaan 
hyvinvoinnin ja terveyden kohentamiseksi ohjattua 
toimintaa. Odotamme nopeita toimenpiteitä!  
 

Täyttölupaprosessi 
on edelleen kesken. 
Lisäksi olemme 
selvittäneet 
korvaavia 
mahdollisuuksia 
liikuntaryhmien 
toiminnan 
järjestämiseksi, jos 
tehtävän täyttö ei ole 
mahdollista.  
Eli sivistystoimi on 
tietoinen asiasta.  

Täyttöproses
si 
loppuvaihess
a. Ks. Edellä. 

  

Kaupungin sivuilla on semmoinen kohta kuin Asukkaat 
johon kuntalaiset voivat tehdä ilmoituksen kunnan 
kiinteistöistä joissa on vikoja. Olen tehnyt sinne pari 
ilmoitusta kesän aikana entisestä kunnan virastosta 

Ei vastausta 
kumppanuuspöydäs
sä, lähetetty 
muistiossa 

Toteutettu   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

jossa syöksyrännit on vääntyneet kevään myrskyssa 
ja katolta tulevat vedet tulee suoraan seinille 
ränneistä.  
Ensimmäiseen ilmoitukseeni sain vastauksen että se 
on luettu, mutta toiseen ilmoitukseen ei ole edes 
vaivauduttu vastaamaan että se olisi luettu. Siitä on 
kuitenki aikaa jo 1,5 kuukautta. Tuntuu että 
Savonrannallakin käy teknisen toimen työntekijöitä 
viikoittain niin ei varmaan iso asia olisi laittaa samalla 
rännejä kuntoon. Jos halutaan entinen kunnan virasto 
homerakennukseksi niin eiköhän se tuolla tavalla 
saada homerakennukseksi.  
 
 

toimialojen tiedoksi.  

SÄÄMINKI      

Avustusta kylien kiinteistöjen ylläpitoon 
 
Korona-aika on tuonut haasteita myös kylätoimijoiden 
ja kyläläisten käytössä olevien yhdistysten omistamien 
kiinteistöjen ylläpitoon Savonlinnassa. 
Savonlinnan kylät ry esittää kumppanuuspöydälle, että 
se hakemuksesta myöntää korona-avustusta näille 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä elinvoimaa edistäville 
tahoille. 
Mikäli Savonlinnan kaupungilla ei ole resursseja 
hoitaa käytännön asioita hakemusten osalta, voi 
Savonlinnan kylät ry huolehtia asiasta. Hakemusten 
pohjalta kumppanuuspöytien puheenjohtajat ja 
edelleen elinkeinojaosto tekee päätöksen korona-
avustuksista. 

Kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa 
avustusta ei 
myönnetty, johtuen 
pyynnön suuresta 
määrästä suhteessa 
käytettävissä 
olevaan budjettiin. 

Toteutettu 
 

  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Esitän esitykseni toteuttamiseksi avustusta 8000 
euroa 
 
 

Vinoparkki Sääminginkadulle  
 
Sääminki- seura ry on tehnyt tekniselle lautakunnalle 
aikoinaan esityksen Sääminginkadun 
vinopysäköinnistä, jotta siihen saadaan sopimaan 
enemmän autoja paikoitukseen. Esitys ei mennyt läpi. 
Sääminki-seura ry esittää, että yksisuuntaisen 
Sääminginkadun vasempaan reunaan maalataan 
parkkiruudut, joiden avulla ko. kadunpätkä tulee 
hyötykäytettyä eikä ylenmääräisiä välejä autojen väliin 
jäisi ja näin ollen entistä useampi auto mahtuu lähelle 
vilkkaasti käytettyä Säämingin seurakuntataloa.  
Seurakuntataloa käyttää pääsääntöisesti iässään 
varttuneet henkilöt. 
 
 

Meillä ei 
katumaalauksia ole 
kaduille tehty. Siinä 
voi olla 
liikennemerkki, mutta 
katuja ei ole 
maalattu. Meillä ei 
muuallakaan 
keskustan 
katuverkolla ole 
ruudutusta tehty eikä 
ole tarkoituskaan 
tehdä.  
Vinoparkkia varten 
katu on mitattu ja 
mitoituksessa todettu 
että Sääminginkatu 
on liian kapea 
vinoparkille. 
Tämäasia on 
teknisessä 
lautakunnassa ollut 
pariin otteeseen 
käsittelyssä jossa on 
todettu ei voi tehdä.  
Jos siihen 
haluttaisiin ottaa 

 Ei toteuteta. 
Vastaavia 
maalauksia 
ei ole 
tarkoitus 
tehdä 
muuallekaan 
keskusta-
alueella.  

 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

tilaa, niin pitäisi ottaa 
hiekkakentästä tilaa. 
Se on 
valtakunnallisesti 
arvokasta 
Haapasalmen 
kulttuuriympäristöä 
se kirkon seutu ja 
kirkkopuiston kenttä. 
Siinä pitäisi myös 
puita poistaa ja 
tehdä istutuksia ja 
näin, niin sitä ei 
nähty järkeväksi: 
pysäköintipaikkojen 
määrää ei saataisi 
lisättyä niin paljoa 
että se olisi 
kustannustehokkasta
. Nykyisellä 
tiekäytävällä ei 
vinopysäköinnille ole 
tilaa, kuten tekninen 
lautakunta on 
päättänyt.  
Meillä ei myöskään 
ylenpalttisesti 
maalausresursseja 
ole, tilaamme 
tiettyihin paikkoihin 
suojatiemaalaukset 
ynnämuut.  



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

 

Viikatteita Oravin Martoille 
 
Me Oravin Martat olemme kitkeneet/viikatoineet 
haitallisia kasveja kuten lupiinia ja jättipalsamia Oravin 
Seudulla kesällä 2021.  
Olemme halukkaita jatkamaan haitallisten kasvien 
poistamista kylällämme tulevina vuosina. Viikatteiden 
hankinta auttaisi työssä merkittävästi. Esitänkin neljän 
viikatteen hankintaa Martoille. Hankkijalla hinta per 
viikate on n. 50 €.  
Viikatteita voisimme lainata oman käytön ohessa 
myös kylän muille yhdistyksille/henkilöille pitämään 
haitalliset vieraskasvit kurissa. 
 
Toivon myönteistä suhtautumista asiaan. 
  
Avustusta pyydetty: 200 euroa. 
 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
kokouksessa. 

Toteutettu 
 

  

Kyltti Säämingin historiasta Sääminkitalolle 
 
Säämingin liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin tulee 
vuoden 2023 alusta kuluneeksi 50 vuotta. Säämingin 
kirkkopitäjä perustettiin vuonna 1504. Savonlinnan 
syntymävuotena pidetään vuotta 1639 eli 135 vuotta 
Sääminkiä myöhemmin. Säämingin merkityksestä 
Savonlinnalle ei löydy mainintaa mm. Savonlinnan 
kaupungin kotisivuilta historian osuudessa.  
 
Sääminki-seura ry esittää kumppanuuspöydälle, että 

Kaupungin 
yhteyshenkilö tässä 
asiassa olisi 
tekniseltä toimialalta 
Ritva Kutvonen. 
Hänen kanssa voi 
keskustella kyltin 
ulkonäöstä ja 
materiaalista.  
 

   



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Sääminkitalon seinään Sääminginkadun puolelle 
asennetaan taulu/kyltti, josta ilmenee nykypolvelle 
lyhyesti Säämingin, entisen emäpitäjän sekä 
Sääminkitalon historiaa.  
Sääminki-seura ry esittää, että asiasta neuvotellaan 
Savonlinnan kaupungin ao. toimialan kanssa 
taulun/kyltin ulkonäöstä ja materiaalista. 
 
Sääminki-seura ry esittää vuoden 2022 
kumppanuuspöydälle taulun/ kyltin 
rahoittamisavustuksesta. 
 

Vesj’kansan / -kansalaisten katu/tie 
 
Sääminkiläiset ja myöhemmin savonlinnalaiset ovat 
kautta aikain olleet vesj'kanslaisia. 
Historiaa voidaan tuoda nykypolville esiin mm. katujen 
tai teiden nimeämisessä. 
 
Sääminki-seura ry esittää Savonlinna kaupungille, että 
sopivassa ympäristössä oleva katu/tie nimetään 
Vesj'kansan tai Vesj'kansalaisten kaduksi/ tieksi. 
 
EDIT Sääminki-seura esittää Törninpyörässä olevan 
saaren nimeämistä Vesj’kansan puistoksi.  

Tämä kuuluu 
paikkatietopalveluille
, jotka vastaavat 
nimi- ja 
osoiteasioista. 
Kuntaliiton ohjeiden 
mukaan katujen 
nimissä ei saa olla 
heittomerkkejä. 
Heittomerkin 
ääntäminen ei tule 
ilmi hätäpuheluissa. 
Samoin J-kirjain 
aiheuttaa 
ääntämisessä 
ongelmia. Kadun 
nimistöön tämä ei 
siis sovi.  
 

  Osoitetaan 
Savonniemen 
kaavamuutoksessa  
Vesj’kansan puisto 
uimahallin 
eteläpuoleiselle ranta-
alueelle. Savonniemen 
alue on muutenkin 
luonteva Säämingin 
entisen kunnantalon 
sijainnin vuoksi. 
 
Kunnan 
osoitejärjestelmän 
tulee olla selkeä. 
Katujen ja teiden nimet 
eivät voi sisältää 
heittomerkkejä, vaan 
osoitteen tulee olla 



Esitys Käsittely 
kumppanuuspöy-
dässä / tilanne  

Toteutettu Ei toteuteta Selvityk-
sessä 

 

Uusi paikkaehdotus 
tuli 
kumppanuuspöydän 
jälkeen, joten sitä ei 
käsitelty pöydässä. 
 

yksiselitteinen mm. 
pelastuslaitoksen 
ohjaamiseksi ja 
yleisesti käytettyihin 
karttasovelluksiin. 
 

Yhteydet Säämingin eteläisiin kyliin 
 
Esitän, että Kumppanuuspöytä tukee Sääminkiseuraa 
sen ryhtyessä elvyttämään yhteyksiä Pihlajaveden 
eteläisiin kyliin Salorantaan, Piojärveen, Saukon- ja 
Pietolansaareen, Särkilahteen, Vuoriniemeen, 
Utrasniemeen ja Ruhvanaan.  
 
 

Sääminki-seuran 
edustaja:  
Tämä asia tulee 
Sääminki-seuran 
toimintasuunnitelma
an vuodelle 2022. 
Palataan varmaan 
kevään 
kumppanuuspöydiss
ä.  
 
 

   

Haukiniemen Hakan liikuntakerho 
 
Haukiniemen Haka on järjestänyt lähes 20-vuoden 
ajan liikunnallista kerhoa 7-18- vuotiaille lapsille ja 
nuorille. Osallistujia on ollut keskimäärin 23 lasta. 
Juvolan koulupiirin alueelta käsittäen Varparannan, 
Haukiniemen, Juvolan, Oravin ja Ahvensalmen kylät. 
Kerho on kokoontunut sulan maan aikaan Juvolan 
koulun ympäristössä ja talvisin Haukiniemen tai 
Juvolan jääkiekkokaukalolla. 
Kerhon kustannukset ovat n. 2200 €/v koostuen 
ohjaajan palkkiosta, osallistujien pakollisista 

Avustus myönnetty 
kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien 
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vakuutusmaksuista sekä välinehankinnoista. 
Avi on avustanut aiemmin kustannuksia 1500 eurolla 
ja Haka on maksanut osallistujien omavastuuosuuden 
ja avustuksen yli menevän osuuden. Näin on 
mahdollistettu kaikkien osallistuminen kerhoon. Rahat 
seura hankkii pääasiassa talkootyöllä. 
Nyt Avi on pienentänyt avustussumman 800 euroon. 
Anomamme avustus mahdollistaisi kerhon 
järjestämisen kevääseen saakka. 
Anomme avustusta lasten ja nuorten kerhon 
järjestämiseen 700 € 
 
 

 


