
Kerimäen kumppanuuspöytä

Teams-kokous

16.3.2022 klo 17.00-19.00

Puheenjohtaja: Jesse Härkönen
Sihteeri: Meeri Larinen
Avustaja: Veera Riikonen

Kaupungin edustajat/ kaupunginhallituksen
kokoushuone: -

Kaupungin edustajat Teamsissa: elinkeinojohtaja Jarmo
Häkkinen, kaupunginjohtaja Janne Laine,
kaavoituspäällikkö Päivi Behm, sivistystoimenjohtaja
Mikko Ripatti

Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta näiden lisäksi: 18 henkilöä
Tilaisuuteen osallistui Facebook-liven kautta: teknisen vian vuoksi Facebook-liven
katsojamäärää ei ole tiedossa.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04 , toivotti kaikki tervetulleeksi ja esitteli läsnäolijat.

2. Syksyn 2021 esitysten tilannekatsaus

Viranhaltijat esittelivät syksyllä 2021 tulleiden esitysten tilanteen. Erillinen taulukko tulee
muistion liitteeksi.

Keskustelu:

Kerimäki-seuran edustaja:
Olemme syksyn-talven aikana tavattu tällä ideointiporukalla ja pohdittu  ja osa ideoista
saadaan toteutettua itse ja osa yhdistysten kanssa, osassa tarvitaan kaupungin apua.
Sisääntuloväylä on tärkeä asia. Uskon että yhdistykset saavat talkooväkeä, mutta olisi hyvä
että kaupungin puolelta saataisiin kuljetusapua risuille ja ylipäätään lupa tälle talkootyölle.

Puheenjohtaja:
Kiitos Kerimäki-seuralle, on tehty iso työ asioiden pohtimisessa ja esille tuomisessa. On hyvä
että näiden aloitteiden tilanteet nyt aina kartoitetaan kumppanuuspöydässä.

Kuntalainen:
Kerimäki-seuran puheenvuoron aikana tuli mieleen, että talkoisiin olisi osallistujia.
Kerimäellä yleensä talkoisiin tulee enemmänkin kymmeniä kuin yksittäisiä osallistujia. Tämä
on jatkuva keskustelun aihe ja tekisi mieli ongelmaa ratkoa ja se ihmisten talkooenergia



saada käyttöön. Täytyy tutkia kuinka ja millä resursseilla kaupunki voisi olla mukana: toki
kumppanuuspöytä voisi olla mukana, mutta työnjohto ja suunnittelu tulisi kaupungilta.
Voisiko olla vaikka kaksi paikkaa vuosittain, joissa talkoot tehtäisiin? Tehtäisiin urakasta
suoritettavan kokoinen, jottei rasitus tulisi liian kovaksi,  toisaalta myös voitaisiin vastata
tähän tahtotilaan ja yhdessä tehdä talkoita.

Puheenjohtaja:
Vuosien saatossa on usein puhuttu että talkoille pitäisi olla yhteinen malli, kuinka alueet
priorisoitaisiin, järjestettäisiin ja työnjohto järjestettäisiin. Että olisi automaattinen väylä
toteutukseen.

Kaupunginjohtaja:
Juuri näin että kaikissa kumppanuuspöydissä asiat painottuvat ympäristöhoidollisiin
toimenpiteisiin, joka on ymmärrettävää koska nämä asiat ovat arkiympäristössä läsnä. Ne on
iso viihtyvyystekijä. Voitaisiin sopia että tekninen toimiala ottaisi tämän talkoiden
konseptointitehtävän. Ja siihen yhdistäisi talkootyöpanosta ja kumppanuuspöytien
rahoitusta, voi toki tulla muutakin rahoitusta. Nämä on kuitenkin aika pienimuotoisia,
puhutaan pienistä rahoista. Työnjohto, kalusto ja jätekuljetuksen logistiikan organisointi on
ne isoimmat asiat, jotka vaatii organisoinnin. Voitaisiin sopia että tekninen puoli sen
valmistelisi ja konsepti tulisi vielä kumppanuuspöytien puheenjohtajien kautta.
Tämä systeemi on aika hyvin muotoutunut.
Sitten kumppanuuspöytien puheenjohtajilla on määräraha, joka sitten kohdennetaan.
Kaupungin johtoryhmä ja kumppanuuspöytien pj:t pitävät pari kertaa vuoteen palaverin,
jossa käydään läpi aloitteiden tilanteita. Tämä prosessi alkaa olla aika hyvällä mallilla meillä.

Kaavoituspäällikkö:
Meillä ei puistopuolella ole työnjohdollisia resursseja, joten en voi tätä luvata. Meillä on
kunnossapitoalueet lisääntyneet ja meillä on ollut haasteita saada myös työntekijää.
Keskustaajamassa on helpompaa ollut, meillä on ollut työllistettäviä tai
yhteistyökumppaneita mutta ne eivät lähde Kerimäelle tai muihin taajamiin tekemään
risukon raivausta. Meidän määrärahat on sen verran pienet, ettei puistopuolella ole
resursseja tämmöiseen toimintaan tai työnohjaukseen, meillä on vaikeuksia saada
nykyisetkin työtehtävät tehtyä. Tämä vaatisi valtuustokausipohdintaa, mutta tällä hetkellä ei
pysty lupaamaan eikä täten ainakaan nyt viemään eteenpäin. Määrärahat ja resurssit ovat
sen verran pieniä ettei asiaa voi lähteä viemään eteenpäin, siksi en sitä luvannut. Se on
valitettava fakta, vaikka tuntuu että kyseessä on pieni toimenpide (tuokaa lava, viekää pois)
mutta meillä ei ole niitä käsipareja sitä tekemään, selvittämään tai miettimään. Pidemmässä
juoksussa ehkä.

Kaupunginjohtaja:
Tarkoitin että toimeksiantona valmistella konsepti ja valmistella esitys ja siihen tarvittava
resursointi, jossa katsottaisiin kuinka konsepti saataisiin toimeksipantua. Jos tulee se
talkootyöpanos, niin se olisi ylimääräinen resurssi joka tulisi kaupungille
ympäristönhoidollisesti käytettäväksi.
Lisäksi on työllisyyspuoli, jossa on resursseja olemassa, myös työnohjauksellisia resursseja.
Pääasia on että valmistelisitte konseptiluonnoksen, jotta saataisiin konsepti toimimaan.



Kerimäki-seuran edustaja:
KJ:n esitys on hyvä. Yhdistyksien puitteissa homma saadaan hoidettua, mutta jos sen verran
kalustoa ja logistiikkaa saataisiin hoidettua. Toinen vaihtoehto on antaa risukoiden kasvaa.
Nämä on meidän kotikulmia, halutaan pitää paikat siistinä ja esitellä turisteille hyvin
pidettyjä siistejä paikkoja.

Kuntalainen/luonnonsuojeluyhdistyksen edustaja:
Olemme aiemmin esittäneet puistokummitoimintaa kaupungille. Siihen voisi varmaan
risukoiden raivauksenkin sisällyttää. Valtuutettu Tero Juuti on myös juuri tehnyt aiheesta
valtuustoaloitteen. Näitä voisi verrata. Isommissa kaupungeissa on tällaista toimintaa,
kaupunki tukee tällaista toimintaa, esimerkiksi tarjoaa roskankuljetusapua, antaa
huomioliivejä ja työtarvikkeita, jotkut jopaa vakuuttaa puistokummit. Hyviä esimerkkejä on
olemassa.

Kaavoituspäällikkö:
Meillä on ollut tällaisia toimintoja että on ollut lavoja joihin ihmiset ovat saaneet viedä
roskia. Me ei voida luvata sitä, mutta varmaan voidaan katsoa sitä kuluvan vuoden aikana.
Työllisyystoimenpiteet ei ole kohdentuneet liitoskuntien puolelle. Se vaatii meiltä enemmän
selvittelyä: se ei onnistu vain niin että henkilöt sinne.

3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset

3.1. Kerimäen kirkkoranta

Pieniä parannuksia viihtyisyyteen ja käytettävyyteen:
- Naisten uimakopin ränni ohjaa vedet kopin lattialle
- Rannalta noustessa kaikki hiekka kantautuu myös kopin lattialle. Voisiko laittaa

kivetystä tai puuritilöitä matkalle rannasta kopeille?
- Rantaa möyhitään jatkuvasti, niin hiekalla ei voi istuskella tai pyyhettä levittää kun

hiekka tarttuu
- Keskellä aukeamaa olevan valaisimen ympärillä villi pensas. Voisiko tilalla olla

huolehdittua kasvillisuutta?

Keskustelu:

Kuntalainen:
Kirkkorannan uimaranta on ollut siisti ja sitä on vapaa-aikatoimen puolesta käyty
säännöllisesti koneellisesti haravoimassa ja se on pysynyt siistinä.

Puheenjohtaja:
Esimerkiksi puuritilöistä tehdyn kulkuväylän tai kivetyksen rakentaminen uimakopeille ei
pitäisi olla mahdoton homma. Tai jos lattian kaadoissa on ongelmia niin ei iso homma sitä tai
ränniä oikaista.



Sivistystoimenjohtaja:
Nämä on vapaa-aikapuolelle kuuluvia asioita, voidaan viedä sinne eteenpäin ja varmasti
näitä voidaan katsoa.

Kuntalainen:
Uimarannan puolella pieniä ongelmia, mutta tekniselle puolelle saattaisi kuulua.

3.2. Kerimäki-seuran esityksiä

* Kiitos kaupungin liikuntatoimelle, aiemmin kumppanuuspöydässä tehty esitys Kerimaan
laavun siirrosta Kerimaa-Kerimäen kirkonkylän väliselle latuosuu-delle. Laavu on viime
syksynä siirretty ja on ollut vilkkaassa käytössä tänätalvena ja saanut paljon kiitosta
käyttäjiltä.
* Kerimäkeläisillä kouluilla olleet kerimäkeläisten sodassa kaatuneiden Pro Patria -taulut
täytyy saada arvoiseensa paikkaan vaikka esimerkiksi Kerimäen B-koulun seinälle.
* Kerimäen niinsanotun Sirkuskentän kokonaisvaltainen suunnittelu.
* Kirkkorantaan jätejärjestelmä ja vedenottopiste.
* Saniteettitilat, vesi- ja sähköpisteet liikuntapuiston luo.
* Kuntoportaat Hessunmäkeen Liikuntahallin taakse.
* Iso sähköinen näyttö Säästökeskuksen tyhjillään olevan tilan näyteikkunan sisäpuolelle
johon laitetaan pyörimään Kerimäkeläiset tapahtumat, eli sähköinen ilmoitustaulu.
* Opasteiden päivitys ja lisää opasteita kirkonkylään.

Keskustelu:

Kaavoituspäällikkö:
Toimitilapalveluihin voi varmasti olla yhteyksissä noiden Pro Patria -tauluihin liittyen.
Kirkkorantaan jätevesijärjestelmä ja vedenottopiste: Kaupunki poikkeuksellisesti katsoo tänä
vuonna parisataa tuhatta euroa määrärahaa laitureiden korjaamiseen, kun normaalisti on
10-20 000 euroa. Tänä vuonna uudistetaan septejä, se liittyy venepaikkarekisterin
tarkistamiseen. Varmaan veneiden septijärjestelmä olisi tuloillaan, veikkaan että tuossa on
tarvittava venepaikkamäärä septin laittamiseksi. Se on selvityksen alla, veikkaan että tulee
sitä kautta. Vedenottopisteestä en osaa sanoa. Muut ei ole teknisen sektorin asioita.

Sivistystoimenjohtaja:
Samoin koulun rehtoriin voi olla yhteydessä noihin tauluihin liittyen.
Sirkuskentän kokonaisvaltainen suunnittelu on sen verran mittava asia että se vaatii erillistä
suunnitelmaa, toteutusta ja toimenpiteiden osalta rahoitusta. En tiedä minkälaista
keskustelua teidän seuran piirissä on siitä käyty. Määrärahoja ei meillä ole.
Kuntoportaat Hessunmäkeen liikuntahallin taakse: jos nämä on ne samat portaat joille 2000
euroa myönnetty kumppanuuspöydän taakse niin se on prosessissa. Näistä kannattaa tehdä
yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa.

Puheenjohtaja:
Nämä isoimmat asiat oli sellaisia asioita, joita kannattaisi kartoittaa ja tulevien
talousarvioiden kautta lähteä viemään eteenpäin, jotta niille pystyttäisiin jotain tekemään.



Sitten sähköinen näyttö: se on kaupungin omistama tila mihin se tulisi, mutta ensin pitäisi
saada se näyttö. Itseasiassa aiemmin kumppanuuspöydästä myönnettiin Kerimäelle
avustusta ilmoitustaulua varten, mutta sitä ei sitten tehtykään. Jos kumppanuuspöydästä
varattaisiin taulun hankintaan rahaa, jos kaupungilta saataisiin lupa sen sijoittamisesta
tuohon tyhjään kiinteistöön.

Kuntalainen:
Kuinka pitkällä kuntoportaiden suunnittelu on? Sille olisi rahoitusmahdollisuus myös
Piällysmies Leaderin kautta, sillä kyseessä olisi yleishyödyllinen projekti.
Kirkkorannan vedentulon suhteen, niin kyllä sinne vettä tulee kun siellä on
matonpesupaikka.

Puheenjohtaja:
Kunhan löydetään vastuutaho toteuttamaan kuntoportaat niin varmasti hyvä
rahoitusvaihtoehto.

Kaavoituspäällikkö:
Mitä opasteita ja kylttejä tässä tarkoitetaan? Tämä on nyt pintapuolinen esitys, tätä voisitte
miettiä tarkemmin. Tuntuu elinkeinopainotteiselta idealta, esimerkiksi Savonlinnassa yritys
on vastaavat taulut tehnyt joihin myydään mainostilaa. Onko teidän idea että siinä pyörisi
vain kaupungin tai kunnan asiat, vai mainostetaanko myös muita toimijoita jolloin se olisi
yrityslähtöinen projekti?

Puheenjohtaja:
Näkisin että kyse oli nimenomaan siitä, että ilmoitustaululle tulisi Kerimäen tapahtumiin
liittyvää infoa. En usko että tarkoitus oli mainostilaa myydä.

3.3. Etätyön mahdollisuudet Kerimäellä

Etätyön tekeminen on myös Kerimäen osalta ainutlaatuinen mahdollisuus elinvoiman
lisäämiseen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta edesauttavat siihen, että
loma-asunnoilla ollaan yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään enemmän paikkakunnan
palveluja. Meillä on kirkonkylällä entinen virastotalo, nykyinen Kerimäki-talo, jossa on
lukuisia toimistohuoneita valmiina etätyöskentelyä varten. Talosta löytyy myös kokoustiloja
ja taukotiloja sekä wc-tiloja.

Valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt 28.2.2022, joten aihe on varsin ajankohtainen.

Liitteenä arkistostani kolme kirjoitusta etätyöstä:
- Etätyötä on saatava kokeilla
- Jatketaan etätyötä vaikka hybridimallilla
- Kylätaloihin etätyöpisteet

Esitän, että kaupunki jatkaa neuvotteluja Kerimäki-talon omistajan kanssa siten, että
toimistotiloja saataisiin aktiiviseen käyttöön etätyötiloiksi jo tulevana kesänä 2022.



Vuokrausmenettely tulisi saada käyttäjille edullisiksi ja toimivaksi sekä mahdollistaisi
eripituisia vuokrajaksoja etätyöskentelytarpeen mukaan.

Kaupunki laatinee omille kotisivuilleen esittelysivut etätyöskentelyn mahdollisuuksista
Savonlinnan alueella sekä kotisivuilta yhteyslinkit tilojen vuokraajiin.

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Tästä on käyty aikaisemminkin kumppanuuspöydässä keskusteluja ja puhuttu siitä että se on
yksityisen omistama tila. Onko tähän nyt kommentteja? Ei puheenvuoropyyntöjä, varmaan

Laiturilla 2-hankkeen etätyökoordinaattori Veera Riikonen:
Laiturilla.fi -sivustolla on lueteltuna Savonlinnan seudulla vuokrattavia etätyöpisteitä ja
yhteystiedot! Ja listaa voidaan hankkeen voimin päivittää, mikäli tarvitsee. Mutta löytyy siis
osoitteesta: https://laiturilla.fi/nosto/savonlinna

Puheenjohtaja:
Eli väylä näille on jo olemassa, kiinteistön omistaja voi ilmoittaa sinne omia tietojaan.

Kaupunginjohtaja:
Etätyö ja -opiskelumahdollisuus on erittäin iso mahdollisuus joka on jo realisoitunut
Savonlinnan seudulle ja Etelä-Savoon. Se on nähty mobiililaitteiden ja sähkökulutuspisteiden
seurannassa myös kesäajan ulkopuolella. Parhaimmillaan ollut 50 000 asukasta Savonlinnan
seudulla.
Viime vuonna myös muuttovoitto realisoitui. Tämä on iso mahdollisuus ja täytyy kaikin
tavoin yrittää realisoida. Oleellinen infrastruktuuri on laajakaistavalmius. Meillä
laajakaistavalmius on n. 80% (Etelä-Savon ka. 49%).
Pandemia on luonut oman vaikutuksensa ja vaikutusta saattaa osaltaan lisätä Venäjän
hyökkäs Ukrainaan ja siitä tullut turvattomuuden tunne, ja sen heijastusvaikutukset
esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuuteen ja energiakriisiin. Nämä negatiiviset vaikutukset
saattavat tuoda kuitenkin uusia mahdollisuuksia tänne meidän alueelle.
Keskimäärin etätyöntekijä asuu Helsingissä kaksiossa tai kolmiossa, kun taas täältä saa
edullisesti isompia omakotitaloja. Ensisijainen tavoite on että etätyöpiste olisi siellä omassa
asunnossa tai omassa talossa.

Kaavoituspäällikkö:
Saimaa-konttori Savonlinna ja Work at Savonlinna on sivustoja jotka markkinoivat tämmöisiä
palveluita. Toimitilapalveluilla sitten Punkaharju-talo on etätyöpisteenä. Kaupungin tiloissa
lukitukset aiheuttavat haasteita, mutta monet matkailupalveluyritykset tarjoavat myös näitä
palveluita.

3.4. Kerimäen alueen osallistuminen tonttikampanjaan 2022

Olen tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen 18.2.2022. Aloite löytyy kuntalaisaloite.fi-sivuilta. Mitä
mieltä kumppanuuspöydässä ollaan tonttikampanjasta?

https://laiturilla.fi/nosto/savonlinna


Kyläyhdistyksiä on syytä aktivoida tuomaan omille nettisivuille yksityisten maanomistajien
yhteystietoja myytävistä omakoti- ja loma-asuntotonteista sekä tyhjillään olevista
rakennetuista kiinteistöistä.
Kerimäellä uusista omakotitaloista rakennettiin haja-asutusalueelle keskimäärin neljästä
talosta kolme. Vuosina 1998-2009  Kerimäelle rakennettiin 157 uutta omakotitaloa ja niistä
98 kpl haja-asutusalueelle.

Miten markkinointiyhteistyö nyt kaupungin ja kyläyhdistysten sekä yksityisten
maanomistajien kanssa? Kumppanuuspöydän toimenpiteet?

Ei kai meillä kaupungilla ole käynyt kuten Hietanen toteaa Tuntemattomassa sotilaassa ” kui
helvetin taval voi oikke rakasta rättei ja lumpui ”.
Kyllä tonttivaraston tulee vuosittain vaihtua uusiin rakentajia kiinnostaviin uutuuskohteisiin.
Nykyisistä huonoista tonteista on pystyttävä luopumaan sopivaan hintaan eikä ylläpitää niitä
varastossa ja tilastoissa. Kiinnostusta rakentamiseen on luotava!

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Kumppanuuspöytä ei ole oikea foorumi markkinointia järjestämään tonteille. Onko
kaupungin puolelta kommenttia?

Kaavoituspäällikkö:
Tästä oli myös vuonna 2021 valtuustoaloite tonttien tehostetusta myynnistä jota tehtiin
resurssiemme puitteissa. Meillä oli myös elinkeinotoimen kanssa  yhdessä tehostettua
markkinointia,mm.  somekampanja jossa tavoitettiin 32 000 ihmistä. Meillä on hyvin pienet
markkinointiresurssit, siksi niitä resursseja yhdistetään esimerkiksi elinkeinotoimen tai
rakennusvalvonnan kanssa. Meillä tehdään tätä työtä koko ajan.
Tässä ei ole sellaista mitä ei oltaisiin tehty. Näissä on nyt valtuustoaloitteita,
kuntalaisaloitteita ja kumppanuuspöytäaloitteita, näissä monesti tulee samantyyppisiä
sisällöltään ja niihin on saatettu jossain foorumissa jo vastata. Myös tontti-investointia on
pidetty ajan tasalla ja päivitetty hintoja, ne löytyy netistä ne kaupungin myytävät tontit.
Yksityisten tonttien markkinoiminen taas olisi laitonta, se on kiinteistönvälittäjien tehtävä.

Kuntalainen:
Savonlinnan alueella taitaa olla 300 myytävää tonttia. Se on selvää ettei kaupunki voi
yksityisten tontteja käydä myymään. Onko sitten ollut harkinnassa että kiinteistönvälittäjät
voisi myydä myös kaupungin tontteja?
Nuo tontit vaatisivat myös varmasti siistimistä.
Sitten taas niitä tontteja mitkä ei meinaa mennä kaupaksi voisi tarjota hyvinkin huokealla
hinnalla naapuritontin omistajalle ilman rakentamisvelvoitetta. Tätä asiaa kannattaisi yrittää
terävöittää, myynti ei välttämättä kaupungin työnä vaan vaatisi enemmän paneutumista kuin
kaupungin työnä olisi resursseja.

Kaavoituspäällikkö:



Kiinteistönvälittäjiä on joskus käytetty lähinnä toimitilojen myynnissä. Tontteja on käyty läpi
ja inventoitu, sieltä on poistettu sellaisia jotka ei ole kuranttia myytävää. Nettisivuilla olevat
ja hinnoitellut tontit on käyty läpi.
Samalla tavalla taajamakaavoja tehdessä kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan tontit.
Sitten niitä tontteja on niin mieletön määrä, ettei meillä riitä resurssit niiden raivaamiseen.
Metsänhoitoresurssit keskitetään istutuksiin ja talous- ja puistometsiin. Meillä ei riitä kahden
metsurin työpanos koko Savonlinnaan niille tuhansille hehtaareille joita on hoidettavana.
Tontteja katsoessa katsotaan mm. onko siellä esimerkiksi rivitalotontteja jotka on
hyödyttömiä, kunnallistekniikan piirissä, että voitaisiinko se muuttaa omakotitalotontiksi.
Tätä harkintaa tehdään koko ajan. Meillä on vain muutamia tuhansia vuodessa käytettävissä
tonttimarkkinointiin, siksi yritetäänkin tehdä nykyaikaista ja tehokasta tonttimarkkinointia
yhdessä tiedottajan ja elinkeinotoimen kanssa.
Ja ne mitä myydään, myydään niiltä alueilta joissa on jo kunnallistekniikka ja tiestö
rakennettuna. Meillä on hyvällä mallilla tonttien ja niiden markkinoinnin ajantasaisuus.
Hinnoittelu on myös ajantasaista ja esimerkiksi linjassa naapurikaupunkien kanssa.

3.5. Taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat kaupungin hallintokuntien ja
kumppanuuspöytien käsittelyyn

Elinkeinojaosto hyväksyi omalta osaltaan taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat ja
päätti, että kehittämissuunnitelmat lähetetään tekniselle ja sivistystoimialueelle
käsiteltäväksi.

Ainakin minulle tuli järkytyksenä, että tekninen lautakunta kokouksessaan 23.11.2021 § 224
merkitsi pelkästään elinkeinojaoksen hyväksymispäätöksen tiedoksi. Sivistystoimi ei ole
pystynyt tekemään sitäkään.

Itse olen ajatellut, että taajamien kehittämissuunnitelmat huomioidaan vuosittain
taloussuunnitelmiin kullakin kaupungin hallintoalueella ja niiden toteuttamisesta päätetään
lopullisesti valtuustossa. Mielestäni taajamien kehittämissuunnitelmat eivät ole miltään osin
ristiriidassa kaupungin strategian kanssa vaan suunnitelmat edesauttavat erilaisilla
kaupungin alueilla sen alueen ominaisten vahvuuksien esiintuomista ja elinvoiman
lisäämistä.
Taajamien kehittämistä ei saa jättää pelkästään kumppanuuspöytien puheenjohtajien
vastuulle ja murheeksi.

Kunnalla on edelleen sote - ja maakuntauudistuksen toteuttamisen jälkeenkin runsaasti
tärkeitä tehtäviä. Ne kaikki tähtäävät osaltaan kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Nyt ja tulevaisuudessa on panostettava alueen elinvoiman edistämiseen, paikkakunnan
vetovoimaisuuteen, elinympäristön kehittämiseen sekä paikallisen identiteetin ja
demokratian edistämiseen.

Kunnan asukkaalla tulee olla kunta-asioihin monipuoliset osallistumismahdollisuudet.
Miten kuntalaisaloitteisiin suhtaudutaan ja miten niihin vastataan! Miten
käyttäjähallintokuntien luottamushenkilöt ovat niistä tietoisia? Arvostettavia asioita on



paikallinen yhteisöllisyys, viestintä ja vuorovaikutus, kansalaisjärjestöjen
toimintamahdollisuudet ja asukkaiden omaehtoinen toiminta.

Edellä olevat seikat huomioiden toivon, että kaupunginjohtaja myötävaikuttaa siihen, että
ainakin tekninen ja sivistystoimialue käsittelee kokouksissaan huolella esittelijöiden toimesta
valmistellut toimialueensa lausunnot Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien
kehittämissuunnitelmista.

Toivottavasti myös lautakuntien jäsenille varataan riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja
hallintokuntien toimialojen tavoitteisiin liitoskuntien/pitäjien alueella ennen päätösten
tekemistä.
Kehittämissuunnitelmien toteuttaminen ja toteutuminen voisi olla esillä ainakin kerran
vuodessa kumppanuuspöydissä.

Keskustelu:

Kaavoituspäällikkö:
Kehittämissuunnitelmista näkemäni osiot ovat vastaavia kuin tämä kumppanuuspöytä, eli
kuin ideapankki. Siksi se on merkitty tiedoksi. Ne ideat vaativat valmistelua ja esimerkiksi
muutoksia kaavoituksessa, viranhaltijapäätöksiä tai erillispäätöksiä. Se käsittelymalli
lautakunnan osalta on oikea. Ideapankkitasoista ei voida päättää “Tälleen tehdään”. Monet
ideoista ratkaistaan omissa prosesseissansa, ne on toiveita ja tavoitteita joita ei voi suoraan
hyväksyä. Mielestäni lautakunnan käsittelymalli on ollut oikea.

Sivistystoimenjohtaja:
Asia on sivistystoimessa tulossa käsittelyyn ja lautakuntaan ensi viikolla. Itse suunnitelmat
vaikuttaa valmistelijan näkökulmasta asiallisilta, siellä oli Kerimäen osalta mm.
koulukeskuksen kehittäminen joka on kiinteä osa koulujen runkoverkkoa. Normaalissa
järjestyksessä menee lautakunnan jäsenille myös tutustuttavaksi tämä materiaali myös
Kerimäen taajaman osalta.

Kuntalainen:
Savonrannan pöydässä puhuttiin myös tästä. Mielelläni kuulisin elinkeinojohtajalta, että
elinkeinojaostosta on lähetetty nämä suunnitelmat käsiteltäväksi muihin lautakuntiin, niin
ainakaan teknisessa lautakunnassa ei ollut käsittelyä, vaan tiedoksi.
Niinkuin nyt sain kuvan, että sivistyslautakunnassa asia käsitellään ja siellä on ollut hyviä
ajatuksia. Hyvä että sivistyslautakunta käsittelee.

Kaupunginjohtaja:
Tämä on tärkeä esitys ja tärkeää kiinnittää tähän huomiota. Jos palataan vielä siihen miksi
tämmöiset suunnitelmat on tulleet osaksi kaupungin päätöksentekoa. Syynä nimenomaan se
että kehitetään myös liitoskuntia, eikä pelkästään keskustaajamaa johon se voisi helposti
mennä. Valtuustokausittain päivitetään nämä suunnitelmat. Idea oli se, että lautakunnat
oikeasti myös käsittelisi nämä että millainen sisältö niissä on ja ottaisi niihin kantaa. Tiedoksi
merkitseminen on toki myös kannanotto. En tiedä millainen keskustelu siellä on käyty, ehkä
erillisessä prosesseissa sitten eteenpäin viedessä.



Kun sivistyslautakuntaan menee, niin esittelijä voisi tehdä pohjaesityksen ja poliittinen
toimielin priorisoisi näitä asioita joita laittaa eteenpäin ja valmisteltavaksi talousarvioon.
Tämä on yksi keino väkisinkin saada virkavalmisteluun ja poliittiseen päätöksentekoon
liitoskuntien kehittäminen.
Kannattaisi vielä teknisessä lautakunnassa, kaavoituspäällikkö voisi viedä, ottaisivat ja
kävisivät sitä uudestaan läpi ja katsoisivat mitä käydä läpi ja mitä priorisoida ja aikatauluttaa.
Nythän se suunnitelma päivitettiin viime vuonna.

Kuntalainen:
Ihan hyviä linjauksia kaupunginjohtajalta. Kumppanuuspöydissä kannattaisi myös
valmistautua tähän suunnitelmien päivittämiseen, ja joukolla käydä läpi ja jopa priorisoida
kärkiasioita. Tuo on ihan hyvä johtopäätös eri valtuustoryhmillekin, että nämä
kehittämissuunnitelmat kannattaisi käydä läpi. Ennen talousarviovalmistelua tekninen
lautakunta kävisi tämän perusteellisesti läpi.
Yleispuheenvuoro näihin esityksiin: näissä on innostunut, positiivinen ja yhteistyökeskeinen
ote: halutaan kehittää meidän yhteistä asiaa, ennen kaikkea yhteistyön näkökulma. Vaikka
monesti tuntuu että ideat tulee virastossa laadittujen suunnitelmien ulkopuolelta ja eri
tavalla kuin suunnitelmissa on ajateltu, niin toivottavasti päästään sellaiseen vireeseen ja
tahtotilaan, että täältä löytyy niitä poimittavia asioita jotka sopii työohjelmaan. Tämä on
tärkein ja paras oppi näistä hyvistä ideoista ja esityksistä.

Kaavoituspäällikkö:
Löysin Kerimäen kehittämissuunnitelman. Tässä on sellaisia teemoja jotka vaativat todella
paljon selvitystyötä ja valmistelua, joten lautakunta on voinut vain merkitä tiedoksi. Se ei
onnistuisi lautakunnan kokouksessa käydä näitä kaikkia läpi. Sen takia sanoisin että aika
vaikea lautakunnan jäsenille kokouksessa suoraan ottaa kantaa, jos ideoita ei ole valmisteltu.

Puheenjohtaja:
Voisi tosiaan olla hyvä idea että kumppanuuspöydissä käytäisiin läpi kuinka taajamien
kehityssuunnitelmat etenevät. Samalla tavalla kumppanuuspöydät ylläpitäisivät tietoisuutta
kehittämissuunnitelmien käytännössä jaksamisesta, koska on tehty iso työ niiden
laatimisessa.

3.6. Aiemmin tulleiden esitysten tilanne

Pyydetään päivitystä seuraaviin aiemmin tehtyjen esitysten tilanteeseen:
- Puruvesi näkymään, risutalkoot
- Tullaan tutuksi tapaamalla

Mikä on edellä mainittujen toimenpide-esitysten tilanne niiden toteutukseen?

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
En lähde enää avaamaan risukeskustelua uudestaan, siitä ja sen mallin luomisesta on nyt
tänään jo keskusteltu.



Onko tästä Tullaan tutuiksi tapaamalla -ideasta kaupungin puolelta kenelläkään tietoa
esityksen tilanteesta? Ei ole, toivotaan että joskus saadaan siihen selkoa.

4. Muut esille tulevat asiat

4.1. Kaivosasia / Pro Puruvesi, Reijo Jantunen

Kuntalainen:
Tukes hyväksyi kaivoshankkeeseen liittyvän varausilmoituksen. Se alue kattaa melkein
kokonaan Kerimäen keskustasta Punkaharjulle asti. Pro Puruveden johdolla otettiin asiaan
aktiivinen asenne, jotta saadaan nopeasti tiedoksi kaikille osapuolille että sitä hanketta
laajasti ja yksimielisesti vastustetaan.
Se ** siellä on paljon asutusta, Kulennoisen harjun pohjavesialueet, Huosion alueella
suojelumetsä ja muuta tällaista. Täysin järjetön asia.
Pro Puruvesi otti vastuun nettiadressin järjestämisestä, jossa on tällä hetkellä yli 3000 nimeä.
Se joka vähän harmittaa, on se että millä tavalla Savonlinnan kaupunki toimii. Kutsuttiin
järjestämäämme tilaisuuteen Savonlinnan kaupungin edustaja, ei tullut. Kaupunki ei ole
myöskään ottanut minkäänlaista kantaa tai yhteyttä meihin asian suhteen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupungin kanta kaivoksiin on selkeän kielteinen. Kaupunki on ottanut myös kaivoslakiin
kantaa, että kaivoslaki pitäisi muuttaa sellaiseksi että se menisi kaavoituksen piiriin. Se on
järkyttävä asia, että Suomessa voi perustaa kaivoksia vastoin kuntalaisten mielipidettä ja
kuulemista. Kunnat ovat asukkaiden itsehallinnollisia yhteisöjä, mutta jostain syystä
suomalainen lainsäädäntö on käsittämätön tässä suhteessa.
Kaupunki ollut valitusprosesseissa hyvin aktiivisesti mukana, jopa resursoinut tätä juridisen
neuvonnan osalta. En ole Saimaan alueella kuullut vielä yhdenkään asukkaan kannattavan
kaivoksia.
Tämä tuli muistaakseni selkeästi myös kaupunkistrategiaan linjattuna.
Tämä yksittäinen tapahtuma tai kutsu sinne on varmaan kiireen keskellä jäänyt
huomaamatta. Ympäristöpäällikkö on näissä ollut vastuuviranhaltijana, kaavoituspäällikkö
voi viedä asiaa hänelle eteenpäin.

Esityksen tekijä:
Onko Savonlinnan kaupunki käsitellyt Kivikaivo Oy:n saamaa varausta? Millä tavalla kaupunki
on tähän konkreettisesti reagoinut?

Kaupunginjohtaja:
Onko kaavoituspäälliköllä tietoa? Jos on jäänyt reagoimatta, niin hän voisi ottaa tästä kopin
ja valmistella tarvittavan reagoinnin ja käydä vaikka esityksen tekijän kanssa läpi. Näihin on
tärkeä asia puuttua, itse olen myös keskittynyt lainsäädäntövaikuttamiseen.
Reagoidaan kaupungin yleislinjan mukaisesti että kaivoksia ei tänne haluta.

Kaavoituspäällikkö:
Minulla meni linja äsken poikki ja kuulin vain loppusanat. Kaivoslain luonnos on nähtävillä ja
sitä voi kommentoida 12.4. saakka. Uuteen luonnokseen on tehty lisäys, että kaava on



ohjaava kaivoshankkeissa. Meillä ympäristöpäällikkö on valmistellut ne lausunnot. Uudessa
luonnoksessa on otettu huomioon kuntien kanta, jotta asemakaavoituksen tai
yleiskaavoituksen kautta ratkaista asiaa jolloin se  tulee kuntien ratkaistavaksi uudessa
kaivoslaissa. Sanoisin että ympäristöpäällikkö katsoo muita asioita siinä joihin pitäisi ottaa
kantaa.,

Kaupunginjohtaja:
Kyseessä nyt tietty alue johon on kohdistumassa kaivosvaraus. Toivottiin että kaupunki
omalta osaltaan ottaisi tähän varaukseen kantaan.

Kaavoituspäällikkö:
Ilmoitan ympäristöpäällikölle, hän voi olla yhteydessä aloitteen tekijään.

4.2. Vuorovaikutus kaupungin kanssa

Kerimäki-seuran edustaja:
Kiitos että tämä tärkeä asia otettiin esille.
Haluan kiittää näitä kymmeniä ihmisiä jotka ovat osallistuneet ja satoja tunteja käyttäneet
Kerimäki-seuran ideointitalkoisiin. Näistä ei ole kenellekkään mitään maksettu.
Mutta se suhtautuminen kaupungin taholta: se on ollut pääasiassa hyvää tai loistavaa, mutta
jos vastauksena heitetään ettei meillä ole rahaa tai henkilökuntaa, niin se ei hirveästi
jatkossa kannusta ajatuksia tuomaan. Tämä on vain ajatuksena, en halua tästä mekkalaa
nostaa.
Kuten kaupunginjohtaja sanoi niin nämä on pieniä asioita ja pieniä euroja, se mitä pidetään
tärkeänä niin kyllä rahaa löytyy. Haluan että jatkossakin Kerimäki-seura työstää näitä
ajatuksia eteenpäin ja myös kumppanuuspöytään. Tämmöinen aktiivinen vuorovaikutteinen
suhtautuminen kaupunkiin päin ja kaupungista taajamiin jatkossakin tapahtuu.

Kaupunginjohtaja:
Hyvä ja kannatettava puheenvuoro. Kyllä sen pitää olla niin että nämä teidän esimerkillisesti
ja systemaattisesti valmistellut, huolellisesti mietityt aloitteet pitää katsoa ja viedä siltä osin
eteenpäin kuin kumppanuuspöytien puheenjohtajien kanssa katsotaan.
Vaikka kumppanuuspöytien budjetti on pieni, niin on se kuitenkin jotain.
Koko homman idea lähtee kuntalaisten aktivoinnista ja kuntalaista: itsehallinto on
kuntalaisten itsehallintoa. Itse olen tyytyväinen tähän kumppanuuspöytämalliin. Sitä pitää
ruokkia sillä tavalla kun nähdään vaivaa ja tehdään esityksiä, niin kyllä niitä pitää viedä
eteenpäinkin.  Tietysti jokainen ymmärtää ettei kaikkea aina pystytä tekemään. Positiivisessa
hengessä eteenpäin ja katsotaan mitä tehdään !

5. Kerimäen kumppanuuspöydän puheenjohtajan valinta

Kuntalainen:
Esitän että Jesse Härkönen jatkaa.

Kuntalainen:
Kannatetaan.



Puheenjohtaja:
Kiitän jälleen luottamuksesta, kiva ollut näiden asioiden parissa työskennellä.
Tämä malli on hienosti mennyt eteenpäin ja tulee menemäänkin ja kehittymään. Nyt oli hyvä
että saatiin jo konkretiaa aloitteiden etenemiseen ja nähtiin mitä niille kuuluu. Myös jatkossa
tullaan systemaattisesti käymään läpi kuinka jokainen aloitteista on edennyt.
Ennen kumppanuuspöytää on tosi hienoa työtä Kerimäki-seuran puolesta ja ylipäänsä
hienoa että esityksiä on tullut. Toivon että vuoropuhelu jatkuu ja olen mielelläni siinä
mukana, on hienoa ollut kuinka Kerimäellä asia on mennyt eteenpäin.
Jatketaan sitä vuoropuhelua, ollaan yhteyksissä ja ihan rohkeasti saa kysyä vaikkapa kuinka
asiat on kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokouksissa edenneet.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13


