
Punkaharjun kumppanuuspöytä

Teams-kokous

21.3.2022 klo 17.00-19.30

Puheenjohtaja: Veijo Laukkanen
Sihteeri: Meeri Larinen
Avustaja: Veera Riikonen

Kaupungin edustajat/ kaupunginhallituksen
kokoushuone: -

Kaupungin edustajat Teamsissa: elinkeinojohtaja
Jarmo Häkkinen, kaupunginjohtaja Janne Laine,
tekninen johtaja Kari Tikkanen

Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta näiden
lisäksi: 19 henkilöä
Tilaisuuteen osallistui Facebook-liven kautta: yli 3 sekunnin katseluita 330 hlö, tavoitettu
yhteensä 609 hlö.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja esitteli läsnäolevat viranhaltijat ja muut toimijat.

2. Syksyn 2021 esitysten tilannekatsaus

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

3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset

3.1. Putikon kyläyhdistyksen esitys / ranta:

Esitys:

- Uimarannan kaislikon niittäminen
- Uimarannalla olevan veneenlaskuliuskan korjaus
- Lasten uimarannalla olevan laiturin korjaukseen ja ponttoonin hankintaan max 1000

euroa.

Keskustelu:

Kaupunginjohtaja:
Tämä on varmaan sellainen esitys, jonka kumppanuuspöytien puheenjohtajat voivat käydä
läpi.



Sihteeri:
Onhan teidän yhdistyksellä resursseja toteuttaa tämä projekti tämän vuoden aikana? Sillä jos
avustus myönnetään se pitäisi keretä käyttämään tämän vuoden aikana.

Esityksen tekijän edustaja:
Kyllä löytyy!

Jatko:

Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen

3.2. Putikon kyläyhdistyksen esitys / urheilukenttä:

- Kaupunki hoitaa velvollisuutensa ja kunnostaa pusikoitumassa olevan urheilukentän
(joka mainitaan kaupungin liikuntapaikkojen luettelossa, kunnossapito ilmeisesti
unohtunut).

- Kaavassa luvattu lasten leikkilaitteiston siirto urheilukentän yhteyteen (tai jos
mahdollista, uimarannalle).

- Toivomme, että urheilukentän laitaan rakennetaan muutaman laitteen ulkokuntosali
(joka tulee halvemmaksi kuin viereisen valaistun ladun/kuntoradan kunnostaminen –
myös tämä on mainittu kaupungin liikuntapaikkojen luettelossa, mutta ylläpito on
unohtunut).

Kaikki tämä edistäisi kyläläisten terveyttä ja hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa sekä
tekisi kylästä kiinnostavamman asuinalueen myös muuttoa harkitseville.
Rannan ja kentän tila symboloi ja ruokkii kyläläisten tunnelmia, joko optimistisia tai
pessimistisiä.

Keskustelu:

Esityksen tekijä:
Tässä on lystikäs tilanne, että kaupunki mainostaa näitä liikuntapaikkaluettelossaan Putikon
fasiliteetteja, mutta ne kaikki jätetty hoitamatta ja ovat tällä hetkellä käyttövelvottomia. En
tiedä onko kaupunki tehnyt virallisen, lainvoimaisen päätöksen että ne jätetään heitteille vai
onko ne vain unohtuneet. Toivomme että kaupunki kunnostaisi urheilukentän.
Toinen asia että uudessa kaavassa lasten leikkilaitteisto on luvattu siirtää urheilukentän
yhteyteen ja sitä ei ole myöskään tapahtunut.
Ulkokuntosali olisi meiltä uusi toive. Voisimme ajatella että vaihtaisimme sen valaistun
hiihtoladun, joka on vain kilometrin mittainen (varmaan aikoinaan rakennettu koululaisille,
joita ei enää ole), voisimme sen vaihtaa ulkokuntosaliin.

Kaupunginjohtaja:
Meillä vapaa-aikatoimi ylläpitää näitä kenttiä. Tämä on hyvä toimittaa sinne selvitettäväksi.



Esityksen tekijä:
Mitään Putikon liikuntafasiliteetteja ei ole ylläpidetty, ne on aivan rempallaan, vaikka ne
mainitaan kaupungin liikuntapaikkaluettelossa.

Jatko:

Viedään vapaa-aikatoimen tiedoksi.

3.3. Putikon kyläyhdistyksen esitys / nopeusrajoitukset:

Toistamme aikaisemman pyyntömme nopeusrajoitusten alentamiseksi.

Vanha tie: max 60kmt (tai 50kmt)
- 60kmt olisi sekin varsin vauhdikasta menoa mutkaisella ja mäkisellä tiellä, mutta

nykyinen 80kmt on sovelias lähinnä ralliautokisaan ja se vaarantaa mm kevyen
liikenteen turvallisuuden. Savonlinnan kestävän kehityksen ohjelmassa korostetaan
polkupyöräilyn roolia palveluiden saatavuuden edistäjänä. Pyöräily Putikosta
Punkasalmen palveluiden ääreen ei nykyisellään ole turvallista.

Putikon kylän raitti: max 30 kmt
- Nykyinen 40 kmt on liian korkea turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kannalta.

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
Tässä on kysymyksessä mitä todennäköisimmin valtatie tuo 80km/h, eli Ely-keskuksen tie.
Ely-keskukselle pitäisi suunnata nämä alentamistoiveet.
Asemakaava-alueiden osalta alueet ovat kaupungin, siltä osin nopeusrajoitus 30-40km/h.
Näiden esitysten mukana se tulee meille tekniseen toimeen käsiteltäväksi.

Esityksen tekijä:
Tämän kylänraitin osalta, otatteko sitten yhteyttä asian osalta?

Tekninen johtaja:
Muistaakseni huhtikuussa on tulossa tapaaminen Putikon kyläyhdistyksen kanssa, voidaan
ottaa tämä vielä siellä uudelleen puheeksi.

Kuntalainen:
Pikkuisen varottaisin 30km/h teistä. Jyväskylässä on käyty tällaista keskustelua teistä, että
onko älyä pistää nopeusrajoituksia niin pieneksi että ei autolla pysty kunnolla ajamaan.
Kolmekymppiä on sietämättömän hidas vauhti.

Esityksen tekijä:
Neljäkymmentä on sietämättömän korkea vauhti. Tämä on idyllinen kylä. 30km/h on



valtakunnallinen trendi: kun on tiiviitä asuinalueita niin nopeusrajoitusta on alennettu, en
tiedä miksi Savonlinna tai Putikko olisi tässä poikkeus.

Jatko:

Esitys menee tiedoksi tekniselle toimialalle.

3.4. Torialueen kehittäminen

Esitys:

- Torialueelle/torialueen laidalle hankitaan pensaita (syysvärittyviä) sekä
kesäkukka-asetelmia (n. 500€)

- Hankitaan pöytä-/istuinsettejä 3kpl (1800€) ja kukkalaatikot kesäkukka-asetelmia
varten*

- Kunnostetaan ja maalataan myyntipöydät 2kpl & laatikot (500€) *
- Tehdään yksi uusi myyntipöytä, mahdollista saada materiaalit *

* Savonlinnan kaupungin nuorisoverstas

- Asfalttiin maalataan esim. räsymatot ja/tai ruutuhyppelykuvio lasten leikkejä varten
(100€)

- Paikkakunnan nuoret maalaustalkoisiin
- Punkaharjun värit
- Suunnitelmassa huomioidaan myös parkkialueen tarpeet

Keskustelu:

Sihteeri:
Mikä olisi siis se toteuttava taho, jolle rahoitus myönnetään?

Puheenjohtaja:
Tarkoitatko kuka sitä hoitaa? Raha tulee samalla tavalla kuin Sumpunlahden tapauksessa, en
tiedä tuleeko raha kaupungilta suoraan nuorisoverstaalle. Tämä on pikku juttu tässä, kunhan
saadaan rahoitus vaan järjestymään.

Kuntalainen:
Reko-tori on pyörinyt kivasti. Jos tulee oleskelutilaa enemmän, niin olisiko jollakin järjestöllä
intoa alkusyksystä ja keväällä/kesällä kehitellä kahvitusta. Reko-tori on ollut semmoinen
johon ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan.

Puheenjohtaja:
Hyvä idea, tämä voisi mennä seurakunnan ja LC Punkaharjun kehiteltäväksi.



Kuntalainen:
Miten ne toiminnot sijoittuu tuohon, että kaikki toiminnot onnistuu ettei pöydät ole tiellä tai
rekkojen tiellä? Tuommoisia isoja puisia ei sitten hirveesti siirtele.

Puheenjohtaja:
Tarkkaan niitä ei ole asemoitu, mutta itse olen ajatellut että ne ovat junaradan puoleisella
laidalla, jossa ne olivat vähiten tiellä. Porukalla voidaan funtsia kun päästään siihen
vaiheeseen.
Mietittiin myös pöytäpenkkien määrää, onko kolme hyvä vai riittäisikö vähempi. Kolmeen
kuitenkin päädyttiin.

Jatko:

Viedään asia kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

3.5. Sumpunlahden rakoliiteri

Esitys:

Rakoliiteri kustantaa 1500 €, josta Savonlinnan kaupungin vapaa-aikatoimi (Simo Räty) on
luvannut maksaa puolet.

Kumppanuuspöydässä oli vuonna 2021 suunniteltu vuoden 2022 budjetista myönnettävän
750 euron avustus. Voiko avustuksen myöntää, jos osa rahoituksesta tulee jo kaupungin
toimialalta?

Keskustelu:

Sihteeri:
Voiko avustuksen myöntää, jos osa rahoituksesta tulee jo kaupungin toimialalta?

Puheenjohtaja:
Tuo oli vapaa-aikapäällikön ehto, että rahoituksesta puolet saadaan täältä.

Jatko:

Viedään puheenjohtajien kokoukseen.

3.6. Etätyön mahdollisuudet Punkaharjulla

Esitys:

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.

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.

Keskustelu:

Kaupunginjohtaja:
Tämä on lempiaiheeni: laajakaistayhteydet ja ne on nousseetkin esille jokaisessa
kumppanuuspöydässä. Nämä on tärkeitä asioita ja myös kaupunkistrategiassa tärkeäksi
todettuja.
Valokuitua laitetaan maahan muiden sähkökaapelitöiden yhteydessä.
Markkinaehtoisuusselvitys täytyy tehdä, jotta sinne voidaan saada investointiavustusta.
Tämä hankkeistus on menossa suostuisasti eteenpäin, en ole varma onko nämä alueet siellä.
Maakuntaliiton sivulta löytyy kartat niistä alueista. Jos nämä ei siihen kuulu niin BLC:n
Markku Jokelaan voi olla yhteydessä.
Meillä oli tämmöinen hanke tulossa, mutta se kariutui.
Tämä on kriittinen asia etätyön tekemiselle, etäyrittäjyydelle ja -opiskelulle. Meillä etäilijöitä
on. Parhaimmillaan ollut 50 000 asukasta mobiilidatan perusteella.



Puheenjohtaja:
Ei tosiaan ole ihan yksinkertaisesta hankkeesta kysymys, vaatii paljon yhteensovittamista. Jos
kyläyhdistystä askarruttaa asia niin yhteys vaan BLC:n Jokelaan, niin hän osaa kertoa
askelmerkkejä.
Jos tuon Jokelan saisi siellä vaikka käymään niin tuommoinen esityksessä mainittu tilaisuus
olisi järkevä järjestää. Olisiko kumppanuuspöydän mahdollista järjestää?

Sihteeri:
Periaatteessa kyllä, mutta meillähän tämä hanke loppuu jo toukokuun loppuun.

Kuntalainen:
Valokuituasiaan: en kannata että joku kylä lähtee yksin kyselemään BLC:ltä, olisi järkevämpi
selvittää kerralla koko kaupungin alueelta eikä jokainen kylä erikseen.
Onko tää sitten kumppanuuspöytien asia, mielestäni ei. Selvitystyö pitäisi keskitetysti tehdä.
Nämäkin BLC:n kaapelihommat on jokaisessa kumppanuuspöydät ollut esillä.
Tämä esitysten tekijä on tehnyt todella paljon aloitteita ja samat asiat ollu kaikissa pöydissä
esillä. Kannattaisi koko kaupun**
En kumppanuuspöydän tehtäväksi sitä laittaisi.
Kumppanuuspöydän ajankohdaksi laitettu tämä 21.3., samaan aikaan menossa
kaupunginhallituksen kokous. Osallistujalistaa kun katsoo niin täällä on paikalla vain yksi
valtuutettu ja nuorisovaltuuston edustaja.

Puheenjohtaja:
Tosiaan vaikka hyvä 80% kattavuus niin pari syrjäkylää jäänyt ilman. Onko tämä Laajakaista
kaikille -hanke valtion hanke?

Kaupunginjohtaja:
Meiltä alueelta lähtöisin oleva hanke. Sitä pitäisi yrittää koordinoida Suur-Savon Sähkön
maakaapelointitoimintaan. Olemme lobanneet valtiolta kestävän kasvun ohjelmaan, siellä
on periaatteessa varattuna rahaa tähän. Maakuntaliiton täytyy vain tehdä
markkinaehtoisuuselvitys, sen jälkeen infran toteutus voidaan kilpailuttaa. Sen jälkeen tulee
valtion ja kaupungin avustukset.

Kuntalainen:
Ottakaa huomioon että Punkaharjun etelä- ja kaakkosilaidat on Parikkalan valon aluetta, ei
Suur-Savon Sähkön alueella. Voisiko tässä olla se syy, että Hiukkajoet ja Putikot on jääneet
pois tästä? Onko Parikkalan Valo mukana laajakaistahommassa?
Telia ja DNA rakentaa myös 5G-verkkoa. Kuka tarvitsee enää laajakaistaa jos ne toimii?

Kaupunginjohtaja:
Hyvä huomio. Parikkalan Valon alue menee Punkaharjun kirkonkylältä idän suuntaan.
Parikkalan Valolla taitaa olla semmoinen strategia etteivät he laita valokaapelia joka
paikkaan, niinkuin Suur-Savon Sähkö tekee.
5G edellyttää taas tukiasemia, joka luo haasteensa Savonlinnan vesistöisellä alueella.

Kuntalainen:
Siellä montussa voi olla myös putki, jota pitkin ujuttaa jälkikäteen valokaapeli.



Kuntalainen:
Kumppanuuspöytä ei tämmöistä projektia voi lähteä vetämään, mutta voisiko
kumppanuuspöytä olle koollekutsujana. Että puheenjohtaja yhdessä yhdistysten kanssa
ottaisi yhteyttä siihen Marko Jokelaan?

Puheenjohtaja:
Tosiaan kun siellä on eri toimijoita niin pitäisi saada yhteen sovitettua. Varmaan yrityksissä
yritetty sovittaakin. Siinä pitäisi saattaa yhteen samanaikaisesti myös nuo sähköyhtiöt, en
tiedä mitä tapaaminen järjestyisi. Voin luvata että tavoittelen tuota Marko Jokelaa. Tästähän
tämä lähtee.

Jatko:

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä BLC:hen.

Jatkoa esityksen keskusteluun Punkaharju-talon etätyömahdollisuuksista:

Laiturilla2-hankkeen koordinaattori Veera Riikonen:
Olin yhteyksissä Punkaharju-taloon ja siellä on tosiaan etätyöpisteitä vuokrattavana. Ne on
pidempiaikaiseen vuokraukseen, ei tunti- tai päiväkäyttöön. Huoneita on kyllä
vuokrattavana, ei ole vielä täyttä. Punkaharjun yhteispalvelupisteen kautta voi niitä
tiedustella.

Puheenjohtaja:
Tosiaan varmaan hankala lyhytaikaisia asiakassuhteita solmia ihan valvonnankin takia.

Laiturilla2-hankkeen koordinaattori Veera Riikonen:
Meillä on hankkeen sivuille laiturilla.fi koottuna Savonlinnan seudun etätyötilat ja niiden
yhteystiedot. Hinnastot myös niiltä osin kun on saatu tietoa.

3.7. Punkaharjun pitäjän alueen toimenpiteet  asumisen edistämisestä ja
markkinoinnista

Esitys:

Esitän edelleen aiemman (Punkaharjun kumppanuuspöydässä 10.3.2021 tekemäni
esityksen) 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 ?

Keskustelu:

Kumppanuuspöydän puheenjohtajan todettiin olevan esteellinen, sillä hän myös esityksessä
mainitun yrityksen yrittäjä.

Elinkeinojohtaja:
Meille tuli kutsu kylien kiinteistömarkkinointi-iltamaan ke 30.3. Etelä-Karjalan puolelle.
Näissä markkinoidaan nimenomaan kyläläisille ja isommalle porukalle vapaita tiloja,
kiinteistöjä, tontteja jne. Ymmärsin että Putikkoon on tulossa vastaavan tyyppinen asia?

Savonlinnan kylät ry:n puheenjohtaja:
Putikon kesätapahtuma oli suunnitteilla ensi kesäksi, mutta se ilmeisesti siirretään 2023
kesäksi. Sama idea oli kuin Järvi-Suomen kylien Mervi Lintunen oli touhunnut, teemana
kylillä asuminen ja eläminen.
Seuraava askel on Punkaharjun matkailu ry ja yrittäjät houkutella mukaan.

Puheenjohtaja:
Näin kiinteistönvälittäjänä voin sanoa että tontteja on myynnissä paljon, mutta vain parhaita
tontteja ja alueita kannattaa markkinoida. Rakennuskustannukset ovat nousseet viime
aikoina ja ihmiset miettivät tarkkaan mihin haluavat rakentaa.

3.8. Punkaharjun taajama-alueen puistoalueet sekä maisemanäkymät kuntoon

Esitys:

Aloite tehty ensimmäisen kerran Punkaharjun kumppanuuspöydässä 27.10.2020.

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.

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Näissä pitäisi jo kaavavaiheessa miettiä missä ryteiköitä pidetään ja missä niistä
huolehditaan. Yksityisten tietysti olisi hyvä pitää omat tonttinsa kunnossa.

Kuntalainen:
Onhan se tietysti kulttuurikysymys. Länsi-Suomessa ja Ruotsissa on siistit puistot ja pihat,
Itä-Suomi on boheemimpi paikka. Kiinnittääkö ihmiset edes tuollaiseen huomiota, tai osuuko
omaan silmään että on ryteikköä ja epämääräistä aluetta.
Savonlinnassahan on tosi kauniit istutukset ja se pidetään tiptop, mutta taajamakylät on niin
ja näin.

Kuntalainen:
Nämä rempallaan olevat asiat huomaa varmasti ulkopuoliset, kun itse silmä tottuu kun joku
on aina vaan rempallaan. Sitten kun tulee ulkopuolelta niin kiinnittää heti huomion.
Ympäristönsuojelupalvelut suorittaa ympäristökatselmuksia ja niissä on usein kehoitettu
kiinteistönhaltijaa siistimään kiinteistönsä ympäristöä. Vaihtelevalla menestyksellä niitä
toteutetaan, välillä on jouduttu menemään hallintopakkoon asti.

Kuntalainen:
Punkaharjun pitäjäyhdistyksestä olen. Tuunaansaari on hyvä esimerkki maisemallisesta
hakkuusta, sama tulisi toteuttaa taajama-alueella. En voi sanoa että taajama-alue olisi
millään kohdin siistin näköinen, ehdottomasti pitäisi siistiä.

Puheenjohtaja:



Viime keväänä käytiin hakkuukoneella tienvarret harventamassa, siitäkin tuli vaikka mitä
palautetta mikäkin puu olisi pitänyt jättää pystyyn.

Kuntalainen:
Ihan vain esimerkkinä: meillä Laitaatsillassa siistimme ABC:n pihaliittymät kaksi kertaa
vuodessa. Kiitoksena tästä saamme kokoustaa ilmaiseksi ABC:n kokoustiloissa ja
talkoopäivinä sieltä janojuomat.

Kuntalainen:
Miksi ei hoideta näitä jo tehtyjä nurmikkoalueita? Ja miksi ei lisätä nurmikkoalueita niin ei
olisi ryteikköä?

Tekninen johtaja:
Meillä on jatkuva resurssipula: ei ole tarpeeksi työnjohtajia, puistotyöntekijöitä eikä
määrärahoja. Pääasiassa hoidetaan kaupungin keskustaa, jos kerran vuodessa keretään
muille alueille niin se on jo onnistuminen.
Tämä on valitettava tilanne ja näin on meidän toimielimet päättäneet, että näin edetään.

Puheenjohtaja:
Kerimäen kumppanuuspöydässä tälle haettiin sellaista ratkaisua, että kylillä järjestettäisiin
talkoovoima ja kaupunki hoitaisi työnjohdon. Olisiko Pitäjäyhdistyksellä resursseja auttaa
kaupunkia tässä?

Kuntalainen:
Jännältä kuulostaa että panostetaan vain kaupunkikeskustaan, vaikka samanlaisia
veronmaksajia täälläkin on. Esimerkiksi

Tekninen johtaja:
Kuten mainitsin niin toimielimet ovat päättäneet tämän tärkeysjärjestyksen jossa hoidetaan
ja määrärahat joilla mennään. Meillä on alueista hoitoluokitukset tehty. Jos toimielimet
tekee toisenlaisen hoitoluokituksen niin jätetään kaupunkikeskusta hoitamatta ja tullaan
Punkaharjulle.
Jos katsotaan asukasluvun perusteella niin kaupunkikeskusta on tiiviiten asuttu, jossa
saadaan samalla euromäärällä suurin vaikutus suhteessa väkimäärään.

Puheenjohtaja:
Ei se pelkkää rahankulua olisi, siinä voi olla hyvääkin puuta.

Kuntalainen:
Tekninen johtaja puhui asiaa, että raha on tiukilla ja hoitoluokitukset on olemassa ja
lautakunta päättää, mutta lautakunnat päättää viranhaltijoiden esityksistä. Viranhaltijat
valmistelee ja tekee esityksen. Ehkä ovat paremmin tietoisia mitä esittävät kuin lautakunta.
Lautakunta siis käytännössä tekee päätökset, mutta viranhaltijan esityksestä.

Kuntalainen:
Millä tavalla kaupunki on valmis sponsoroimaan yhdistyksiä jos lähdemme näitä hoitamaan?



Tekninen johtaja:
Maksetaan ihan mitä hyvänsä jos valtuusto myöntää rahat. Onhan meillä ostopalveluita
muuallakin. Toki meillä on tietty kehys johon se täytyy saattaa. Ostopalveluissakin
joudumme painottamaan rahojen käyttöä nykyisen luokituksen mukaan. Nämä mitä tällä
hetkellä talkoovoimin on tehty niin kaupunki on toimittanut vain jätelavan ja jätesäkkejä.
Työnjohtoresurssia meillä ei ole ja yleensä talkoot on iltaisin tai viikonloppuisin, jolloin meillä
ei ole henkilöstöä.

Kuntalainen:
Voisiko kaupunki siis ryhtyä suunnittelemaan jonkinlaista budjettia tälle?
Tämä olisi hyvä varainhankintamuoto yhdistyksille ja seuroille, ja kaupunki vielä hyötyisi siitä.

Tekninen johtaja:
Voimme ottaa tämän huomioon ensi vuoden talousarvioita tehdessä, katsotaan kuinka se
menestyy. Meillä ei ole mitään sitä vastaan. Meillä on kadun ja tien varret hyvässä kunnossa.
Muualla Suomessa huomaa katujen varsissa kylttejä “Lions Club se ja se huolehtii tienvarren
siisteydestä” jne. Tällaisia sopimuksia on muissa kunnissa tehty, en näe muuta estettä kuin
taloudellisen esteen. Savonrannan alueella tätä on tutkittu, mutta sitten yhdistykset itse
totesivat etteivät saa liikkeelle riittävää resurssia että pystyisivät takaamaan koko kesän
ajalta tietyn alueen hoidon. Jos Punkaharjulla on toisen tyyppinen tilanne niin kyllä tämä
harkintaan kannattaa ottaa.

Kuntalainen:
Kesällähän piha-alueita hoidetaan. Miksei koululaisia ja työharjoittelijoita hyödynnetä
paremmin? Ymmärrän että täytyy olla työnjohto ja työsuojelu.
Pistetään mopopojat kuukaudeksi töihin ja sitten saavat ajaa jollakin tienpätkällä. Miksi
nuoria makuutetaan kotona.

Puheenjohtaja:
Näissä tullaan aina vastuu- ja valvontakysymyksiin, jotka vaatii resursseja. Hyvä nuorille olisi
töitä löytää.

3.9. Punkaharjun alueen osallistuminen tonttikampanjaan 2022

Esitys:

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
(toimenpiteet pitäjän asumisesta ja markkinoinnista).

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Tätä sivuttiinkin äsken ja aiheesta tehty kuntalaisaloitekin.

Tekninen johtaja:
Meillä on keväällä tulossa tonttikampanja somemarkkinointeineen. On tulossa Savonlinnan
rakennusmessut ja uusi tonttiesite, jossa huomioidaan kaikkien kaupunginosien
tonttitarjontaa. Sinne nostetaan tiettyjä poimintoja ja on myös perushintaisia,
tarjoushintaisia tontteja. Ei olla lähtemässä nollahintaisista tonteista liikkeelle. Kuten
puheenjohtaja totesi tontin hinta ei ole kynnyskysymys, kun rakentamisen hinta on
3000e/m2, silloin halutaan hyvä tontti, ei ilmaista tonttia vaan HYVÄ tontti, josta ollaan
valmiita maksamaan.



Sijainti, sijainti ja sijainti on se mikä ratkaisee uuden talon rakentamisessa, tähän yritetään
tarjota ratkaisua talon rakentajille.

Puheenjohtaja:
Kyläyhdistyksetkin voi tietysti tontteja markkinoida jos tietää että alueelle olisi mahdollisesti
uutta väkeä tulossa.

3.10. Junaliikenneasiaa välillä Savonlinna-Parikkala-Savonlinna

Esitys:

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!

ONKO MENTÄVÄ JUNAAN ILMAN LIPPUA PUNKAHARJULTA ?

Liitteenä on lehtikirjoitukseni 23.6.2021. (liitteet osoitteessa savonlinna.fi/lahidemokratia)

Miltä näyttää molempien aloitteeni 5.1 ja 5.2 tilanne ensi kesän osalta?
Pitääkö Punkaharjun kumppanuuspöytä näiden asioiden selvittämistä tarpeellisena ja myös
pikaisena?

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Sitä on mietitty miksi se ei voisi pysähtyä Putikossa. VR:ään on oltu yhteydessä varmasti
kaupunginkin osalta.

Kaupunginjohtaja:
Tätä olen ollut pariinkin otteeseen VR:lle esittämässä. Lopullista ymmärrystä ei ole tullut
miksi se on niin hankalaa. Meillä on ollut näkemys että junaliikennettä kehitettäisiin ikään
kuin kaupungin sisäisenä liikenneyhteytenä.
Investointiesityskin on tehty esim. Leader-rahalla, mutta se ei ole siitäkään kiinni. He katsoo
että heillä on tietyt pysäkkivälit joissa juna pysähtyy, järkiargumentteja ei kuitenkaan ole
tullut. Hyvä asiaa on pitää esillä. Joka toinen vuosi VR:n kanssa neuvotellaan asioista, sen
lisäksi olisi hyvä vaikutus jos myös Putikosta oltaisiin sinne yhteydessä. Kannustan
aktiivisuuteen.



Puheenjohtaja:
Kysyn vielä että jos kaupunki osallistuisi kuluihin (enintään 15 000 eurolla) olisiko kaupungilla
ylipäätään mahdollista osallistua?

Kaupunginjohtaja:
On tosiaan ehdotettu. Putikon pysäkki voisi lisätä osaltaan sitä vetovoimaisuutta.

Kuntalainen:
Putikosta lisää, että olemme päättäväisiä asian kanssa ja keräämme parhaillaan
argumentteja, että VR taipuu kyllä alta aikayksikön. Se on nykyisin vain syöttöliikennerata
Karjalan radalle. Status pitää muuttaa siten, että se palvelee kaupungin sisäistä liikennettä.
Savonlinna on onnekkaassa asemassa että rata on jo olemassa ja voimme hyödyntää jo
olemassa olevaa rataa. VR tulee taivuttaa siihen että radan statukseen lisätään
paikallisliikenteen vaikutus.

Valtuuston puheenjohtaja:
Junaliikenne on vahvasti mukana kaupungin edunvalvontalistoilla. Putikon kertoma
kuulostaa erittäin asialliselta, sinne täytyy vain painetta saada lisää. Kellään ei ole mitään sitä
vastaan että saadaan juna pysähtymään Putikossa.
Tonttikysymyksessä sijainti on tärkein. Meillä on hyvillä paikoilla tontteja. Yhteistyö olisi
voimaa, jonkun täytyy vain ottaa koppia. Intressi on saada tontteja markkinoitua. Siinäkin on
yhteisen tekemisen paikka.
Erityisellä mielenkiinnolla kuuntelin maisemien siistimistä. Ymmärrän teknistä johtajaa hyvin
ja resurssit on mitä on. Uusi malli talkoopohjalla siinä taustalla olisi hyvä. Siinä asiassa pitäisi
jonkun tahon ottaa koppi. Onko se sitten kumppanuuspöytäorganisaatio vai joku muu. Jotta
saataisiin yhteiset alueet pidettyä kunnossa.

Elinkeinojohtaja:
Viime kesänä käytiin asiaa paljon Heli Järvisen eduskunta-avustajankin kanssa. Asia on VR:llä
tiedossa ja he lupasivat tutkia asiaa, kohta vuoden ovat tutkineet.

Heli Järvisen eduskunta-avustaja Heikki Härkönen:
VR valitti kalustopulaa.

3.11. Taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat kaupungin hallintokuntien ja
kumppanuuspöytien käsittelyyn

Esitys:

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.

Keskustelu:

Valtuuston puheenjohtaja:
Itse olen ollut mukana monta kierrosta edellä mainittua suunnitelmaa päivittäessä. Näen sen
erittäin hyvänä työkaluna. Nyt elinkeinojaoston puheenjohtajana meillä käsiteltiin nämä,
sitten ne lähetettiin tekniseen- ja sivistyslautakuntaan. Esittäisin että teknisen lautakunnan
kanssa mietittäisiin millä tavalla niitä voitaisiin aukaista ja katsoa niitä asioita, mitä
kannattaisi ottaa työn alle alueen kehittämisen kannalta. Niitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään
paremmin ja olen valmis työskentelemään asian eteen.

Elinkeinojohtaja:
Kerimäen kumppanuuspöydässä kaavoituspäällikkö Päivi Behm vastasi hyvin ja kertoi miksi
se meni pelkäksi tiedoksiannoksi. Siinä oli paljon asioita listattuna jotka vaatisivat erillistä
valmistelua, jopa kaavamuutoksia. Kyseinen selvitys on taas tällä viikolla menossa
sivistyslautakunnan käsittelyyn.

Kuntalainen:
Sivistystoimenjohtaja antoi ymmärtää että niitä käsiteltäisiin, mutta sivistyslautakunnan
esityslistalla tätä esitetään vaan tiedoksi merkittäväksi. Nämä olisi hyvä käydä porukalla läpi
jolloin olisi näkemyksiä ja ajatuksia paremmin.

Kaupunginjohtaja:
Tärkeää olisi lautakunnissa ne purettaisiin auki ja katsottaisiin mitä lähdetään viemään
eteenpäin. Kaikkeen ei varmasti resurssit riitä, mutta pitää muitakin kuin kaupunkikeskustaa
ylläpitää ja kehittää.
Ajatus oli että valtuustokausittain näitä käsiteltäisiin. Nyt voisi olla niin että lautakunnat
kävisi tämän uudestaan läpi kun valmistelevat talousarvioita ja miettivät mitä esitetään
eteenpäin.

Kuntalainen:
Kun taajamissa on työpaikkoja niin on valtavan tärkeätä saada taajamiin myös asukkaita. Ne
on hyvinkin tärkeitä alueellisen tasapuolisuuden nimissä. Mietin myös sitä että meillä on
kaikissa taajamissa olemassa olevia palveluita, en ole varma kuinka paljon niistä on
tiedotettu.

Puheenjohtaja:
Ottaako kaupunginjohtaja kantaa Venäjä-yhteistyön jatkumiseen?

Kaupunginjohtaja:



Kaupunginhallitus päätti että se jäädytettiin, eli sen osalta ei tehdä edunvalvontaa. Toinen on
ollut Järvi-Suomen rata (Vaasa-Pietari), se on myös jäädytetty. Pitää katsoa edunvalvonnassa
vastaavaa edunvalvontavaikutusta, mitä tuolla Parikkalan rajanylityspaikalla oltaisiin voitu
saada.

4. Muut esille tulevat asiat

4.1. Ruusut, risut, kehittämisehdotukset

Ruusuja erittäin paljon saa kumppanuuspöydät. Erittäin pienillä määrärahoilla ollaan saatu
paljon aikaiseksi.

Risuja saa tapahtumien järjestäminen, eli elinkeinojaosto on kuulolla: 5000 euron hakemus
ollaan laitettu Punkaharjun kesäraittiin. Asiaa ei ole missään vieläkään edes käsitelty ja
seuraava kokous on 12.4. eikä tiedetä yhtään rahoituksesta. Todennäköisesti Punkaharjun
pitäjäyhdistys vetää Kesäraitin kohdalta henkselit päälle: emme kerkeä tuolla aikataululla
mitään järjestämään.

Kehitysehdotus olisi se, että eikö voi kumppanuuspöydille myöntää X summan rahaa, joka
myönnettäisiin sitten maksuttomille tapahtumille? Meille sanottiin tuosta avustuksesta että
se saadaan tammikuun lopulla, mutta nyt ollaan löysässä hirressä. Minulle on tullut
kysymyksiä että onko tapahtuma tulossa. Olen joutunut vain sanomaan että en tiedä, koska
rahoituksesta ei ole mitään tietoa. Jos ajatellaan 12.4. kokouksessa käsiteltäisiin asia, siihen
parin viikon valitusaika niin olisi vain kaksi kuukautta aikaa valmistella tapahtumaa.
Tuntuu että vuosi vuodelta tämä vaikeutuu tämä homma. Tämä ei saa jatkua tälleensä.

Keskustelu:

Elinkeinojohtaja:
Kaupungilla oli viime vuonna lokakuun loppuun yli 5000 euron hakemusten hakuaika. Niitä
on tällä hetkellä yhteensä 300 000 euron arvosta. Alle 5000 euron hakemuksiin on jatkuva
haku, siinä voi tiettyihin tapahtumiin hakea avustusta.

Virallisesti tällä hetkellä on jaossa 10 000 euroa näihin avustuksiin, noihin 300 000 euron
avustuspyyntöihin ja mahdollisesti niihin pienempiin sitten pitää jakaa myös.
Meillä oli elinkeinopuolella 170 000 euron tapahtumatuki, josta kaupunginvaltuusto osoitti
50 000 euroa ympärivuotisten tapahtumien tukeen, johon sivistyspuoli on katsonut että se
kuuluu heille. Sitten siitä tehtiin aloite, että 50 000 euroa kuuluu heille: että siitä 170 000
lohkaistaan 50 000 sinne. Nyt olen ymmärtänyt että 50 000 euron pottia sivistyspuolelle ei
ole päätetty ollenkaan.
Meillä on jaossa 50 000 jaossa ympärivuotisiin tapahtumiin, sen mukaan tehdään 12.4.
elinkeinojaostolle esitys asiasta. Plus siitä 10 000 euron avustuspotista katsotaan mitä
mikäkin tapahtuma saa.
Tämä on tilanne, valitettavasti siinä on tapahtunut viivästystä kun tässä on ollut sanoisinko
poliittista ristiriitaa siitä kuka saa rahat ja kuka ei.



Esityksen tekijä:
Tuohon haluaisin vielä vastauksen, että voisiko kumppanuuspöydät saada vaikka ensi vuoden
pottiin maksuttomat yleisötapahtumat rahan, jonka jakaisi. Jotta se saataisiin ajoissa jakoon
ettei se viivästyisi tuolla tavalla. Myöhän ei voida mitään järjestää kun ei tiedetä onko rahaa.
Onko tällainen mahdollista?

Puheenjohtaja:
Kumppanuuspöydät on hakenut lisärahoitusta, mutta sitä ei vielä ole siunattu.

Sihteeri:
Tosiaan kumppanuuspöytienkin kautta ne menee vielä elinkeinojaoston käsiteltäväksi, johon
täytyy myös odotella lainvoimaisuus. Tämähän olisi kanssa yksi kohde.

Esityksen tekijä:
Vielä sellainen juttu, että jos saadaan pieni avustus elinkeinojaostolta niin emme voi hakea
avustusta myös kumppanuuspöydältä, koska kahdesta paikasta ei voi hakea. Olemme
löysässä hirressä, myös jos tulee vain pieni avustus niin tapahtuma joudutaan siltikin
perumaan.

Sihteeri:
Juurikin näin.

Puheenjohtaja:
Kumppanuuspöydätkin hakee vielä muotoaan, tämä ei ole vielä kovin pitkään ollut ja
tämmöisiä yhteensovittamisia on.

4.2. Kumppanuuspöytien järjestelyt

Missä kumppanuuspöydistä tiedotetaan?
Miten toimitetaan hakemukset ja milloin ja kenelle? Onko ne koko ajan haussa? Millainen
summa yhdistyksille oli realistinen?

Keskustelu:

Sihteeri:
Kiitos kysymyksestä, näitäkin kehitetään ja mielestäni jo tämänkin vuoden aikana suunta on
ollut parempi.
Esityksiä voi tehdä ja rahaa voi pyytää koko ajan, mutta puheenjohtajat kokoontuvat vain
tiettyinä ajankohtina muutaman kerran vuodessa. Esitykset käsitellään ensin näissä
puheenjohtajien kokouksessa ja sen jälkeen vielä elinkeinojaostossa.
Vuosibudjetti 30 000 euroa (tänä vuonna 32 000 euroa). Siinäkin puheenjohtajat priorisoivat
eri hankkeita: jos vaikka Savonrannalle ei edellisenä myönnetty yhtään mutta Punkaharjulle
myönnettiin hirveästi, niin puheenjohtajat yhdessä priorisoivat rahan jakoa, jotta siinä säilyy
yhdenvertaisuus.



5. Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtajan valinta

Kuntalainen:
Ehdotan että Veijo Laukkanen jatkaa.

Kuntalainen:
Minä kannatan Veijoa.

Puheenjohtaja:
Kiitos luottamuksesta.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28


