
Säämingin kumppanuuspöytä

Teams-kokous

24.3.2022 klo 17.00-19.00

Puheenjohtaja: Asko Hirvonen
Sihteeri: Meeri Larinen
Avustaja: Veera Riikonen
Avustaja: Asko Koukkari

Kaupungin edustajat Teamsissa: kaupunginjohtaja
Janne Laine, kaavoituspäällikkö Päivi Behm,
nuorisovaltuuston edustaja Iida Rissanen,
yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen

Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta näiden lisäksi:
8 henkilöä
Tilaisuuteen osallistui Facebook-liven kautta:
tavoitettu yhteensä 100 hlö.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2. Syksyn 2021 aloitteiden tilanne

Puheenjohtaja esitteli syksyn 2021 aloitteiden tilanteen kaupungin toimialojen täyttämän
taulukon mukaisesti.

3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset

3.1. Mobiilisovelteinen palautekanava kaupungille

Esitys:

Sääminki- seura ry esittää Savonlinnan kaupungille, että se ottaa käyttöön mobiilisovelteisen
palautekanavan Trimble feedbacin. Ko. sovellus on jo käytössä mm. Pieksämäellä ja
Varkaudessa.
Paikkatietoja hyödyntävä web-sovellus palautetiedon antamiseen, käsittelyyn ja julkaisuun
Trimble Feedback -sovelluksen avulla kansalaiset ja sidosryhmät voivat antaa palautetta
palveluntarjoajille. Viranomaiset ja yritykset vastaanottavat ja hallitsevat palautetietoja
helppokäyttöisten työnkulkuihin integroitujen internetpohjaisten työvälineiden avulla.
Kansalaiset voivat seurata palautteidensa tilaa henkilökohtaisen käyttäjätilinsä kautta.
Viranomaiset voivat myös julkaista palautteet yleisölle. Palautetietoja voidaan analysoida
havainnollisten työkalujen avulla.



Mobiilisovelluksen avulla käyttäjät voivat antaa sijaintiin perustuvaa palautetta alueella
saatavilla oleville organisaatioille. Palautteen antaminen on helppoa.

Keskustelu:

Kaavoituspäällikkö:
Meillä on tämä palvelu ollut kolme vuotta teknisen toimialan toiveissa. Olemme pyytäneet
tarjouksia, mutta siellä on tullut erilaisia esteitä.
70% palautteista tulee kunnallisteknisiin palveluihin, erityisesti talvikunnossapidosta. Se on
ollut hyvin haasteellista kun meillä ei ole palautekanavaa käytössä. Meille saattaa satoja
puheluja tulla päivittäin kunnossapitoon liittyen.
Tämä olisi käyttökelpoinen myös kaavahankkeissa ja muissa teknisen toimialan hankkeissa.
On selvityksessä, on toivottu, ja toivotaan että tänä vuonna asia vihdoin selviää. Asia siirretty
valmisteluun ATK-palveluihin.

Kaavoituspäällikkö:
Kustannustasoltaan tämä ei ole kallis, mutta se ylittää meidän pienhankintarajan, joka on 30
000e/ neljä vuotta. Ei ole kallis. Tarkoitus oli että on teknisen toimialan ensijaisesti, koska se
on mihin eniten palautetta tulee. Esimerkiksi Varkaudessa ja Pieksämäellä myös muut
toimialat ovat palautepalvelua hyödyntäneet. Meillä viime vuonna oli jo tilauksessa, mutta
sitten kaupungin tietosuojakäytänteen tiukentui eikä sitä saatu tilattua.

Kaupunginjohtaja:
Tämä on hyvä aloite ja harmi että se on venynyt. En muista mitkä käyttötalousvaikutukset
tällä on, mutta jos investointi on 30 000 euron luokkaa ja meillä budjetti on 30 miljoonaa.
Systeemattinen palaute- ja niiden seurantajärjestelmä tarvitaan. Toki henkilötietolait on
nykypäivänä todella tiukkoja, joka täytyy tässä tietysti huomioida.
Hyvä aloite ja hyvä jos saadaan käyntiin.

Kuntalainen:
Mille kaikelle palautteelle tämä sovellus olisi tarkoitettu? Jos jossakin on roskis rikki tai sohva
tien vieressä niin voiko sen ilmoittaa? Mihin kaikkeen palautetta voi laittaa?

Kaavoituspäällikkö:
Tässä palvelussa on karttapohjat netissä. Sinne voi tehdä mahdollisuuden antaa palautetta
myös nimellisesti, yleensä palaute on nimetön. Kartalla saa ilmoitettua paikan. Sinne voi
räätälöidä vaikka kaavoitus, kunnossapito, puistot… Sinne saa valikoita tehtyä meidän
toiveiden mukaan ja palaute sitten kohdennetaan siihen yksikköön jota palaute koskee.
Meillä on budjetissakin tähän varauduttu. Aluksi mietittiin laajempana, mutta kun muilla ei
ollut intoa niin tämä on teknisen toimialan puolelle, jota suurin osa palautteestakin koskee.
Tämä on työresursseja säästävää ja sitä kautta tuo kustannussäästöjä.

3.2. Ilmastosymposiumi 2022

Esitys:



Sääminki- seura ry järjestää Ilmastosymposiumi 2022 tapahtuman 26.7. 2022
Savonlinnasalissa. Tapahtuman pääpuhujaksi saapuu Maailman ilmatieteen järjestön
WMO:n pääsihteeri, vuoden eurooppalainen 2021, professori Petteri Taalas.

Sääminki-seura ry esittää, että kumppanuuspöytä avustaa tapahtumaa Savonlinnasalin
vuokran verran.

Kumppanuuspöydiltä pyydetty avustus: 1500€.

Keskustelu:

Esityksen tekijä:
Tapahtumaa on valmistelu jo parina edellisenä kesänä, mutta koronan takia lykätty. Tänään
juuri sitten saatiin Taalakselta palautetta että ohjelma on hyvä.
Tämä tapahtuma herättää varmasti valtakunnallista huomiota, sillä Petteri Taalas ei montaa
tällaista tilasuutta Suomessa pidä.
Tapahtuman kokonaiskustannukset ovat 3000 euroa, Savonlinnan kaupunki on siinä mielessä
hyvin mukana että tarjoaa lounaat, päivälliset ja oopperan. Seuraavana aamuna Taalas on
Aarno Cronvallin aamunavauksessa haastateltavana.

Jatko:

Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen

3.3. Säämingin muistolaatta

Esitys:

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 Sääminkitalon seinään Sääminginkadun
puolelle asennetaan taulu/ kyltti, josta ilmenee nykypolvelle lyhyesti Säämingin, entisen
emäpitäjän sekä Sääminkitalon historiaa.
Muistolaatasta on suoritettu tarjouskilpailu, sen perusteella, muistolaatta hankitaan
Punkaharjun Kilpi Oy:lta. Muistolaatasta on tehty myös rakennuslupahakemus, jonka
prosessi on vielä kesken.

Sääminki-seura ry anoo kumppanuuspöydältä avustusta muistolaatan toteuttamiseen 960
euroa.

Keskustelu:

Esityksen tekijä:



Asiaa on valmisteltu mm. kaupungin kanssa ja laatan teko kilpailutettu,
rakennuslupahakemus jätetty. Toteuttamista vaille valmis.

Jatko:

Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

3.4. Kalliorannan terassin kunnostus

Esitys:

Varparannan kyläyhdistys pyytää Kalliorannan terassin kunnostukseen 500 euroa.

Samalla muiden fasiliteettien paikkamaalausta.

Keskustelu:

Esityksen tekijän edustaja:
Kalliorannassa alkaa rakenteiden kunnostus vaatia enemmän panostusta kuin aiemmin.

Puheenjohtaja:
Taitaa useampi kymmentä vuotta olla kun terassi on rakennettu.

Kuntalainen:
Terassi vaatii varmasti jo kunnostusta, aiheellinen esitys.

Jatko:

Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

3.5. Lettupannun ostaminen

Esitys:

Varparannan kyläyhdistys alustavasti pyytää 500 euroa lettupannun omaksi lunastamiseen.

Lettupannua käytetään kaikille avoimissa tapahtumissa ja talkoissa tarjoillaan talkooväelle
letut.

Keskustelu:

Kuntalainen:
Tämä pannu on tosiaan osaomistuksessa, puolet omistaa yksityinen ja puolet kyläyhdistys.
Tämä pannu on kätevä kun saa seitsemän lettua paistettua kerralla, niin ei tule hirveätä
jonoa.



Jatko:

Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

3.6. Hiihto- ja pyöräilyreitistön kehittäminen

Esitys:

Säämingin kumppanuuspöydässä voisi nostaa esille hiihto- ja pyöräilyreitistön kehittämisen.
Tavoitteeksi voisi laittaa esim. kaupungin ympäri kiertävät reitit.

Hiihto:
Aholahti - Tervastupa - Kesamonsaari - Kokonsaari - Laukansaari - Kankainen - Rossinlahti /
Ikoinlahti - Tanhuvaara -  Suurijärvi - Viuhonmäki - Nojanmaa / Prisma - Kievarinkierros -
Varparanta - Haukiveden ylitys - Tammenlahti - Kallislahti - Aholahti

Pyöräily:
esim. lauttareitti Ahvionsaaresta Kokonsaareen ja Laukansaaresta Kongonsaareen tai
Pahaniemeen tai Ritosaareen.

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Luonto Saimaa -hanke on menossa joka näitä kehittää ja järjestää mm. työpajoja aiheeseen
liittyen.

Kuntalainen:
Maastopyöräilyä kehitetään nykyisin ja se innostaa. Hiihtoreittejähän voisi markkinoida myös
maastopyöräilyreitteinä.

Puheenjohtaja:
Kyllä niin, hiihtoreittien kunto ei varmaan kaikkialla ole siinä kunnossa missä pyöräilyreittien
pitäisi olla. Varmaan tähän saisi selvitystä tuolla työpajoissa.

4. Muut esille tulevat asiat

4.1. Kylätalojen kiinteistöverot

Kuntalainen:
On puhuttu talkoilla hoidettavista kylätaloista ja kumppanuuspöytien puheenjohtajat
esittivät syksyllä 2021 että kumppanuuspöytien budjetti nostettaisiin 50 000 euroon.
Nimenomaan sitä kautta kun oli ajateltu, että kiinteistöverosta ei saa puhua niin kylätaloja
avustettaisiin kumppanuuspöytäavustuksen kautta.
Hämmästys oli suuri kun budjetti olikin tänä vuonna 30 000 euroa (+2000 euroa Kerimäen



portaisiin). Olisin kysynyt että mikä tässä on että minkä takia tätä rahaa ei voinut nostaa,
jotta pystytään avustamaan noita?
Alussa käytiin läpi noita, ja viime syksynäkin tämä oli esillä ja rahaa ei ollut. Kiinteistöt ovat
kärsineet koronasta: kulut on juossut mutta tuloja ei ole voinut kerryttää. Edelleenkin
strategiassa puhutaan asukaslähtöisestä, palvelevasta ja hyvinvoivasta kaupungista,
maaseudun elinvoimaisuudesta, jotka ovat juuri niitä asioita joilla saadaan maaseutua
elinvoimaiseksi että siellä on tämmöisiä kiinteistöjä joissa kyläläiset voi kohdata, on kylällä
olevaa toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kaupunginjohtaja varmasti voi vastata? Vastas on
varmasti että ei ole rahaa, mutta tämä on kuitenkin niin tärkeä asia kun ajatellaan
Savonlinnan maaseutua, jota olet erinomaisen hyvin korostanut. Onko tähän mahdollista
jatkossa tällaisia rahoja saada?

Kaupunginjohtaja:
Yleisvastaus on se, että kyllähän rahaa aina on, mutta se on priorisointikysymys mihin sen
rahan päättäjät haluaa laittaa. Esimerkiksi poliittiset päättäjät halusivat lisätä Sakke ry:lle 20
000 euroa. Itse näkisin erilaiset kylätalot tärkeänä, ne ovat tärkeätä infrastruktuuria ja niihin
liittyy vapaaehtoinen toiminta ja talkootyö, sekä sosiaalisuus ja kyläyhteisöt, jopa
matkailullista merkitystä.
Esimerkiksi saksalainen matkatoimisto jonka kanssa on tehty sopimus charter-lennoista
Savonlinnaan, heillä oli selkeästi se että he hakivat “eksoottisia” kohteita, aitoa suomalaista
maaseutuelämää ja siihen liittyviä matkailupalveluita. Meistä ne tuntuu arkisilta, mutta
jollekin saksankieliselle ne voi olla hyvinkin eksoottisia.
Nythän se kumppanuuspöytäraha pikkuisen korotettiin siihen 32 000 euroon, ja nyt sitä
katsotaan pystytäänkö tuolta elinkeinotoimen sisältä löytämään lisää rahoitusta.
Puheenjohtajat ovat ansiokkaasti esityksiä tehneet, ei ole siitä jäänyt kiinnit. Katsotaan
löydetäänkö sitä elinkeinopalveluiden sisältä. Sinänsä tuo Sakke ry:n avustus menee
valtuuston päätettäväksi. Sillä halusin vain osoittaa millaista poliittinen päätöksenteko on,
milloin se priorisoi mitäkin. Kyllä siihen suopeutta on ollut ja valtuuston puheenjohtaja on
pitänyt tätä esillä ja sen takia sitä käydään läpi mistä löytyisi lisää rahaa
kumppanuuspöydille. Sitten varmaan puheenjohtajat sitä katsoo ja priorisoi. Se henki on
ollut, että puheenjohtajat saa sen katsoa ja priorisoida. Toki siinä pitää olla tarkka kuntalain
mukaisen tasa-arvoisuusvaatimuksen kanssa, sen takia sitä kiinteistöveroa ei ole voinut
siihen jakoperiaatteena laittaa. Siinä on yhdenvertaisuusnäkökulma.

Savonlinnan kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja:
Laiturilla -hankkeen tuoreessa kyselytutkimuksessa kävi ilmi on että vastaajia oli melkein
800, ja heistä 38% ilmoitti osallistuvansa paikalliseen yhteisötoimintaan aktiivisesti tai
satunnaisesti. Se kuvastaa jo että kylätaloja ja -toimintaa todella tarvitaan ja niitä pitäisi
tukea aktiivisesti.

Puheenjohtaja:
Tuon tutkimuksen tuloksia kun kuuntelin niin huomaa että etätyö on tullut jäädäkseen.
Kesämökkiasutus ja etätyöläiset tuo elinvoimaa tälle alueelle.

Valtuuston puheenjohtaja:
Toivon että lähidemokratiatoiminta jatkuu, siitä ollaan varmasti kaikki samaa mieltä. Tietysti
täytyy koko ajan miettiä sitä, ja pöytien puheenjohtajat ovat siinä avainasemassa, kuinka tätä



toimintamallia mahdollisesti muutettaisiin tai tehtäisiin jotain sellaista, että saataisiin alueen
ihmiset mahdollisimman aktiivisesti osallistumaan.
Silloin alkuvuosina meillä oli se kun tämä oli uusi ja tätä yhdessä kehitettiin. Mielestäni tätä
on saatu eteenpäin sillä tavalla että kun kuka tahansa kansalainen tekee hyvän esityksen
oman asuinalueensa puolesta, joka hyödyttää mahdollisimman laajaa ihmismäärää tai
vastaavaa niin ollaan pystytty kehittämään ja muuttamaan sitä organisaatiota niin, että suht
nopeasti tulee päätökset. Enkä muista kertaakaan, että elinkeinojaostossa oltaisiin hylätty
mitään kumppanuuspöytien puheenjohtajien esitystä.
Sitä ollaan saatu hiottua hyvään toimintamuotoon ja nyt on se, että kuinka saataisiin
enemmän ideoita ja esityksiä. Tuo oli ilahduttava kuulla että esityksiä kuitenkin tulee, se on
tärkein, mutta tietysti yhteinen keskustelu on myös aika hyvä. Uskon ja toivon että tämä
toimintamalli jatkuu.
Kuten kaupunginjohtaja kertoi niin kumppanuuspöytään ja tällaiseen vaikuttamiseen meillä
rahoitusta kyllä löytyy. Kyse on vain siitä, että saadaan jotain kautta esityksiä ja se tulee
virkaporrasta myöten. Sitten on priorisointikysymys mihin niitä painotetaan. Ja kuten
kaupunginjohtaja sanoi, niin tälle vuodelle meillä on tässä kumppanuuspöydälle varattu
lisääkin rahaa, kunhan katsotaan miten esityksiä tulee. Sitä taustaa vasten tätä toimintaa siis
arvostetaan. Kehittämistä on kaikessa toiminnassa, kuten tässä, mutta tälläkin hetkellä
kumppanuuspöytien puheenjohtajat ja tämä organisaatio toimivat erittäin hyvin.

Savonlinnan kylät ry:n puheenjohtaja:
Kehittämisestä sen verran, että tähän asti ideoita on konkreettisesti kalasteltu tapahtumissa
läsnäolevana ja oli jututettavissa ihmisille. Seuraava askel kehittämisessä olisi, että siirrytään
vielä aktiivisempaan rooliin elikkä siirrytään kentälle hyvin vahvasti, kyläyhdistysten
kokouksiin ja tapahtumiin. Että tarjotaan hankerahoitukseen ja tapahtumatoimintaan
liittyvää neuvontaa. Tällaista aktiivista auttamista kylille, jota kautta tulisi myös esityksiä
kumppanuuspöytiin ja muihin rahoitusmuotoihin voitaisiin ohjata, jolla voitaisiin asukkaiden
viihtyvyyttä ja veto-ja pitovoimaa luoda.

Itä-Savon toimittaja:
Valtuuston puheenjohtajalta kysyisin, että olitko jo linjoilla kun puhuttiin kylätalojen
kiinteistöveroon liittyvistä avustuksista. Kaupunginjohtajalta kysyttiin miksi tämän vuoden
talousarvioissa ei ollut kylätalojen  ja -yhteisöjen avustus, ja hän sanoi että elinkeinopuolelta
voisi sitä rahaa löytää. Tuleeko se sitten tulevina vuosina jo budjettiin se kylätaloraha, ettei
tarvitse ihmetellä?

Valtuuston puheenjohtaja:
Kuulin silloin tuon, silloin olin Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtajana kun yhden
vuoden se meillä oli läpi. En näe estettä etteikö se voisi mennä niinkuin kaupunginjohtaja
sanoi. Meillä elinkeinotoimenkin budjetissa on liikkumavaraa, ei paljoa ylimääräistä, mutta
liikkumavaraa on. Ehkä kuitenkin on niin että syksyn talousarviokeskustelussa on hyvä ottaa
esille, varsinkin jo puhutaan avustuksesta. Kaikki raha on arvokasta. Se oli silloin vähän reilu
kymppitonni, se ei kaupungin taloutta kaada jos katsotaan että sille on riittävän laaja tuki ja
oikeat kriteerit. Ehdottomasti näen mahdollisena.

Kaupunginjohtaja:



Se on juuri noin. Siellä on siis liikkumavaraa ja kuten sanoin niin kumppanuuspöytien
puheenjohtajat taas vetää yhteen kumppanuuspöydissä tulleet aloitteet ja sitten katsotaan
minkälaisia rahoituksellisia tarpeita on ja kuinka niitä priorisoidaan. Siinä yhteydessä
katsotaan siirretäänkö elinkeinojaoston käytössä olevista rahoista.
Tosiaan kiinteistöveroon sitä ei voida yhdentää, kuten silloin joskus yritettiin tehdä. Jos
siihen tahtoo niin keino ja malli löytyy.

Valtuuston puheenjohtaja:
Silloin muutama vuosi sitten kun esitys saatiin läpi niin todettiin että kiinteistöveroasiaa ei
kannata edes nostaa esille, siksi suosittelen että ei puhuta edes toimivien kylätalojen
kiinteistöverosta, vaan puhutaan toimivien kylätalojen ja vastaavien avustamisesta tietyillä
kriteereillä.

Kuntalainen:
Paras käytäntö olisi mielestäni kumppanuuspöydän kautta tuleva avustus. Siellä on kuitenkin
pöytien puheenjohtajat jotka toimivat aktiivisesti ruohonjuuritasolla ja tietävät missä
mennään. Savonlinnan kyläthän teki kartoituksen kaupungille näistä toimivista kylätaloista ja
vastaavista. Varmasti löydetään kriteerit jotka on oikeudenmukaisia, joiden pohjalta pöytien
puheenjohtajat voivat sitten hakemusten pohjalta jakaa hakemuksia. Tiedän että kylätaloilla
odotellaan avustuksia, sillä tulonlähteitä ei ole mutta talo pitäisi saada pysymään lämpimänä
ja pystyssä.

Valtuuston puheenjohtaja:
Meillä on tälle vuodelle budjetoitu n. 32 000 tähän kumppanuuspöytätoimintaan, sitten
meillä on n. 10 000 euron varaus tälle vuodelle, joka on valtuustoryhmien yhteisesti sopima.
Sitä ei ole vielä viety avustuksiin. Pelivaraa siis on, kun vain on hyvä esitys ja alustus. En
tyrmää etteikö sitä voitaisi lähteä viemään oikeilla kriteereillä ja valintaperusteilla. Olemme
valmiita katsomaan ja neuvottelemaan.

Sihteeri:
Eli siellä on +10 000 euron joustovara? Olen kysynyt tätä elinkeinotoimesta ja sieltä sanottiin
että ei, vaan sama vanha 32 000 euroa.

Valtuuston puheenjohtaja:
Kyllä tämmöinen on, sitä ei ole vielä viety virallisesti mutta valtuustoryhmien kesken se on
sovittu.

4.2. Haja-asutusalueen valmiussuunnitelmat ja tilapäiset väestönsuojat

Kuntalainen:
Oma huoleni tällä hetkellä on haja-asutusalueen valmiussuunnitelmat ja väestönsuojat.
Nämä tulisi kartoittaa ensisijaisesti ja melko kiireellisesti.

Kaupunginjohtaja:
Tämä on tärkeä asia. Kunnilla on valmiuslain ja puolustilalain mukaiset velvoitteet ylläpitää
varautumissuunnitelmia erilaisiin tilanteisiin, esim. pandemiaan ja sähkökatkoksiin. Olemme



aika hyvin harjoitelleet tällä organisaatiolla ja tehty säännöllisin väliajoin erilaisia
harjoituksia, kuten väestön vastaanottamista. Väestön evakuointiharjoitusta meillä ei ole
ollut. Itse olen ollut sen suhteen aloitteellinen että tällainen pitäisi tehdä.
Nykyisin väestön evakuointivastuu ja sen johtovastuu on pelastuslaitoksilla, ennen se oli
kunnilla.
Väestönsuojelu on modernisoitunut että siinä on siirrytty keskitetystä mallista hajautettuun
malliin, kuten varmaan tiedättekin niin yli 1200m2 suuremmissa rakennuksissa täytyy olla
väestönsuoja. Varsinaisten yleisten väestönsuojien määrä on vähentynyt hurjasti, niitä ei
Savonlinnassakaan kovin montaa ole.
Tarkoitus on valmiussuunnitelmaa päivittäessä käydä läpi kaupungin kiinteistöissä olevat
väestönsuojatilat, tämä työ on vielä kesken.

4.3. Kumppanuuspöytämallin kehittäminen

Kuntalainen:
Kun puhutaan paljon kumppanuuspöytien kehittämisestä, niin olen aktiivisesti seurannut
muitakin kumppanuuspöytiä, siellä on jumpattu jokaisessa pöydässä samoista asioista, toki
tärkeistä asioista. Minua kuitenkin jäi mietityttämään, että jonkinlainen pelisääntö pitäisi
tehdä, sillä näistäkin jumpatuista asioista oli tehty jo kuntalaisaloitteet.
Ja kuten tiedetään, niin kuntalaisaloitteet menee luottamus- ja viranhaltijoille omia latujaan.
Pitäisi kehittää kumppanuuspöytää sillä tavalla, että niitä asioita joista on jo
kuntalaisaloitteet tehty ei jumpattaisi enää kumppanuuspöydässä, koska se vie ensinnäkin
aikaa rajallisesti ajastamme, niin saisi tuotua esille muita pienempiä asioita, jotka koskee
kuntalaisia. Tällaista kehityssuuntaa esittäisin.

Kaupunginjohtaja:
Kumppanuuspöydät on mielestäni erittäin hyvä toimintamalli, tietysti on kehitettävääkin.
Puitteena ja toiminta-ajatuksena hyvä. Varmaan ajankäyttö juurikin että keskittyisi uusiin
esityksiin joita kyseiseltä alueelta tulisi. Nämähän on avoimia kaikille ja sitä olen miettinyt
kuinka tavoitettaisiin myös kausiasukkaita, aika ajoin on heitäkin ollut jopa äänessä näissä
pöydissä.

Kuntalainen:
Komppaan tässä. Pikkuisen harmittaa että äärimmäisen vähän on taas osanottajia tässä
Säämingin kumppanuuspöydässä. Luottamushenkilöitäkään ei oikein ketään. Nämä olisi tosi
hyviä tilaisuuksia kuulla kylien murheita ja ideoita. Pikkuisen on latistumaan päin menossa
tämä systeemi, todellakin toivoisi että olisi porukkaa ja hyvä että kaupunginjohtaja antaa
katsauksia ja kaavoituspäällikkö tosi hyvin vastaillut.
Toivottavasti porukka näihin innostuisi ja olisiko hyvä että päästäisiin palaamaan
lähitapaamisiin, joihin voisi osallistua myös Teamsissa. Toivotaan että ei hiipuile tämä
systeemi, nytkin ollut kaikissa pöydissä hyvä keskustelu.

Puheenjohtaja:
Parhaimmillaan meillä osallistujamäärä ollut 30-40 välillä, se oli viime keväänä. Nyt ei ole
porukka ollut niin aktiivisesti mukana. Varmaan tulevaisuudessa hybriditapahtuma olisi hyvä.



Sihteeri:
Olen tosiaan kumppanuuspöytien sihteeri ja esimerkiksi pöytiin tulevat esitykset tulee
minun kauttani. Tänä keväänä on tosi paljon ollut sellaista että monet lähettää miulle
ideansa, mutta eivät uskalla, halua tai kerkeä osallistumaan itse pöytään. Kumminkin pääasia
on että asiat viedään eteenpäin vaikka ei linjoilla kahta tuntia viettäisi. Tämmöisiä tullut joka
pöytään, tässäkin pöydässä sellaisia ideoita. Pöytien vaikuttavuus on siis suurempi kuin täällä
Teamsissa näyttää.

Kuntalainen:
Moitteet siis osallistujien puolelle, ei missään nimessä järjestäjien puolelle. Te olette
hoitaneet kaiken hyvin!

Savonlinnan kylät ry:n puheenjohtaja:
Savonlinnan kylät ry on nyt neljä vuotta järjestänyt näitä pöytiä hankerahalla ja nyt tämän
kevään järjestäminen oli poikkeuksellinen sillä jouduttiin rahoitusta selvittämään pitkään ja
työ päästiin aloittamaan vasta helmikuun puolella. Tämä tiedottaminen ja valmistautuminen
tuli aika nopeasti. Yleensä ottaen vaikuttavuus näkyy käytännössä voimakkaampana kuin se
että ihmiset eivät tohdi näihin tilaisuuksiin tulla.

Sihteeri:
Täydennän vaikuttavuutta, että nyt esimerkiksi Punkaharjun kumppanuuspöytä tavoitti
Facebookin puolella yli 300 ihmistä yli 3 sekunnin katseluille. Joka ikinen kolme sekuntia on
jo voitto, siellä kynnys on alhaisempi seurata ja siellä on “näkymättömiä” seuraajia jotka ei
Teamsin listoilla näy.

4.4. Asuntovaunuilla leiriytyminen

Kuntalainen:
Valkamatien päässä olevalla rannalla on usein turisteja yöpymässä asuntoautoilla. Viimekin
kesänä oli saksalaisia lapsiperheitä useamman päivän, ja ihmettelen mihin ne ulosteet sieltä
on joutuneet kun useamman päivän matkailuautolla siellä on majoituttu. Olen pyytänyt
sinne kylttiä kieltämään rannalla yöpyminen, mutta sitä ei ole tullut.

Kaavoituspäällikkö:
Koronavuosina on luvatonta asuntovaunua ympäri Savonlinnaa. Siitä voi ilmoittaa, niitä on
käyty sitten laputtamassa jos ne on kaupungin puolella. Tuota valkamakohtaa en tiedä. Niistä
voi ilmoittaa vaikkapa kunnossapitopuolelle.
Joissain tapauksissa ollaan katsottu, jos joku on ollut vain yhden yön niin niitä ei ole vahdittu,
se on ollut mahdoton tehtävä. Vähän sen mukaan aiheuttaako häiriötä ja leiriytyykö pitkään
ja näin. Varsinaisia kylttejä ei ole taidettu laitella.

5. Kumppanuuspöydän puheenjohtajan valinta

Kuntalainen:
Esitän Asko Hirvosen jatkavan.



Asko Hirvonen valittiin Säämingin kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.


