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Miekkoniemen Seponkadun 
uimarannalle penkki ja näkösuoja
Miekkoniemen Seponkadun uimaranta on suosittu uimapaikka jota ei ole 

nimetty viralliseksi uimarannaksi , siksi siellä ei ole esimerkiksi roskapönttöä

eikä mitään penkkiä jossa vanhat ihmiset voisivat vaihtaa vaatteita.

SIKSI TOIVON ETTÄ TULEVANA KESÄNÄ OLISI SIELLÄ YKSINKERTAINEN

PENKKI JA MAHDOLLISESTI JONKUNLAINEN NÄKÖSUOJA.

JOS RAHAA RIITTÄISI MYÖS RANTAKIVIKKOA VOISI SIISTIÄ ETTÄ UIMAAN 
PÄÄSISI MYÖS LAITURIN JA LASTEN HIEKKARANNAN ULKOPUOLELTA . 
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Savonlinnan yhteiskoulun historiikki

Nälkälinnanmäki-Seura ry:n 10.9.2022 Linnalassa järjestämässä Unohdettu yhteiskoulu -tapahtumassa kummastelun kohteeksi nousi 
se, ettei Savonlinnan yhteiskoulusta ole kirjoitettu historiikkia. Tilaisuuden jälkeen seuran hallitusta kehotettiin kiinnittämään kaupungin 
huomio asiaan, onhan kyseessä kaupungin perustama yksityinen yhteiskoulu.

Kun kansakoulu jäi koulumuotona historiaan peruskouluun siirryttäessä, kaupunki julkaisi vuonna 1975 teoksen ”Savonlinnan 
kaupungin kansakoulun vaiheista 1875-1975”. Myös oppikoulu jäi samaan aikaan koulumuotona historiaan, mutta yhteiskoulusta ei 
vastaavaa historiikkia teetetty.

Kaupunki perusti yhteiskoulun vuonna 1957 suurten ikäluokkien puristuksessa. Koulu toimi vuosina 1957–
1965 Puistokatu 1:ssä (”Laukkasen talossa”), joka on nykyisin kaupungin omistuksessa, ja vuosina 1965–1975 omassa 
uudisrakennuksessa Talvisalossa. 

Vaikka yhteiskoulun toiminta-aika jäi vajaaseen 20 vuoteen, ajanjakso oli monella tavalla mielenkiintoinen. Koulussa toimi erittäin 
aktiivinen teinikunta. Savonlinnassa elettiin voimakasta kasvun ja kehittämisen aikaa (mm. ammattikoulu 1960, uusi kirjastorakennus 
1964, uimahalli 1970).

Historiikki voitaneen toteuttaa vaatimattomin kustannuksin nidottuna painoksena. Tärkeintä olisi saada teokseen oppilas- ja 
opettajamatrikkelit mm. sukututkijoiden tietolähteeksi. Historiikista ei aiheutuisi kaupungille pelkästään menoja vaan myös 
myyntituottoa, mikäli toimeen tartutaan ripeästi, kun entisiä yhteiskoululaisia on vielä runsaasti elossa.

Sopiva julkaisuajankohta voisi olla vuosi 2025, jolloin yhteiskoulun päättymisestä on kulunut pyöreät viisikymmentä vuotta. Historiikin 
laatijaksi sopisi yhdistyksen mielessä esimerkiksi historioitsija Jyrki Paaskoski (Literata Oy).

4



Savonlinnan kaupunki

Osallistuva budjetointi

Esitän, että keskusta-alueen kumppanuuspöydässä 28.9.2022 
keskustellaan osallistuvan budjetoinnin aloittamisesta Savonlinnassa.

Osallistuvaan budjetointi-prosessiin tulee tehdä yksinkertaiset, selkeät 
säännöt siten ,että alueen asukkaat pääsevät äänestämään ideoista jo 
keväällä 2023.

Keskusta-alueelta löytyy sopivia kohteita, joiden valintaan voidaan 
käyttää osallistuvaa budjetointia.
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Ulkoliikuntapuisto keskusta-alueelle

Esitän, että Savonlinnan kaupungin keskusta-alueelle tulisi rakentaa 
oikea ulkoliikuntapuisto nykyaikaisin välinein. Se voisi sijoittua 
esimerkiksi Padel-kentän ja vanhan aseman väliselle alueelle. Se 
edistäisi monipuolisesti kaupunkilaisten hyvinvointia ja säästöä syntyisi 
terveydenhoidon kustannuksissa.
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Ratkaisu kauppalinnan tilanteeseen 

Olemme rakennuksen lähellä sijaitsevana taloyhtiönä olleet huolissamme 
omasta ja asukkaiden puolesta "Jetrolinnan" räjähtävästä tilasta. 

Esitänkin kaupungin johdolle yhdessä valtuuston kanssa tulla nostattamaan 
me-henkeä virkistyspäivälle Syväsataman syleilyyn ja nauttimaan 
Kauppalinnan asiakaspaikoituksen autopaikoitushalliin virranneesta 
vedenalaisesta maisemasta ja siellä pumput pois käytöstä otettuina usean 
vuoden ajan lilluvista itiöistä. Kahden kerroksen avoimien rikottujen 
ikkunoiden kautta pääsee pujahtamaan sisätiloihin kävelemään 
lasisirpaleiden sekaan autiotaloon.. Nuoriso on valmiiksi rikkonut kahden 
kerroksen ikkunoita helpottamaan sisäänkäyntiä rakennukseen. Pian 
varmaan saamme lukea lehdestä keskustassa jälleen tapahtuneesta 
onnettomuudesta. Rahoitus löytyy jääkiekon harjoitusjäähallin 
lunastamisesta kaupungin haltuun niin mikä ettei kaupungilta löydy kohta 
jäätyvän Kauppalinnan paikoitushallin ja koko rakennuksen siistimiseen 
rahoitusta?.
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Pyörätien kunnostaminen

Prisman ja Hankkijan välisen pyörätien (Enonkoskentie) kunnostaminen, 

nyt asfaltti epätasainen ilmeisesti routavaurioiden vuoksi. 
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Heikinpohjan uimarannan kehittäminen

Heikinpohjan rannan suunnittelu?

Mitä suunniteltu?

Uimarannalle toivotaan uimakopit (ja penkit) samantyyliset kuin 
pikkukakkosen uimarannalla. Rakennuksessa olevat uimakopit 
satunnaiseati avoinna. Suositulle uimarannalle sopisi yleinen sauna. 
Saimaalle sopisi uaeampikin sauna. Häpeä pilkku: ei yhtään yleistä 
saunaa!Rakennus olisi valmiina H.pohjassa. Ei tulisi läheskään niin 
suureelliset kustannukset kuin spa-hotellille. Turistit ja paikalliset olisivat 
tällaisesta tyytyväisiä. Kahvila/ kioskitoiminnalla saisi tuloja. Toimintaa 
urheilukentälle ja välineviokrausta: uimavälineet, sup- laudat yms. 
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Muut esille tulevat asiat
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Kiitos kaikille osallistujille!
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