
 

 
 
 
 

KERIMÄEN KUMPPANUUSPÖYTÄ 
 

Auditorio, Kerimäen koulu ja Teams 
5.10.2022 kello 17.00-19.00 
 
Puheenjohtaja: Jesse Härkönen 
 
Kaupungin edustajat auditoriossa: Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen 
Kaupungin edustajat Teamsissa: Kaupunginjohtaja Janne Laine, tekninen johtaja Kari Tikkanen, 
sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti 
 
Sihteeri: Veera Riikonen 
 
Tilaisuuteen osallistui valtuustosalissa: 10 henkilöä. 
Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta lisäksi 8 henkilöä.  

 
 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.  
 

 
2. Kaupunginjohtajan esitys 

 
 
Kaupungin johtaja piti kokouksen alussa lyhyen esityksen, jossa hän esitteli mm. Savonlinnan 
teknologiapuisto Nohevaa, kävi läpi koko kaupungin yleistä kehitystä sekä kaupungin nykyistä 
taloustilannetta ja siihen liittyviä tekijöitä. Kaupunginjohtajan esitys kumppanuuspöydille on luettavissa 
liitteenä kaupungin kotisivuilla.   
 
Yleisöstä tuli kaupunginjohtajan esityksen jälkeen kysymys. Pitkällä sillalla jonotetaan kääntymistä 
kauppatorin suuntaan ja toivottavasti se on investointilistalla. Siitä on niin paljon tullut yhteydenottoja 
eri paikoista. Tämä nyt ei ole keskustan alueen kumppanuspöytä, mutta sopinee kysyä 
kaupunginjohtajan mielipidettä tähän.  
 
Kaupunginjohtaja vastasi toteamalla, että tarpeita on paljon. Kuten totesin, investointiohjelma on meillä 
nyt aivan liian suuri. Siellä on pakko tehdä priorisointeja. Kuten totesin, valtuuston hyväksymä 
investointisuunnitelma on aivan liian pullea ja kyllä sitä on käytävä läpi ja karsittava aika voimakkaalla 
kädellä, jotta meidän poistomenot ja korkomenot ei nouse rajusti. Meidän kannattaa välttää sitä, miten 
valtio toimii. Valtio ottaa ensi vuonna kahdeksan miljardia euroa vähintään lisää velkaa 80 miljardin 
budjetista. Valtion velanhoitomenot kasvaa miljardi euroa. Korkotaso mitä kaupunkikin joutuu 
maksamaan uusista lainoista, se menee 2,5 prosenttiyksikössä, se ei ole enää ilmaista. Kun korko oli 
alhainen, meilläkin on lainasalkussa sellaisia velkapapereita, joiden korko on 0%. Meillä on hyviä 
korkosuojauksia, jotka suojaavat sitä. Nyt kaikki uusi velka on tosiaan kallista velkaa. Kyllä yrittäisin 
välttää velan ottamista. Sen takia olisi tarkoitus, ainakin itse tulen esittämään, että vedettäisiin suitsia 



näihin investointeihin. Tehtäisiin vain sellaiset investoinnit, jotka ovat täysin pakollisia. Kaikki 
ylimääräinen investointi pois. Tullaan elämään Suomessakin ja Euroopassa erittäin vaativia taloudellisia 
aikoja. Joudutaan tottumaan siihen, että ruuan ja energian hinta nousee. Tehtaita suljetaan jo Saksassa. 
Kyllähän jokainen ymmärtää, että taantuma on tulossa ja me joudumme supistamaan hyvinvoinnin 
tasoamme siitä mihin on totuttu. Jokaisen on käytävä se läpi henkilökohtaisessa elämässä ja omassa 
taloudessa. Myös julkista taloutta pitäisi sillä lailla tarkastella, että nykyiseen hyvinvoinnin tasoon meillä 
ei ole varaa. Veroprosentit on tapissa Suomessa ja Savonlinnassa ne on vielä suhteessa enemmän 
tapissa kuin mitä ne on Suomessa. Tällainen yleispiirteinen vastaus ottamatta kantaa tuohon 
yksittäiseen esitykseen.  
 
Yleisöstä muistutettiin kaupunginjohtajaa, että pari kolme kertaa on sovittu, että Kerimäellä 
koulukeskuksen juhlasalissa olisi tuolit, kun itsenäisyyspäivänjuhlaa vietetään. Luotetaan, että ne on. 
Entisenä teklan miehenä tuohon aiemmin esitettyyn kysymykseen. Muistan kyllä, kun kaavoja katseltiin, 
olin samaa mieltä, että torin puolelle oma kääntymiskaista. Enkä usko, että se valtavan kalliskaan on.  
Toinen asia - jos mikä on turhaa, niin Viiskulman liikennevalot. Silloin milloin ne ei pala, ei ole 
minkäänlaista ruuhkaa. Silloin kun valot palavat niin ihan turhan takia saadaan seistä ja odotella ja 
katsella, että kukaan ei aja mihinkään mutta valot vaan palavat. Niitten poistamisella saattaisi kaupunki 
jopa säästää, ainakin energiakustannuksissa.  
 
Kaupunginjohtaja: Pieni mutta tärkeä asia on, että tuolikysymys on hoidettu. Siitä on annettu kyllä lupa. 
 
Sivistystoimenjohtaja vastasi, että saliin Kerimäelle on uusittu lattia ja lattianpinnoite on sellainen, että 
saliin jouduttiin uusimaan myös tuolit. Ollaan yhteistyössä teknisen toimen avustuksella tehty. Tuoleja 
pitäisi olla 200 kappaletta jos en väärin muista, tarkoituksena että juhlia pystytään järjestämään 
jatkossakin salissa Kerimäellä.  
 
Puheenjohtaja: Vielä keväällä siellä oli sata tuolia mutta niitä piti tulla sata lisää. Toivotaan että sinne on 
tullut ne sata lisää.  
 
Kysymys yleisöstä sivistystoimenjohtajalle. Kuulin, että Punkaharjulla on tänä vuonna syntynyt kolme 
lasta. Nyt sinne on tulossa uusi upea koulu. Mistä tulee koululaiset seitsemän vuoden päästä, kun 
mennään alakouluun ensimmäiselle luokalle? 
 
Sivistystoimenjohtaja vastasi, että oppilasennusteet löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta Asukas → 
Perusopetus ja sieltä oppilasennakoinnit. Tarkkaa muistikuvaa tämän vuoden tai viime vuoden 
Punkaharjun syntyneiden määrästä, tai Punkaharjun alueella syntyneiden määrästä minulla ei ole.  
Punkaharjulla syntyneiden määrä on ollut parinkymmenen luokkaa ja se on tasaiseen tahtiin tippunut. 
Oppilasmäärä Punkaharjulla tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan 200 oppilasta.  
Huolia on, kun katsotaan viimeisimpiä syntyneitä ikäluokkia, 2028 on aloittamassa kolme oppilasta. Se 
ei kovin paljoa ole. 
Jos ajatellaan isojakin kouluja, huoli tulee tietysti siitä, että mikä se oppilasmäärä on. Kuten 
kaupunginjohtaja esityksessään totesi, meillä on myös rakenteellista työpaikkamuutosta, eli teollisia 
työpaikkoja näyttäisi tulevan auki ja toivotaan että se tuo lapsiperheitä alueelle.  
 
Kun tiedetään Punkaharjun tilanne, missä teollisia on työpaikkoja, odotusarvona on, että se jonkin 
verran voi vuosien saatossa korjaantua. Tämä on tietysti pelkkää spekulaatiota ja jos katsotaan vain 
tilastoja niin kyllä lapsimäärät meillä kovasti vähenee kaikkialla. Se on iso huoli meidän palveluverkon 
näkökulmasta. Tätä seurataan aktiivisesti ja sitten tietysti täytyy tehdä toimenpiteitä sen osalta, että 



ensinnäkin tilannetta saadaan korjattua ja toisaalta että palveluverkko vastaa palvelun tarvetta.  
 
Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtaja yleisöstä kommentoi vastausta Punkasalmen koulun 
tilanteeseen. Punkaharjulle on muuttanut tänäkin vuonna toistakymmentä kouluikäistä lasta. 
Punkaharjulla on työpaikkoja hyvin, tarvitaan tietysti kouluja ym., tiloja missä harrastaa. On erittäin 
hyvä, että tänne rakennetaan, että saadaan työntekijöitä. Aina ei pidä vain katsoa syntyvyyttä, kyllä 
muuttovoittoa Punkaharjulle on. Tiedän kysynnän, kun olen kiinteistönvälitysalalla. Viime vuodesta 
tähän vuoteen meidän oppilasmäärä on noussut neljällä oppilaalla.  
 
 

3. Kevään 2022 aloitteiden tilanne 
  

Käytiin läpi keväällä 2022 kumppanuuspöytiin tulleiden aloitteiden tilanne. Erillinen taulukko 
kumppanuuspöytien muistioiden liitteenä toimitetaan kaupungin kotisivuille. Taulukkoa on täydennetty 
Kerimäen kumppanuuspöydässä käydyn keskustelun perusteella.  
 
Keskustelun yhteydessä esiin tulleet muut asiat:  
 
Trailereiden talvisäilytyspaikka 
 
Kysymys yleisöstä liittyen Kerimäen Kirkkorannan tilanteeseen, sen kehittämisesen ja jätejärjestelmiin. 
Asiaa on käsitelty useamman kerran rakennus – ja ympäristölautakunnassa. Rannassa on aikamoisia 
veneen rötisköjä, joilla ei voi enää vesille lähteä. Minun mielestäni trailereitten säilytyspaikka on vika 
paikka kesällä. Kirkkorannassa on vaikka minkälaista sätöstä hyvin näkyvällä paikalla. Sen ymmärrän 
hyvin, että siellä talvisäilytyksessä säilytetään ja peitellään isompiakin aluksia. Minun mielestä kaupungin 
pitäisi vaatia, että trailerit ja muut sätökset sieltä vietäisiin pois jos haluttaisiin, että ranta olisi siistin 
näköinen.  
 
Vs.elinkeinojohtaja: Onko Kerimäen teollisuusalueella osoittaa sellaista paikkaa, minne voi trailerit 
laittaa sitten kun veneet on laskettu? On totta, että ranta on niin kuin hylkyalue asiallisten ja siistien 
laitureiden lähellä.  
 
Tekninen johtaja: Aika usein trailerit ovat myös veneen talvisäilytyspaikka. Veneet laitetaan trailerille ja 
vedetään ylös. Aika usein trailerit jäävät talvisäilytyspaikalle, jos sellainen on osoitettuna jostakin. 
Monesti trailerit eivät ole tieliikennekelpoisia ja se on varmaankin syy, minkä takia trailerit jäävät sinne 
notkumaan. Paremmat trailerit ihmiset vievät hyvin nopeastikin kotiinsa, etteivät ne joudu parempiin 
käsiin varkaille tai muille markkinoille. Trailerit kannattaa hinata jonkinlaisessa saattueessa 
teollisuusalueelle, jos sellainen edellytys on olemassa.  
 
Joissakin paikoissa talvisäilytysasia on ratkaistu siten, että talvisäilytyspaikka on aidattu, jolloin trailerit 
jäävät nätisti aidan taakse eivätkä häiritse rannan tai jonkun muun paikan ulkoasua. Kuten mainitsin, 
niin meillä ei valitettavasti ole kehittämisrahaa yhtään olemassa, jolla voisimme tällaisia aitauksia 
mihinkään pystytellä.  Silloin ainoa keino on se, että osoitamme niille jostain näkymättömistä 
säilytyspaikan, joka varmaan on löydettävissä kaupungin maanomistuksista. Mutta se, että millä 
keinoilla ne trailerit sinne ajautuvat, onkin sitten toinen juttu.  
 
Yleisöstä täydennettiin: Sen verran muistan liikennesääntöjä, että traktorivetoiset trailerit eivät ole 
katsastus- eikä rekisterivelvollisia. Lähinnä niissä tulee eteen se, että ne ovat ylileveitä. Kyllä ne 
siirrettävissä on, eikä oikeastaan traktorilla vedettäessä voi sakotellakaan.  



 
 
Kalastajantilan katosteltan siirto  
 
Kerimäen yrittäjien edustaja: Esille tuotiin Kerimäen sirkuskentän kokonaisvaltainen suunnittelu. Siihen 
yksi ratkaisu löytyisi aika nopeastikin siirtämällä Kalastajatilalla oleva katosteltta Sirkuskentälle. Viime 
kesänä järjestettiin Puun ja ilon päivä, jonne tuli toistatuhatta henkeä. Siellä mietittiin, että teltta on 
hyvä, mutta se on kuitenkin vähän syrjässä ja todennäköisesti vähällä käytöllä.  
 
Yrittäjien kesken esimerkiksi teltan siirto ei todellakaan mikään hirveä ponnistus olisi, totta kai siihenkin 
tarvitaan konevoimaa. Yrittäjät olisivat valmiita teltan siirtoon. Teltta on runkorakenteinen. Varsinaisia 
perustuksia sille ei ole tehty, joten teltta on suhteellisen helppo siirtää. Paikallisilta yrityksiltä 
todennäköisesti löytyy siirtoon tarvittavia koneita.  
 
Se on suunniteltava niin, ettei teltta peitä parhaita maisemia tai ole ihan keskeisellä paikalla. Esimerkiksi 
kesäaikaan siellä voisi pitää konsertteja ja vaikka kuoro voisi käydä siellä harjoittelemassa.  Hyvällä säällä 
teltassa voisi pitää ihan kokouksia. Teltalle varmasti löytyisi paljon enemmän käyttöä verrattuna siihen, 
mitä sillä nyt on. Sirkuskenttä on kerta kaikkiaan keskeinen paikka. Jos pressukangas on sellainen, että 
se kestää talven, saataisiin teltasta ympärivuotinen. Täytyy tutkia myös se vaihtoehto, ettei pressua 
tarvitsisi ottaa pois talveksi.  
 
Vs. elinkeinojohtaja: Paikalliset toimijat miettivät myös, että sirkusteltan kangas olisi koko kesäajan 
paikallaan. Keväällä laitetaan päälle ja syksyllä otetaan pois. Kaupunkisuunnittelun kanssa yhdessä voisi 
teltalle paikan. Löytyisikö siihen resurssia, että kaupunkisuunnittelun kanssa yhdessä katsottaisiin 
teltalle paikka ja tarvittava luvitus? 
 
Tekninen johtaja vastaa: Tämä voidaan varmaankin käydä läpi kaavayksikön kanssa. Parhaiten selviää 
varmaankin kartan ääressä tai käymällä maastossa. Jossain vaiheessa kyllä. 
 
Kerimäen yrittäjät on aloitteen tekijä ja heidän kanssaan viedään asiaa eteenpäin. Toimenpide-esitys 
kirjataan kumppanuuspöydässä tulleisiin aloitteisiin.  
 
 
Harjumajan ladut 
 
Yleisöstä annettiin kiitosta liikuntatoimelle. Toivon, että hiihtoladut säilyvät talvella ennallaan.  Suuren 
suosion saanut Harjumajan latu on ollut hyvässä kunnossa. Käyttäjiä on ollut paljon ja maastollisesti latu 
sopii kaikille. Toivotaan, että näillä kiitoksilla se säilyy samanlaisena tulevina talvina.  
 
Vs. elinkeinojohtaja: Ei niin hyvää, etteikö voisi pikkuisen parantaa. Viime talvena tullut idea on siirtää 
jääladun lähtö Kirkkorannasta Kaivoportin eteen. Siinä ei ole kuin sadan metrin ero. 
Ulkopaikkakuntalaiset jättäisivät autot siihen ja lähtisivät hiihtokeskuksesta hiihtämään jääladulle ja 
Harjumäelle. Paikallisille yrittäjille tulisi mahdollisuus myydä siinä kahvia ym. Nyt autot jätetään 
Kirkkorantaan, eikä siellä ole mitään palveluita.  
 
Sivistystoimen johtaja: Edellä mainittu on suosittu latu. Viime talven hyvä lumitilanne mahdollisti myös 
jääladut. Kaupungin haasteena on se, että talvi venyi, energian hinta kasvoi ja tämän vuoden ladut on 
nyt ajettu ja määrärahaa loppuvuoteen ei enää ole. Toivottavasti päästään kuitenkin tämän vuoden 



puolella hiihtämään, latujen ajaminen on lumitilanteesta kiinni. Palataan toki tähän yhdyslatuun 
Kaivoportille.  
 
 

 
4. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset 

 
Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset kokonaisuudessaan ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla 
olevassa Kerimäen kumppanuuspöydän esityslistassa. 
  
 

4.1.  Telttakatos Kerimäen torille 
 
Puheenjohtaja totesi, että toimenpide-esitys kuulostaa yksinkertaiselta ja helposti toteutettavalta. Jos 
saataisiin edes rikkinäinen kangas vaihdettua uuteen. 
 
Tekninen johtaja vastasi, että asiasta on keskusteltu kaupungin puutarhurin kanssa. Kaupungin 
puutarhurin mukaan Savonlinnassa ei millään torilla ole kaupungin toimesta järjestetty telttakatoksia. 
Tämä telttakatos on Kerimäen kunnan aikainen jäänne.  
 
Tasapuolisuuden nimissä telttakatosta ei tulla kaupungin puolesta korjaamaan. Telttakatoksen 
uusiminen on tyypillinen kumppanuuspöytä juttu, jos aloitteellisuutta rakentaa uudet pöydät jonkun 
yhdistyksen tai muun toimesta löytyy. Muistaakseni Savonrannassa tehtiin niin, että joku yhdistys teki 
torille uudet myyntipöydät, niissä taisi olla katoksetkin. Vastaava toimintamalli saattaisi olla mahdollinen 
Kerimäellä. Kaupunki ei lähde näitä korjaamaan, tämä oli puutarhurin lauselma.  
 
Puheenjohtaja totesi, että kuka tahansa torilla toimivista yhdistyksistä voisi ottaa asiasta kopin 
selvittämällä paljonko uusi kangas maksaa ja sen jälkeen ottaa yhteyttä kumppanuuspöytään. 
Todennäköisesti uusi kangas pystyttäisiin kumppanuuspöydän käytettävissä olevista varoista 
hankkimaan.  
 
Esitykseen lisäyksenä yleisöstä todettiin, että torikahvitarjoilua pitäisi tukea, koska järjestöt saavat rahat 
lettujen ja kahvien myynnistä. Se tukee järjestöjen toimintaa. Sadeilmalla ihmiset eivät tule torille 
kastumaan. Kerimäen maa- ja kotitalousnaiset hoitavat asiaa, he jakavat vuorot järjestöille keväällä 
toukokuun alusta syyskuun loppuun. Torilta on kevään aikana kadonnut pöytiä ja niitä on viety muualle. 
Kesän aikana ainoastaan kolme pöytää oli käytössä. Pöytiä pitäisi olla sen verran, että sopisi istualtaan 
kahvin juomaan. Mökkiläiset ovat alkaneet käymään torilla, eikä ole hyvää mainosta, jos pöydät ovat 
hävinneet. Myyntikatokselle tarvittaisiin suorakaiteenmuotoinen pöytä, ettei tarvitse asvaltilla pitää 
kaikkia tarvikkeita. Järjestötoiminnan tukeminen kuuluu kaupungille.  
 
Puheenjohtaja totesi vielä, että tämä asia voisi olla toteutettavissa ja kumppanuuspöydät voisi 
sponsoroida uuden telttakatoksen hankinnassa.  
Vs. elinkeinojohtaja jatkoi, että etenkin ne käyttäjät, jotka torilla käytännössä toimivat, tietävät 
minkälaiset pöydät ja katos tarvitaan.  
 
Yleisöstä jatkettiin, että pöydässä pitäisi olla sellainen lappu, että tämä kuuluu Kerimäen torille, ei saa 
viedä muualle. Alussa pöytiä oli tarpeeksi, nyt niistä on ollut pula.  
 



Aloitteen tekijän yhteystiedot välitettiin kumppanuuspöydän sihteerille.  
 
Yleisöstä jatkettiin vielä keskustelua risukoista. Kehrääjäntiellä on sellaista ryteikköä, että ei talkoot riitä 
niiden raivaamiseen. Tarvitaan metsuri.   
 
Puheenjohtaja uskoi osaavansa vastata kaupungin puolesta toteamalla, että ei ole resurssia.  
 
 

4.2.  Vihreän siirtymän hankkeet, aurinkopuistot 
  
Vs. elinkeinojohtaja aloitti toteamalla, että energian hinnan kehittymisen johdosta aurinkosähkö ja 
tuulivoima on tällä hetkellä kuuma aihe.  Aurinkosähköstä on käyty yritysten kanssa keskustelua ja 
neuvotteluita. Kerimäen taajaman lähellä aurinkopuistolle soveltuvat alueet ovat peltoalueita, jotka 
ovat yksityisten maita. Tällä hetkellä alle 5 MV aurinkosähköpuistot voi saada Business Finlandilta tukea. 
Ne ovat kaupallisesti - ainakin näillä energian hinnoilla - erittäin järkeviä. Aurinkopuiston perustamisessa 
on oma prosessinsa ja se vaatii tietysti maanomistajan suosiollisuutta.  
 
Yritysten kanssa on keskusteltu siitä, että aurinkosähköpellon vuokrauksesta pystytään maksamaan 
samaa hintaa, mitä maksetaan myös peltokäyttöön vuokrauksesta, mutta ei paljon enempää. 
Aurinkopuistokäyttöön vuokrasuhde on pitkäaikainen, eikä sitä tarvitse uusia vuosittain. Sen sijaan 
puhutaan ainakin kymmenen vuoden vuokrasopimuksesta.  
 
Toinen asia on se, että liittymän sähköverkkoon täytyy olla sellainen, että linjat kestävät tuotetun sähkön 
syöttämisen verkostoon. Jos joudutaan tekemään pitkiä siirtolinjoja, se heikentää kannattavuutta.   
 
Kaupungissa on selvitetty potentiaalisia aurinkosähköalueita. Kerimäellä on potentiaalisia alueita 
aurinkopuistolle. Aurinkopuisto edellyttää yhteistyötä maanomistajien kanssa. Kerimäkeläisten 
maanomistajien kannattaa olla yhteydessä elinkeinopalveluihin jos aurinkosähköpuiston perustaminen 
kiinnostaa. Viiden MV aurinkosähköpuiston pystyy tekemään noin kuudesta kahdeksaan hehtaarin 
kokoiselle peltoalueelle.  
 
 

4.3.  Kerimäki-työryhmän perustaminen 
 
Vs. elinkeinojohtaja aloitti keskustelun esitykseen liittyen. Kerimäki-seuran puheenjohtaja on tehnyt 
arvokasta työtä Kerimäki-seurassa ja koonnut kerimäkeläisiä toimijoita ideariiheen. Ideoita ei Kerimäeltä 
puutu. Ideoita prosessoidaan kumppanuuspöydässä. Kun saamme prosessin kumppanuuspöydässä 
sujuvaksi ja toimimaan, esitetyt ideat päätyisivät poliittiseen arviointiin ja priorisointiin, jonka jälkeen 
käytettävissä olevien varojen mukaan toteutukseen. Toivon, että Kerimäki-seuran puheenjohtajan ja 
Kerimäki-seuran inspiraatio riittää edelleenkin ideamyllyn pyörittämiseen. Olen ollut useassa palaverissa 
Kerimäki-seuran kanssa pohtimassa Pääkannassa kehiteltyjen ideoiden eteenpäin viemistä. Uskon 
tähän yhteistyöhön. En ole minkään työryhmän perustamisen vastustaja, mielellään osallistun 
toimintaan, mutta näkisin, että kumppanuuspöydässä käsiteltäisiin näitä ideoita.  
 
Puheenjohtaja jatkoi ehdottamalla, että Kerimäki-seura ottaisi tästä asiasta kopin, koska heillä on 
ideatyöryhmä jo olemassa. Olemme vs.elinkeinojohtajan kanssa siellä jo molemmat käyneet. 
Tarvitseeko meidän erikseen enää uutta työryhmää nimetä. Kutsuttaisiin ideariiheen tarvittaessa myös 



tässä toimenpide-esityksessä mainittuja henkilöitä, jotka eivät ole siellä mahdollisesti aikaisemmin 
käyneet.  
 
Yleisön puheenvuorossa todettiin, että toimenpide-esityksessä on mainittu kuusi viisasta miestä, 
mahtuisihan joku nainenkin mukaan. Eihän Kerimäki-työryhmän perustamiseen ole mitään estettä. 
Tarvitseeko siihen välttämättä kumppanuuspöydän päätöstä? Edellyttäisi ehkä kuitenkin, että kaikki 
suunnitellussa työryhmässä nimetyt henkilöt olisivat fyysisesti läsnä. Pitäisi ehkä keskustella heidän 
kanssaan, ovatko he lähdössä. 
 
Puheenjohtaja vastasi, ettei kumppanuuspöydästä tarvitse erillistä päätöstä Kerimäki-työryhmän 
perustamiselle.  
 
Puheenjohtaja ja vs. elinkeinojohtaja ovat Kerimäki-seuraan yhteydessä ja sopivat asiasta. Työryhmän 
perustamiselle ei nähty estettä. 
 

 
4.4.  Lakkimäentien, Ropeenlammentien ja Harjutien päällystäminen 

 
Tekninen johtaja vastasi tulleeseen esitykseen.  Erillistä päällystysohjelmaa Kerimäelle, Punkaharjulle tai 
Savonrannalle ei ole olemassa. Kaupungissa on olemassa yksi päällystysohjelma ja yhdet rahat. Edetään 
sen mukaan, että missä on liikenteellisesti tai kunnossapidollisesti suurimmat tarpeet teiden 
päällystykseen. Nämä tiet tulevat aikanaan päällystysohjelmaan, kun kiireellisemmät kadut on 
päällystetty. Ei niitä mitenkään erikseen tarvitse hoputtaa.  
 
Meidän kunnossapitomestarit tietävät hyvin kaikki paikalliset olosuhteet ja tarpeet. He vastaavat 
katuverkoston kunnossapidosta ja heidän ohjeistuksen ja järjestyksen mukaan tämä etenee. Ainoa 
keino jouduttaa sorakatujen pintauksia on se, että saisimme merkittävästi lisää määrärahaa. 
Valitettavasti ei pystytä kiihdyttämään, jos ei määrärahaa merkittävästi lisätä tätä tahtia. Kärsivällisyyttä. 
Meillä on esimerkiksi Säämingin kuntaliitoksesta vuodelta -77 Säämingin alueella edelleen sorakatuja 
odottamassa vuoroaan. Että ei tässä mitään hätää ole, aikanaan ne tulee.  
 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
 
Yleisöstä ehdotettiin ensi kevään Kerimäen kumppanuuspöytää järjestettäväksi Pääkannassa. Myös 
savusauna luvattiin lämmittää. Jos niin saataisiin enemmän porukkaa paikalle kuin mitä nyt on.  
 
Puheenjohtaja totesi ehdotetun idean seuraavasta kokouspaikasta hyväksi. Aiemmin Kerimäen 
kumppanuuspöytä on pidetty Valtuustosalissa, mutta Pääkanta on vielä parempi vaihtoehto. Pääkanta 
on paikkana houkuttelevampi, jos kumppanuuspöytätapahtumaa rakentaisi niin, että se olisi 
kohtaamistapahtuma ihmisille.   
 
Pro Puruveden informaatio asiaa:  
 
Olemme murrosvaiheessa Puruveden vesien hoitoon liittyen. Freshabit -hanke on päättynyt syyskuun 
lopussa. Pro Puruvedellä on ollut hankevastuu tiedottamisesta Freshabit-hankkeen kautta ja viime 
perjantaina Pro Puruveden vastuu on siltä osin päättynyt. Pro Puruvedellä ei ole nyt vastuuta koko 
Puruveden vesien hoitoon liittyen eikä täällä toimivilla ole toisaalta myöskään velvoitetta tuoda vesien 



hoitoon liittyviä asioita Pro Puruvedelle. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa Puruvesi 
kokonaisuudesta kenelläkään ei ole kokonaistiedotusvastuuta.  
 
Vielä tärkeämpi asia on se, että Freshabit -hankkeessa hankeorganisaatio koordinoi melkein seitsemän 
vuoden ajan koko Puruveden vesien hoitoa. Viime perjantaista lähtien ei ole yhtään tahoa, jolla on 
velvoite koordinoida Puruveden vesien hoitoa. Etelä-Savon ELY-keskuksen johdolla ollaan selvittämässä, 
miten tulevaisuudessa vastuuorganisaatio pitkällä aikajänteellä rakennetaan - millä taholla on 
koordinointivastuu, mikä organisaatio hakee hankkeita, hallinnoi niitä ja minkälainen rooli eri toimijoilla 
on. Myös Savonlinnan kaupunki on tärkeässä roolissa, millä tavalla pitemmällä aikajänteellä loistavan 
alkuvaiheen saanut Puruveden vesienhoito saa erinomaisen hyvän jatkon. Pro Puruvettä arvostetaan 
kovasti.  
 
Vs. elinkeinojohtaja kommentoi Pro Puruveden esitystä. Hankkeet alkavat ja päättyvät, mutta 
käsittääkseni Pro Puruvesi on edelleenkin olemassa ja toimii ilman hanketta. Puruvesihän on useamman 
maakunnan alueella ja hallinto sekamelskaa riittää, ainut kenen kynnet on tässä koko Puruveden 
alueella on ELY-keskus. Pidetään asiaa myös kumppanuuspöytien puolesta esillä. Painotetaan 
kaupungille tämän tärkeyttä, että ollaan asiassa aktiivisia.   
 
Täyden palvelun postitoimisto Kerimäelle  
 
Yleisöstä tuotiin esille, että Posti Oy on poistanut kerimäkeläisiltä täyden palvelun postitoimiston. 
Toivoisin päättäjiltä ja Savonlinnan kaupungilta jyrkkää kannanottoa, että postipalvelut on saatettava 
näinkin isoon kyläkeskukseen kuin Kerimäelle. Postipalvelut toimivat pienemmissäkin kunnissa, kuten 
Savonrannalla ja Punkaharjulla. Nyt on vanha emäpitäjä syrjitty pois.  
 
Esitys täyden palvelun postitoimistosta Kerimäelle kirjataan ylös kumppanuuspöytien aloitteisiin ja 
viedään kannanottona asiaa eteenpäin. Postipalveluiden säilyminen on keskeinen asia.   
 
Puheenjohtaja muistutti, että koko kumppanuuspöytätoiminnasta itse kumppanuuspöytätilaisuudet 
ovat vain pieni osa. Näitä asioita käsitellään ja viedään eteenpäin paljon myös pöytien välillä. Jos tulee 
mitä tahansa ajatuksia tai kehittämisehdotuksia, vaatii ne rahaa tai ei, olkaa yhteyksissä suoraan minuun 
tai kumppanuuspöytien yhdyshenkilöön. Kaupungin sivuilta löytyy yhteystiedot. Ideoita ei tarvitse 
pantata näihin tilaisuuksiin asti, vaan saa olla yhteyksissä. Kuten huomattiin, niin tämä kaksi tuntia on 
lyhyt aika käydä asioita läpi vaikka paikan päällä ei ole edes iso porukka. Kevään kumppanuuspöydän 
ajankohta tulee tietoon myöhemmin. 
 
Vs.elinkeinojohtaja muistutti, että myös kaupungin viranhaltijoihin saa olla yhteyksissä.  
 
 

6. Kokouksen päätös  
 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 19.08.  


