
 
PUNKAHARJUN KUMPPANUUSPÖYTÄ 

 

Valtuustosali, Punkaharjutalo ja Teams 

18.10.2022 kello 17.00-19.00 

 
Puheenjohtaja: Veijo Laukkanen 

 
Kaupungin edustajat valtuustosalissa: -  
Kaupungin edustajat Teamsissa: Kaupunginjohtaja Janne Laine, tekninen johtaja Kari Tikkanen, 
sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen 
 
 
Sihteeri: Veera Riikonen 
Avustaja: Susanna Peura 

 
Tilaisuuteen osallistui valtuustosalissa: 10 henkilöä. 
Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta lisäksi 16 henkilöä.  

 
 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.  

 
2. Kaupunginjohtajan esitys 

 
 
Kaupungin johtaja piti kokouksen alussa lyhyen puheenvuoron, jossa hän mm. esitteli teknologiapuisto Nohevaa, 
kävi läpi koko kaupungin yleistä kehitystä sekä kaupungin nykyistä taloustilannetta ja siihen liittyviä tekijöitä.  
 
Kaupunginjohtajan esitys kumppanuuspöydille on luettavissa liitteenä kaupungin kotisivuilla.   
 
Puheenjohtaja kiitti kaupunginjohtajaa varsin positiivisesta katsauksesta alueeseemme. Puheenjohtaja lisäsi vielä, 
että Punkaharju on saanut Punkasalmelle uutta koulua rakennettaan ja Kesälahden tie on myös meille aika hyvä 
asia, se on saatu viimein päätökseen. 
 
 

3. Kevään 2022 aloitteiden tilanne 
  

Käytiin läpi keväällä 2022 kumppanuuspöytiin tulleiden aloitteiden tilanne. Erillinen taulukko kumppanuuspöytien 
muistioiden liitteenä toimitetaan kaupungin kotisivuille. Taulukkoa on täydennetty Punkaharjun 
kumppanuuspöydässä käydyn keskustelun perusteella.  
 
Keskustelun yhteydessä esiin tulleet muut asiat: 
 
Pitäjäkyltit teiden varsille, Punkaharju kartalle 
 
Kuntalainen: Haluaisin, että Punkaharju saataisiin takaisin kartalle, niin kartalle kuin maastoon. Ajelin Suomea 
viikon verran ja tein huomioita tien varsilta pitäjistä, kylistä ja maantien varren kylteistä. Siellä on hehtaarin 
kokoisia lakanoita: Saavutte X:n pitäjään, tämän kylän nimi on X, ja mitä hyvää täällä on, täällä on vaikka mitä. 
Meillä on valtatie 14 varressa Kerimäellä iso lakana. Kutosen varressa Uukuniemellä on hehtaarin kokoinen lakana. 
Meillä ei ole edes Punkaharjusta lähestymisteillä minkäänlaista tietoa. Jos sattuu ajamaan silmät ummessa siinä 
kohti, missä on tielaitoksen kyltti Punkaharjusta, niin ei yhtään tiedä mihin on tultu ja missä mennään. Tässäkin 
olisi hienoa, kun olisi, että saavutte Punkaharjun keskustaan ja täällä on tämmöistä ja tämmöistä löytyy, on 
puhtaasti paras paikka Suomen maassa. Tähän löytyisi varmaan yhteistoimintaa. Meillä on joku firmakin, joka 
haluaisi tuoda julki, että toimii tässä pitäjässä. Sieltäkin voisi löytyä rahaa lakanoihin. Kyläyhdistykset varmaankin 
haluaisivat tuoda jotain kylässä olevaa erikoista esille. Tässä voisi olla mahdollisuuksia. Nyt ei Punkaharjusta 
oikeastaan tiedä, kun autolla lähestytään. Junassa sentään konnari sanoo, että tullaan Punkaharjulle.  
 



Keskikaupungilla tuntuu menevän hirmu hyvin, Punkaharjulla vähän huonommin. Pitäjäyhdistyksen poikiakin 
tässä näyttää olevan paikalla. Minä olen ajatellut, että Punkaharjun keskustan pitäjäyhdistykselle kuuluisi 
sellainenkin rooli, se kokoaisi sivukylän yhdistysten henkilöitä esimerkiksi vuosikokoukseensa ja ajaisi näiden 
tuomia asioita kaupunkiin päin keskitetysti. Kokoaisi ja koordinoisi tätä hommaa. Tällaistakin olen ajatellut.  
Itä-Savo kirjoittaa menot ja meiningit palastalla, että Lusto on Lustontie 1, Savonlinna. Kirkko on täälläkin Kirkkotie 
10 Savonlinnassa. eikö tuota kumppanuusjohtaja Laukkasen auktoriteetilla saisi tällaistakin tekstiä muuttumaan, 
että ne olisivat Punkaharjulla? Lustot ja tämän tämmöiset. Punkaharjun uimahallikin on Savonlinnassa. Minusta 
tämä on ylenkatsomista sieltä keskeltä kylään päin.  
 
Kotitonttini vastapäätä on kaupungin maata, siellä seisoo palokunta talo ja Ystäväntupa Punkalotalo. Punkalotalon 
edessä nyppylällä seisoo korkea lipputanko, se on toistakymmentä metriä korkea. Monta kymmentä vuotta ja en 
ole ikinä nähnyt minkään väristä lippua siellä. Sekin olisi hirmu kiva, jos liputuspäivinä sinne Suomen siniristilippu 
vedettäisiin tankoon. Se näkyy kylän keskustassa hyvin sieltä pitkästä tangosta. Minun mielestäni palokunnan 
miehilläkin voisi olla kiireittensä keskellä aikaa vetäistä lippu tankoon ja illalla pois.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos painavasta ja asiallisesta puheenvuorosta. Nämä Punkaharju -kyltit, niistä on ollut puhetta 
aikaisemminkin. Asiaa olisi tienvarsille niitä saada. En tiedä onko minulla puheenjohtajana sitä auktoriteettia, 
mutta yritän viedä sanomaa eteenpäin.  
 
Kuntalainen: Kiitos viesteistä. Pitäjäkyltti tulee tämän illan aikana esille. Tervetuloa Punkaharjun pitäjäyhdistyksen 
yleiseen kokoukseen, kutsu on heitetty. Siellä on laitakaupungin muitakin yhdistyksiä, ei kun tervetuloa 
kokoukseen. Ollaan ilmoitettu, kaikki ovat tervetulleita sinne. Toivottaisiin, että saataisiin. Ollaan mietitty 
Pitäjäyhdistyksen oloaikana, että oltaisiin siinä äänitorvena mutta nykypäivänä on erittäin hankala saada ihmisiä 
saman pöydän ääreen. Yhdistyksiä ja seuroja olen muutenkin yrittänyt saada saman pöydän ääreen, esimerkiksi 
urheiluseurat voisi syksyllä katsoa harjoitushommat ja muut, ettei ole päällekkäisyyksiä. Liputushommaan, siellä 
kun on Savonlinnan kaupungin päättäjiä, niin liputus kuuluu Savonlinnan kaupungille Savonlinnan kaupungin 
kiinteistöissä. Pistäkää se liputushomma kuntoon.  
 
Kaupunginjohtaja: Kyltti ajatus on hyvä, niitähän näkee hyvin paljon. Varmaan mittakaavaltaan on juuri sopiva 
kumppanuuspöytien puheenjohtajien katsottavaksi, kumppanuuspöydille varatusta määrärahasta. Toki 
kannattaa aina muistaa Leader- rahoitusmahdollisuus, joka on Punkaharjun alueella käytettävissä. Minun 
mielestäni kannattaa pitää sitä, Punkaharju ei ole mihinkään hävinnyt ja se on erittäin tunnettu, positiivinen, 
myönteinen asia, tärkeä merkitys myös paikalliselle identiteetille. Nämä olisi hyvä katsoa kumppanuuspöytien 
puheenjohtajien keskuudessa laajempanakin asiana, näitä muitakin alueita koskien.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos, otetaan puheenjohtajien palaverissa tämä asia tapetille. 
 
Kuntalainen: Olen pettynyt tähän kokoukseen. Kerran ollaan kumppanuuskokouksessa, olisi kaupungin 
virkamiehien olla täällä meidän kanssa keskustelemassa paremmin. Ei tämä ole kunnon kokous, että tuosta vaan 
haastellaan (etänä Teamsin välityksellä). Siitä olen pettynyt. Toisekseen, en tiedä mihin kuuluu, mutta en voi olla 
sanomatta. Meillä on lapsikylä tyhjänä. On sellaisia lapsia, jotka tarvitsevat kotia. Miksi Savonlinnan kaupunki on 
sellainen, että tänne ei kelpaa sotalapset suojaan? Vielä suurempi asia, joka ei ole yksinomaan meidän, vaan myös 
kaupungin asia. Tuo entinen linja-autoasema on sellainen, jota ei pidä laskea rapistumaan vaan siihen pitäisi saada 
toimintaa. Se on Punkaharjun asia, mutta kaupunki on osana. Kerta ollaan osa kaupunkia, niin kaupunki ei saa 
unohtaa tällaisia asioita.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos, siitä virkamiehille kaupunkiin terveisiä, että kun näitä kokouksia pidetään, niin olisi kiva, että 
olisitte täällä fyysisesti läsnä. Näin tämä homma toimii kuuloetäisyydelläkin, mutta aina se fyysisyys olisi tärkeätä.  
 
Kaupunginjohtaja: Ymmärrän hyvin, pahoittelut, että ei päästy fyysisesti paikan päälle. Olin tuossa kokouksessa ja 
oli vielä toinenkin kokous, mutta toki aina pyritään tulemaan paikalle. Onhan se aina vähän eri asia katsella 
ruudusta, se on eläväisempää olla paikan päällä. Toinen asia, nämä sotalapset. Me ollaan otettu Ukrainasta 
pakolaisia. Me oltiin hyvin nopeita siinä, päätettiin tehdä jo seuraavalla viikolla, kun tehtiin päätöksiä. Meille on 
tullut Ukrainasta näitä sota pakolaisia. Tokihan he ovat hyvin asettautuneet ja taitaa olla iso osa töissäkin. En ole 
varma määrästä, suuruusluokka on 250. Kyllä meillä on otettu ja toki mielellään otetaan ja toki Punkaharjullekin 
varmaan sijoittautuvat. Kiitos palautteesta.  
 
Puheenjohtaja: Linja-autoasemasta vielä sen verran, että se on käsittääkseni yksityisen tai jonkun firman 



omistuksessa tällä hetkellä, että kaupungilla ei siinä varmaan kovin isoa roolia juuri nyt ole. En sen enempää tiedä 
asiasta, mutta olen sen verran kuullut, että omistaja on vaihtunut. 
 
Junaliikenne välillä Parikkala-Savonlinna, Putikon asema 
 
Kaupunginjohtaja: VR:n toimitusjohtajaa ollaan tavattu kerran parissa vuodessa, jopa vuosittain. Nyt VR:n 
toimitusjohtaja on vaihtunut. Siinä se vastaus on ollut, kaupungin näkökulma olisi se, että kehitettäisiin tätä 
lähiliikenteenä, radan ympärillä on asutuskeskuksia miksi ihmeessä siinä ei lyötäisi kahta kärpästä samalla iskulla, 
että se palvelisi lähiliikennettä myöskin. Se on VR:llä pitkässä juoksussa. Siinä on ollut investointeja ja me ollaan 
kaupunkina oltu jopa niihin valmiita menemään mukaan. Katsotaan kun päästään uuden toimitusjohtajan kanssa, 
VR yhteistyö on siinä tärkeä, koska hehän sen loppupeleissä päättää. Kyllä tätä asiaa viedään eteenpäin, mutta 
pitkässä juoksussa se näyttää olevan. Kymmenkunta vuotta tämä on tainnut olla Savonlinnan kaupungin 
agendalla. Ei olla toivoa heitetty, kyllä siinä mahdollisuuksia on. Meillä on tavoitteena sähköistää tämä väli ja 
tietysti saada Laitaatsillan ratasilta palautettua. Siitä on aikoinaan selvityksiä tehty ja todettu jopa kannattavaksi, 
se henkilöliikenne Savonlinna – Pieksämäki välillä. Sehän olisi hyvä myös Punkaharjun osalta, että aukenisi länteen, 
Kuopion suuntaan yhteys. Tätä viedään eteenpäin.   
 
Kuntalainen: Kiskobusseissa ei ole ollenkaan rahastajaa Parikkala Savonlinna välillä. Sinne voi kukin 
urheiluhenkinen mennä istumaan, eikä mistään tarvitse kysellä lippuja tällä välillä. Jos joku kenellä ei ole nettiä 
käytettävissä haluaisi siinä matkustaa, on hän ihan ummessa sillä matkalippua ei saa mistään. Sanotaan, että R-
kioski palvelee, mene sinne. Se on Parikkalan keskustassa ja Savonlinnassa, Kerimäelläkin kohta. Tänne pitäisi 
saada lipunmyyntipiste. Onhan niitä automaatteja, mutta osaako meidän mummot ja vaarit käyttää niitä sitten. 
Onko lipunmyyntiä yhtä mahdotonta saada tälle kylälle, kuin junaa pysähtymään Putikossa. Yksinkertainen asia, 
mutta tuntuu olevan vaikea toteuttaa.  
 
Puheenjohtaja: Olisiko se näille mammoille ja papoille se urheiluhenki sitten.  
 
Kuntalainen: Yhteen aikaan sanottiin, että ei ole aikaa Putikossa pysähtyä. Kun juna tulee, ei sillä mikään kiire ole. 
Kyllä sillä olisi aikaa Putikossa pysähtyä. Ei ajasta ole ainakaan kiinni, jostain muusta se on.  
 
Kuntalainen: Junaliikenne pitäisi ottaa ihan valtakunnallisesti isoksi kehityshankkeeksi, tulevaisuus on junissa. 
Niihin pitäisi panostaa laajemminkin. Twitterissä on erilaisia ryhmiä, jotka ajavat liikenteen kehitysasioita. On 
typerää, kun meillä on tuollainen rata, joka on alikäytössä. Se voisi olla paljon tehokkaammassakin käytössä. 
Etenkin nyt, kun maailman tilanne on mikä on, olisihan se järkevää saada kunnon junayhteys täältä Punkaharjulta 
länsirannikolle ja Ruotsiin. Se Pieksämäen rataosuus auki ja niin edespäin. Se on tulevaisuutta. Nopeisiin juniin 
pitää panostaa.  
 
Paikalla olija kysyi Parikkala Pieksämäki junayhteyden tilanteesta.  
 
Kaupunginjohtaja: Se on sillä lailla nyt, kun tämä on sitkeätä hommaa. Nyt tässä itäisen Suomen alueella ollaan 
tekemässä rataselvitystä. Siinä on mukana myös tämä Parikkala-Pieksämäki väli. Nyt myöskin se tarkastellaan. 
Edellinen tarkastelu tehtiin viisi kuusi vuotta sitten itärata neuvottelukunnan toimesta. Siinä haasteena oli se, kun 
investointikannatuslaskelmissa lasketaan se ratasillan investointi siihen sekä raideliikenteen palauttamiseen 
liittyvä investointi siihen lisäksi niin se hyötykustannuslaskelma silloin jäi alle puolikkaan verran. Onhan niitä 
toteutettu alle puolikkaankin verran hyötykustannuslaskelmalla olevia yhteyksiä silloin kun on katsottu, että niillä 
on strategista merkitystä. Nyt hyvin tärkeätä olisi teollisuuden tarpeet ja sitten toinen on tämä henkilöliikenne. 
2011 tehtiin henkilöliikenneselvitys Savonlinna – Pieksämäki, se osoitti, että siellä olisi ollut noin 50 000 – 60 000 
liikkujan potentiaali. Mutta se sitten jäi odottamaan tätä raideyhteyttä ja harmillisesti putosi taas pois, kun 
teollisuus ei sitä käyttänyt. On monia tekijöitä, jotka mielestäni puoltaa sitä Savonlinna – Pieksämäki välisen 
raideyhteyden ja koko raideyvälin sähköistämistä joka huomattavasti pudottaisi kustannuksia. Jos olisi sähkö, se 
voisi luoda edellytyksiä teollisuuden kannattaville kuljetuksille. Kyllä itse uskon, että tämä raide vahvistuu. Tätä 
pitää yrittää sitkeästi viedä ja määrätietoisesti argumentoida VR:n suuntaan, että kehitettäisiin tätä tällaisena 
lähijuna, paikallisjunayhteytenä taajamien ja asutuskeskusten välillä.  
 
Puheenjohtaja: Sen verran itse kommentoisin, että erään ikäihmisen kanssa juttelin, Retretin pysäkki muun 
muassa on sen verran kalteva paikka junalle, se on toiseen suuntaan kallellaan, kun pysäkki on toisella puolella. 



Hän ei uskalla siitä nousta junan kyytiin, hän ei pysty harppaamaan sitä väliä siitä. Laitureihin pitäisi kiinnittää 
huomiota, että ne olisivat kaikkien käytössä, eikä vaan norjajalkaisten.  
 
 

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

4.1.  Kyläraitin Kierroksen loppuun saattaminen 
  
Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen edustaja taustoitti esitystä: Kylänraitin kierros toteutettiin vuonna 2021, 
tavoitteena saada kierrokselle 20 kohdetta. Saimme silloin kumppanuuspöydästä rahaa ja kulttuuriseuralta 330 
euroa englannin kieliseen käännökseen. Kierros sisältää myös mobiilisovelluksen, jossa on kartta, äänitiedosto, 
laajempi kuvasto ja tekstit. Uupumaan jäi 6-7 kohdetta. Toteutunut osuus on maksanut 170 euroa. 
Mainostoimisto Grafical teki mobiilisovelluksen, Savonlinnan mainostoimisto painoi ja muut työt tehtiin talkoilla. 
Nyt tavoitteena olisi saada kierros saada valmiiksi. Jos saataisiin kumppanuuspöydältä haettu avustus 1000 euroa 
niin kierros saataisiin loppuun.  
 
Kierroksesta jäi aika oleellisia kohteita pois Vesalaisen niemestä sekä Koivikko ja Pappila. Myös joitakin tiettyjen 
vuosikymmenten asuinalueita, jotka pohjautuvat kulttuuriselvityksen tekstiin. Kolmen kuukauden viimeiset 
latausluvut olivat lähemmäs 400 latausta, latauslukuja pystyy seuraamaan. Olen tehnyt kierroksesta PowerPoint-
esityksen, joka on esitetty parissa paikassa ja tilaisuudessa, myös kansainväliselle ryhmälle, joka oli täällä keväällä. 
En tiedä kävivätkö he myös kulkemassa kierroksen.  
 
Lisäosat ovat QR-koodin takana. Fyysinen taulu kylällä on vain pieni osa kokonaisuutta. Kun olen käynyt 
PowerPoint -esityksiä pitämässä, on myös ladattu QR-koodia ja harjoiteltu sen käyttöä yhdessä. Olemme käyneet 
käytännössä niissä kohteissa ihmisten kanssa ja katsottu miten se toimii.  
 
Puheenjohtaja: On hyvä, että siinä on seuranta ja nähdään, että se on tarpeellinen palvelu.  
 
Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen edustaja kertoi, että seurannasta näkyy myös latausten päivämäärät ja missä 
kohteessa on ladattu eniten. Lataukset painottuvat viikonloppuihin ja kesäaikaan. 
 
Paikan päällä kommentoitiin esitystä: Kun olin aseman pehtoorina, meillä oli vielä silloin odotussalissa vanha, 
kestävä ja peltinen Punkasalmen aseman nimikyltti. Teetin sen alle selityksen, tämän aseman nimi oli siihen 
ja siihen nimenvaihtoon saakka Punkasalmi, kunnes se muutettiin. Otin kyltin talteen, kun jäin eläkkeelle. 
Annoin molemmat taulut eteenpäin aseman uudelle omistajalle, kun asema hänelle myytiin. Saatesanoiksi 
annoin, että kiinnittää taulun esimerkiksi makasiinin seinään. Mutta ei sitä ole kyllä näkynyt. Kyselepä sitä 
kylttiä ja käske kiinnittää se makasiinin seinään.  
 
Puheenjohtaja: Avustushakemuksia käsitellään puheenjohtajien keskuudessa ja tietysti meillä avustettavaa 
on tuon torin tiimoilta täällä. Katsotaan, miten rahaa riittää ja mikä on tärkeysjärjestys.  
 
Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen edustaja: Lisään vielä, että tuohon on olemassa voimassa oleva tarjous 
mainostoimisto Graficalilta. Englanninkielisessä osassa on vähän turhan paljon materiaalia.  

 
 

4.2.  Tapahtuma-avustusten määräraha 
 
Punkaharjun pitäjäyhdistyksen puheenjohtaja avasi esityksen taustaa: Kesäkuussa pidettiin Punkaharjun 



Kesäraitti. Lokakuuhun mennessä piti jättää alle 5000 euron avustushakemukset. Luvattiin, että tammikuussa 
saadaan päätös. Päätös saatiin 19.4. Siihen kahden viikon valitusaika, jolloin oli jo 2.5. Tapahtuma järjestettiin 
2.6. Ihan järjetöntä byrokratian pyörittämistä on jo siinä, että saadaan tieto rahoituksesta. Elettiin löysässä 
hirressä 2.5. saakka, että pystytään sanomaan, järjestetäänkö tapahtuma.  
 
Olisi tietty korvamerkitty raha maksuttomiin koko perheen tapahtumiin. Kumppanuuspöytä olisi se jakaja, 
saataisiin päätökset mahdollisimman äkkiä. Kumppanuuspöydille X summa rahaa, ne jakavat sen 
maksuttomiin tapahtumiin. Saataisiin se tieto jo tammikuun aikana, että meillä olisi aikaa järjestää 
tapahtuma. Koska kuka on järjestänyt tapahtumia tietää, että pitäisi olla pikkuisen enemmän aikaan kuin se 
kaksi kuukautta hakuaikaa. Koska periaatteessa nämä tapahtuman viralliset lupahommat vievät jo vähintään 
kuukauden. Sen takia haluaisin, että nämä avustukset otettaisiin pois ja kumppanuuspöydille rahakirstun 
avain tähän.  
 
Kuntalainen: Tämä on erittäin kannatettava ajatus. Silloin aikoinaan, kun oli aluejohtokunta, jolla oli oma 
budjetti, mielestäni tämä pelitti todella loistavasti. Ihmiset olivat täällä koko ajan, joten pystyttiin 
keskustelemaan. Keskustelu toimi äärimmäisen hyvin. Aluejohtokunnalla oli rahasumma mitä he pystyivät 
jakamaan. Nyt nämä ilmeisesti menevät elinkeinojaoston kautta, missä on muutenkin ihan älytön määrä 
päätettävää, mikä ei välttämättä kuuluisi olla siellä. Mielestäni tämä olisi todella fiksua toiminta. 
Kumppanuuspöydille X euroa, jonka he jakavat sitten hakemuksia vastaan.  
 
Puheenjohtaja: Minun mielestä mikään ei ole niin mukavaa, kuin jakaa rahaa! Kun vain olisi mitä jakaa.  
 
Elinkeinojaoston puheenjohtaja: Kommentoin esityksiä elinkeinojaoston puheenjohtajana ja aikaisempana 
Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtajana. Ensinnäkin tuohon viimeksi esitettyyn asiaan. Se on 
todella juuri noin, kuten pitäjäyhdistyksen puheenjohtaja sanoi. Nyt on tehty aivan ehdottomasti sellainen 
päätös, että avustusten käsittely on nopeampaa ja pysytään aikataulussa. Sitten pikkaisen viiveellä meillä 
ylipäätään tämä erilaisten avustusten myöntäminen keskittyy elinkeinotoimessa perustettavaan 
tapahtumayksikköön. Se on vähän työnalla vielä, mutta rekrytointi on kuitenkin jo käynnissä. Siinä saataisiin 
sellaista kokonaisnäkemystä ja pysyttäisiin aikatauluissa. Aivan aiheellista kommenttia, mitä tuli tuossa äsken 
avustusten päätöksestä.  
 
Mitä puheenjohtaja tuossa aiemmin kertoi, Retretin seisakkeella junan tuleminen ja lähteminen on vähän 
haasteellista. Satun tietämään sen paikan hyvin. Siitä on tehty valituksia. Me ketkä ollaan liikuttu junassa, 
junan kuulutushan varoittaa siitä, että se rako on poikkeuksellisen suuri. Junan liikkuminen on siinä pikkaisen 
haasteellista, ei nyt ehkä vaarallista.  
 
Tarkoituksella jätin tämän puheenvuoron aika loppuun. Aikaisempiin puheenvuoroihin halusin kommentoida 
lähinnä kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan tueksi.  Savonlinna on näkemyksellinen - Punkaharjulla on 
erinomainen mahdollisuus menestyä edelleen osana Savonlinnaa jatkossakin, kun otetaan huomioon meidän 
elinkeinorakenne, työpaikkaomavaraisuus ja esimerkiksi kaikki matkailun kehittämiseen sisältyvät 
mahdollisuudet, luontoarvot ja seikat.  
 
Näihin pöytäasioihin - on todella hienoa, että Punkaharjun pöydässä aktiivisuus säilyy.  Se on todella tärkeää, 
kuten kaupunginjohtajakin moneen otteeseen mainitsi. Mielestäni on erittäin oikeita asioita, joita teiltä, siis 
meiltä kaikilta kuntalaisilta on tullut toteutettavaksi.  Toivon, että se aktiivisuus jatkuu, nimenomaan nyt 
päätöksentekijän ominaisuudessa näitä mietiskelen. 
 
Otan muutaman esimerkin. Puheenjohtaja toi esille, muun muassa torialueen kehittäminen jatkuu, se on 
erittäin tärkeä asia, koska tori palvelee niin isoa joukkoa. Sumpunlahti, joka on minulle erittäin tuttu.  Teille 
kaikille voin sanoa, että tässä kuluneena vuonna jo matkailutoimijatkin ovat pystyneet hyödyntämään sitä, 
kun sitä nyt ollaan laitettu kuntoon. Siellä on nyt tämä rakoliiteri asia kuten puheenjohtaja kertoi ja onko 
mahdollisesti tulossa vielä jotain muutenkin. Hyviä ovat myös nuo uudetkin esitykset, en osaa niitä heti 



analysoida sen tarkemmin, mutta ne tulevat sitten aikanaan pöydälle.  
 
Totta kai me elinkeinojaostossa katsomme tarkkaan avustettavat kohteet. Muistelisin kyllä näin, että ei ole 
taidettu kertaakaan puuttua kumppanuuspöytien puheenjohtajien esityksiin, kun he yhdessä katsovat kaikki läpi. 
Ne ovat olleet todella asiallisia ja kriteerit täyttäviä. Toki siinäkin se tietty budjettiraami on kehyksenä. Tällä 
puheenvuorolla vaan halusin sanoa sen, että ollaan ja olkaa aktiivisia, aktiivisuus on tärkeätä, on äärettömän hieno 
lähidemokratian muoto. Valmistelkaa esityksiä hyvin puheenjohtajien johdolla. Sellaisia, joista olisi 
mahdollisimman monelle hyötyä, asuin- ja elinympäristön virkistykseen ja jos siitä vielä on liiketaloudellista 
merkitystä niin meidän päätöksentekijöiden on kyllä helppo tehdä sitten päätöksiä.  
 
Puheenjohtaja: Kun sivusit tuota Sumpunlahtea, se ei ole vielä opasteiden osalta valmis. Käsittääkseni opasteet 
on luvannut vapaa-aikatoimi sinne järjestää. Ne kyllä tulisi pikaisesti, ainakin ensi kesäksi saada sinne kuntoon. En 
tiedä, mikä siinä on ongelma ollut, että tänä kesänä mentiin vielä ilman uusia opasteita. Tapahtuma-avustusten 
määrärahasta, kyllä me kaikki kumppanuuspöytien puheenjohtajat oltaisiin tähän varmasti yhtymässä, voisin näin 
kuvitella. Mielellään tätä rahaa otettaisiin lisää, mutta se on sitten kaupungin päättäjien asia, mitä he meille 
myöntävät. Kumppanuuspöytien budjetti on suuruusluokaltaan 30 000 – 40 000 euroa, siellä pyöritään.  
 
Elinkeinojaoston puheenjohtaja: Tänä vuonna on yhteensä käytössä 42 000 euroa, koska tälle vuodelle on 
vahvistettu 10 000 euroa lisämäärärahaa. Tälle vuodelle on yhteensä käytössä 42 000 euroa, josta osa, eli kevään 
kierros on käytetty. Suuruusluokkana 15 000 euroa on käytetty. Kyllä siellä rahaa on hyville esityksille ja äsken 
mainituille kriteereille.  
 

4.3.  Pitäjätermin käyttäminen 
 
Pitäjäyhdistyksen puheenjohtaja: Tämä asia on ollut esillä jo silloin kun Punkaharjun pitäjäyhdistys 
perustettiin. Tämä asia on ollut kaupungilla esillä jo silloin.  Näkyykö tämä pöytäkirjoissa, vai onko se haudattu 
asia. Tämä pitäisi ehdottomaksi toteuttaa. Olisi se hienoa tulla Savonlinnan alueellekin, jos nähtäisiin, 
Punkaharjun pitäjä. Ja näinhän se pitäisi olla. Ei saa unohtaa, vaikka ollaan Savonlinnaan liitytty, meillä ei ole 
nämä pitäjät mihinkään hävinneet. Pidän itseäni edelleen punkaharjulaisena, vaikka ollaan Savonlinnaan 
liitytty. Sen takia pidän tärkeänä pitäjä-termin käyttämistä. Kuten esimerkkinä, vieruskunnissahan tämä on 
käytössä. Miksi tämä niin vaikeata voi olla Savonlinnan seudulla käyttää.  
 
Kuntalainen: Minä olin paikalla, kun pitäjäyhdistystä perustettiin, muistan kun Paavo Leinonen käytti 
vankkoja puheenvuoroja siitä, että yleensä ottaen tämän yhdistyksen nimeksi tuli pitäjäyhdistys, 
nimenomaan tästä näkövinkkelistä. Kyllä Punkaharju on jo niin pitkältä ajalta ja kulttuurihistoriallisesti niin 
arvokas asia, että kyllähän se nyt täytyisi näkyä. Onhan se ihan hullutusta, että meillä lukee Savonlinna 
esimerkiksi tuolla Savonrannalla, Heinäveden ja entisen Savonrannan kunnan rajalla. Ei saisi missään 
tapauksessa, se on niin arvokasta historiaa ja mennyttä aikaa, että ne täysisi suorastaan nostaa ylös eikä 
painaa alas. Punkaharju kartalle ja Savonranta kartalle, samalla tavalla nämä kaikki entisen pitäjät, ihan 
ehdottomasti.  
 
Puheenjohtaja: Tästä ollaan melko lailla yhtä mieltä ja ymmärsin kaupunginjohtajan antaneen vähän 
lupausta, eli puheenjohtajat kokouksessaan voisi sitten tätä pitäjäkyltti asiaa käydä läpi.  
 
Kaupunginjohtaja: Joo se juuri näin, ei tälle mitään estettä ole. Se on hyvä, jos katsoo kokonaisuutta 
kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokouksessa.  
 
Puheenjohtaja: Eli sitten jatkossa voitte moitteet osoittaa suoraan.  
 

 
4.4.  Ilmoitustaulun ja opasteiden ajantasaistaminen, Sorvanlahden heinien niittäminen 

 



Punkaharjun pitäjäyhdistyksen puheenjohtaja: Sorvanlahden hienien niittämisestä Punkaharjun 
pitäjäyhdistys heittää pallon jollekin muulle. Olemme tehneet kartoitukset ja ne annetaan käyttöön, jos joku 
vaan ottaa heinien niittämisen projektin tehtäväkseen. Siinä on tehty luontokartoitus. Jonkun pitää alkaa 
vetämään projektia. Se on niin iso homma, että meiltä pitäjäyhdistykseltä loppuu rahkeet. 
 
Paikalla olleet kuntalaiset jatkoivat keskustelua puheenvuoroilla. Ehdotettiin, että jos joku ottaa pallon 
haltuun, Pro Puruveden toimet on muuttumassa toisen tyyppisiksi sen takia, että EU-rahoitus päättyi 
syyskuun lopussa. Koko yhdistys hakee uusia toimintamalleja ja sen takia siinä voisi olla sauma.  
 
Puheenjohtaja: Tässä on myös kaksi muuta juttua, eli ilmoitustaulun ajan tasalla pitäminen ja vanhojen 
opastekylttien poistaminen. Tämä varmaan olisi kaupungin teknisen puolen asia. Kommentoitteko kaupungin 
suunnalta? 
 
Tekninen johtaja: Ilmoitustauluista on puhuttu niin kauan kuin kumppanuuspöytiä on ollut. Yhä edelleen, 
ilmoitustaulut eivät kuulu kaupungille. Kaupunki on poistanut huonokuntoisia ilmoitustauluja jo 
vaaratilanteidenkin takia. Me olemme antaneet elinkeinotoimen ja kumppanuuspöytien puheenjohtajien 
kautta useaan kertaan ohjeet siitä, miten väylävirastosta pitää hakea luvat. ELY-keskuksella on selkeät 
nettisivut, mistä luvat uusiin ilmoituksiin haetaan.  Kaupunki ei rupea ylläpitämään mitään ilmoituksia. Ne 
ovat paikallisen yrittäjäyhdistyksen, kyläyhdistyksen tai muun yhdistyksen heiniä. Ilmoitukset eivät pysy ajan 
tasalla, jos ne tulevat kaupungin toimeksi. Meillä ei ole tähän henkilökuntaa, ei määrärahoja. Yhtä vähän, 
kuin tämä niittäminen oli tässä, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia keskustan alueen ulkopuolisiin 
hankkeisiin käytännössä osallistua mitenkään. Tämä on myös talousarvio kysymys. Tätä on käsitelty niin 
monta kertaa, että mielelläni odottaisin, että yrittäjäyhdistys tai paikallisyhdistys tarttuisi annettuihin 
neuvoihin, joita on jaettu kaikkia mahdollisia kanavia pitkin ja se ohje on löydettävissä ELY-keskuksen 
nettisivuilta, miten haetaan luvat maanteiden varsille laitettaviin, niin pitäjäkyltteihin kuin mihin tahansa 
muihinkin kyltteihin.  
 
 Puheenjohtaja totesi, että kädenvääntö tästä jatkuu.  
 
Kuntalainen: Ilmoitustaululla tarkoitetaan ilmeisesti tuota vanerista ilmoitustaulua, joka tuossa tien varrella 
on Kauppakadulla. Vanhat opastekyltit on poistettu. Ymmärtääkseni Punkaharjun matkailu on hommannut 
uudet opastuskyltit, mutta tolpat on viety pois ja heillä ei ole paikkaa mihin opastekyltit voisi ripustaa. Olen 
tästä sivumennen kuullut ja nähnyt keskustelua.  
 
Puheenjohtaja: Tässä ei ihan tarkkaan tiedetä, onko kyseessä ilmoitustaulu, joka on keskustassa vai onko se 
joku opastaulu tien varrella.  
 
Kuntalainen: Että Savonlinnan nimi jäisi pois, pitäisikö se jossakin instanssissa käydä läpi vai riittääkö että 
sanomalehteen ilmoitetaan, että Retretti on Punkaharjulla ja kirkko on Punkaharjulla. Kaikki mikä 
Punkaharjulla tapahtuu, on Punkaharjulla eikä Savonlinnassa. Tämä on matkailijan hämäämistä. Eihän ne 
löydä, jos lähtevät etsimään, se jää näkemättä monelle. Matkailija lähtevät pois.  
 
Puheenjohtaja: Ymmärrän kyllä. Iäkkäämmät ihmiset, jotka ovat täällä syntyneet ja ikänsä eläneet, tämä on 
ihan ymmärrettävä ajatus. Itsekin tykkään Punkaharjua tuoda esille joka paikassa. Mutta nyt tietysti osa 
meidän sukupolvesta syntyy jo Savonlinnaan ja se pikkuhiljaa identiteetti väistyy. Kun saataisiin kylttiasia 
kuntoon pitäjienrajoille, niin se olisi hyvä.  
 
Kuntalainen: Minulle kävi korvaan teknisen johtajan lausuma, että me emme ehdi keskustan ulkopuolelle 
tekemään näitä juttuja. Tekeekö kaupunki näitä ilmoitustauluja ja opastekylttejä keskustassa? 
 
Tekninen johtaja: Tämä on harvinaisen tasapuolista, niitä ei tehdä missään.  
 



Kuntalainen: Särähti korvaan, että virkamiehiltä heitetään, että resurssit eivät riitä kaupungin ulkopuolelle. 
Toivoisin näiltä meidän päättäjiltä, että resursseja olisi hoitamaan asioita myös kaupungin syrjäkylillä. Aina 
on käyty kädenvääntöä, niin pitkään kuin olen ollut kumppanuuspöydissä mukana. Aina sanotan, että 
resurssit ei riitä syrjäkylille. Ensin kehutaan Punkaharjua ja miten paljon ollaan tuotu Savonlinnaan.  Sitten 
kuitenkin sanotaan, että resurssit ei riitä hoitaa asioita. Toivoisin päättäjiltä, että syrjäkylätkin otetaan 
huomioon eikä lakaista meitä maton alle.  
 
Kuntalainen: Haluan vielä yhtyä esitettyyn toiveeseen, että Kirkkotie 10 Punkaharju, tai Kauppatie 14. Laitoin 
Itä-Savoon syyskokouksen ilmoituksen ja pistän siihen, että Kauppatie 14. Sinne automaattisesti tulee 
Savonlinna. Meillä on hallituksen jäseniä Savonlinnan keskustasta ja Punkaharjulta. Kyllä se on aika 
hullutusta, että siellä ei voi olla sitä Punkaharjua. Olkoonkin, että uudet sukupolvet kasvavat tietoisuuteen 
Savonlinnasta, mutta kyllä se on harhaanjohtavaa.  
 
Puheenjohtaja: Terveiset menivät varmasti perille niin lehdistöön kuin kaupungin virkamiehille. Ei unohdeta 
meitä liitoskuntia.  
 
 

4.5.  Putikon alueen kyläyhdistys esittää:  
 

Venerampin kunnostus 2000 € 
 

Putikon alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Meillä on tuo veneramppi, joka näkyy esityksen kuvassa. 
Veneramppi on suht kapea ja jyrkkä, sen takia se vaatisi kunnostusta. Tämä oli jo kevään esityksessä, silloin 
ei mitään euromääriä ollut asiasta esillä.  Nyt on pyydetty betonifirmalta tarjous. Hinta riippuu siitä, kuinka 
paljon betonia ramppiin menee, hinta on 2000 euron luokassa. Tarvitaan siihen toki puutavaraa myös. 2000 
eurolla uskomme selviämämme kunnostuksesta, jos sellainen raha siihen saadaan.  
 
Tarvetta lisää oikeastaan se, että sahan tontilla sijaitsee toinen ramppi, jossa ihmiset ovat isommalla ja 
veneellä laskua ja nostoa tekevät. Ramppi jää nyt aidan sisäpuolelle. Sinne ei pääse sitten kuin ne, kenellä on 
kulkuoikeudet. Sen takia ajatellaan, että tälle meidän yleisellä alueella olevalle rampille tulee enemmän 
käyttöä. Siihen on isomman veneen kanssa hankala mennä tällä hetkellä.  
 
Puheenjohtaja: Kevään pöydässä eri asia oli tämä lasten uimaranta ja laiturin ponttoonin hankinta, 1000 
euroa meni Putikon alueelle. Tämä on uutta asiaa ja käsitellään tulevassa puheenjohtajien kokouksessa. 
Katsotaan, miten rahaa saadaan riittämään. Nämä ovat tärkeitä asioita ja pyritään rahaa löytämään.  
 

 
Putikon urheilukenttä – kuntoradan raivaus, ulkokuntosali  
 

Putikon alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Urheilukentästä puhuttiin kevään esityksissäkin. Se on 
tosiaan vesoittunut. Koko aluetta ei pitäisi raivata mutta kuntorata ja lentopallokentän alue, ne olisi hyvä 
saada raivattua. Olisi tosi hyvä juttu, jos jotakin ulkokuntosalivälineistöä saisi, edes muutaman. Talkootyötä 
voidaan luvata, mutta ylläpitämiseen ja hankkimiseen ei kyläyhdistyksellä yksinään ole eväitä.  

 
 

4.6.  Laajakaistainfojen järjestäminen 
 

Puheenjohtaja: Tätä sivuttiin jo kokouksen alussa. Ei varmaan liene nyt tarpeellista käydä tätä sen tarkemmin 
läpi. Punkaharjulla on laajakaistainfo tulossa marraskuussa, siitä ainakin paikallislehdessä tiedotetaan.  
 
 
 



4.7.  Kaupunginjohdon neuvottelu VR:n kanssa junaliikenteen palvelun parantamisesta välillä 
Savonlinna-Parikkala 

 
Puheenjohtaja: Tätäkin käytiin jo läpi ja tämä asia oli keväänkin pöydässä. Tästä esityksestä varmasti osa 
menee matkailupuolelle terveisinä. Oliko tähän Putikon laituriin jossain vaiheessa kaupunki luvannut 15 000 
euroa rahaa? 
 
Kaupunginjohtaja: On siitä VR:n kanssa käyty neuvotteluita, että kaupunki olisi valmis panostamaan laituriin. 
Tarkkaa summaa en muista, mutta varmaan tuota 15 000 euron suuruusluokkaa se oli. En muista, koska asia 
ei ole edennyt. Pääpointti on se, että heillä (VR:llä) ei ole tahtotilaa Putikon seisakkeelle pysähtyä, vaikka sille 
hyviä argumentteja onkin. Tänä aikana on varmaan kolmekin VR:n pääjohtajaa tavattu. Kerran pari vuodessa 
nämä käydään läpi VR:n kanssa. Toki siinä on julkisen velvoitteen liikenne, tämä Savonlinna Parikkala väli. 
Nämä ovat VR:stä kiinni, kaupunki ei pysty sitä päättämään. Se ei ole kaupungin päätösvallassa. Yritetään 
pitää asiaa esillä. Se on tärkeätä, että asukkaat aktiivisesti tuovat asioita esille.  
 
Puheenjohtaja: Kuntalaisaloitteen tekijälle voisi sanoa, että tässä on väsytystaktiikka VR:n suuntaan, sitä on 
jatkunut varmaan toistakymmentä vuotta ja se jatkuu edelleen. Katsotaan, milloin VR väsyy meihin ja tekee 
laiturin Putikolle ja laittaa kiskobussit pysähtymään.   
 
Kuntalainen: Kun liikkumisesta puhutaan, eräs henkilö oli minuun yhteydessä ja on ehdottomasti samaa 
mieltä. Meidän pitäisi panostaa täällä ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Eli juna-asiat kuntoon, mutta 
myös kevyenliikenteen väylät. Meillä on hieno uusi asfaltti 479 tiellä, kiitos kaikille sen lobbaamiseen 
osallistuneille. Se kaipaa enää kevyen liikenteen väylää. Olisi hienoa, kun Punkaharjun seudulla pystyisi 
liikkumaan turvallisesti myös polkupyörällä ja muilla välineillä. Tämä nyt ei ole kumppanuuspöydän asia, 
mutta haluan tuoda tämän esille. Se voisi olla meidän seuraava iso ponnistus, lähteä viemään eteenpäin. Se 
tuo meille hyvinvointia ja myös ilmasto kiittää, kun käyttää lihasvoimin meneviä juttuja. Siihen varmaan 
rahoitusta jonakin päivänä löytyy.  
 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
 
Kuntalainen: Liikenneturvallisuus asiaa moottoriliikenteestä. S-marketilla on kierrätysjätelaatikot sijoitettuna 
ihan kiitettävästi muuten, mutta olen joutunut tekemään äkkikokeiluita jarrunpolkimen kanssa Kirkkotieltä 
valtatielle päin mennessä. Kaikista isoin ja mahtavin laatikko on näköesteenä, kun marketin pihasta tullaan. 
Kirkkotien liittymä on ensin ja sitten vasta valtatien liittymä. Mutta se on leveä alue. Monet eivät käsitä, että 
tulevat piha-alueelta. Syöksyvät laatikon takaa aika yhtäkkiä, ainakin yhden kerran olen välttänyt peltiruttuja. 
Siinä pitäisi vaihtaa ainakin isoin laatikko keskemmälle pihaa ja matalammat, pienemmät laatikot risteykseen 
ja mahdollisesti kauemmas risteyksestä. Vaatisi ehkä jonkun erikoismerkin piha-alueelta poistumispaikalle.  
 
Puheenjohtaja: Riittäisikö teknisen johtajan auktoriteetti kertoa tämä asia S-marketille? Terveiset tekniselle 
johtajalle välittyvät. Itse olen huomannut saman asian. Ison kontin paikka tien varressa ei ole kovin hyvä. Kun 
pienellä autolla ajetaan niin näkyvyys peittyy. Hyvä niitä on tarkastella.  
 
Paikan päällä kysyttiin, ovatko kumppanuuspöydät tässä muodossa loppumassa kokonaan? 
 
Puheenjohtaja totesi, että ei voi sanoa asiaan juuta tai jaata. Se on kaupungin virkamiesten ja 
luottamusmiesten käsissä.  
 
Kaupunginjohtaja: Ei, kyllä näitä jatketaan. Nämä ovat mielestäni hyvä yhteistoimintamalli ja matala kynnys 
ikään kuin osallistavaan budjetointiin. Budjetti mikä on pienehkö, mutta toisaalta moniin muihin kuntiin 
verrattuna kohtuullisen isokin summa, kaikkihan on suhteellista. Tämän kehittäminen on varmaan sellainen 
asia, mitä kannattaa tarkkaan miettiä. Rytmi on varmaan ihan hyvä, että kumppanuuspöytiä on syksyisin ja 



keväisin. Mielestäni tämä hybridimalli on hyvä. Yritetään toki päästä myös paikan päälle tulemaan 
tarvittaessa. Työvoima tähän (kumppanuuspöytiin) muuttuu. Kumppanuuspöydät on aikaisemmin tullut 
yhdistysten ja hankerahoituksen kautta. Nyt tähän palkataan suoraan kaupungin palkkalistoille osa-aikainen 
henkilö, joka pyörittää kumppanuuspöytämallia. On hienoa, että myös puheenjohtajat jaksavat tähän 
panostaa. Tämä on toimiva malli.  
 
Kuntalainen: Kirpaisi tuo liitoskuntien ja taajamien kohtelu ja teknisen johtajan lausuma, että ei ole 
resursseja. Mietin kun Savonlinnan keskustan kehittämisyhdistys SAKKE on saanut mukavasti avustusta. 
SAKKE tekee tavallaan taidejuttuja, miettivät torin käyttöä ja kaikenlaista Savonlinnan keskustan sisällä 
tapahtuvaa, olikohan se kummitusten yö Casinon saarella jne. He saavat ihan kohtuullista rahoitusta 
hakiessaan, niitä rahoja tulee elinkeinotoimelta. Punkaharjun pitäjäyhdistys on tehnyt todella hyvää työtä ja 
niin kuin sanottu, resurssit puuttuvat esimerkiksi Sorvaslahden heinien niittoon. Jospa Pro Puruvesi ottaisi 
siitä koppia ja osallistaisi vesialueiden omistajia ja saisi siitä vähän jotakin hankerahoitusta.  
 
Esimerkiksi Punkaharjun kylän pitäjäyhdistys, jos olisi tämmöistä opastekylttien ja muitten mahdollisesti 
haettavista, niihin varmaan saisi avustusta. Se vaatii sitä talkootyötä. Ehkä osa kylteistä on, siellä on 
Tuunaassakin kaupunki ilmeisesti poistanut pylväistä ja niitä paikkoja missä niitä kylttejä on ollut ja uudet 
kyltit odottavat lupaprosessia ja sitä paikalleen laittoa. Siinä on ollut ilmeisesti vähän pallottelua kaupungin 
ja yrittäjien ja Punkaharjun matkailun välillä.  Ei ole hommat aina synkroniassa. 
 
Sieltä on poistettu tarpeettomaksi katsottuja pylväitä ja uudet kyltit olisi ollut ripustettavissa, vaan niille ei 
ollutkaan paikkaa. Ne on ne prosessit katsottava, että kuka mitäkin tekee ja hakee. Kuten sanotaan, 
opastekyltit ja informaatiotaulut menevät vanhaksi äkkiä, kuka se on, joka pitää niitä ajan tasalla. Onko ne 
vähän menneen talven lumia, tällaiset kartat ja info taulut, kun nykyään aika paljon netistä katsotaan. Jos 
Pitäjäyhdistys jotakin projektia tekee niin kyllä varmasti kaupunki perustellusti myöntää rahoja. Kuten 
sanottu, vapaaehtoistoiminta on kiven alla. Kun vaan on innostusta niin uskon, että elinkeinotoimi kyllä sieltä 
antaa taloudellista resurssia. Teknisen johtajan kanta on aika jäätävä, mutta jos se on yhtä tasapuolinen ja 
katsotaan Savonlinnan kaupunkikeskustaa ja liitoskuntien, taajamien ja kylien osalta. Kiitos kun Pitäjäyhdistys 
on hoitanut kesäraitin ja yrittäjät jouluraitin. Hyviä toimijoita Punkaharjulla on, ei me huonommaksi jäädä. 
Kumppanuuspöytiinhän on lisätty määrärahaa, se on kiva asia, ettei ole vähennetty ainakaan. Eikä se nyt niin 
ruhtinaallista ole, mutta näitä pieniä kohteita. Myös Leader-rahoitusta voi hakea. Siinä on se oma 
byrokratiansa, sieltä kyllä tule pienemmille ja isommille toimijoille rahoitusta.  
 
Kuntalainen: Siinä on ongelmana se omarahoitus. Talkootyötäkään ei aina voi osoittaa.  
 
Kuntalainen: ilmoitusluontoinen asia - Jouluraitti on 25.11. Täytyy tässä tormistautua ja laittaa sähköpostia 
kiinnostuneille osallistujille. Punkaharjun yrittäjät uusii meidän joulutähdet, ne ovat remontin alla. Hallitus 
järjestää talkoita tässä lähiaikoina. Joulutähtiin tulee ledit tilalle ja toivotaan, että sähkölaskukin pienenee. 
 
Paikallisen Leader-ryhmän edustaja: Leader rahoituksessa on rahoituskausi vaihtumassa. Rahoitussäädökset 
muokkautuvat vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta uusiksi. Uuden paikallisen kehittämisstrategian myötä 
Rajupusu ja Piällymies Leaderit yhdistyvät toimimaan Savon luotsi Leader nimellä. Uusi nimi on jo voimassa, 
mutta yhdistyminen tapahtuu vuoden vaihteessa. Leader-rahoitusta on näillä näkymin haettavissa noin 
maalis-huhtikuusta eteenpäin. Alkuvuodesta tullaan tiedottamaan, että minkälaisilla säädöksillä toimitaan.  
  
Kuntalainen: Kaksi ilmoitusluontoista asiaa – Eläkeliitto Punkaharjun yhdistys järjestää kaikille avoimen 
luentotilaisuuden 23.11 klo 14 tässä salissa. Tilaisuudessa kerrotaan aiheesta Punkaharju suomalaisen 
kansallismaiseman historiaa. Tervetuloa! 
 
Eläkeliitto Punkaharjun yhdistys ja Savonlinnan kesäyliopisto yhdessä tulevat tarjoamaan ensi kevättalvella 
digiklinikkaa. Digiklinikka toimii Ystäväntuvalla ja se on ilmainen. Neljä kertaa keväällä (23.1., 20.2, 20.3 ja 
17.4. kello 10 aamulla.) Sinne saa mennä viallisten puhelimien ja tietokoneiden kanssa, tai jos joku ongelma, 



että ei osaa. Matalan kynnyksen palvelua. Sen tarjoaa kesäyliopisto. Heillä on joku hankeraha ja se on 
eläkeliiton kautta organisoitu. Kesäyliopiston puolesta sinne tulee ammatti-ihmisiä, jotka osaavat neuvoa ja 
Ystäväntuvan ihmiset avaavat ovet. Ilmoitus on tulossa Puruvesi-lehteen.  
 
 

6. Kokouksen päätös  
 

 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta, pyritään taas saamaan yhdessä hyvää aikaan. 
Puheenjohtaja ja päätti kokouksen kello 19.31.  


