
 
SÄÄMINGIN KUMPPANUUSPÖYTÄ 

 

Kokoustila Miitti, Päärkirjasto Joeli ja Teams 
19.10.2022 kello 17.00-19.00 

 
Puheenjohtaja: Asko Hirvonen 

 
Kaupungin edustajat kokoustila Miitissä: Elinkeinoasiantuntija Janne Tarima 
Kaupungin edustajat Teamsissa: Kaupunginjohtaja Janne Laine, tekninen johtaja Kari Tikkanen, 
sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti 
 
 
Sihteeri: Veera Riikonen 

 
Tilaisuuteen osallistui pääkirjasto Joelissa: 6 henkilöä. 
Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta lisäksi 5 henkilöä.  

 
 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.  
 

 
2. Kaupunginjohtajan esity 

 
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.   
 
Esityksen jälkeen kaupunginjohtajalle esitettiin yleisöstä kysymys: Kun esityksessä logona oli Argus 
Spectrum, kysyisin kaupunginjohtajalta, että mikä on sen tilanne? Se kiinnostaa kovasti.  
 
Kaupunginjohtaja: Minulla ei ole Online tietoa yksittäisen yrityksen osalta, ei ole kaupungin suuntaan 
yhteyksiä. Kokonaisuudessaan, meidän yrityselämällä menee tällä hetkellä erittäin hyvin. Mekaaninen 
metsäteollisuus on ensimmäinen runko meidän teollisuutta. Ukrainan sotaan liittyvällä 
sanktiopolitiikalla on kahdenlaista vaikutusta. Huono vaikutus on se, että meille ei tule tehtaille 
tietenkään venäläistä puuraaka-ainetta jalostettavaksi. Nyt meidän teollisuuden pitää löytää puuraaka-
aina täältä Suomesta tai tuoda muualta. Siinä on omat haasteensa, vielä kun tulee EU:n järjetön 
metsäpolitiikka, joka uhkaa tuota rajoittaa voimakkaasti Suomen metsätalouden toimintaedellytyksiä.  
 
Toinen positiivinen asia sanktiopolitiikan seurauksena on se, että myös venäläisten puujalosteiden 
tuonti on kielletty läntiseen maailmaan. Meidän mekaanisella metsäteollisuudella on nyt mahdollisuus 
mennä, markkina-aukkoa on olemassa. Kuten joku on voinut huomata, puujalosteiden kustannukset 
ovat nousseet pilviin ja se on ollut huono asia. Meillä on paljon sellaista teollisuutta, jotka tekevät Saksan 
teollisuudelle investointihyödykkeitä. Nyt Saksassa on suljettu todella paljon tehtaita. Toivon mukaan 
Savonlinnan teollisuuteen ei tule siihen liittyviä ongelmia.  Koko Suomen teollisuuteen tulee, Saksahan 
on meidän suurimpia vientimaita. Aiheuttaako sähkön hinnan raju nouseminen sen, että tehtaita 
pysäytellään kohta myös Suomessa. Onhan siitä nyt ollut uutisia, että mm. terästehtaita mahdollisesti 
suljetaan. Mutta tämmöinen tämä kokonaiskuva on.  
 



Puheenjohtaja: Mikä on kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien näkemys siihen, miten maaseutualueilla 
palvelut ja viihtyvyys kunnossa tulevaisuudessa? 
 
Kaupunginjohtaja: Erittäin tärkeä ja hyvä kysymys. Savonlinnan elinkeinorakenteessa on huomioitavana 
kaksi tosi tärkeää asiaa.  Ensimmäinen on teollisuus. Savonlinna on yli 100 vuotta vanha 
perusteollisuuskaupunki. Ollaan tähän saakka oltu voittajien joukossa teollisuuden 
rakennemuutoksessa, kuten faktat ja tilastot osoittivat.   
 
Toinen tärkeä asia on se, että Savonlinna on maaseutukaupunki. Kun kaupungin keskustaakin katsoo 
yläilmoista, niin se on enemmän kirkonkylämäinen, hyvin puistomainen, todella upea, kaunis ja 
maaseutumainen. Maaseudun elävänä pitäminen on tärkeätä. Positiivista on ollut se, että tietynlaista 
runkoasutusta muodostaa maatilatalous, maatiloja on yli 300. Positiivinen asia maatilatalouden osalta 
on, että maatilojen määrän väheneminen pysähtyi. Tietysti jokainen on voinut lehdestä lukea, että 
maatilatalous on todella vakavassa kriisisissä. En ymmärrä, miten meillä voidaan ajaa turvetuotanto alas 
ja nyt näyttää siltä, että maataloudenkin annetaan mennä alas. Me kuitenkin tarvitsemme energiaa, 
huoltovarmuutta ja elintarvikkeita.  
 
Toinen tärkeä asia liittyy kausiasumiseen ja sen mahdollisuuksiin täällä. Meillä on 8 500 vapaa-
ajanasuntoa. Korona-aikana meillä on asunut 50 000 ihmistä. Nykyään pystymme seuraamaan 
mobiilitunnisteita ja sähkönkäyttöä. Esimerkiksi yksityistieverkosto ja erilaiset talkkaripalvelut 
nojautuvat maatiloihin ja siellä olevaan vakituiseen asutukseen. Se on aivan elintärkeätä, jos mietitään 
matkailunkin kehittymistä ja vahvistumista. Siinä on tietysti yksityistieavustukset ja lossiavustukset.  
 
Kolmas kokonaisuus on lähipalveluverkko, eli kouluverkko. Siellä huolestuttavaa on se, että vaikka viime 
vuonna oli ennätysmäinen nettomuuttovoitto, niin meidän demografinen rakenne on vääristynyt, 
syntyvien määrä on hyvin pieni. Meillä on sielläkin isoja mahdollisuuksia. Meillä vapautuu noin 200 
teollista työpaikkaa joka vuosi. Jos asukasmarkkinoinnissa nyt onnistuttaisiin ja saataisiin hoiva-alan 
työpaikkoja. Näiden yhdistäminen, tuotaisiin perheitä tänne ja lapsia lisää. Asukasmarkkinointiin on nyt 
myös tarkoitus panostaa. 
 
Neljäs tärkeä infrajuttu on tietoliikenneyhteydet. Kaupunki on panostamassa 1,5 miljoonaa euroa 
laajakaistayhteyksien parantamiseen. Jos koko kaupungin alueelle tehtäisiin, koko kustannusarvio 
kaupungille olisi yli 10 miljoonaa, ja kokonaisuus vähän yli 30 miljoonaa. Meillä on hyvä 
laajakaistavalmiusaste, melkein 80%. Koko Savonlinna on Etelä-Savon paras ja Suomen kärjessä, jos 
ajatellaan maaseutumaisia kaupunkeja. Nyt tietoliikenneyhteyksiin ollaan satsaamassa 1,5 miljoonaa. 
Viime kaupungin hallituksessa on listattu, minne laajakaistaa lähdetään rakentamaan. Itse olen 
panostanut tähän todella paljon, olen BLC:n hallituksessa. Yritysjärjestelyn ansiosta BLC:llä on 
taloudellista kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia panostaa tähän. Tietysti pitäisi olla vähintään 50% liittyjiä, 
jotta niitä saadaan eteenpäin. Kannustaisin teitäkin kaikkia olemaan aktiivisia siinä, että saataisiin 
liittyjiä. Tämä asian on aivan elintärkeä kakkosasumisen, kausiasumisen lisäämisen, yrityksen, opiskelun, 
sotepalvelujen käytön jne. mahdollistamiseksi.  
 
Puheenjohtaja: Onko laajakaistan mahdollisesta tulevasta rakentamisesta tarkempaa tietoa? Oliko se 
Oravin Varparannan suuntaan ja Kerimäelle? 
 
Kaupunginjohtaja: On, maanantain kaupunginhallituksesta löytyy ihan luettelo, mihin laajakaista on 
tulossa tässä ensimmäisessä vaiheessa. Se tehtiin sen mukaan, missä olisi eniten potentiaalisia liittyjiä. 



Se on nyt etenemässä niin, että BLC tulee olemaan investori. BLC tulee hakemaan Traficomilta 
avustuksen, siihen tulee kolmasosa kaupungin rahaa, kolmasosa valtion avustusta ja kolmasosa pitäisi 
tulla liittymismaksuja ja siihen liittyvää kassavirtaa, jotta laajakaista voidaan toteuttaa. Riittävä liittyvien 
määrän raja tässä vaiheessa on 50%.  
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja: Hyvä kun kaupunginjohtaja toi esille maaseudun tärkeyden.  
Lähtökohta on se, että puolet Savonlinnan asukkaista asuu keskustaajaman ulkopuolella. Se, miten 
maaseutu pidetään viihtyisänä ja elinvoimaisena lähtee siitä, että siellä on myös palveluita. Esitän 
kysymyksen sivistystoimen johtajalle - Savonlinnan Kylät on jättänyt lausunnon esimerkiksi koulujen 
moninaisesta käytöstä, se liittyy olennaisesti palveluihin ja niiden säilyvyyteen ja siihen, että meillä 
löytyisi työntekijöitä maatalouteen, eikä niitä tarvitsisi kuskata kymmenien kilometrien päästä. Miten 
tämä Savonlinnan kylien tekemä lausunto on edennyt kaupungin päätöksenteossa? 
 
Sivistystoimen johtaja: Savonlinnan kylät jätti alkusyksystä kirjelmän, joka vietiin sivistyslautakunnan 
tiedoksi. Kirjelmä sisälsi ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten koulujen käyttöä voitaisiin vahvistaa tai lisätä. 
Kovin paljon konkreettisia esityksiä siinä ei ollut, vaan lähinnä lähti siitä, että tilojen käyttöä saataisiin 
nostettua ja käyttöastetta lisättyä. Sinänsä sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
lakisääteisestä toteuttamisesta ja elinkeinopalvelut elinvoima-asiasta. Toki keskustelua käydään eri 
hallintokuntien välillä ja mietitään mahdollisuuksia mitä voisi olla käytössä. 
 
Ehkä yhtenä esimerkkinä on Rönkönvaara Savonrannalla, jossa vanhasta, entisestä, aikanaan 
lakkautetusta koulusta on tehty kylätalo, jossa on monimuotoista toimintaa. Siellä on kirjasto ja sitä on 
kylätalona kunnostettu mm. laittamalla sinne maalämpöä ja aurinkosähköä. Kylätalolla järjestetään 
erilaisia kylän tapahtumia ja talkoita ja sillä tavoin on yritetty tukea kylän elinvoimaa ja vahvistaa 
yhteisöllisyyttä. Tällaisia erilaisia toimintoja ja mahdollisuuksia kannattaa tietysti katsoa ja mitä voidaan 
sitten rakentaa, jos tämmöistä tilannetta joudutaan tarkastelemaan. 
 
Palveluverkko on ollut nyt meillä tarkastelussa. Siihen liittyen toki isoa huolta sivistystoimessa 
kannetaan, syntyvyys mietityttää paljon koska se on meillä kovaa vauhtia laskenut. Parhaimmillaan 
kahdenkymmenen vuoden kuluessa meillä on ollut syntyvyys yli 300. Syntyneiden ikäluokka nyt kaksi 
vuotta sitten oli 142 lasta, viime vuonna se nousi 167: n. En tiedä oliko korona syynä vai joku erityinen 
syy. Tälle vuodelle ennakoidaan 130 syntyvyyttä. Se on valitettavasti pieni määrä siihen nähden, mikä 
meidän kouluverkolla ja palveluverkolla olisi mahdollista ottaa oppilaita vastaan.  
 
Meidän kouluverkko on ehkä 50 000 asukkaan kaupungille suunniteltu ja noin 3000 - 3 500 
perusopetuksen oppilaalle. Tällä hetkellä meillä on noin 2 500 oppilasta. Se tietysti aiheuttaa vähän 
ongelmia, tilojen oppilaskohtaiset käyttömenot kasvavat. Käytännössä maksetaan opetustoiminnan 
sijaan seiniä. Tämä on hankala kysymys, koska Savonlinna on samaan aikaan myös Suomen 17. suurin 
kunta pinta-alaltaan, me ollaan maantieteellisesti iso ja vesistöjen pirstoma ja etäisyydet ovat aika isot. 
Meillä toisaalta täytyy olla sellainen kouluverkko, että voimme lakisääteiset palvelut myös eri taajamissa 
ja kylillä oleville asukkaille tarjota ja järjestää. Sillä tavalla visainen ja hankala probleema meillä 
savonlinnalaisilla kyllä edessä.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos, tosiaan ymmärrän sen, että oppilasmäärät ovat rajusti tippuneet ja ei näille 
seinille ole niin paljon käyttöä. Kuitenkin tällä hetkellä ainut koulu, jossa on nouseva oppilasennuste, 
sijaitsee haja-asutusalueella ja se on myös mielestäni myös vetovoimatekijä, jos halutaan pitää 
maaseutu asuttuna.  



 
Savonlinnan kylät ry:n puheenjohtaja: Meillä on vähän täsmentynyt ajatus siitä, että mitä koulujen 
aktiivinen käyttöönotto kylillä konkreettisesti tarkoittaisi. Siitä on nyt jopa Sitran suuntaan ollut 
keskustelua. Jos sieltä saataisiin valtakunnallisesti monistettava malli samanlaisten kuntien osalle, joissa 
on samankaltainen tilanne kuin meillä. Kyläkouluja vielä on olemassa, mutta lapsiluku on laskemassa, 
niin kuin se kaikkialla tuntuu olevan. Tavoitteena olisi, että saataisiin koulu, tai kaupungin omistama 
kiinteistö vetovoima- ja elinvoimatekijäksi kylälle, ja sitä kautta väestöä kiinnostumaan haja-
asutusalueilla asumisesta ja mahdollisesti myös maatalouden työvoimatilannetta helpotettua. 
Keskustelussa Sitran kanssa on ollut vähän hitautta ja odotellaan, että päästään etenemään. Tarkoitus 
olisi sitten tuoda kaupungille näkyville, mitä ollaan suunniteltu. 
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja: Savonlinnassa ollaan yritetty saada kylätaloille avustusta eri tavoilla. 
Ensin lähdettiin siitä, että tulisi kiinteistöverohelpotus, mutta se on tabu sana, jota Savonlinnassa ei saa 
käyttää. Ajatuksena oli myös, että kumppanuuspöydän kautta kylätalojen olisi mahdollisuus saada 
avustusta. Se on jossain, en tiedä liekö edes valmistelussa.  
Sain tutustua elokuussa esimerkiksi Ruusulaan joka on nuorisoseura Ruusun ylläpitämä, todella hieno 
kylätalo. Sitä pidetään yllä piirakoita paistamalla ja myymällä. Kyllä aktiivisuutta siinä mielessä löytyy 
ympäri Savonlinnaa. Terveisiä kumppanuuspöytien puheenjohtajille: te voisitte miettiä millä tavalla asia 
ratkaistaan, että saataisiin kylätaloille avustus vihdoin ja viimein. Vaikka kumppanuuspöytä avustuksen 
kautta. Sehän tarkoittaa sitä, että kumppanuuspöytärahoitusta pitäisi nostaa. Suurin piirtein 10 000 – 
15 000 tasolla liikutaan. Ei kovin iso raha siitä, että pidetään maaseutua elinvoimaisena ja siellä ihmisillä 
on paikat missä kokoontua ja toimia.  
 
Puheenjohtaja: Olisiko pari vuotta sitten tätä silloin ainakin puheenjohtajien puheiden tasolla 
valmisteltiin. Olikohan, että kumppanuuspöytärahaan oltaisiin varaamassa 10 000 juuri tätä asiaa 
varten. En ainakaan itse ole sen jälkeen kuullut siitä konkretiaa. 
 
Sivistystoimen johtaja: Ilmoittauduttiin viime keväänä mukaan Kuntaliiton verkostoperuskoulu-
hankkeeseen. Pari viikkoa sitten oli hankkeen käynnistämistilaisuus. Väestökehitystrendi ja opetuksen 
järjestäminen tällaisen kehitystrendin aikakautena tuo haasteita, niin kuin yleisesti tiedetään. Tämä ei 
rajoitu vaan Savonlinnaan tai Etelä-Savoon tai Suomeen, tässä on kyse maailmanlaajuisesta trendistä. 
Monet maat ja alueet kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Sillä tavalla tämä kuntaliiton 
verkostoperuskoulu-hanke, johon ilmoittauduttiin ja Sitra-hanke mihin Savonlinnan Kylien 
puheenjohtaja viittasi on todella tärkeä teema koska se on yhteiskunnallinen iso kysymys ja ongelma 
koulutuksen järjestämisen kannalta. Siinä pyritään nyt etsimään erilaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin 
opetusta järjestää ja myös joustavoittaa ehkä koulutukseen liittyvää lainsäädäntöä opetuksen osalta 
mm. hybridiopetuksen järjestämistä ajatellen. Katsotaan nyt, saataisiinko sieltä jotakin uutta ideaa, 
uusia välineitä ja keinoja. Nämä asiat tahtovat olla niin pitkässä juoksussa usein ennekuin saadaan 
mahdollista lainsäädäntöä tai käytänteitä muutettua niin, että saataisiin joustavuutta enemmän meidän 
järjestelmään.  
 
 

3. Kevään 2022 aloitteiden tilanne 
  

Käytiin läpi keväällä 2022 kumppanuuspöytiin tulleiden aloitteiden tilanne. Erillinen taulukko 
kumppanuuspöytien muistioiden liitteenä toimitetaan kaupungin kotisivuille. Taulukkoa on täydennetty 
Säämingin kumppanuuspöydässä käydyn keskustelun perusteella.  
 



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

4.1.  EKO-WC:t Lintutorninkodalle ja Soinilan laavulle 
  
Kievarinkierros ry:n puheenjohtaja: Hiihtoreitti on suosittu. Jos ei kaupungin latuja syksyllä ajetakaan, 
niin Kievarin kierroksen latuja ajetaan. Olisi aika saada kierroksen vessat nykytasolle. Vessa on joka 
laavulla ja kodalla. Ne ovat 25 vuotta sitten rakennettuja ja alkavat olla jo vähän huonossa kunnossa.  
Olisi hyvä saada ekovessat, että talkooväkikin pääsisi vähän helpommalla ja vessat olisivat 
luonnonmukaiset ja luontoystävälliset.  
 
Puheenjohtaja: Tämä hiihtoreitti on kohtuullisen pitkä, mitä reitti mahtaa kilometreissä olla? 
 
Kievarinkierros ry:n pj: Se on reilu 20 kilometriä, perille asti 25 kilometriä yhteen suuntaan. Matkan 
varrella on kaksi kotaa ja kolme laavua.  
 
Puheenjohtaja: Olen nähnyt kevättalvisin, että käyttö on aika kovaa. Ainakin viikonloppuisin on paljon 
ihmisiä hiihtämässä latua pitkin. 
 
Kievarinkierros ry:n pj: Tämä on varmaan Ahonlahden jälkeen toisiksi suosituin hiihtoreitti Savonlinnan 
seudulla.  
 
Puheenjohtaja: Asia käsitellään kumppanuuspöytien puheenjohtajien palaverissa ja sitten tämä menee 
elinkeinojaostoon.  
 
 

4.2.  Frisbeegolf –rata 
 
Puheenjohtaja: Itselle tuli mieleen, että onko tässä tutkittu mahdollisuutta Leader-rahoituksen 
hankintaan?  
 
Varparannan alueen kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja: Tässä vaiheessa on lähdetty tätä taustaa 
vasten hakemaan rahoitusta. Jos näyttää, että rahoitus ei täältä onnistu niin sitten täytyy lähteä 
etsimään muita kanavia.  
 
Puheenjohtaja: En usko, että se ei onnistuisi. Tuli vain ajatuksena mieleen ja heitin sen esille.  
 
Sivistystoimen johtaja: Tätä on vapaa-aikapäällikön kanssa käyty läpi, tämä etenee esitellyn 
suunnitelman mukaisesti. Jos ongelmia rahoituksen suhteen tulee, täytyy sitten katsoa, löytyykö muita 
mahdollisuuksia. Käsittääkseni tässä on neuvottelut edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä, 
suunnitelma on esityksessä kuvattu hyvin. Aktiivisuudesta kiitoksia talkooporukan suuntaan. 
 
Puheenjohtaja korosti, että ei ollut esitystä tyrmäämässä. Asia etenee samalla tavalla eteenpäin, 
viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.  
 
 



4.3.  Avustus Herajärven laiturille rakennettujen portaiden rakennuskustannuksiin 
 
Puheenjohtaja totesi, että tämä hanke edistyy samalla tavalla kuin muutkin edellä esitellyt toimenpide-
esitykset. Avustushakemus käsitellään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokouksessa ja viedään 
elinkeinojaostoon. 
 
Puheenjohtaja kysyi, missä päin Herajärvi on. 
 
Yleisöstä kehuttiin, että Herajärvi on erinomaisen hyvä uimapaikka ja todellakin myös suosittu. Täytyy 
nostaa hattua Herajärven vesijuoksijoille, he tekevät jopa kaksi kertaa päivässä lenkkejä tuolla. Herajärvi 
on Niittylahdessa, Makkolaan päin kulkevan tien varressa. Niittylahdesta noin pari kilometriä Makkolaan 
suuntaan. Sen tiedän, että tuo porraskuvio on todella tarpeellinen. 
 

 
4.4.  Kaupungin tiloista varasto- ja arkistointitiloja vuokrattavaksi järjestöjen käyttöön 

 
Puheenjohtaja totesi, että esityksellä ei ole tässä vaiheessa eurojen hintalappua.  
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja kertoi esityksen taustasta tarkemmin. Esitys on tullut jäsenistöltä. 
Kolomosen kautta ollaan yritetty tätä, mutta Kolomosella ei ole ainakaan tähän asti ollut rahkeita 
varasto – ja arkistointiloja järjestää. Kaupungilla on tietysti omia tiloja, joista voisi varasto – ja 
arkistointitiloja rakentaa. Harmittavia esimerkkejä tästä on olemassa, yhdistysten pöytäkirjoja on viety 
jopa kaatopaikalle, koska niille ei ole ollut paikkaa missä säilyttää. Halutaan, että historia pysyy, jos 
toiminta pysyy historian kirjoissa.  
 
Puheenjohtaja: Tämä on erittäin hyvä näkökohta. Itsekin tiedän, että yhdistysten materiaaleja 
varastoidaan kodeissa, se ei ole mikään paras arkistointipaikka. Olisi hyvä saada arkistot hyvään ja 
asianmukaiseen tilaan. Varmasti kaupungin kanssa asiaa käsitellään eteenpäin.   
 
 

4.5.  Kaartilan koulusta kertova historiankirja 
 

Sääminki-seuran puheenjohtaja taustoitti esitystä. Esitys on ollut Sääminki-seurassa esillä ja historian 
säilyttäminen on seurassa katsottu tärkeäksi. Historiankirjan julkistuksen puitteissa on tehty todella 
paljon töitä. Vesa Luukkonen on tehnyt tämän työn ja toteuttanut kirjan omalla kustannuksellaan. 
Minun mielestä vähintä mitä voidaan tehdä historiankirjan toteuttamiseen, jos saa 500 euroa avustusta 
siihen.  Tämä voisi kannustaa myös jatkossa tuomaan muitakin historian kirjoituksia esiin ja sitä kautta 
säilyttämään Säämingin historiaa.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos, kyllä näin on. Tämä on vielä pieni raha siihen verrattuna, jos historiankirjaa 
ruvetaan laatimaan puhtaalta pöydältä. Se on silloin ennemmin kymmeniätuhansia kuin satasia.  
 
Sääminki-seuran pj: Tähän kirjan julkistamiseen on käytetty satoja tunteja ja se on mielestäni tosi 
merkittävä toimenpide.  
 
Puheenjohtaja: En usko, että ainakaan näillä näkymin estettä rahoituksen saamiseen tulee olemaan.  

 



 
4.6.  Säämingin 50-vuotisjuhlaseminaari 

 
Puheenjohtaja: Onko niin, että seminaari ei ole avoinna muulle yleisölle?  
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja: Seminaari voi olla avoinna muullekin yleisölle. Lähtökohtana tässä on, 
että Sääminki-seurassa on käyty paljon keskustelua siitä, että nykyiset virkamiehet - joita on paljon tullut 
muualta ja he ovat sen verran nuorempia - nykyiset kaupunkilaiset ja luottamushenkilöt eivät tunne 
tämän alueen historiaa.  
Se että tunnet historian, pystyt tekemään päätöksiä tulevaisuuteen liittyen. Tämä ei ole pelkästään 
Säämingin, mietin tätä hiukan laajemmin, Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta ovat myös Savonlinnaa. 
Löytyisi tällainen kokonaisuus Savonlinnan historiasta. Savonlinnahan on ollut vain pikkuruinen kylä 
tässä Säämingin keskustassa, Sääminki on ollut emäpitäjä. Ihmisillä olisi tietämys, miten se on 
vaikuttanut Savonlinnaan ja sitä kautta peilata myös tulevaisuuden päätöksentekoon.  
 
Puheenjohtaja: Kiitos kyllä näin on. Tietysti Sääminki on ollut emäpitäjä, tosin vaikka 1500-luvulla 
Olavinlinnaa ruvettiin rakentamaan Juvan kuntaan. Sääminki tuli sitten pikkaisen myöhemmässä 
vaiheessa kuvioihin mukaan.  
 
Sivistystoimenjohtaja: Aihe on huomion arvoinen, 50-vuotisjuhlavuosi on sellainen taitekohta, joka on 
hyvä huomioida. Kannattaa olla yhteydessä kulttuurijohtaja Outi Rantasuohon ja valmistella 
kulttuuripuolen kanssa asiaa eteenpäin. Voisi olla mahdollisuuksia ja varmasti Sääminki-Seuralla on 
tässä tärkeä rooli.  Kaupunki voi olla tässä apuna ja tukena, mutta meillä on 1,4 henkilöä kulttuuripuolella 
töissä valmistelemassa näitä asioita. Se on aika vähän, siellä on kuitenkin nämä tavanomaiset työt 
suoritettavana. Katsotaan, miten pystytään olemaan apuna.  Sääminki-seuralle esittäisin, että jos ja kun 
tätä lähdetään tekemään - tämä tulee tietysti aika pian ja riippuen juhlan ajankohdasta - kannattaisi 
varmaan kulttuurirahaston haussa katsoa mahdollisuutta hakea tapahtuman järjestämiseen ihan omaa 
rahoitustaan. Uskoisin, että sieltä voisi ehkä löytyä tämäntyyppisen tilaisuuden järjestämiseen myös 
apua. Mutta jos te olette yhteydessä, niin vien toki osaltani viestiä eteenpäin. Mutta jatkettaisiin 
keskustelua tuonne kulttuuripuolelle asiassa.  
 
Puheenjohtaja: Kyllä, tässä on reilu kaksi kuukautta, jos meinataan juhla pitää vuoden vaihteen 
tietämissä. Onko Sääminki-seuran puheenjohtajalla tähän asiaan kommenttia? 
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja: Ei ajankohdasta sen enempää, kaksi kuukautta on liian lyhyt aika 
järjestää. Vuonna 2023 ollaan oltu 50 vuotta savonlinnalaisia. Vuoden 2023, mieluummin kevään aikana. 
Siten meillä on aikaa valmistautua yhdessä tähän ja saadaan laadukas tapahtuma aikaiseksi.  
 
Puheenjohtaja: Kiitoksia, joo näin varmaan ja asia etenee siltä osin maaliin asti.  
 

4.7.  Mobiilisovelteinen palautekanava 
 
Puheenjohtaja: Tämä käytiin läpi jo aiemmin. Palautekanava on toteutumassa. Käyttöönottoprojekti 
menossa ja palvelukäyttöön vuonna 2023. Siltä osin asia on etenemässä.  
 

4.8.  Itikkanotkon ulkorappujen korjaus 
 



Puheenjohtaja: Tulee mieleen, että 400 eurolla ei hirmuista remonttia tehdä. Onko henkilöitä linjoilla, 
jotka tätä esitystä tietäisivät kommentoida?  
 
Esitykseen ei tullut tarkempaa alustusta. Todettiin, että esitys etenee normaalissa järjestyksessä 
eteenpäin. Viedään avustushakemus kumppanuuspöytien puheenjohtajien palaveriin.  
 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
 
Sääminki-seuran puheenjohtaja: Kylätalo-asia oli tarkoitus ottaa esille tässä kohtaa, mutta se tuli jo 
käsiteltyä kokouksen alussa.  
 
Muita asioita ei enää noussut keskusteluun.  
 
 

6. Kokouksen päätös  
 

 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia erittäin aktiivisesta ja hyvästä keskustelusta. On hyvä viedä asioita 
eteenpäin ja palata näissä merkeissä kevätpuolella. Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää syksyä ja päätti 
kokouksen kello 18.18.  


