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Kevään 2022 kumppanuuspöytään 
tulleiden esitysten tilanne 
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Ennakkoon saapuneet toimenpide-esitykset
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Kyläraitin Kierroksen loppuun saattaminen 1/2

Punkaharjun Pitäjäyhdistys toteutti vuonna 2021 Kyläraitin Kierrokseksi nimetyn 
kävelykierroksen Punkaharjun keskustaajamassa. Kierros käsittää 13 fyysistä taulua ja 
mobiilisovelluksen. Mobiilisovelluksesta löytyy 13 kohdetta laajempana, kuin fyysisissä 
tauluissa sekä mobiilisovelluskartta ja äänitiedosto. Lisäksi mobiilisovellus sisältää 
englanninkielisen tekstityksen. Edelleen osaan mobiilisovellusta on tallennettu kyläläisten 
kertomuksia. Kaikissa tauluissa on QR-koodi, jonka takaa kaikki edellä mainittu löytyy. 
Kyläraitin Kierros on myös tallennettu visitsavonlinna-sivuille. Kyläraitin Kierros pohjautuu 
Teija Aholan tekemään kulttuuriselvitykseen Punkaharjun taajama-alueelta.

Kyläraitin Kierros on kesken. Aiemmalla rahoituksella saimme valmiiksi  13 kohdetta
mobiilisovelluksineen paikoilleen asennettuna. Kyläraitin Kierroksesta jäi puuttumaan 
oleellisia kohteita. Niitä ovat esimerkiksi Vesalaisenniemen kulttuurillisesti arvokkaat 
rakennukset, Koivikko ja Pappila. Lisäksi kierroksesta jäi puuttumaan tiettyä vuosikymmentä 
edustavat asuinalueet.
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Kyläraitin Kierroksen loppuun saattaminen 2/2

Punkaharjun Pitäjäyhdistys anoo kumppanuuspöydältä rahoitusta Kyläraitin Kierroksen loppuun 
saattamiseksi. Kustannukset muodostuvat Mainostoimisto Graficalin mobiilisovellukseen liittyvästä 
osuudesta, Savonlinnan mainospalvelun painotöistä ja siitä materiaalista, joka tarvitaan kylttien 
kiinnitykseen. Mainostoimisto Graficalilta on olemassa voimassa oleva tarjous. Lähetetty sähköpostin 
liitteenä Veera Riikoselle. Savonlinnan mainospalvelun osuus viime vuonna oli 11 euroa/taulu.

Kiinnitystarvikkeisiin varattiin noin 300 euroa. Mainostoimisto Graficalin osuus on selkeästi suurin. Kirjoitus-
ja muu työ tehdään talkoina. Yhden kohteen kustannuksiksi tuli melko tarkasti 170 euroa. Alkuperäinen
tavoite oli saada taajama-alueelle 20 kohdetta. Siitä uupuu nyt seitsemän kohdetta. Puuttuvien kohteitten 
toteuduttua, Kyläraitin Kierros on valmis. Tarkalleen ottaen sitä voi koko ajan täydentää kuvilla ja teksteillä. 
Täydennystyötä on tehty ja tullaan tekemään jatkuvasti. Täydennystyön toteuttaminen tapahtuu 
sähköisesti ja se ei vaadi erikseen taloudellista panostusta.

Haettava avustussumma: 1000 euroa.

Kyläraitin kierros on esitelty viime kesänä Itä-Suomen Yliopiston kansainväliselle opintoryhmälle. 
Kyläraitin Kierroksesta on olemassa Power Point-esitys ja sille on jo varauksia esitettäväksi.
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Tapahtuma-avustusten määräraha

Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry esittää alle 5000 € maksuttomien koko 
perheen tapahtuma-avustusten määrärahan myöntämistä 
kumppanuuspöydille. Perusteluna on nykyisen järjestelmän hitaus 
päätöksenteossa ja maksulliset tapahtumat vie jaettavista 
avustussummista suurimman osan. 

Haettava avustussumma 20 000 €
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Pitäjätermin käyttäminen

Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry on tehnyt aloitteen jo aluejohtokunnan 
aikaan pitäjätermin käyttämisetä entisten liitoskuntien alueella ,mutta 
tämä asia on ilmeisesti jäänyt unholaan. Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry 
esittää pitäjä nimityksen käyttämistä ja kylttien asentamista entisille 
kuntarajoille. 

8



Savonlinnan kaupunki

Ilmoitustaulun ja opasteiden ajantasaistaminen, 
heinien niitto

• Ilmoitustaulun uusiminen ja ajan tasalla pitäminen.

• Sorvanlahden heinien niittäminen.

• Vanhojen opastekylttien poistaminen. 
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Putikon alueen kyläyhdistys esittää: 

1. Veneramppin kunnostus 2000 €. 
Veneramppi on kapea ja hiukan jyrkkä, 
joten valetaan siihen betonia jatkoksi ja 
levennykseksi. Valuun liittyvät työt 
kyläyhdistys hoitaa talkoilla. Kustannus 
syntyy betonista. Veneluiska on 
rakennettu punkaharjun kunnan 
toimesta aikanaan, maapohjan omistaa 
osakaskunta, heiltä lupa rampin 
kunnostukseen. Luiskan käyttötarve 
suurenee, kun sahan alue on aidattu ja 
toinen ramppi jää aidan sisäpuolelle.
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Putikon alueen kyläyhdistys esittää: 

2. Putikon urheilukenttä on vesoittunut ja siellä kiertävä kuntorata 
samoin. Kuntoradan raivaus olisi halpa ja yksinkertainen toimenpide. 
Ulkokuntosalia on esitetty, mutta se ei ole toteutettavissa 
kyläyhdistyksen voimin, mutta toivomme kaupungin ottavan sen 
harkintaan. Muutama yksinkertainen laite riittää. Talkootyötä voimme 
luvata.
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Laajakaistainfojen järjestäminen

Esitän, että kumppanuuspöytien toimijat järjestävät yhteistyössä Blue Lake Communications Oy:n kanssa laajakaistainfon
Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla.

Etelä-Savon maakuntaliitto on valinnut ko. yhtiön Savonlinnan laajakaistahankkeen 2022 toteuttajaksi ja julkisen tuen saajaksi.

Kerimäen osalta tilaisuus kannattaisi pitää Anttolan Nousula - kylätalossa.

Esityksen mukaan laajakaistaliittymiä olisi tarjolla Punkaharjulla Lahdenkylän ja Kulennoisten , Putikon , Enanniemen ja Vaahersalon
kyläkunnille.

Miten Hiukkajoen kylä ?

Julkisen tuen ansiosta kotitalouksien maksuosuus jää pienemmäksi kuin se muuten olisi. Valtakunnallinen hanke tukee nopeiden,
kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille laajakaistaa ei markkinaehtoisesti saataisi.

Mitä enemmän tilauksia on, sitä todennäköisemmin laajakaistan saa kylälle. Kuluttajalle on edullisempaa tilata valokuituliittymä niin, 
että se kytketään jo verkon rakennusvaiheessa.

Tuleva hyvinvointialue voi hyödyntää valokuituverkostoa viemällä turvaa ja palveluja yksityisiin kiinteistöihin. Valokuituyhteys nostattaa 
kiinteistöjen arvoa samalla tapaa kuin sähköliittymä.

Ne kylät, joissa ei ole tarjolla hyviä tietoyhteyksiä ei houkuttele asumaan uusia asukkaita ja silloin ollaan näivettymisen tiellä.

Toimenpide-esityksen liitteenä listausta, valokuitu tuo mukanaan hyötyä ja huvittelua.
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Kaupunginjohdon neuvottelu VR:n kanssa junaliikenteen 
palvelun parantamisesta välillä Savonlinna-Parikkala 1/2

Neuvottelussa tulisi olla mukana ainakin kaupunginjohtaja, valtuuston puheenjohtaja /elinkeinojaoston puheenjohtaja, 
elinkeinojohtaja ja logistiikkapäällikkö

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen, junamatkustajien lisääminen yhteistyöllä VR:n kanssa. Aloitteeni 5.9.2022 löytyy 
kuntalaisaloite.fi-sivuilta. Myös kaupungilta saamani vastaus.

Aloitteessani mm. esitin: 

1. Savonlinnan kaupunki ja VR hankkivat yhteistyössä LED näyttötaulut Kerimäen, Retretin, Luston ja Punkaharju asemille

2. Junalippujen myynti myös lähikauppoihin ja myyntipisteisiin

Matkailupitäjä Punkaharju?

Nykyinen lähtötilanne:

-Punkaharjun asemalla ei ole maksulippu- automaattia

-Junalippua ei saa ostettua junasta

-Punkaharjulla ei ole VR:n kioskia, josta lipun voisi ostaa

-Junien aikataulut puuttuvat asemalta

-Asemalla ei ole yhtään taksin puhelinnumeroa, josta taksin voisi tilata

-Savonlinnan ja Punkaharjun informaatiotaulu puuttuu. Alueen tapahtumat ?

-Harjualueen matkailutarjonta ja sitä koskeva kartta puuttuu 
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Kaupunginjohdon neuvottelu VR:n kanssa junaliikenteen 
palvelun parantamisesta välillä Savonlinna-Parikkala 2/2

Ikävä kyllä sama tilanne on myös Luston ja Retretin asemilla. Useat alueen vanhemmat asukkaat ovat ihmetelleet tilannetta, kun eivät 
saa hankittua junalippuja ja näin eivät uskalla matkustaa junalla. Bussiliikenne ei nykyisellään palvele edes työssäkäyntiä 
Savonlinnassa.

VR-Yhtymä Oy:n operatiivinen päällikkö Marianna Artman on sähköpostivastauksessaan 9.8.2021 ilmoittanut vt. elinkeinojohtajalle
Jarmo Häkkiselle, että yhteysvälillä on konduktöörejä tällä hetkellä mukana viikoittain, joskaan ei toistaiseksi kaikilla junavuoroilla. 
TÄMÄN OSALTA ON MAHDOLLISTA TARPEEN TULLEN TUTKIA ERILAISIA YHTEISTYÖMALLEJA,  KUTEN EHDOTETTU 
YHTEISTYÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN KANSSA.

Itä-Savo-lehti on selvittänyt verkkokyselyssään, mitä mieltä matkustajat ovat VR:n palveluista Savonlinna-Parikkala välillä. Kyselyn 
tulokset ovat luettavissa lehdestä.

Kuntalaisaloitteeni 16.8.2021:

Savonlinnan kaupungin rahoitusosuus Putikon aseman matkustajalaiturin ja matkustajainformaation kustannuksiin. Aloitteeni löytyy 
kuntalaisaloite.fi-sivuilta.

Aloitteellani olen halunnut selvittää todellisen kaupungin halun saada junat pysähtymään ja lähtemään myös Putikosta . Esitettyä 
määrärahaa ei tarvitse tietenkään käyttää, jos hankkeeseen ei löydy toteuttamista VR:n taholta. 

Kaupunki ei ole vastannut aloitteeseen mitään, vaikka on aikaa kulunut jo yli vuosi.

Nyt on mahdollisuus elinkeinojaostolla sisällyttää lukuna ja tekstinä määrärahavaraus vuoden 2023 budjettiin.
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Muut esille tulevat asiat
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Kiitos kaikille 
osallistujille!
Seuraava kumppanuuspöytä: 
Sääminki 19.10. kello 17-19
Pääkirjasto Joeli, kokoustila Miitti ja Teams
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