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http://www.laiturilla.fi/
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• Tervetulosanat, hankekoordinaattori Panu Litmanen 

• Osallistujien esittelykierros, työpajan tavoitteet ja lyhyt 
kertaus 25.11.2020 Laiturilla-työpajasta, Panu Litmanen 

• Keskustelua, Savonlinnan vapaa-ajanasukkaiden 
järjestäytyminen 

• Yhteenveto ja jatkoaskeleet
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http://www.laiturilla.fi/


Laiturilla2-hanke on 
maakunnallinen kehittämis- ja 

tutkimushanke, jonka 
tavoitteena on vastata 

monipaikkaisen asumisen 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

3

Hankekoordinaattori 
Savonlinnassa
Panu Litmanen

044 417 4971 (myös WhatsApp)
panu.litmanen@savonlinna.fi

mailto:panu.litmanen@savonlinna.fi
http://www.laiturilla.fi/


Miksi olemme koolla tänään? 
Hankkeen ja illan tavoitteet ja lyhyt kertaus 25.11.2020 työpajan tuloksista

• Hankkeen yhtenä tavoitteena vapaa-ajan asumisen yhteistyöelin 
Savonlinnaan, joka mm. tiivistää yhteistyötä kaupungin ja eri sidosryhmien 
välillä ja kehittää seudun vapaa-ajan asumista vuorovaikutuksessa vapaa-
ajanasukkaiden kanssa sekä toimii vapaa-ajan asumisen puolestapuhujana. 

• Työpajatyö alkoi Savonlinnassa elokuussa kartoitustyyppisesti ja jatkui 
marraskuun lopulla, jolloin kävimme läpi eri vaihtoehtoja vapaa-
ajanasukkaiden järjestäytymiseksi.

• Vahvana ehdokkaana nousi esiin yhdistysmuotoinen toiminta, jota 
esittelivät Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen ja vapaa-
ajanasukkaiden liitto ry:n vpj Raimo Kosonen. 

• Savonlinnan kylät ry:n vapaa-ajanasukkaiden yhdyshenkilö Matti Järvisalo 
kertoi aiempina vuosina tehdystä työstä vapaa-ajanasukkaiden hyväksi.
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https://visitsavonlinna.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/MUISTIO_Laiturilla_ty-paja_14082020_Savonlinna_Seurahuone.pdf
https://visitsavonlinna.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Tiivistelma_Laiturilla_tyopaja_25112020_nettisivuille_esityksineen_.pdf


Miksi olemme koolla tänään? 
Hankkeen ja illan tavoitteet ja lyhyt kertaus 25.11.2020 työpajan tuloksista

• Tänään jatkamme järjestäytymiskeskustelua. Sami Toivanen on 
käytettävissä asiantuntija-apuna.

Muuta ajankohtaista: 

• Savonlinnan kaupunkistrategian päivitys uutta valtuustokautta silmälläpitäen on 
aloitettu. Työ jakautuu useisiin eri osa-alueisiin, joista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
valmistelevasta osiosta on vastuussa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

Vapaa-ajanasukkaat ovat tärkeä ja merkitykseltään kasvava osa yhteisöämme.    

Kysyn siis, että olisiko jollakulla läsnäolijalla kiinnostusta   

osallistua strategiatyöhön vuoden 2021 alkupuoliskolla? Välitän myös    

terveisiä eteenpäin.

• Vapaa-ajanasukkaiden palvelukysely on auki 18.12. saakka, vastauksia on tullut 
mukavasti. 
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https://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20206616-11
https://kolomonen.fi/savonlinnan-seudun-kolomonen-ry/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9f515ed6-de27-42ed-9761-0b0c567fe0a0?displayId=Fin2141204
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Nykytila: vapaa-ajanasukkaiden 
osallistuminen kunnan toimintaan 

ja sen kehittämiseen

Kunta

EpämuodollinenMuodollinen

Toimikunta / 
valtuuskunta, esim

Mikkelin vapaa-
ajanasukasvaltuusku

nta

Joku muu? Mikä?

Vuosittaiset 
foorumit / 

kesätapaamiset

Esim. Parainen, 
Kuhmo

Uutiskirjeet ja 
nettisivut 

palveluoppaat, 
kyselyt

Vapaa-
ajanasukkaiden 
omaehtoinen 

järjestäytyminen

Yhdistys

esim. kyläyhdistykset 
ja VAAL ry 

paikkakuntakohtaisine 
jäsenyhdistyksineen

Sosiaalinen 
media: Facebook-

ryhmät yms.

Lähidemokratia, 
esim. 

kumppanuuspöydät

https://www.vaal.fi/
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Linkkivinkkejä vapaa-ajanasukastoiminnan organisoimisesta eri 
puolelta Suomea:

1) Mikkelin vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 

2) Mökki-Kuhmo / Paraisten epävirallinen 
mökkiläistoimikunta

3) VAAL ry:n jäsenyhdistykset, kuten Kuhmoisten vapaa-
ajanasukkaat ry

4) Kumppanuuspöydät, esim. Savonlinnassa

https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/vapaa-ajanasukasvaltuuskunta
https://www.kuhmo.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuinymparistomme/mokki-kuhmo/
https://www.pargas.fi/fi/vapaa-ajanasukkaat
https://www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/vapaa-ajan_asukkaiden_liitto_-_vapaa-ajan_asukkaiden_piiri/kuhmoisten_vapaa-ajan_asukkaat_ry
https://www.savonlinna.fi/paatoksenteko/miten_voin_vaikuttaa
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Kiitoksia!

Hankekoordinaattori Panu Litmanen
044 417 4971

panu.litmanen@savonlinna.fi

http://www.laiturilla.fi/
https://visitsavonlinna.fi/palveluja-mokille/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.theboard.mokkilaiturilla&hl=fi

