
 

 
 

Tiivistelmä Laiturilla-työpaja 1/2021,  13.1.2020 klo 1800-1957 etäyhteyksin 

Läsnä 13 henkilöä. 

  

Aloitimme tutustumiskierroksella, myös uusia ihmisiä oli ilahduttavasti paikalla. Käytiin alkuun läpi 
ajankohtaiset asiat. Hankekoordinaattori Panu Litmanen kertoi, että Savonlinnan kaupungin 
kuntastrategiatyö tulevalle valtuustokaudelle on aloitettu. Työpajasta löytyi Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n vetämään osallisuusosioon innokas vapaa-ajanasukas. Hankekoordinaattori osallistuu 
valmistelutyöhön hänen kanssaan kevään aikana, välittäen työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa sekä 
yhteydenottojen kautta tulleita huomioita eteenpäin.  

Litmanen esitteli myös Savonlinnan vapaa-ajanasukkaille suunnatun palvelukyselyn (n=179) tuloksia. 
Koronavuonna 2020 mökeillä vietettiin runsaasti aikaa: neljännes vastaajista oli mökillä yli neljä kuukautta. 
Toisena nostona Litmanen mainitsi terveyspalveluihin osoitetun kiinnostuksen. Yli kolmannes vastaajista 
piti terveyspalveluja erittäin tärkeinä. Vapaa-ajanasukkailla voi olla kasvavaa merkitystä paikallisille alan 
yrityksille.   

Kysymykseen koronan vaikutuksista mökkeilyyn nousi voimakkaasti esiin lisääntynyt etätyön tekeminen 
mökiltä käsin. Lisäksi vastaajat kaipailivat tietoa muun muassa pienten remonttien toteuttajista. 
[Hankekoordinaattori on luonut vastausten pohjalta Savonlinnan seudun prototyyppimökkeilijän, johon voi 
tutustua tästä uutiskirjeestä.] 

Puheenjohtaja Reijo Jantunen Pro Puruvesi ry:stä kysyi vastausten kohdentamisesta vesistöittäin. 
Hankekoordinaattori valotti kyselyn laadintaa ja totesi, että Webropol-järjestelmä antanee mahdollisuuden 
vastausten yhdistämiseen vastaajan ilmoittaman mökkeilypaikan mukaan, mutta tätä ei tällä hetkellä 
käytössä olevasta yhteenvetoaineistosta voi suoraan päätellä. Vastauksia ruoditaan vielä XAMK:n 
opiskelijoiden kanssa, joten lisätietoa voi olla tulossa. 

Siirryttiin edellisessä kokouksessa esitettyyn pyyntöön tarkastella Savonlinnan vapaa-ajanasuntojen 
alueellista jakautumista. Järjestöpäällikkö Sami Toivanen Omakotiliitosta esitteli lukujen taustoja (liite: 
mökkien määrä). Käytiin keskustelua ja havainnollistettiin mökkien määriä Google Mapsin avulla (Maps 
piirtää rajat postinumeroalueittain kartalle). Todettiin, että yhden postinumeron taakse voi Savonlinnan 
laajuuden takia kätkeytyä varsin vaihtelevia alueita. Esimerkiksi keskustan postinumero 57100 kattaa 
keskustaajaman lisäksi myös Tuohisaaren lännessä ja Pesolansaaren idässä. 

  

 



[Savonlinnan seudulle on tyypillistä vesistöjen ja järvien rannoille rakennetut mökit, joita on 
lukumääräisesti paljon. Rantaviivan pituudesta takia mökkitihentymiä on kuitenkin suhteellisen vähän. 
Poikkeuksia ovat esimerkiksi perinteinen mökkeilyalue Suutarniemi, jonka kaavoitustyö on käynnistynyt 
sekä tietyt saaret. Tämän lisäksi Savonlinnassa on kylämökkeilyä Putikossa sekä urbaania mökkeilyä 
esimerkiksi Kasinonsaarilla ja muualla keskusta-alueella.  

Kaikki mökkeilykäytössä olevat rakennukset ja asunnot eivät myöskään tilastoidu vapaa-ajanasunnoiksi, 
joten kokonaisuutena vapaa-ajanasumisen ja monipaikkaisuuden ilmiö on todennäköisesti tilastolukuja 
vieläkin merkittävämpi. Ks. kylämökkeilystä Savonlinnassa Vepsäläinen & Hiltunen (toim.), 2015.] 

Keskustelussa nousi esiin Uukuniemen Vapaa-ajanasukkaat ry esimerkkinä jo toimivasta vapaa-
ajanasukkaiden yhdistyksestä.  Lisäksi keskusteltiin talviaikaisen jätehuollon hankaluudesta haja-
asutusalueilla, keskustan kerrostaloasuntojen käytöstä vapaa-ajan asumiseen ja citymökkeilijöiden 
tavoittamisesta sekä ulkomaalaisista, erityisesti venäläisistä mökkeilijöistä. Heidän osaltaan Litmanen 
kuvasi korona-ajan hankaluutta, kun valtakunnanraja on ollut suljettuna ja moni ei ole päässyt mökilleen 
pitkään aikaan. Huoli omasta mökistä ja kaipuu mökkeilemään on kova. Litmanen kertoi myös pohtineensa 
venäjänkielisen mökkeilyinfopaketin laatimista. [Savonrannalla on joitakin vuosia sitten järjestetty 
venäläisille mökkeilijöille suunnattu tilaisuus. Tämänkaltaista voi jatkossakin miettiä tai toteuttaa tilaisuus 
vaikkapa verkossa.] 

Asko Koukkari kertoi Savonlinnan kylät ry:n ja alueen aktiivisten kyläyhdistysten toiminnasta, mainiten mm. 
Putikon uuden kyläyhdistyksen. Koukkari antaa mielellään lisätietoja yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. 
Esiteltiin Tuohisaaren kyläyhdistyksen toimintaa ja sivuttiin yhdistyksen toteuttamia pienimuotoisia 
hankkeita. Keskusteltiin myös aktiivisista somefoorumeista, kuten Punkaharjun vapaa-ajanasukkaiden 
Facebook-ryhmästä. 

[Savonlinnan kylien yhteystiedot: https://www.savonlinnankylat.fi/yhteystiedot/ ja 
https://www.savonlinnankylat.fi/vapaa-ajanasukkaat/] 

Reijo Jantunen käytti puheenvuoron vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden yhteisen toiminnan ja tekemisen 
puolesta. Hän kannusti vapaa-ajanasukkaita hakeutumaan jo olemassa oleviin yhdistyksiin, jotta syntyisi 
kohtaamisia ja dialogi vahvistuisi. 

Keskustelussa nousi myös esiin se, että vakituisiin asukkaisiin ei aina ole helppo ottaa luontevaa kontaktia ja 
erilaisten palveluiden löytäminen on vaikeampaa, jos paikkakunnalla asumisen ja pitkäaikaisen mökkeilyn 
myötä syntyvää hiljaista tietoa ei ole tai sitä on vähän.  

[Pienillä paikkakunnilla palveluiden mainonta ei välttämättä tavoita kaikkia potentiaalisia asiakkaita. Aina 
yrittäjien ei edes tarvitse erityisemmin mainostaa palvelujaan, koska töitä riittää tiedon kulkiessa 
”puskaradiossa”. Tästä näkökulmasta mökkiläisten keskinäinen vinkkailu on arvokasta. Palveluiden löytäjien 
ja käyttäjien kannattaa jakaa tietoa.] 

Sami Toivanen kertasi yhdistyksen hyödyt, kuten verkostoitumisen ja tiedon saamisen valtakunnallisesti 
merkittävistä asioista (esim. kaksoiskuntalaisuuden ja ympäristönsuojelun) sekä 
vaikuttamismahdollisuuden valmisteilla olevaan lainsäädäntöön Omakotiliiton ja Vapaa-ajan asukkaiden 
liiton kautta.  

Yhdessä puheenvuorossa kaivattiin vapaa-ajanasukkaiden huomioimista Savonlinnan kaupungin taholta 
iloisten kesätapahtumien hengessä. Puumala mainittiin esimerkkinä hyvästä meiningistä kesäaikaan. Siellä 
on oivallettu ”tervetuloa ja tästä alkaa mökkeilykausi” -tyyppisen ajattelun merkitys. Kaiken ei tarvitse olla 
aina niin vakavamielistä. 

Litmanen kertoi olevansa samaa mieltä ja kertoi koronakesän 2020 vuoksi typistyneistä ja peruuntuneista 
kesätapahtumista, toivoi tulevasta kesästä parempaa ihmisten fyysisen kohtaamisen suhteen ja lupasi 
kiertää aktiivisesti eri tapahtumissa. 



 Keskusteltiin myös Savonlinnan kesänavauksesta, joka on perinteisesti järjestetty kesäkuun toisena 
viikonloppuna. Erään huomion mukaan tämä on vapaa-ajanasukkaille liian aikaista, koska sesonki alkaa 
toden teolla vasta juhannukselta. Reijo Jantunen kertasi Puruveden alueen kesätapahtumia kuten 
lomarauhan julistus ja kesäasukastapahtuma Kerimäellä, Vaaran kylän kesäjuhla, Harjun Raitti sekä erilaiset 
rantakalatapahtumat. 

Hankekoordinaattori muistutti tapahtumat.visitsavonlinna.fi – palvelusta, josta seudun tapahtumat 
löytyvät, kunhan järjestäjät vain muistavat kirjata ne sinne. Koukkari mainitsi myös Savonlinnan seudun 
yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen yhteisen palvelualustan yssi.fi :n.  

Jatkettiin vuoden 2020 lopulla työpajoissa aloitettua keskustelua yhdistysmuotoisesta järjestäytymisestä. 
Värinää järjestäytymisen ympärillä oli ja yhdistyksen perustamisen puolesta käytettiin puheenvuoroja. 
Perustamiskokouksen koollekutsujaa ei kuitenkaan kokouksesta löytynyt.  

Osallistujajoukosta tarjottiin osaamista mahdollisesti perustettavan yhdistyksen käyttöön. Keskusteltiin 
samalla myös kuntaliitosten myötä laajentuneen Savonlinnan kaupungin koosta ja siitä, miten hyvin 
yksittäinen yhdistys tai sen puheenjohtaja voi edustaa monimuotoisen alueen vapaa-ajanasukkaita. Moni 
vapaa-ajanasukas on kiinnostunut oman mökkinsä lähialueesta ja siellä tapahtuvista asioista, ei välttämättä 
alueen jokaisesta kolkasta. 

Pelkkä vapaa-ajanasunnon omistaminen Savonlinnassa ei ole kovin vahva yhdistävä tekijä. Pohdittiin myös 
alueen jaottelua vesistöittäin: esimerkiksi Pihlajavesi, Haapavesi ja Puruvesi. Vesistöt yhdistävät ihmisiä.  

[Veden voima on kulttuuripääkaupunkihaun keskeisistä ideoista. Saimaa yhdistää paitsi kaupunkeja, myös 
kyliä ja taajamia. Tarvittaessa Saimaata myöten pääsee merelle saakka].  

Koukkari kertoi Kuhajärvi Pellosjärvi -yhdistyksestä, jossa toimii sekä vapaa-ajanasukkaita että vakituisia 
asukkaita. Tavoitteena on vesialueen kunnostaminen ja alueen ylläpito. Hankekoordinaattori täydensi asiaa 
kertomalla kesällä 2020 järjestetystä Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan järjestämästä 
lentokentän ojitukseen liittyneestä avoimesta kuulemistilaisuudesta. Paikalla oli noin 30 ihmistä, vapaa-
ajanasukkaita ja vakituisia asukkaita. 

Reijo Jantunen kertoi kokemuksistaan, joita on karttunut Pro Puruvesi ry:n puheenjohtajana seudulla 
liikkuessa. Paikalliset asiat ovat usein niitä, jotka ovat vapaa-ajanasukkaita lähimpänä ja koskettavat heitä. 
Jantunen nosti myös esiin lähidemokratian edistämiseen tarkoitetut kumppanuuspöydät, jotka voisivat olla 
luonteva paikka vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden kohtaamiselle. Asko Koukkari täydensi esitystä ja 
kertoi mm. henkilövaihdoksista. Kumppanuuspöytään voi kuka tahansa jättää aloitteita. Niitä toteutetaan 
30 000 euron vuosibudjetilla.  

Tapaamiset on järjestetty alueellisesti viiteen eri pöytään ja ne toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 
Hankekoordinaattori suositteli lämpimästi kumppanuuspöytiin osallistumista ja lupasi jälleen tiedottaa 
niistä, kun kevään päivämäärät julkistetaan.  

[Taustatietoa kumppanuuspöydistä (kevään 2021 tapaamisten aikataulut päivitetään lähiaikoina) ja 
paikallistietolinkkejä: 

LÄHDE VAIKUTTAA 2.0 - hanke - Savonlinnan Kylät ry (savonlinnankylat.fi) – sivustolla on mm. tilaisuuksien 
muistiot sekä kattavaa tietoa esitetyistä ja toteutuneista hankkeista. Aluejako: kaupunkikeskusta, Kerimäki, 
Punkaharju, Savonranta, Sääminki. 

 Miten voin vaikuttaa? - Savonlinna 

Saimaan rannoilta -podcastit – kesällä 2020 toteutettujen podcastien yhteyteen on koottu paikallistietoa 
alueittain. Uusia linkkejä saa ehdottaa!] 

  



Keskusteltiin seuraavaksi teemapohjaisista nettitietoiskuista. Toiveina esille nousivat jätevesiasiat, 
rakentaminen ja jätehuolto.  

Päätettiin järjestää ensimmäinen tietoisku helmikuussa. [Jätevesiin keskittyvä tietoisku järjestetään ke 
10.2.2021 klo 18 Teamsin avulla. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.] 

Päätettiin myös järjestää tilaisuus, johon kutsutaan eri alueilla aktiivista vapaa-ajanasukastoimintaa 
pyörittäviä ihmisiä, kuten Uukuniemen vapaa-ajanasukkaiden aktiiveja. Hankekoordinaattori kontaktoi 
uukuniemeläiset ja selvittää heidän halukkuuttaan tulla kertomaan toiminnasta Teams-tapaamiseen.   

Lopuksi hankekoordinaattori kiitti kaikkia osallistujia ja erityisesti Sami Toivasta, joka on ollut käytettävissä 
aina pyydettäessä.  

 Tiivistelmän laati hankekoordinaattori Panu Litmanen. 
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