
 

 

Tiivistelmä: Laiturilla-työpaja 28.4.2021 1800-1918. 

[Linkitykset ja lisäykset PL] 

Läsnä yhteensä 11 henkilöä, edustettuina Uukuniemen vapaa-ajanasukkaat ry, Savonlinnan alueen kylä- ja 
pitäjäyhdistyksiä, vapaa-ajanasukkaita, palvelualan yrittäjä ja vesiensuojelujärjestön edustaja. 

 

Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus kehitystyöhön  
 

 Hankekoordinaattori Panu Litmanen avasi tilaisuuden ja kertasi lyhyesti tammikuun työpajassa 
käydyn keskustelun.  
 

 Litmanen kertoi, että tammikuun työpaja tarkensi kehitystyötä. Pitkittyneen koronatilanteen myötä 
syntynyt webinaariähky on tunnistettu ja helmikuussa aloitetut napakat Laiturilla-nettitietoiskut 
ovat toimineet hyvin. Nyt kokeillaan erilaisia malleja ja tavoitteena on luoda pysyvä ja joustavasti 
muuntuva vapaa-ajanasukkaiden yhteistyöelin Savonlinnaan.  
 

 Tietoiskuissa on päästy suoraan asiaan viranhaltijan johdatteleman tietystä teemasta ja vastauksia 
kysymyksiin saadaan joko heti tilaisuudessa tai jälkikäteen selvitettynä. 
 

 Valmius jatkaa tietoiskuja on olemassa, kun kiinnostavia aiheita tulee. Niitä voi ehdottaa vapaasti 
panu.litmanen@savonlinna.fi / 044 417 4971  
 

 Käytiin tutustumiskierros ja toivotettiin Uukuniemen vapaa-ajanasukkaiden puheenjohtaja Jarkko 
Valjus tervetulleeksi. 
 
 

Kokemuksia Uukuniemeltä 
 
Valjus kertoi vasukkaiden (Uukuniemen vapaa-ajan asukkaat ry:n) toiminnasta. Toiminnan mittaluokkaa 
kuvaa hyvin se, että jäseniä on runsas 200, mökkejä Uukuniemellä noin 400 ja vakituisia asukkaita kolmisen 
sataa. Pääkaupunkiseudulta on paljon jäseniä, lähialueilta ei niinkään. Tekemisen meininki on hyvä ja 
vasukkaat ovat tiiviissä yhteistyössä sekä kunnan että paikallisten yrittäjien kanssa.  
 
Vasukkaiden toiminta on monipuolista ja suurimpaan tapahtumaan, Sensseihin, on takavuosina osallistunut 
noin 1500 henkilöä. 
 



 
Hyväksi havaittuja toimintamalleja: 
 

- vastuuta pitää jakaa, yksi tai kaksi ihmistä ei riitä 
- ”kylähullut” – ideointivaiheessa tärkeää, aktiivinen ydinporukka 
- resurssien pitää olla riittävät ideoiden läpiviemiseen 
- tiivis yhteistyö kunnan kanssa: esim. kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja ovat tulleet 

paikalle tarvittaessa 
- kun lähipalveluita käytetään, ne säilyvät. Kyläkauppa on tullut takaisin, lisäksi löytyy 

posti, Alkon noutopiste, itsepalvelukirjasto  
- hyvä luo hyvää, parhaimmillaan syntyy lumipalloefekti 

  
 
Tapahtumaesimerkkejä: 
 

- Rajaristeily: kerätään veneet yhteen ja tarjotaan myös veneettömille mahdollisuus 
päästä vesille. Rajavartiolaitos on ollut mukana tapahtumassa ja esitellyt toimintaansa 

- Vesiliikuntapäivä yhteistyössä Kesälahden melojien kanssa: suppailuoppia ja vesirenkaan 
vetämistä veneen perässä 

- Lähiseuturetket: linja-autollinen väkeä tutustumaan eri kohteisiin, vierailtu muun muassa 
Möhkön ruukilla Ilomantsissa ja suunnitteilla on myös retki Valamon luostariin 

- Toritapahtuma paikallisille tuottajille 
- Vuoden vasukkaan valinta  
- Talviaikaankaan toiminta ei pysähdy, vaan vasukkaat järjestävät esimerkiksi teatteriretkiä 

pk-seudulla 
- Kesäkauden avaaminen juhannusaamuna ja kesälehti 

 
[Tapahtumia Savonlinnan seudulla järjestävien ja tekemistä etsivien kannattaa 

käyttää maksutonta tapahtumat.visitsavonlinna.fi -palvelua.] 
 
 
Käytiin keskustelua Valjuksen monipuolisen toimintaesityksen jälkeen. Hän vastaili kysymyksiin. 
 
Miten paikalliset ihmiset osallistuvat aktiviteetteihin? 
  

- Todella hyvin, yhteisö on niin pieni ja tiivis, että eroja vapaa-ajanasukkaiden ja vakituisen 
väen välillä ei juuri ole. Juhannustori ja tori ylipäätään ovat hyviä paikkoja kohdata 
ihmisiä, juhannustorilla on ollut noin 50 paikallista ja kolminkertainen määrä vapaa-
ajanasukkaita. 

 
Vasukkaiden toiminta on ollut pitkään aktiivista ja jäsenmäärä on ollut melko vakaa. Hauskana ilmiönä ovat 
20-30 -vuotiaat nuoret aikuiset, jotka tuovat ystäviään mökille Uukuniemelle ja nauttivat siitä, että saavat 
esitellä paikkoja heille. 
 
Kuultiin Laitaatsillan kyläyhdistyksessä huomatusta seikasta, että lapsille järjestettävä ohjelma tuo 
automaattisesti paikalle myös aikuisia, jotka eivät välttämättä muuten lähtisi liikkeelle. 
 
Kehuttiin erikseen vasukkaiden kaksikymmenvuotista taipaletta juhlistanutta Senssit-tapahtumaa vuonna 
2017, johon oli lähdetty Punkaharjulta saakka.  
 
Iloista kesämeininkiä ja vapaa-ajanasukkaiden toivottamista tervetulleeksi kaipailtiin Savonlinnaankin. 
Samalla sivuttiin Savonlinnan seudun kesätapahtumia. Lomarauhan julistus Kerimäellä on myös 
poikkeusvuonna 2020 toteutunut.  
 



 
 
 
Usein perusteena toiminnan puutteelle kuulee sen, että käytössä ei ole rahaa. Miten vasukkaiden 
toimintaa rahoitetaan? 
 

- Jäsenmaksuilla ja arpajaisilla, joihin arvottavaa saadaan lahjoituksina, lisäksi kunta 
avustaa pienellä summalla. Toiminta ei perustu isoihin rahoihin.  

 
 
Siirryttiin keskustelemaan tapahtumien ja erityisesti kesäkauden avaamisen hyvästä ajankohdasta. Moni 
työssä käyvä vapaa-ajanasukas aloittaa tai ainakin yrittää aloittaa lomansa juhannuksena, jolloin kesäkuun 
alun tapahtumien aikaan vielä viimeistellään töitä ennen lomaa. Mökille ei välttämättä malteta lähteä.  
 
[Ts. tapahtumien ajankohtaa miettiessä kohderyhmä kannattaa määritellä etukäteen.] 
 
Kuultiin Kerimäki-seuran toritapahtumasta ja muusta toiminnasta, kuten Kerimäki-päivästä, jotka keräävät 
mukavasti väkeä. Myös vapaa-ajanasukkaille on tulossa Facebook-ryhmä [linkki seuran kotisivuille alla]. 
Punkaharjun vapaa-ajanasukkaiden FB-ryhmästä tarjottiin heti kevyttä konsultaatioapua ryhmän 
perustamiseen ja ehdotettiin FB-ryhmien vetäjien yhteistä tapaamista.  
 
Hankekoordinaattori kertoi tulevan kesän tapahtumasuunnitelmista, joiden yllä korona vieläkin 
valitettavasti leijailee. Tapahtumista tiedotetaan mm. vapaa-ajanasukkaiden uutiskirjeessä ja kattavasti 
myös tapahtumat.visitsavonlinna.fi -palvelussa. 
 
Siirryttiin keskustelemaan vesistöistä ja niiden kunnon merkityksestä myös vapaa-ajanasukkaille. Kuultiin, 
että Uukuniemellä on toteutettu mm. Kirkkolampi Kirkkaaksi -hanke sekä mitattu näkösyvyyksiä satojen 
ämpärinkansien avulla. Savonlinnan seudulla Pro Puruvesi on ansiokkaasti toiminut Puruveden hyväksi jo yli 
kymmenen vuotta. Toimintaa kiiteltiin.  
 
Keskusteltiin myös piakkoin julkaistavasta Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelmasta, jossa on 
tunnistettu erilaisia pieniä kunnostuskohteita, joihin vapaa-ajanasukkaatkin voisivat osallistua. Pro 
Puruvedeltä saa asiantuntemusta ja lisätietoa aiheesta. 
 
Punkaharjun alueen tapahtumista puhuttaessa sivuttiin Harjun kirppistä, Harjun kesäraittia ja Reko 
Punkaharjua, joiden yhteyteen voisi järjestää ohjelmaa vapaa-ajanasukkaillekin. Sovittiin, että Punkaharjun 
suunnalla liikkuvat tapaavat joka tapauksessa porukalla kesällä 2021.  
 
Kuultiin lisäksi palveluyrittäjän puheenvuoro, jossa hän kertoi yrittäjätarinansa. Päivittäistavaroiden ja 
muidenkin tavaroiden kuljetukset ja erilaiset pienet askareet hoituvat joustavasti Savonlinnan alueella, 
myös haja-asutusalueille ja vapaa-ajanasukkaita palvellen. [Linkki alla] 
 
Päätettiin tapaaminen. [Litmanen järjestää seuraavan tilaisuuden sopivassa vaiheessa ja toivoo, että 
päästään vähitellen tapaamaan kasvotustenkin.] 
 
 
 
 
 
 
 



Tilaisuudessa esiin nousseita linkkejä kylälehtiin ja Facebook-ryhmiin ja 
palveluntarjoajiin: 
 
 
Kylä- ja asukasyhdistykset - Savonlinnan Kylät ry (savonlinnankylat.fi) 
 
Laitaatsillan Kyläyhdistys | Facebook 
 
Ajankohtaista Kerimäki-seura – Kerimäki (kerimaki.fi) 
 
Oravinseutu.fi 
 
Savonrannan Sanomat – Savonranta 
 
Haukves-lehti - Varparannan alueen kyläyhdistys ry 
 
Kanavan Varrelta -lehti | Oravin seudun kyläyhdistys ry. (oravinseutu.fi) 
 
Punkaharjun vapaa-ajanasukkaat (facebook.com) 
 
Oravissa oma laki | Facebook 
 
propuruvesi.fi/ 
 
kauppakamu.fi 
 
REKO Punkaharju | Facebook 
 
Harjun kesäraitti 
 
Harjun kirppis | Facebook 
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