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Tehtävä  Suomenniemen aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa 
alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen 
kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria. 

 
Jäsenet  Antti Pakarinen, puheenjohtaja  

Susanna Rusakko, 1. varapuheenjohtaja 
Helena Harmonen, sihteeri 
Kari Kauria  Risto Korhonen 
Terttu Tarhonen Ville Viitikka 

 
Varajäsenet  Päivi-Kristiina Erola Henna Kauria 

Katri Kontunen-Karhula Olli Kiesilä 
Markku Kiiskinen  Minna Kurvinen 

  Hannu Tiihonen 
 
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja  Nina Jussi-Pekka  

 
Edustukset  Aluejohtokunnan nimeämät edustajat ja työryhmät: 

Lyytikkälä-talon säätiön hallitus: Markku Kiiskinen 
Saalastin sisarukset -säätiön hallitus: Helena Harmonen 
Kauriansalmen kylät ry:n valokuituhankkeen projektiryhmä: Antti 
Pakarinen 
Suomenniemi -viikon projektiryhmä: Antti Pakarinen, Päivi-Kristiina 
Erola ja Helena Harmonen 
 

Tavoitteet  Pääasialliset tavoitteet vuodelle 2019 olivat:  
- ylläpitää ja parantaa Suomenniemen aluejohtokunnan kaudelle 

2017–2021 laaditussa (laadittu marraskuussa 2017) strategiassa 
esitettyjä vahvuuksia sekä hyödyntää mahdollisuuksia 

- säilyttää Suomenniemen perus- ja lähipalvelut Mikkelin 
kaupungin ja Essoten säästöpaineista huolimatta 
 

Kokoukset  Aluejohtokunta on pitänyt kokouksia seuraavasti: 

• 28.1.2019  

• 26.3.2019 

• 28.5.2019  

• 27.8.2019  

• 16.10.2019  

• 6.11.2019  
 
Aluejohtokunnan esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa Mikkelin 
kaupungin päätöksenteko -www-sivulla. 
 
Aluejohtokunnan toiminnan suunnittelupalaverit pidettiin 19.2.2019 
ja 26.2.2019. 
 
Valmisteluryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Antti Pakarinen, Susanna 
Rusakko ja Helena Harmonen, on valmistellut kokouksissa 
käsiteltävät asiat joko sähköpostitse tai erikseen kokoontuen. 
 
Lisäksi aluejohtokunta kokoontui 18.12.2019 seminaariin, jossa 
koottiin yhteen vuosi 2019 sekä suunniteltiin vuoden 2020 toimintaa. 
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Aluejohtokunta päätti toukokuussa siirtyä sähköiseen 
kokouskäytäntöön, jolloin kokousmateriaaleja ei enää lähetetty 
jäsenille postitse.  

 
Vaikuttaminen  Aluejohtokunta on laatinut aloitteita ja esityksiä sekä antanut 

lausuntoja seuraavista asioista: 

• aloiteluonnos julkisen liikenteen tarjonnan ja kysynnän 
selvittämiseksi entisen Suomenniemen kunnan alueella. 
Aloiteluonnos lähetettiin Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja 
Mikkelin pitäjän aluejohtokunnille tiedoksi ja lopullinen, 
yhteistyössä mukaan lähteneiden aluejohtokuntien kanssa 
laadittu aloite osoitettiin kaupunginhallitukselle 12.3.2019 

• aloitteen entisten liitoskuntien siisteyden parantamiseksi 
allekirjoittivat kaikki viisi aluejohtokuntaa, aloite jätettiin Mikkelin 
kaupunginhallitukselle 11.3.2019 

• esitys kasvatus- ja opetuslautakunnalle 
kaupunkirakenneselvitykseen liittyen 28.5.2019 

• lausunto Irja Hannosen polun kunnostussuunnitelmaan 
28.5.2019 

• esitys kaupunkiympäristölautakunnalle asiointilaiturin 
rakentamisesta sekä uimalaiturin palauttamisesta Koulunrannan 
uimarannalle 27.8.2019 

• Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen Orvokkipuisto -aloitteen 
puoltaminen 27.8.2019 

• Mikkelin kaupungin keväällä toteuttamassa liikenteen 
vaaranpaikat -kyselyssä Mt 409 (Kirkonkyläntie), väli 
Suomenniemen keskusta - vt 13 nousi kyselyssä kolmanneksi 
kommentoiduimmaksi kohteeksi Mikkelin alueella 

• aluejohtokunnalla ei ollut huomautettavaa Mikkelin lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 

• lausunto Mikkelin kaupungin talousarviovalmisteluun 16.10.2019 

• Mikkelin vanhusneuvoston aloitteen yhteisöllisen asumisen 
yksikön perustamiseksi Suomenniemellä olevan Metsätähden 
lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta 
2020 kiinteistöön ja uuden ideointiin perustuvan toimintamallin 
kehittämiseksi puoltaminen 16.10.2019 

• lausunto asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen 
talousarviosta 2020 

• lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2020 

• lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta 
2020 

 
Vaikuttamisen osalta voidaan todeta, että aluejohtokunnan laatimilla 
aloitteilla on osaltaan ollut vaikutusta Mikkelin kaupungin 
päätöksenteossa, sillä Suomenniemen kirjastoa ei lakkautettu, 
palveluaika tosin supistettiin 2 päivään. Koulu ja päiväkoti saavat 
jatkaa toimintaansa nykymuodossaan vielä vuoteen 2022 saakka. 
Aluejohtokuntia oli esitetty lakkautettavaksi, mutta ne saavat jatkaa 
ennallaan vielä vuoden 2020, jonka aikana käynnistetään valmistelu 
uudesta mallista ja sen rahoituksesta.  
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Sen sijaan Essote päätti lopettaa lääkärien ja hoitajien 
vastaanottotoiminnan Suomenniemen Metsätähdessä. 
Vuoden 2020 alusta suomenniemeläisiä palvellaan Ristiinan 
hyvinvointiasemalla tai Mäntyharjun ja Mikkelin hyvinvointi-
keskuksissa. Tämän lisäksi paikallinen näytteenottotoiminta loppui, 
kun Islab lopetti toimintansa Suomenniemellä 23.12.2019.  

 

Tehostetun palveluasumisen päätyttyä keväällä on pitkin vuotta 
käyty neuvotteluja yhteisöllisen asumisen konseptin 
valmistelemiseksi. Neuvotteluissa on ollut mukana aluejohtokunnan 
puheenjohtaja, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen edustajia 
sekä Suomenniemen tukiasuntoyhdistyksen edustajia. Alkusyksystä 
Suomenniemen alueelle kohdentuneen pienimuotoisen 
markkinoinnin avulla asukkaita ei löytynyt riittävästi, jotta 
Metsätähteen olisi tehty normaalin vuokra-asumisen mahdollistavat 
hallinnolliset muutokset. Aluejohtokunta esitti markkinoinnin 
tehostamiseksi 3.000 €:n siirtämistä Nähtävyydet kuntoon -
hankkeelta, mutta tätä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei 
hyväksynyt esitystä. Markkinointityötä ja valmistelua jatketaan 
vuoden 2020 aikana. 
 

Keskustelutilaisuudet 
Aluejohtokunta on järjestänyt keskustelutilaisuuksia seuraavasti: 

• Keskustelutilaisuus pitäjän asukkaille 26.3.2019 Salmenrannassa 

• Suomenniemi -viikon keskustelutilaisuus 23.7.2019 
Salmenrannassa 

 
Lisäksi aluejohtokunnan puheenjohtaja on käynyt keskusteluja 
tapaamisissa eri virkamiestahojen sekä päättäjien kanssa. 

 
Strategiset hankkeet 

Aluejohtokunta on toteuttanut vuoden 2019 aikana seuraavat 
strategiset hankkeet: 

 

• Kyläpyörät ja -paatit 
Kuvaus: Yleisessä käytössä olevat kyläpyörät helpottavat etenkin 
kesäasukkaiden liikkumista. Vuokrattavat kajakit ja soutuvene 
tuovat mahdollisuuden nauttia Kuolimosta ja ympäröivistä 
maisemista myös heille kellä ei omaa venettä ole. Kajakit tuovat 
uuden harrastusmahdollisuuden myös pitäjän asukkaille. 
 
Hankkeessa toteutettiin seuraavat hankinnat: 
- 4 polkupyörää ja kypärää 
- 4 kajakkia  
- 1 inkkarikanootti 
- 1 soutuvene  
- 2 sup-lautaa 
- 6 + 2 pelastusliiviä 
- katettu teline veneen ja kanoottien säilyttämiseen  
- mainoslakana Salmenrantaan välineiden 

vuokrausmahdollisuudesta  
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- logoteippaukset pyöriin, veneeseen ja kanootteihin 
 

Kyläpyörät ovat lainattavissa kirjastokortilla kirjastosta. 
Kyläpaatit ovat lainattavissa Salmenrannasta, josta saa myös 
opastusta paattien käyttöön.  
Kyläpaateille vuokrattiin erillinen talvisäilytystila. 
 

• Kyltitykset kuntoon 
Kuvaus: Suomenniemen kirkonkylälle johtavan tien ja valtatie 
13:sta varressa ei ole tällä hetkellä mitään Suomenniemen 
palveluista kertovaa kylttiä. Kylttien avulla tavoitetaan ja 
tiedotetaan ohikulkijoita pitäjän palveluista. 
 
Hanke toteutui suunniteltua suppeampana, sillä valtatien varteen 
suunnitelluille palveluista kertoville opastekylteille ei löytynyt 
sopivia sijoituspaikkoja. Myös ELY:n ohjeistus kylttien 
sijoittamisesta (30 m. tien reunasta + huoltotie) olisi vaatinut 
mittavampaa investointia (mm. valaistus). 
 
Hankkeessa toteutettiin seuraavat tienvarsikylttien hankinnat: 
- opastekyltti Maisematornille (Kirkonkyläntie) 
- opastekyltit Irja Hannosen luontopolulle (Karkauksentie) 
- opastekyltti Frisbeegolfpuistosta (Kirkonkyläntien ja Opinraitin 

risteys) 
 

• Nähtävyydet tutuiksi 
Kuvaus: Nykyisellään maisemallisesti ja kulttuurillisesti 
mielenkiintoiset alueen kohteet on esitelty hajanaisesti tai ei 
ollenkaan. Myös tielaitoksen nähtävyys-/opastekyltit puuttuvat 
suurimmasta osasta kohteita. 
 
Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet: 
- nähtävyyksien valokuvaus Hellot -valokuvausyrityksen 

toimesta 
- käyttöoikeuden hankkiminen Irja Hannosen luontopolulta 

otettuihin valokuviin  
- nähtävyyksien parempi esille tuominen suomenniemi.fi -

sivuilla niin, että sivustolle toteutettiin Verkkoverstaan 
toimesta lisäosa, jolla toteutettiin karttaopastus kullekin 
nähtävyydelle sekä lisättiin kuvia 

- jatkossa nähtävyyksien lisääminen ja poistaminen onnistuu 
sivuilla niin, että sivujen ulkoasu säilyy yhtenäisenä  

 

• Viljelypalstat 
Kuvaus: Vuokrataan kaupungin omistama pelto, esim. 
Veihtolantien ja Myllysillan väliseltä alueelta (kiinteistötunnus 
491-508-7-100), ala n. 1 ha . Pellonvuokrausmahdollisuutta on 
selvitetty Mikkelin kaupungin maankäyttöinsinööri Jukka Piispan 
kanssa. Kesäasukkaat ja vakituiset asukkaat voivat vuokrata 
pellolta oman viljelypalstan. Aarimaaviljelystä poiketen tarjotaan 
esim. kolmea eri tason ”viljelypakettia”. 
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Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet: 
- alueen maanmuokkaus- ja sorastustyöt sekä aitaaminen 
- hankittu IBC-kontti kasteluvedelle, säilytystila 

puutarhavälineille sekä pientarvikkeita, kuten kottikärryt ja 
kastelukannuja 

 
Muu toiminta  

• Suomenniemen alakoulun oppilaiden kannustaminen 
aluejohtokunnan myöntämin stipendein  

• Terttu Tarhonen osallistui aluejohtokunnan edustajana 7.2.2019 
seurakunnan järjestämään Tarinatupaan 

• seppeleen lasku sankarihaudoille kaatuneitten muistopäivänä 
19.5.2019, seppeleen laskijoina Risto Korhonen ja Helena 
Harmonen 

• Kahvila-ravintola Salmenrannan yrittäjien muistaminen 5 v. -
juhlapäivänä 

• kristillis-demokraattisen ryhmän jäsenten vierailu 
Suomenniemellä Metsätaitokilpailussa 20.7.2019 

• aluejohtokunnan hankkimien penkkien sijoittaminen Teklan 
käsityöaitan ja apteekin eteen sekä koulunrannan uimarannalle 

• seppeleen lasku sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä 6.12.2019, 
seppeleen laskijoina Antti Pakarinen ja Marja Kauppi 

• Suomenniemelle vuonna 2019 syntyneiden lapsen perheiden 
muistaminen junasukin ja kortein 

 
Myönnetyt avustukset Aluejohtokunta on myöntänyt avustuksia seuraavasti: 

• Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry: vuoden 2019 
tapahtumien järjestämiseen 

• Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry: Suomenniemeläinen -
tiedotteen julkaisemiseen ja postittamiseen 

 
Kumppanuudet Aluejohtokunta on osallistunut kumppanuussopimuksin seuraavien 

tapahtumien toteuttamiseen: 

• Suomenniemen vapaapalokunnan talvitapahtuma 17.3.2019 

• Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry:n tapahtumajärjestelyt: 
Lasten puuhapäivä 7.7.2018, onkikilpailut 27.7.2019 ja kyläilta 
19.9.2019 

• Kauriansalmen kylät ry:n tapahtumajärjestelyt: Kasviretki 
6.7.2019, metsätaitokilpailut 20.7.2019, linturetki 28.9.2019 ja 
Tuomaan päivän vaellus 21.12.2019 

• Käenjälki ry:n kyläilta 19.9.2019  

• Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry:n Joulukatu -tapahtuma 
23.11.2019 

• Suomenniemen koulun gaalailta 6.12.2019 
 
Lisäksi aluejohtokunta on vastannut Suomenniemi -viikon 
järjestelyjen koordinoinnista, aluejohtokunnan työpanoksen 
suunnittelusta, osasta tapahtumien järjestämisestä sekä yhteisestä 
markkinointiviestinnästä. Aluejohtokunnan toimesta koottiin myös 
Suomenniemi -viikon palaute sekä yhteenveto tilaisuuksien 
kävijämääristä. 
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Hankinnat  Aluejohtokunnan toimesta hankittiin myyntiin Mikkelin kaupungin 
uuden brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaisia ”Kaukana 
Mikkelistä” ja ”Suomenniemi” -T-paitoja. Paitoja jouduttiin tilaamaan 
pian lisää niiden samasta suuresta suosiosta johtuen. 

 
Lisäksi hankittiin siirrettävä esiintymislava ja siihen katos sekä 
videotykki ja valkokangas käytettäväksi aluejohtokunnan 
järjestämissä keskustelutilaisuuksissa ja kokouksissa.  

 
Aluejohtokunnan Nähtävyydet tutuiksi -hankkeesta siirrettynä ja 
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymänä maksettiin 
juoksuportaiden valaistustyö 1.500 €.  
 
 

Yhteistyö muiden aluejohtokuntien kanssa 

• Aluejohtokuntien puheenjohtajien tapaamiset 6.3.2019 ja 
10.9.2019 

• Anttolan aluejohtokunnan järjestämä Viestinnän ja matkailun 
kehittäminen liitoskuntien alueilla -tilaisuus aluejohtokunnille 
21.10.2019, aluejohtokunnan edustajana Helena Harmonen 

 
Tiedottaminen Esitteet, julkaisut ja muut markkinointimateriaalit 

Vuonna 2018 strategisena hankkeena toteutettua Suomenniemi – 
hieno paikka asua, elää ja lomalla -esitettä oli jaossa useissa eri 
paikoissa. 

 
  Suomenniemi -logo päivitettiin Mikkelin kaupungin uuden brändin ja 

graafisen ohjeistuksen mukaiseksi. 
 
  Suomenniemi Tapahtumat & palvelut 2019 -esitteen taitto ja uuden 

ulkoasun suunnittelu tilattiin mainostoimisto Groteskilta. Samassa 
yhteydessä tilattiin myös  Suomenniemi -viikko 18.-26.7.2019 -
ohjelmaesite. 

 
  Suomenniemi -viikon markkinoimiseksi tilattiin mainoslakana, joka 

sijoitettiin Salmenrantaan sekä tapahtumapaikkaopasteet, jotka 
olivat sijoitettuina Suomenniemi -viikon ajan tapahtumapaikoille. 

 
Info-TV:t 
Aluejohtokunta ylläpitää info-TV:tä, jotka on sijoitettu Kahvila-
Ravintola Salmenrantaan, Kylätuvalle, Kiesilän Kievariin, SFC-
Karavaanialueelle Laamalansaareen, Saleen ja Rantinhoviin. 

  
www-sivut 
Aluejohtokunta ylläpitää www.suomenniemi.fi -sivustoa. Käenjälki 
ry:n KäenTori -palvelu integroitiin osaksi suomenniemi.fi –
verkkosivuja. 

 
 Tapahtumatiedotus 
 Tapahtumista ja keskustelutilaisuuksista on tiedotettu lehti-

ilmoituksin Länsi-Saimaan Sanomissa, Mikkelin kaupunkilehdessä 
sekä Ristiinalaisessa. Tapahtumatietoja on julkaistu myös eri 

http://www.suomenniemi.fi/
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tapahtumakalentereissa ja menovinkeissä. 
 
 Muuta  

Aluejohtokunnan jäsenistä Antti Pakarinen, Risto Korhonen, 
Susanna Rusakko, Päivi-Kristiina Erola ja Helena Harmonen ovat 
kirjoittaneet kolumneja Länsi-Saimaan Sanomat -lehden Viikon 
vieras -palstalle. 
 
Länsi-Saimaan Sanomat -lehden digilukuoikeus tilattiin niille 
aluejohtokunnan jäsenille, joille lehteä ei vielä tule eli Antti 
Pakariselle, Susanna Rusakolle ja Kari Kaurialle. 

 
Aluejohtokunnan hankkimat T-paidat ”Kaukana Mikkelistä” ja 
”Suomenniemi” saivat runsaasti julkisuutta lehdissä, radiossa, TV:n 
paikallisuutisissa sekä sosiaalisen median eri kanavissa. 
 
Aluejohtokunnan toimesta hankittuja valokuvia luovutettiin Mikkelin 
kaupungin markkinoinnin käyttöön. Kaupunginjohtaja Timo Haloselle 
luovutettiin Kaukana Mikkelistä -T-paita. 
 

 
 
 


