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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 suunnitteluryhmä: Antti Pakarinen, PäiviKristiina Erola ja Helena Harmonen
Suomenniemi 2025 -strategiaryhmä: Antti Pakarinen ja Helena
Harmonen

Tavoitteet

Pääasialliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
- ylläpitää ja parantaa Suomenniemen aluejohtokunnan kaudelle
2017–2021 laaditussa strategiassa esitettyjä vahvuuksia sekä
hyödyntää mahdollisuuksia
- säilyttää Suomenniemen perus- ja lähipalvelut Mikkelin kaupungin ja Essoten säästöpaineista huolimatta
Vuoden 2020 toimintaa rajoitti maaliskuussa alkanut koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset. Suunnitellut
keskustelutilaisuudet ja tapahtumat, kuten Suomenniemi -viikko, peruuntuivat ja siirtyivät vuodelle 2021.

Kokoukset

Aluejohtokunta on pitänyt kokouksia seuraavasti:
• 19.1.2020
• 25.2.2020
• 20.5.2020
• 26.8.2020
• 15.10.2020
• 5.11.2020
Aluejohtokunnan pöytäkirjat ovat luettavissa Mikkelin kaupungin
päätöksenteko -www-sivulla.
Valmisteluryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Antti Pakarinen, Susanna
Rusakko ja Helena Harmonen, on valmistellut kokouksissa käsiteltä-
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vät asiat joko sähköpostitse tai erikseen kokoontuen.
Aluejohtokunta siirtyi sähköiseen kokouskäytäntöön, jolloin kokousmateriaaleja ei enää lähetetty jäsenille postitse.
Vaikuttaminen

Aluejohtokunta on laatinut aloitteita ja esityksiä sekä antanut lausuntoja seuraavista asioista:
•

•
•
•
•

tarkastelupyyntö hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle Waltti-vuorojen aikatauluja koskien niin, että kulkeminen Mikkelin
keskustasta Suomenniemelle asti koulu-/opiskelupäivän päätyttyä on mahdollista
selvityspyyntö kaupunkiympäristölautakunnalle Suomenniemen
jäteveden puhdistamon valvonta- ja ilmoituskäytäntöjen parantamiseen
lausunto asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviosta 2021
lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2021
lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta
2021

Aluejohtokunta järjesti 6.10.2020 keskustelutilaisuuden Suomenniemen koululla suunnitelluista tulevaisuuden muutoksista koulun
toiminnassa.
Uusi lähidemokratiamalli
Uuden lähidemokratiamallin työstämiseksi Mikkelin kaupungin nykyiset
viisi aluejohtokuntaa kutsuttiin yhteisiin suunnitelupalavereihin
27.1.2020. ja 10.3.2020. Palavereissa esiteltiin muualla käytössä olleita
malleja, kuten kumppanuuspöytä ja alueraati, ja ideoitiin Mikkelin jatkossa käytettävää mallia mm. pienryhmätyöskentelynä.
Mikkelin kaupunki teki virkamiesesityksen uudeksi lähidemokratiamalliksi, jossa mm. nykyiset aluejohtokunnat olisi korvattu yhdellä alueiden
johtokunnalla, jossa on kaksi edustajaa kultakin nykyisten aluejohtokuntien alueelta. Nykyiset aluejohtokunnat eivät kannattaneet tehtyä esitystä, vaan laativat keväällä oman, yhteisen esityksen vaihtoehtona kaupungin esitykselle.
Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa, että aluejohtokunnat siirtyvät
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alta kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen. Lisäksi yhden aluekoordinaattorin työpanos puolitetaan.
Strategiset hankkeet
Aluejohtokunta on toteuttanut vuoden 2020 aikana seuraavat strategiset hankkeet:
•

Kauriansalmen kaupungin alueen maisemointi
Hankkeessa, joka toteutettiin yhdessä kaupungin viheraluepalvelujen kanssa, uusittiin ranta-alueen pöytäryhmät ja kivetykset.
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•

Frisbeegolf -puiston laajennus
Frisbeegolf -puiston laajennukseen sisältyi 9 uuden heittopaikan
rakentaminen, väylien raivaus ja rataopasteen uusiminen.

•

Sometykki
Palkattiin osa-aikasesti suomenniemeläinen nuori hoitamaan
Suomenniemen aluejohtokunnan sosiaalisen median viestintää.
Tehtäväalueena oli käydä alueen tapahtumissa, valokuvata ja
tehdä päivityksiä valittuihin sosiaalisen median kanaviin. Koronaepidemian vuoksi työnkuvaa muutettiin sisältämään somepäivitysten tekoa Suomenniemen nähtävyyksistä sekä jonkin verran myös alueen palveluyritysten esittelyä.

Aikaisemmin toteutetuista strategisista hankkeista:
•

Kyläpyörät ja -paatit
Kyläpyörät olivat lainattavissa kirjastokortilla kirjastosta.
Kyläpaatit olivat lainattavissa Salmenrannasta, josta sai myös opastusta paattien käyttöön. Kyläpaateille rakennutettiin talvisäilytystila
Salmenrannnan ranta-alueelle.

•

Viljelypalstat
Viljelypalstoja 12, tarjottiin viljeltäväksi maksutta, palstoille saatiin
7 viljelijää.

•

Metsätähden yhteisöllisen asumisen yksikön kehittäminen
Essote lopetti Suomenniemen Metsätähden käytön tehostetun
palveluasumisen yksikkönä. Tyhjillään olevat Metsätähden
asunnot haluttiin normaaliin vuokra-asumiseen, mikä edellytti
Mikkelin kaupungin kaava- ja käyttötarkoitusmuutosta. Asuntojen
markkinointia varten tehtiin aluejohtokunnan toimesta esite.

•

Suomenniemelle vuonna 2020 syntyneiden lapsen perheiden muistaminen junasukin ja kortein
Vuoden 2020 aikana Suomenniemelle syntyi 2 lasta, joita muistettiin aluejohtokunnan toimesta.

•

Stipendit
Aluejohtokunta myönsi jaettavaksi seuraavat stipendit:
- Suomenniemen koululle Hyvä ystävä, Koulun positiivisin ja
Menestyminen opinnoissa -stipendit

Muu toiminta

•

Mikkelin lukion suomenniemeläiselle, opinnoissaan hyvin
menestyneelle opiskelijalle

Pyykinpesukone
Yhteiskäyttöön hankittu pyykinpesukone siirrettiin Hakalan pesutuvasta Metsätähteen, käyttövarauksia hoitivat lounaskahvila
Niementähti ja Sale.
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•

Etätyöpiste Metsätähteen
Metsätähteen perustettuun etätyöpisteeseen hankittiin aluejohtokunnan toimesta valokuituyhteys sekä tarvittavat huonekalut ja
ATK-tarvikkeet.

•

Strategiatyö
Aluejohtokunnan toimesta perustettiin Suomenniemi 2025 strategiaryhmä. Ryhmän tavoitteena on kerätä aineistoa, ideoida
sisältöjä ja koota paikallistuntemusta seuraavan valtuustokauden
aikaista aluestrategiatyötä varten Suomenniemen osalta.

Myönnetyt avustukset Aluejohtokunta on myöntänyt avustuksia seuraavasti:
• Karkauksen Metsästysyhdistys ry: kylätalo Villiketun kunnostukseen
• Kauriansalmen kylät ry: Maisematornin ylläpitoon ja Tuomaan
päivän jouluvaelluksen järjestämiseen joulukuussa
• Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry: nettisivujen toteuttamiseen
• Suomenniemen Savisormet ry, pienhankintoihin
Kumppanuudet

Aluejohtokunta on osallistunut kumppanuussopimuksin seuraavien
tapahtumien toteuttamiseen:
•
•
•
•

Talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhla 15.3.2020
Kaatuneitten muistopäivän seppeleen lasku 17.5.2020
Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry/Joulukatu -tapahtuma
21.11.2020
Itsenäisyyspäivän seppeleen lasku 6.12.2020

Käenjälki ry:n kanssa tehtiin kumppanuussopimus. Sopimuksella
siirrettiin Käenjälki ry:n hoidettavaksi toimintoja, jotka aiemmin on
toteuttanut aluejohtokunta, mutta joista aiheutuvaa tuloa ei aluejohtokuntien toiminnasta vastaavan viranhaltijan ohjeen mukaan voi
toistaiseksi käyttää aluejohtokunnan menojen kattamiseen.
Hankinnat

Leikkikentälle hankittiin leikkivälineitä.

Yhteistyö muiden aluejohtokuntien kanssa
Puheenjohtaja on osallistunut aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisiin tapaamisiin.
Tiedottaminen

Info-TV:t
Aluejohtokunta ylläpitää info-TV:tä, jotka on sijoitettu KahvilaRavintola Salmenrantaan, Kylätuvalle, Kiesilän Kievariin, SFCKaravaanialueelle Laamalansaareen, Saleen ja Rantinhoviin.
www-sivut
Aluejohtokunta ylläpitää www.suomenniemi.fi -sivustoa. Sivuille lisättiin englannin ja venäjän kieliset yleisesittelyt.
Muuta
Aluejohtokunnan jäsenistä Antti Pakarinen, Risto Korhonen, Susan-
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na Rusakko, Päivi-Kristiina Erola ja Helena Harmonen ovat kirjoittaneet kolumneja Länsi-Saimaan Sanomat -lehden Viikon vieras palstalle.
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