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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:
Lyytikkälä-talon säätiön hallitus: Markku Kiiskinen
Saalastin sisarukset -säätiön hallitus: Helena Harmonen
Kauriansalmen kylät ry:n valokuituhankkeen projektiryhmä: Antti
Pakarinen
Lisäksi aluejohtokunnan edustaja on ollut mukana Käenjälki ry:n
järjestämissä kyläilloissa.

Tavoitteet

Pääasialliset tavoitteet vuodelle 2018 olivat:
- ylläpitää ja parantaa Suomenniemen aluejohtokunnan kaudelle
2017–2021 laaditussa (laadittu marraskuussa 2017) strategiassa
esitettyjä vahvuuksia sekä hyödyntää mahdollisuuksia
- vähentää ja poistaa strategiassa esitettyjä heikkouksia ja välttää
uhkia

Vaikuttaminen

Aluejohtokunta on laatinut aloitteita ja esityksiä sekä antanut
lausuntoja seuraavista asioista:
· lausunto valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli ajatusta mm.
aluejohtokuntien puheenjohtajien ja kaupunginosaseurojen
kehittämispäivästä
· esitys kaupunginhallitukselle valokuituhankkeen laajentamisesta
kirkonkylän lisäksi koko Suomenniemen alueelle
· esitys Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnalle Metsätähden
pihamaan päällystämiseksi
· lausunto kaupunkirakenneselvitykseen
· vetoomus Essotelle Metsätähden tehostetun palveluasumisen
puolesta
· Suomennimen kotiseutuyhdistyksen tekemän aloitteen
puoltaminen koskien Orvokkipuiston uudelleen rakentamista
· aloite Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi
· aluejohtokuntien yhteinen aloite kokouskäytäntöjen
yhtenäistämisestä
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·

·

·
·
·
·
·

Kokoukset

neuvottelut kaupungin teknisen johtajan kanssa koskien vuoden
2019 investointeja. Painotettiin välin valtatietie 13 – kirkonkylä
kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen tärkeyttä sekä
kaupungin osuutta Kauriansalmen kylät ry:n vetämässä
valokuituhankkeessa
Laamalansaaren kyläyhdistyksen ja SF Caravan Saimaan
seudun yhdessä laatiman esityksen Laamalansaarentien
kunnostamiseksi edelleen toimittaminen Pohjois-Savon Elykeskukselle
lausunto kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen
talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022
lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
lausuntopyyntö talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta
2020–2022
lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö
talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022
lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen
sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta
esitys kaupunginhallitukselle olla hyväksymättä Essoten talousja muutossuunnitelmassa esitettyjä, puutteellisesti perusteltuja
muutoksia Metsätähden tehostetun palveluasumisen toimintaan
sekä Suomenniemellä lähipalveluna tuotettaviin
lääkäripalveluihin

Aluejohtokunta on pitänyt kokouksia seuraavasti:
· 29.1.2018
· 26.3.2018
· 14.5.2018
· 6.8.2018
· 10.9.2018
· 12.11.2018
· 12.12.2018

Keskustelu-/kuulemistilaisuudet
Keskustelu-/kuulemistilaisuuksia on järjestetty seuraavasti:
· asukkaiden kuulemistilaisuus 14.5.2018, Salmenranta
· kesäasukkaiden kuulemistilaisuus 24.7.2018, Salmenranta
· asukkaiden kuulemistilaisuus 6.8.2018, Laamalansaari
· tapaaminen alueen yhdistyksien edustajien kanssa
aluejohtokunnan avustuskäytänteitä koskien 25.10.2018,
Salmenranta. Samalla infoTV-koulutus.
· yhteistyöpalaveri matkailuun ja markkinointiin liittyen Miksei Oy:n
kanssa 5.12.2018. (Antti Pakarinen, osallisuuskoordinaattori
Silva Suomala, Miksei Oy:ltä paikalla Maisa Häkkinen sekä Päivi
Sysmäläinen). Sovittiin yhteistyöstä vuoden 2019 aikana
messujen sekä VisitMikkeli -julkaisun tiimoilta. Yhteyshenkilönä
AJK:ssa Antti Pakarinen, Mikseiltä Päivi Sysmäläinen
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Myönnetyt avustukset Aluejohtokunta on myöntänyt avustuksia seuraaville yhdistyksille:
· Savisormet ry, kohdeavustus harrastustoiminnan kuluihin
· Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, kohdeavustus
Suomenniemeläinen -tiedotteen kuluihin
· Kiesilän Erä ry, kohdeavustus lihankäsittelytilojen
peruskunnostukseen ja modernisointiin
· Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry, kohdeavustus
tapahtumien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin
· Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry, kohdeavustus kotisivujen
teettämiseen
· Karkauksen Metsästysyhdistys ry, yleisavustus
Toiminta
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Suomenniemen Tapahtumat ja palvelut 2018 -julkaisun
kustantaminen
Suomenniemi.fi -verkkosivujen uudistaminen, toteuttajana
Haumedia Oy/Verkkoverstas
roskakorien (3 kpl) hankkiminen kirkonkylän raitille
pyykinpesukoneen hankkiminen Suomenniemen
Tukiasuntoyhdistys ry:n Hakalan pesutupaan yleisesti
käytettäväksi
frisbeegolfrata, yhdeksän väyläinen rata pururadan maastossa,
toteutus talkootyönä (ESLI, Suomenniemen Urheilijat ry). Radan
tarvikehankinnat tehtiin joulukuussa 2017 aluejohtokuntien
strategisena hankkeena. Rakentamisesta ylijäänyt puutavara
lahjoitettiin Suomenniemen koululle sekä Suomenkylän
Metsästysyhdistykselle.
seppeleen lasku sankarihaudoille kaatuneitten muistopäivänä
20.5.2018, seppeleen laskijoina Risto Korhonen ja Susanna
Rusakko
kaupunginhallituksen vierailu Suomenniemellä 24.7.2018
seppeleen lasku sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä 6.12.2018,
seppeleen laskijoina Antti Pakarinen ja Susanna Rusakko
siirrettävän, elementeistä koottavan esiintymislavan ja siihen
tarvittavien tarvikkeiden hankkiminen
Suomenniemelle v. 2018 syntyneiden lasten perheiden
muistaminen junasukin ja kortein

Toimintasuunnitelmaan kirjattu Suomenniemen julkisivun ja yleisilmeen
kohentaminen maisemointihankkeen avulla jäi toistaiseksi toteutumatta.
Kumppanuudet

Aluejohtokunta on osallistunut kumppanuussopimuksin seuraavien
tapahtumien toteuttamiseen:
· Laskiaistapahtuma / VPK, SuomU 11.2.2018
· Suomenniemi -viikon järjestelyt, 19.-26.7.2018
· Itsenäisyyspäivän juhla / Suomenniemen aluejohtokunta,
alueseurakunta ja Suomenniemen Martat 6.12.2018
· Suomenniemen pitäjän joulujuhla / Käenjälki ry 11.12.2018
· Tuomaan päivän vaellus / Kauriansalmen Kylät ry 21.12.2018
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Aluejohtokunta on osallistunut myös seuraavien tapahtumien
järjestelyihin:
· Vanhusneuvoston vierailu Metsätähdessä 24.5.2018 /
tilaisuuden kahvitarjoilu
· Suomenniemi Siistiksi -siivouspäivä ja huutokauppa 26.5.2018 /
lehti-ilmoitukset Länsi-Saimaan Sanomiin sekä Mikkelin
kaupunkilehteen
Muu toiminta

Aluejohtokunta järjesti ideakilpailun vuoden 2019 strategisten
hankkeiden ideaksi. Ehdotuksia tuli lähes 60. Voittajaksi valittiin
Elina Kemppisen ehdotus kyläpyörien ja erilaisten retkeilyvälineiden
saatavuudesta vuokralle/panttia vastaan. Saman sisältöisiä
ehdotuksia oli useampia, joiden joukosta palkinnon voittaja valittiin
arpomalla.

Yhteistyö muiden aluejohtokuntien kanssa
· Aluejohtokuntien puheenjohtajien tapaamiset 19.3., 11.10.
· Puheenjohtaja Antti Pakarisen alustuspuheenvuoro Anttolan
aluejohtokunnan järjestämässä Anttola eläväksi -tapahtumassa
24.3. Anttolanhovissa
Tiedottaminen

Aluejohtokunta ylläpitää info-TV:tä, jotka on sijoitettu KahvilaRavintola Salmenrantaan, Kylätuvalle, Kiesilän Kievariin, SFCKaravaanialueelle Laamalansaareen, Saleen ja Rantinhoviin.
Aluejohtokunta ylläpitää myös www.suomenniemi.fi -sivustoa.
Aluejohtokunnan esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa Mikkelin
kaupungin päätöksenteko -www-sivulla.
Tapahtumista ja keskustelutilaisuuksista on tiedotettu LänsiSaimaan Sanomissa, Mikkelin kaupunkilehdessä sekä
Ristiinalaisessa.
Aluejohtokunnan jäsenistä Antti Pakarinen, Risto Korhonen ja
Helena Harmonen ovat kirjoittaneet kolumneja Länsi-Saimaan
Sanomat -lehden Viikon vieras -palstalle.

Strategiset hankkeet
Aluejohtokunta on toteuttanut seuraavat strategiset hankkeet:
· Suomenniemi liikkuu, vastuuhenkilönä Helena Harmonen
Tapahtumia 22, ja osallistujia yhteensä 365. Tapahtumien
järjestämiseen osallistuivat mm. Suomenniemen Urheilijat, Navi
ry, Suomenniemen nuorisoseura, Suomenniemen
kotiseutuyhdistys sekä MLL:n Suomenniemen yhdistys ry.
Kaikkien tapahtumissa arvontalipukkeen täyttäneiden kesken
arvottiin kylpylälahjakortti, jonka voitti Tuula Kiljunen
Suomenniemeltä.
·

Suomenniemen MOBO-rata, vastuuhenkilönä Risto Korhonen
Pururadan ja lähiympäristön maastossa yhteensä 15 rastia.

·

Leikkikentän täydennys, liukumäki, vastuuhenkilönä Antti
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Pakarinen. Koulun pihalla olevan pienten leikkikentän
varustuksesta puuttui leikkiväline vähän taaperoikäisiä
vanhemmille. Heille sopiva liukumäkimalli valittiin yhteistyössä
päiväkoti Kilikellon johtaja Reetta Juopperin kanssa. Liukumäen
asennuskustannuksia oli mukana jakamassa kaupungin
tilapalvelut.
·

Levähdyspenkit kylän raitille, vastuuhenkilönä Antti Pakarinen.
Siirrettävissä olevia penkkejä hankittiin 5 kpl FinnCont
ympäristötuotteet Oy:ltä. Alkuperäinen suunnitelma sijoittaa
penkkejä kiinteästi kirkonkyläntien varteen hylättiin asennukseen
liittyvien tiukkojen ELY-keskuksen määräysten vuoksi. Penkkien
sijoituspaikka sovitaan tarpeen mukaan.

·

Pururadan portaat, vastuuhenkilönä Antti Pakarinen.
Portaiden toteuttamisen peruste oli liikkujien toive niiden
puolesta sekä frisbeegolfradan väylä 4:n jyrkän maastosiirtymän
helpottamine. Portaista pyydettiin kokonaisurakkatarjous
kolmelta suomenniemeläiseltä yritykseltä. Yksi kolmesta pystyi
toteuttamaan portaat pyydetyssä aikataulussa (Suomenniemen
Puutuote ja Kiinteistöhuolto). Budjetoinnissa oltiin varauduttu
myös metallirakenteisina toteutettaviin portaisiin. Portaat
toteutettiin kuitenkin kestopuusta, koska rakenteita koskevia
määräyksiä ei rakennusvalvonnan toimesta annettu. Tästä
johtuen huomattava osa hankkeen budjetista säästyi muuhun
käyttöön.

·

Markkinointihanke, vastuuhenkilönä Antti Pakarinen.
Hankkeessa toteutettiin ”Suomenniemi – hieno paikka asua, elää
ja lomailla” -julkaisu. 32-sivuisen lehden toimitti Elina Jäntti ja
graafikkona sekä taittajana toimi Jyri Alanne. Julkaisun
sähköinen versio julkaistiin joulukuussa 2018 ja paperiversioita
tullaan käyttämään Suomenniemen markkinointitarkoituksiin
vuoden 2019 aikana. Julkaisussa esitellään Suomenniemen
palveluita tarinamuotoisesti. Julkaisun avulla levitetään myös
yleistä tietoisuutta Suomenniemestä Mikkelin sisällä ja koko
Suomessa yhteistyössä Miksei Oy:n matkailun edistämistoimien
kanssa.

·

Lisähanke, esiintymislava
Muista hankkeista säästyneiden varojen myötä toteutettiin
joulukuussa 2018 vielä lisähanke. Sen puitteissa hankittiin 12kpl
2m x 1m esiintymislavaelementtejä jalkoineen, kaiteineen sekä
portaineen. Elementit ovat purettavissa ja siirrettävissä ja niiden
avulla voidaan toteuttaa 2m² – 24m² kokoinen ja 60cm – 100 cm
korkea esiintymislava. Esiintymislava on käytettävissä
Suomenniemellä järjestettävissä tapahtumissa. Esiintymislavan
katos toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tulevien
toimintakausien aikana.

