
Suomenniemen aluejohtokunta TOIMINTASUUNNITELMA 
vuodelle 2019 

Suomenniemen ajk kokous 28.1 2019 

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

Vaikuttaminen Aluejohtokunta ottaa kantaa, laatii aloitteita sekä antaa lausuntoja. 

Vaikuttamistyössä tullaan painottamaan: 

 lähipalvelujen säilymistä (mm. Toimintakeskus Metsätähti)

 kaupunkirakenneselvitykseen liittyvää päätöksentekoa (mm.
koulu ja päiväkoti Kilikello)

 liikenneturvallisuuden parantamista (kevytliikenne välillä
Kauriansalmi - kirkonkylä)

 julkisen liikenteen kehittämistä

 kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa

 retkeilyreittien ja niihin liittyvien rakennelmien ylläpitoa ja
markkinointia

 Mikkelin kaupungin eri toimielinten lausuntopyyntöjä,
talousarvioita ja -suunnitelmia

 pururadan valaistuksen laajentaminen juoksuportaiden alueelle

Aluejohtokunta haluaa varmistua, että kannanotot, aloitteet ja 
lausunnot tulevat käsitellyiksi osoitetulla taholla ja aluejohtokunta 
saa tiedon asioiden etenemisestä sekä tehdyistä päätöksistä tehtyjä 
kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja koskien. 

Aloitteita ja esityksiä laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä 
muiden aluejohtokuntien kanssa. 

Kaupunginhallituksen jäsenet kutsutaan vierailulle heinäkuussa 
2019. 

Kokoukset ma 28.1.2019 klo 17.30, Lukukäki 
ti 26.3.2019 klo 18.30, Salmenranta 
ti 21.5.2019 klo 17.30, Lukukäki 
ti 27.8.2019 klo 17.30, Lukukäki 

Loppuvuoden kokousaikataulusta sovitaan erikseen. 

Toiminta 

 stipendit koululaisille

 tunnettuuden lisääminen markkinointiyhteistyöllä

 Suomenniemen Tapahtumakalenterin 2019 kokoaminen ja
julkaiseminen, ulkoasun päivittäminen ostopalveluna

 sähköisen markkinointijulkaisun päivitys

 suomenniemi.fi -sivujen kehittäminen; Käentori -palvelun
integrointi, englannin- ja venäjänkieliset esittelysivut

 Suomenniemelle v. 2019 syntyneiden lasten perheiden
muistaminen junasukin ja kortein
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Keskustelutilaisuudet 

ti 26.3.2019 klo 17.30–18.30, keskustelutilaisuus asukkaille, 
Salmenranta 
Heinäkuussa 2019 Suomenniemi-viikon yhteydessä 
keskustelutilaisuus asukkaille, mukaan kutsutaan myös 
kaupunginhallituksen edustajia, Salmenranta  
 
Lisäksi keskustelutilaisuuksia järjestetään syksyllä tarpeen mukaan. 

 
 
Kumppanuudet Aluejohtokunta tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa 

erilaisten kumppanuuksien myötä. Tapahtumien järjestämisessä 
aluejohtokunta on mukana kumppanuusmallilla, jossa erikseen 
päätetty osuus tapahtuman kuluista osoitetaan aluejohtokunnalle. 

 
Edellisvuoden kokemusten perusteella aluejohtokunta osallistuu 
kumppanuussopimuksin ainakin seuraavien tapahtumien 
toteuttamiseen: 
• Palokunnan talvitapahtuma / VPK  
• Suomenniemi -viikko 18.-26.7. / eri toimijat 
• Itsenäisyyspäivän juhla / Martat, alueseurakunta 
• Joulukatu / Suomenniemen kotiseutuyhdistys 
• Tuomaan päivän vaellus / Kauriansalmen Kylät ry  
• Suomenniemi liikkuu - tuetaan tapahtumien jatkumista / eri 

toimijat 
 

 
Yhteistyökumppanit, muu toimintaa 
 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy: Alueen markkinointi 

Oppilaitokset: Opinnäytetyöt 
Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry: Pyykinpesumahdollisuuden 
tarjoaminen vapaa-ajanasukkaille 
Kahvila-Ravintola Salmenranta: Kyläpaattien vuokraus ja säilytys 
nollasumma-periaatteella. 
Suomenniemen kirjasto: Kyläpyörien avainten säilytys ja lainaus. 

 
 
Avustushakemukset Suomenniemen aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia Mikkelin 

kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti rekisteröidyille 
yhdistyksille Suomenniemen alueen kehittämishankkeisiin ja 
asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan 
toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään lähinnä kertaluontoisten 
hankkeiden toteuttamiseen, jotka eivät kuulu Mikkelin kaupungin 
muiden avustusten piiriin. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään 
huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laajuuteen ja 
laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen. 
Aluejohtokunta edellyttää, että hankkeissa on myös omarahoitusta.  
 
Aluejohtokunta käsittelee avustushakemukset maalis- ja elokuun 
kokouksissaan. 
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Tiedottaminen Aluejohtokunta ylläpitää info-TV:tä, jotka on sijoitettu Kahvila-

Ravintola Salmenrantaan, Kylätuvalle, Kiesilän Kievariin, SFC-
Karavaanialueelle Laamalansaareen, Saleen ja Rantinhoviin. 

  
Aluejohtokunta ylläpitää myös www.suomenniemi.fi -sivustoa. 

 Aluejohtokunnan esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa Mikkelin 
kaupungin päätöksenteko -www-sivulla. 

 Aluejohtokunnan lehti-ilmoituksia julkaistaan Länsi-Saimaan 
Sanomissa, Mikkelin Kaupunkilehdessä sekä tarvittaessa 
Ristiinalaisessa. 

 
 
Strategiset hankkeet 

 1. Viljelypalstat 
Vuokrataan kaupungin omistama pelto, esim. Veihtolantien ja 
Myllysillan väliseltä alueelta, ala n. 1 ha (kiinteistötunnus 491-508-7-
100). Pellonvuokrausmahdollisuutta selvitetty Mikkelin kaupungin 
maankäyttöinsinööri Jukka Piispan kanssa. Kesäasukkaat ja 
vakituiset asukkaat voivat vuokrata pellolta oman viljelypalstan. 
Aarimaaviljelystä poiketen tarjotaan esim. kolmea eri tason 
”viljelypakettia”:  

  
1.       vuokraat palstan, hoidat kastelun, lannoitukset, kitkemisen 
yms. kaiken itse, kuten Mikkelin 4H-yhdistyksen aarimailla, pl. 
yksivuotisen palstan muokkaus, joka tehdään keskitetysti  
  
2.       vuokraat palstan, sovit ”puutarhurin” kanssa, mitä laitetaan 
kasvamaan. Puutarhuri hoitaa palstaa sovitusti, vuokraaja voi 
osallistua halutessaan hoitoon viikonloppujen ja lomansa aikana, 
vuokraaja voi hakea palstalta satoa milloin vain omaan 
tarpeeseensa, ylimääräisen sadon voi antaa myyntiin yhteiseen 
myyntipisteeseen 
  
3.       olet vain ostaja eli palstalla on (itsepalvelu)myyntipiste, jossa 
myydään ylimääräistä satoa, teet ostokset kätevästi kauppareissun 
yhteydessä 
  
4.       lisäksi: lahjoittaja; vakituiselta asukkaalta jää ylimääräisiä 
taimia omasta puutarhasta, hän voi lahjoittaa ne yhteispalstalle 
kasvamaan tai hän lahjoittaa ylimääräistä satoa myytäväksi 
myyntipisteessä 

  
Vihannesten lisäksi palstoilla voidaan viljellä kukkia, marjapensaita, 
hedelmäpuita yms. eli vuokrattavana on yksi- ja monivuotisia 
palstoja. Puutarhurin hommaa hoitaa työllisyystuella palkattu 
työntekijä/työntekijät, apuna esim. 4H-nuoria. Digitaalisuuden 
hyödyntäminen: palstan kasvien kasvun etenemistä voisi seurata 
reaaliaikaisesti web-kameran kautta, kasvit voisivat lähettää myös 
tervehdyksiä vuokraajilleen tyyliin ”hei, täällä herneesi odottavat jo 
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poimijaansa”. 
 
2. Kyläpyörät ja -paatit 
Yleisessä käytössä olevat kyläpyörät helpottavat etenkin 
kesäasukkaiden liikkumista. Vuokrattavat kajakit ja soutuvene tuovat 
mahdollisuuden nauttia Kuolimo-järvestä ja ympäröivistä maisemista 
myös heille kellä ei omaa venettä ole. Kajakit tuovat uuden 
harrastusmahdollisuuden myös pitäjän asukkaille.  
Hanke parantaa myös kesäasukkaiden palvelutasoa ja sitä kautta 
toimii myös pitäjän markkinointina. Pyörät ja paatit varustetaan 
Suomenniemen ja Mikkelin logoilla ja sitä kautta ihmisten omat 
some-kuvat toimivat markkinointimateriaalina. Aluejohtokunnan 
kesällä 2018 järjestämän ideakilpailun voittajaehdotus. 
 
3. Nähtävyydet tutuksi 
Nykyisellään maisemallisesti ja kulttuurillisesti mielenkiintoiset 
alueen kohteet on esitelty hajanaisesti tai ei ollenkaan. Myös 
tielaitoksen nähtävyys-/opastekyltit puuttuvat suurimmasta osasta 
kohteita. 
 
Inventoimalla ja kokoamalla yhteen (verkkosivustolle) lukuisia 
kohteita koskevat tiedot, saadaan luotua yhdestä paikasta helposti 
esille saatava kokonaisuus. Kuhunkin kohteeseen pystytetään 
paalu, johon on kiinnitetty säänkestävä QR-koodi, joka mahdollistaa 
helpon tavan saada verkkosivulta kohdetta koskevat tiedot siirrettyä 
omaan älypuhelimeen tai muuhun tietokonelaitteeseen jo paikan 
päällä. 
 
Tämä luo uusia mahdollisuuksia ja mielenkiinnon kohteita lähteä 
liikkeelle tutustumaan kohteisiin lähemmin. Eri kohteissa voi olla 
myös lisäpalveluita, joista kerrotaan kohteesta kertovilla 
verkkosivuilla. 
 
Kulttuurillisesti ja maisemallisesti kiinnostavat kohteet ovat olleet 
alueen asukkaiden tiedossa jo pitkään, ja osa niistä on tunnettuja 
myös matkailijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Härkäsillan 
muistomerkki, vanhat rajapyykit, maisematorni, kirkko ja kellotapuli, 
karsikkopuut, Morruuvuori, Nikkisen torppa, Lyytikkälä, 
kalliomaalaukset, Kurkivuori, Irja Hannosen luonnonsuojelualue, 
Punkan lammastila, Suomikylä, Kiesilän koski, myllyt, Myllysilta, 
Hujalan kylän kiviaidat, Tapiosaaren silta, kyläkoulut, Luotolahden 
päivänmerkkikivi ja Patterinmäki tunnetaan, mutta aina ei tiedetä 
paikan historiaa tai muuta merkitystä.  
 
Ihmisiltä, joilla on kohteista tietoa, on mahdollista saada lisätietoa tai 
tietoa voi etsiä myös koottuna kirjallisista lähteistä. Hankkeen aikana 
tietoa tulee kerätä ja tarkentaa, jolloin alueen asukkaat pääsevät 
halutessaan vaikuttamaan hankkeen toteutukseen.  
Hanke toteutetaan yhteistyössä Xamkin matkailualan kanssa. 
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4. Kyltitykset kuntoon 
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. Palveluista kertovien kylttien lisäksi haetaan lupaa 
palveluopasteelle, joka johtaa Kauriansalmen maisematornille. 

 


