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Kumppanuuspöytien puheenjohtajat päättävät esittää Savonlinnan kaupungin johtoryhmän
käsiteltäväksi seuraavat toimenpide-ehdotukset:

Kerimäki
Kirkkorannan liikuntapuistoon lainattavia liikuntavälineitä
Hankitaan puistoon lukittava kaappi, jonka avaimen tai lukon koodin saa esim.
Kaivopirtiltä. Kaappi varustettaisiin liikuntavälineillä. Kaapista saisi lainaan esim.
kuminauhoja, kahvakuulia, boccia-pelivälineitä.
Jo hankitun suojaverkon asentaminen Harjumajan frisbeegolfradan lammen eteen
Frisbeegolf radalla olevaan lampeen häviää jatkuvasti kiekkoja. Suojaksi on hankittu
verkko ja verkkoa varten pylväät, mutta niitä ei ole asennettu paikoilleen.
Hotelli Herttuan kanoottien ostaminen vapaa-aikatoimelle ja edelleen vuokrattavaksi
Hotelli Herttua vuokrasi toiminnassa ollessaan kanootteja. Konkurssin jälkeen näitä ei
olla päästy käyttämään. Esitämme että vapaa-aikatoimi lunastaa nämä kanootit ja
ryhtyy vuokraamaan niitä jatkossa.
Kerimäen liikuntahalliin toimiva äänentoisto
Liikuntahallilla on äänentoistojärjestelmä joka ei toimi. Toimiva kiinteä
järjestelmä helpottaisi tapahtumajärjestelyissä kuulutusta, eikä paikalle tarvitsisi aina
tuoda irrallista kalustoa. Turnauksissa voisi myös soittaa helposti musiikkia taustalla.
Esitämme että olemassa oleva äänentoistojärjestelmä korjataan tai mikäli se ei ole
korjattavissa, niin ostetaan tilalle uusi nykypäiväinen äänentoistojärjestelmä.

Kerimäen sirkuskentän puistomuuntamoon pysyvä sähköliittymä
Tapahtumajärjestäjät ovat joutuneet itse hommaamaan kentällä pidettäviin
tapahtumiin tilapäisen sähköliittymän, mistä mittauksineen aiheutuu kohtuuttomia
kustannuksia ja ylimääräistä työtä. Pysyvän sähköliittymän myötä tapahtumien
järjestäminen olisi kevyempää. Esitämme, että kaupunki ottaa sähköliittymän
sirkuskentälle ja vuokraa liittymästä sähköä tapahtumien järjestäjälle.
Koirapuisto Ainolan aidattuun leikkipuistoon
Ainolan leikkipuiston lopetettua toimintansa, esitämme että aidattu alue otetaan
koirapuistokäyttöön.
Kerimäen torialueen muutos viihtyisämmäksi
On esitetty toive, että tori tarvitsee sadepäivien varalle katoksen, sekä lisää
toripöytiä ja penkkejä asiakkaille sekä myyjille. Lisäksi alueelle toivotaan viihtyvyyttä
lisääviä istutuksia pelkän asfalttikentän sijaan.
Matkailijoiden asuntoautoille ja -vaunuille paikat Kirkkorantaan
Kerimäen keskustassa ei ole huomioitu matkailuautoilla liikkuvia. Esitämme, että
Kirkkorantaan merkitään paikat asuntoautolla ja -vaunulla liikkuville.
Mopokerho Kerimäen nuorisotilan ja työpajan yhteyteen
Esitämme, että kaupunki järjestää tilojensa yhteyteen nuorille toiminnallisen
mopokerhon, jossa ohjaajan opastuksella voidaan mm. huoltaa laitteita valvotusti.
Pienjätekeskuksen aukioloaikoihin lisäys, puutarhajäteasemalle selkeä opastetaulu jätteiden
lajitteluun
Nykyisellään pienjäteaseman aukioloaikoihin tarvitaan talvikaudelle yksi lisäpäivä,
sekä kesäkaudelle myös mökkiläisiä palvelemaan lauantai- aukiolopäivä.
Puutarhajäteasemalle tarvitaan selkeä opastetaulu siitä, kuinka jätteet lajitellaan
asemalla.
Skeittirampin päällystäminen
Esitämme että lähidemokratian rahoista kustannetaan Kerimäellä olevan
skeittirampin päällystäminen. Varikolla olevan skeittirampin rungon voisi päällystää,
ja sopivan sijoituspaikan etsiä.

Savonranta
Paikallisten yhdistysten käyttö pienissä korjaustehtävissä
Jotta asioiden kuntoon saattaminen kaupungin laitamilla olisi nopeampaa, esitämme
että kaupunki hyödyntäisi olemassa olevia yhdistyksiä tai Toimintakeskusta pientä
korjausta tai parannusta vaativissa kohteissa. Esimerkkinä jo keväällä ilmoitettu
ilmoitustaulun korjaus Leivolassa, jonka voisi tehdä paikalliset toimijat nopealla
aikataululla.
Leivolan kylän jätepiste ympärivuotiseksi
Esitämme, että Leivolan kylän jätepiste on käytössä jatkossa ympärivuotisesti. Nyt
piste on toiminnassa vain kesäkaudella. Voisiko tyhjäksi jääneen katoksen siirtää
yleisjätekonttien paikalle.

Savonrannan koulun etäopetuksen kehittäminen ja toimintamallien suunnittelu syksylle 2019
Esitys sivistystoimelle, että Kerimäen ja Savonrannan koulut alkavat
valmistelemaan sisältäpäin suunnitelmaa, jossa tarkastellaan etäopetuksen
mahdollisuutta koulujen välillä ja valmistellaan lukujärjestystä alkamaan
syyslukukaudesta 2019.
Satama-alue yhden kokonaisuuden alle satamalaitokselle/toimitilapalvelulle
Esitetään, että satama-alue saataisiin yhden kokonaisuuden alle. Jos esimerkiksi
ravintolatoiminta myytäisiin yksityiselle ja hän päättäisikin lakkauttaa toiminnan
rakennuksessa, niin sitten satamassa loppuisi nykyisen kaltainen palvelutoiminta.
Kun satama alueena ja rakennuksineen kuuluisi esim. satamalaitoksen alle, niin
turvattaisiin syväväylän alueella olevan satamatoiminnan säilyminen. Samalla
satamaan voitaisiin kytkeä myös toivottu avantouintipaikka, jonka toiminnasta voisi
vastata esim. yhdistys. Esitetään, että Yritystilayhtiöltä siirrettäisiin ravintolarakennus
takaisin satamalaitokselle. Vuosittaiset ylläpitokustannukset eivät ole suuret.
Rakennus on puolilämmin kiinteistö.
ELY:n käsittelyyn tie 474
ELY:lle käsittelyyn, että Tien 474 kunnostus on keskeneräinen ja halutaan saada tie
kuntoon Rönkönvaaran tienhaarasta Matkolle.
Sampolaan inva-WC ja kunnostustöitä
Sampolassa on WC:t alakerrassa, joihin ei pääse kulkemaan liikuntarajoitteiset tai
apuvälineitä käyttävät. Sampolassa pitää kartoittaa, että voisiko WC:n rakentaa
nykyisen varaston tilalle, joka on aika samoilla kohdilla kuin alakerran WC-tilat.
Toimitilapalvelun tulisi tehdä katselmus ja kartoittaa Sampolan muutkin
remontointikohteet uuden WC -tilan ohessa.

ELY:n ja kaupungin kanssa tehtävä katselmus taajaman siistimisestä
ELY:n kanssa Savonrannan taajaman katselmus paikkojen siistimisestä. Katujen
reunukset kuntoon. Ely:n kanssa sovittava, mitkä kuuluvat heidän hoidettavaksi ja
mitkä on kaupungin kunnostettava.
Päivärinteen säilyminen
Esitämme, että Päivärinne säilyy vanhustenhoitopaikkana tulevaisuudessakin.
Asukkaiden siirtyminen Savonlinnan keskustaan koetaan epäoikeudenmukaisena
vanhusten ja lähiomaisten kannalta, sekä matkat liian pitkinä. Paikkakunnan
palvelurakenteen kannalta Päivärinteen säilyminen on hyvin tärkeää.

Sääminki
Kevyenliikenteen väylä Juvolantie-Prisma

Säämingin kulttuuriperinnön esilletuominen parkkipaikalla Kirkkoniemessä
Esitämme, että Kirkkoniemen parkkipaikasta lohkaistaan noin ¼ osa alue
puurakentamisen aihioille. Vanhaa Sääminkiläistä rakennuskulttuuria on vaalittava.

Kaupunkikeskusta
Yleinen WC kaupungille
Saadun kuntalaispalautteen perusteella kaupungilta puuttuu yleinen wc. Palutetta
ovat antaneet lenkkeilijät ja lapsiperheet. Esitämme että selvitetään vosiko sataman
ja torin seudulle sijoittaa läpi vuoden avoinna oleva yleinen wc.
Mopoilijoille harjoitusalue Savolaan
Esitämme, että kaupunki selvittää vastuu- ja velvollisuusasiat nuorille suunnatun
suljetun mopoilualueen järjestämisestä Savolaan.
Pullinlahden retkiluistelureitin kunnossapito kentänhoitajille
Pullinlahti on merkittävä virkistysalue kävelyyn, hiihtoon ja luisteluun jäiden
aikaan. Pullinlahden luistelualuetta on nyt hoidettu Pullinlahden luistelijoiden ja
vapaaehtoisten voimin, yksityisten ja yritysten tuella. Esitämme, että kaupunki
selvittää onko Pullinlahden jäänhoito mahdollista siirtää kaupungille.
Uimakoppi Pikku Saimaan rantaan
Esitämme että Uimahallin rantaan järjestetään uimakoppi.

Punkaharju
Liikuntatiloihin vuokran alennusta tai kokonaan pois
Esitämme että kuntalaisten aktivoimiseksi ja tilojen käyttöastetta nostamaan
poistetaan liikuntatiloista vuokra kokonaan pois, tai niihin tehtäisiin alennus.

Ambulanssipäivystys Punkaharjulle viikonloppuisin
Esitämme, että selvitetään, onko mahdollista turvata Punkaharjulaisten
terveydenhuolto niin, että taajamaan saataisiin Ambulanssipäivystys.

Koko kaupunki
Latuverkostojen yhdistäminen
Esitämme, että selvitetään, onko mahdollista yhdistää Savonlinnan alueella olemassa
olevat latuverkostot toisiinsa, jolloin saataisiin kattava hiihtoreitistö hiihtäjien
käyttöön.
Itsenäisyyspäiväjuhlien tilavuokrat, kukkatervehdykset ja seppeleet kaupungin toimesta
Kaupungin alueella on useampi toimija joka vapaaehtoisvoimin järjestää maamme
Itsenäisyyspäivänä juhlat. Esitämme että kaupunki tulee vastaan juhlien
järjestämisessä niin, että se ei peri tiloistaan tapahtuma-ajalta vuokraa, sekä
kustantaa kukkatervehdykset ja sankarihaudoille laskettavat kukkaseppeleet.
Kumppanuuspöytien puheenjohtajille kokouspalkkiot ja matkakulut puheenjohtajakokouksista
Puheenjohtajille on myönnetty korvaukset lähidemokratian rahasta koskien kevään
ja syksyn kumppanuuspöytiä. Kumppanuuspöytien lisäksi on puheenjohtajat
kokoontuneet pohtimaan kuntalaisilta saatua palautetta tämän vuoden puolella jo 5
kertaa kevään ja syksyn kumppanuuspöytien lisäksi. Kustannukset ovat menneet
omasta pussista. Koska asioiden käsittelyyn ei riitä vain ne sovitut 2 kertaa on
puheenjohtajien tavattava pohtimaan ja tekemään päätöksiä myös
kumppanuuspöytien ulkopuolella.
Muoviroskien keräysastiat taajamiin
Muoviroskien kierrätykseen on ollut toivetta taajamissa kerätyissä toiveissa.
Esitämme jätteenkierrätysastioiden järjestämistä muovin osalta taajamiin.

Kumppanuuspöytien puheenjohtajille enemmän päätäntävaltaa lähidemokratiarahan budjetin
käytöstä
Esitämme, että kumppanuuspöytien puheenjohtajistolle antaa enemmän
päätäntävaltaa lähidemokratiarahan budjetin käytöstä. Nykyinen malli on hiukan
hidas, hukkuuko aloitteet selvityksiin, onko mahdollista tehdä jouhevammaksi.
Kuntalaisia saataisiin innostettua sillä, että aloitteet käyvät nopeasti toteen.
Asiointiliikenteen sopimukset pidemmiksi
Esitämme että koko kaupungin asiointiliikenteen tila selvitetään ja tarkastellaan,
että voidaanko sopimukset muuttaa pidempiaikaisiksi.
Rakentamattomien kaava-alueiden tonttien kunnossapito
Esitämme, että kaupunki kartoittaa rakentamattomien tonttien kunnossapidon ja
hoitaa nyt rämettyneet kaava-alueiden tontit. Kenelle alueet kuuluvat ja kenen
vastuulla ne ovat. Esim. loma-asuntomessualue Pihlajaniemellä ja Kerimäellä
Kehrääjäntiellä.
Kyläläisten ja kylätoiminnassa käytössä olevien kiinteistöjen veron poistaminen tai nollaaminen
Savonlinnan kylät ry on tehnyt kaupunginjohdon kanssa sovitun kartoituksen
kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä olevista kiinteistöistä Savonlinnassa.
Savonlinnan Kylät ry hallituksen esitys tämänkaltaisessa toiminnassa olevista
kiinteistöistä on toimitettu kaupungin- ja elinkeinotoimen johtajalle.
Puheenjohtajisto esittää, että Savonlinnan kaupunki käsittelee asian Savonlinnan
kylät ry:n esityksen mukaisesti.
Kumppanuuspöydissä oltava myös kaupungin virkamiehiä ja toimialapäälliköitä
Esitämme, että kevään ja syksyn kumppanuuspöytiin nimetään osallistumaan
kaupungin virkamiehiä. On tärkeää, että kuulemistilaisuuksissa on mahdollista
keskustella asioista kaupungilla päätöksiä tekevien henkilöiden kanssa, jolloin
asioihin voi saada jo paikan päällä suoraan vastauksia.
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