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Lähidemokratian kevään 2019 kumppanuuspöytien esitykset
ELJ § 61
Selostus:

Kumppanuuspöytiin perustavaa lähidemokratia-mallia on toteutettu
vuoden 2018 aikana. Alueelliset kumppanuuspöydät (Sääminki,
Savonranta, Kerimäki, keskusta-taajama sekä vanhan Säämingin
alue) ovat kokoontuneet vuoden aikana yhteensä 10 kertaa
tapaamisiin, jossa on käsitelty kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia
Savonlinnan alueella. Tämän lisäksi Kumppanuuskaupunki
-lähidemokratian lähteellä -hankekoordinaattori on kerännyt
toimenpide-ehdotuksia ajanjaksolla 15.3-31.10.2018.
Jokainen alueellisista kumppanuuspöydistä on lisäksi valinnut
puheenjohtajan. Kumppanuuspöytien puheenjohtajat ovat
kokoontuneet vuoden kuluessa säännöllisesti ja priorisoineet
toimenpide-ehdotuksia kaupungille.
Kumppanuuspöytien puheenjohtajat ovat käsitelleet lähidemokratian
kautta kerättyjä toimenpide-ehdotuksia kokouksessaan 18.2.2019
Kumppanuuspöytien puheenjohtajat esittävät elinkeinojaostolle, että
elinkeinojaosto päättää käyttää lähidemokratiaan varattua
määrärahaa yhteensä 12 550 euroa seuraavasti:
Kumppanuuspöytien puheenjohtajien 18.2.2019 kokous esittää
seuraavia toimenpide-ehdotuksia toteutettavaksi
lähidemokratian budjetista
1.Kerimäen Pysäkki Ry:n toimintaan 3500 euroa.
Kerimäen kohtaamispaikan vuokra; tilitoimisto- ja toimistokuluihin ,
sekä tietotekniikan hankintoihin.
Esityslistaliite A
Kumppanuuspöytien puheenjohtajien 8.4. kokous esittää
seuraavia toimenpide-ehdotuksia toteutettavaksi
lähidemokratian budjetista
1.Punkaharjun Kesäraitti 2 900€
Merkittävä kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaamispaikka, jossa
Punkaharjun ja koko Savonlinnan alueen matkailua markkinoidaan,
sekä tehdään yritysten ja yhdistysten toimintaa näkyväksi.
Kesäraittiin osallistuu myös paljon kesäasukkaita, joiden kanssa
pyritään lisäämään yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta.
2.Burghausenin ja Mustien Rakuunoitten muistomerkki Moinniemeen
3 000€

Alueelta koottiin vuonna 1665 ratsuväkijoukko, rakuunarykmentti,
jonka keulahahmona toimi Hermann von Burghausen. 4.12.1676
joukko Savolaisia osallistui Lundin taisteluun Tanskalaisia vastaan.
Lundin taistelu on ruotsalaisille yhtä tärkeä, kuin Tali-Ihantala tai
Kollaa suomalaisille. Nyt halutaan pystyttää muistomerkki tälle
historialliselle merkkihenkilölle. Tämän muistomerkin merkitys on
kansainvälinen ja pysyvä. Maanomistajilta on jo saatu kirjallinen lupa.
3.Avoimet kylät ja Kylätori 900€
Savonlinnan kylät ry avaa kylätorin Citymarketin parkkipaikan
tuntumaan. Avoimet Kylät 8.6. kokoaa torille kuntalasia eri
Savonlinnan kylistä ja tuo kaupungin keskustaan säpinää ja terveisiä
maaseudun toimijoilta.
4.Mopo- / moottoripaja 250€
Varparannan kyläyhdistys järjestää nuorille toimintaa kaupungilta
vuokraamissa tiloissaan Varparannalla. Koska kerho ei peri
osallistumismaksua, on materiaalien hankinta haasteellista.
Kyläyhdistys maksaa itse välinehankinnoista 2/3, mutta hakevat
puuttuvaa osaa tarvikkeiden hinnasta Kumppanuuspöydältä.
Kumppanuuspöytien puheenjohtajat katsovat tämän toiminnan
olevan merkityksellistä maaseudun nuorten aktivointiin ja yhteiseen
tekemiseen.
5.Savonranta päivä ja Savonrannan kulttuuripäivä 2 000€
Savonranta päivä ja Savonrannan Kulttuuripäivät on päätetty
yhdistää tulevana kesänä. Tapahtumilla on jo perinteitä
Savonrannalla ja se on osoittautunut merkittäväksi kesätapahtumaksi
kyläläisten ja kesäasukkaiden parissa. Puheenjohtajisto katsoo, että
tapahtumalla on suuri merkitys kyläläisten aktivoinnissa ja heidän eri
toimintojen markkinoinnissa.
Elinkeinojaoston lähidemokratiaan varatusta määrärahasta vuodelle
2019 on 30 000 euroa, josta allokoimatta 18 982 euroa.
(valmistelu: elinkeinojohtaja Janne Weander, p. 044 417 4008)
Toimivalta:

Savonlinnan kaupunginhallitus on 5.2.2018 § 31 delegoinut
elinkeinojaostolle seuraavan toimivallan: Elinkeinojaostolla on
toimivalta päättää Savonlinnan kaupungin elinkeinopoliittisten
investointihankkeiden ja toiminta-avustusten hyväksymisestä ja
omarahoitusosuudesta tulosalueensa määrärahan puitteissa

Kaupunginjohtajan esitys:
Elinkeinojaosto päättää, että lähidemokratiaan varatusta
elinkeinotoimen budjetista avustetaan puheenjohtajien ehdotusten
mukaan Kerimäen Pysäkki Ry:n toimintaan 3500 euroa, Punkaharjun
Kesäraitti 2 900€, Burghausenin ja Mustien Rakuunoitten

muistomerkki Moinniemeen 3 000€ , Avoimet kylät ja Kylätori 900€,
Mopo- / moottoripaja 250€, Savonranta päivä ja Savonrannan
kulttuuripäivä 2 000€.
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