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§ 74
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen tulee kokoukseen esittelemään Haukivuoren
keskustan kaavoituksen yleissuunnitelman alun työvaiheita ja tavoitteita. Taustana
asialle: Haukivuoren Asemankylän kehittämissuunnitelman tiimoilta järjestettiin
kuulemistilaisuus haukivuorelaisille 28.11.2018 klo 17:00 Haukivuoren Yhtenäiskoulun
ruokalassa. Yleisötilaisuus onnistui loistavasti niin osanottajien määrän, sisällön kuin
lopputuloksen osalta.
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§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän
kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta
Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja
tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Saloviin ja Seppo Kantanen.
Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.
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§ 78
Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto valtuustoaloitteeseen Mikkelin kaupungin
tulevaisuuden linjauksista turvetuotantoon
MliDno-2018-1158
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk Turvetuotantoon liittyvä lausunto taustaselvitys Kyyvedestä
2 Liite Haukivuoren ajk Pelastetaan Savon Veet ry Lausunto turveasiaan
3 Liite Haukivuoren ajk Pelastetaan Reittiveet ryn koonti Vapon ja ELY-keskuksen
virallisesta aineistosta Ropolansuo ja Viransuo
4 Liite Haukivuoren ajk Mikkelin khn lausuntopyyntö turvetuotannon tulevista
linjauksista
5 Liite Haukivuoren ajk Kyyveden kalastusalueen kannanotto turveasia
Valtuutettu Liisa Pulliainen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen 21.5.2018 koskien
Mikkelin tulevaisuuden linjauksia turvetuotantoon liittyen. Aloitteessa esitetään, ettei
Mikkelin kaupunki puoltaisi jatkossa turvelupia ilman ympäristökeskuksen,
aluejohtokuntien, yksityisten rannanomistajien, osakaskuntien ja tulevien
kalatalousalueiden lausuntoja. Lisäksi kaupungin esitetään velvoittavan ELY -
keskuksen ottamaan konkreettista vastuuta turvetuotantoalueiden päästöjen
valvonnasta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan myös, että jatkossa maakunnan ja
kaupungin ympäristötoimet vastaisivat päästöjen valvontavelvoitteen hoitamisesta.
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lisäksi, että kaupunki tekisi selvityksen turpeen
korvaamisesta muilla energianlähteillä. Valtuustoaloite liitteenä.
Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty lausuntoja valtuustoaloitteeseen liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta lausuu Mikkelin kaupungin turvetuotannon linjauksista
seuraavaa:
Haukivuoren aluejohtokunnan strategian (www.haukivuori.fi) lähtökohta v. 2014
lähtien on ollut, että Haukivuoren valuma-alueille ja erityisesti tätä koskien Kyyvedellä
ei hyväksytä eikä puolleta turvelupia, ennen kuin vesistöjen pintavesien laatu on
kaikilla järvien osilla EU vesipuitedirektiivin mukaisesti erinomainen tai hyvä.
Nyt Kyyvedellä on virallisten selvitysten mukaan osin tyydyttävä ja myös
matalammissa lahdissa jopa välttävä tai heikko. Tämä näkyy käytännössä mm. siten,
että kalastusvälineet peittyvät limalevään jo yhden yön aikana.
Toinen esimerkki on turvetuotannon vesialueet Vankisuo, Kovalansuo, Lintusuo ja
Pyöreäsuot, joiden laskuvesi on vaikuttanut tutkitusti kiintoaineiden ja humuksen
vaikutuksesta Ala- ja Yläsitron sekä Musta- ja Koiraselän näkyvyyteen (tutkimuksia
ovat toteuttaneet ELY-keskus, Kyyveden kalastusalue ja osittaisia tutkimuksia

Mikkeli
Haukivuoren aluejohtokunta

Kokouskutsu
05.12.2018

9 (31)

Haukivuoren aluejohtokunta, näytteillä). Näkyvyys on laskenut 40 senttimetriin.
Haukivuoren aluejohtokunnan ymmärryksen mukaan happivajetta esiintyy ja kalat
ovat pääosin paenneet alueelta. Kaloissa esiintyy myös yli sallitun rajan elohopeaa.
Asiaa on tutkittu Oulun Ylipistolla ja Etelä-Savon ELY-keskuksella.
Haukivuoren aluejohtokunnan toimijat ovat havainneet vakavia esimerkkejä myös
Viransuon ja Ropolansuon alueilla, joilla Haukivuoren aluejohtokunnan ymmärryksen
mukaan on ELY-keskuksen ja Vapon oman velvoitetarkkailun tuloksena kemikalioinnin
jälkeen virrannut Kangasjärveen kymmenen vuoden tarkkailujakson aikana mm. ph-,
fe- ja ka-arvoilla mitattuna erittäin paljon vettä, joka on vaarallista kaloille, eliöille ja
esimerkiksi eläimille. Ph -arvo on mennyt jopa 3-tasolle, mitä on esiintynyt kaikkina
tarkkailuvuosina, viimeksi keväällä 2017 (ELY-keskuksen mittaustulos). Kyyveden
vesienhoidon johtoryhmän seurankäynnillä ph -arvo oli juuri 3-tasolla, joka on ph –
arvona samaa luokkaa kuin etikka. Ohessa tilasto, jossa on Pelastetaan Reittiveet ry:n
koonti Vapon ja ELY-keskuksen virallisesta aineistosta.
Haukivuoren aluejohtokunta on strategiassaan esittänyt, että Mikkelin kaupunki
pyytäisi Kyyveden kalastusalueelta (1.1.2019 alkaen uudelta kalatalousalueelta) ja
rannan omistajien pääedustajana uudelta, koko järven kattavalta Kyyveden
osakaskunnalta turvelupa-asioiden lausunnon omien päätösten perustaksi.
Haukivuoren aluejohtokunta esittää myös, että Mikkelin kaupungin
antaessa turvelupapäätöksiin lausuntoja, niitä pyydettäisiin Haukivuoren alueelta
myös Haukivuoren aluejohtokunnalta ja Haukivuorelle perustetulta Pelastetaan Savot
Veet`ry:tä sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, jonka edustaja on koko ajan
ollut mm. Kyyvettä koskevissa työryhmissä (Kyyveden vesienhoidon työryhmä,
patoesitys Rauhasalmeen ja Kyyveden vesienhoidon johtoryhmä).
Haukivuoren aluejohtokunta liittää lausuntoonsa myös strategiakohtamme Kyyveden
järvialueen taustaselvityksestä ja Pelastetaan Savot Veet ry:ltä pyydetyn, laajemmin
Kyyveden vesistön taustoja ja nykytilannetta kuvaavan selvityksen. Lisäksi
liitteenä Kyyveden kalastusalueen lausunto.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön
palvelualue/tekninen johtaja Jouni Riihelä, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/ Hanna
Pasonen, Heikki Tanskanen, Mikkelin kalastusalue/ Pekka Partti, Kyyveden
osakaskunta/Olli Kauppinen, keskushallinto/Ari Liikanen
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§ 79
Haukivuoren aluejohtokunnan lausunnot Mikkelin kaupungin lautakuntien
talousarvioesityksiin vuodelle 2019 ja -suunnitelmiin vuosille 2020–2022
MliDno-2018-1939
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk lausunto kaupunkiympäristöltk talousesitys 2019-2022
2 Liite Haukivuoren ajk lausunto kasvatus- ja opetusltk talousesitys 2019-2022
3 Liite Haukivuoren ajk lausunto hvoltk talousesitys 2019-2022
Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty 16.11.2018 mennessä lausuntoja vuoden
2019 talousarvioesityksistä ja vuosien 2020–2022 taloussuunnittelmista seuraavien
lautakuntien osalta: kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta ja kaupunkiympäristölautakunnalta.
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on välittänyt lautakuntien
talousarvioehdotukset aluejohtokunnan jäsenille ja pyytänyt heitä antamaan
kommenttinsa Pekka Moilaselle lausuntojen valmistelua varten, jotta Moilanen voi
toimittaa lausunnot eteenpäin 16.11.2018 mennessä kaupunginhallitukselle. Tämä
siksi, että Haukivuoren aluejohtokunta ei ehtinyt kokoontua ennen annettua
määräpäivää. Haukivuoren aluejohtokunnan kaupunginhallitukselle toimittamat
lausunnot ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 80
Häkkilän eräpolun kokonaisuus, opasteviitoituksen hankinta ja reitin merkitseminen
MliDno-2017-428
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuoren aluejohtokunnan kokouksessa 19.9.2018 käydyn keskustelun ja
runsaiden palautteiden perusteella Häkkilän eräpolun opasteongelmista, Haukivuoren
aluejohtokunnan puheenjohtaja on pyytänyt Mainospuu Oy:ltä uusien laadukkaiden
opasteviittojen hankkimiseksi tarjoukset (sis. asennuksen). Lähtökohtana on se, että
viitoitus noudattaisi yleisesti ulkomailla ja kotimaassa retkipoluilla käytöttä olevia
viitoituskäytäntöjä.
Tarjouksista on tehty esitys Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle yhtenä
strategisena Haukivuoren hankkeena. Jos strategiarahat myönnetään, viitat hankitaan
ja pystytetään keväällä 2019. Strategisista hankkeista on esitys myöhemmin tällä
esityslistalla.
Haukivuoren aluejohtokunta päätti 19.9.2018 kokouksessa selvittää tarkemmin myös
muita Häkkilän eräpolun ongelmakohtia Minna Saloviinin ja Veli Mannisen johdolla.
Ongelmakohtia ovat polun heikko kunto (esim. polun heinikot sekä grilli- ja
lepopaikkojen siisteys ja varustus). Lisäksi arvioitavaksi tulee, tarvitseeko Häkkilän
eräpolusta tehdä uusi kartta mittasuhteessa 1:10 000. Kartan toisella puolella
voitaisiin tarkentaa Eräpolun reittiä.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ovat ehdottaneet Häkkilän eräpolun
aarnimetsäaluetta lisättäväksi Mikkelin seudun retkeilyreitit -hankkeeseen.
Kerovuorelle tehtäisiin erillinen lenkki käyttäen hyväksi Häkkilän eräpolun reitistöä,
joka kaartaisi takaisin Kerovuoren toista kuvetta Häkkilän erämajalle. On esitetty, että
Häkkilän eräpolusta muodostetaan kaksi erillistä reittiä:
a) Eteläinen reitti, joka on nykyistä reittiä lyhyempi reitti.
b) Pohjoinen reitti, joka on nykyinen reitti.
Hankkeessa kaavaillaan myös reittien opasteiden yhdenmukaistamista Mikkelin
Seudun alueella. Oheismateriaalina on aiheeseen liittyvä viesti, joka on saatu Mikkelin
seudun retkeilyreitit –hanketoimijalta Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on lähettänyt sähköpostitse jäsenille
ehdotukset eräpolulle sijoitettavista opastemalleista (mallit Mainospuun tuotantoa).
Mallit ovat oheismateriaalina. Aluejohtokunnan jäsenten keskusteluissa on todettu,
että opasteissa tulee olla sininen pohja, ja tekstin tulee olla valkealla.
Tavoitteena Haukivuoren aluejohtokunnalla on se, että opasteet laitetaan kuntoon
ennen kesän eräpolkukauden alkua. Puheenjohtaja on siksi esittänyt, että opasteasiat
voitaisiin sopia epävirallisesti vuoden alkupuolella hankeryhmän kanssa, jotta
toimenpide ei hidasta Häkkilän Eräpolun kunnostamista.
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Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on ehdottanut myös, että tämän
projektin myötä Kerovuoren näköala-alue laitetaan turvalliseen kuntoon esimerkiksi
aidalla. Uusi kaupungin ympäristöpalveluiden ehdottama lenkki on lyhyempi kuin nyt
olemassa oleva lenkki, ja se kulkee myös hieman erillään nyt olemassa olevasta
lenkistä. Uutta lenkkiä suunnitellaan erityisesti lapsiperheille. Tämä vaikuttaa siihen,
että viime loppukesästä painettu Häkkilän eräpolun esite ei vastaa tulevaa
kokonaisuutta.
Häkkilän eräpolun opasviitoitus -projektissa Haukivuoren aluejohtokunnan tavoitteina
ovat opasteviitoituksen selkeys ja yhdenmukaisuus, ja innoittajina opasviittojen osalta
toimivat mm. Iso-Britannian Ilkleyn nummien retkeilyreittien opas sekä osittain
Häkkilän eräpolun olemassa olleet viitoitusmallit. Viittojen osalta leveyttä on malleissa
lisättävä. On myös todettu, ettei vihreä väri sovi luonnon ja metsän vihreyden takia
opasteviittojen väriksi, jotta ne erottuvat. Yhtenä malliehdotuksena tähän
tarkoitukseen on esitetty kaupungin jo käyttämää ruskeapohjaista opasviittamallia,
jollainen löytyy esimerkiksi Mikkeli-Jyväskylä tien varresta (opastaa lentokentän luona
olevalle golfkentälle). Nyt hankituissa viitoitusmalleissa on kuitenkin paljon
kirkkaampia vaihtoehtoja. Oheismateriaalina Iso-Britanniassa sijaitsevan Ilkleyn
opasviittamalli.
Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta on käynyt keskustelua seuraavista asioista:
Haukivuorella tarvitaan seuraavia opasviittoja kantatie 72 varrelle:
1) Kirkonkylän tienristeys, Rantokankaan liikunta-alue
2) Hiekkarannantie, Veneen laskupaikka
3) Porsaskosken risteys, Häkkilän eräpolku, Pitkähiekan uimaranta, Kapustasalmen
veneen laskupaikka, Kerovuoren näköalapaikka, Häkkilän erämaja, Kerovuoren
metsäkämppä (x 2), Vehkamäen kota (x 2), Laavu.
Osaan kohteista riittää pelkkä viitta. Ohenvuoressa Saksanrannan tiellä sijaitseva
ruosteinen tanko tulisi uusia.
Vanhoja viittoja voidaan tarvittaessa käyttää lisänä pohjoisen reitin täydentävinä
opasteina. Myös polku Emäsalonniemen kärkeen voidaan ottaa käyttöön ja
opastaa näillä viitoilla. Polku pitää puhdistaa Emäsalonniemen
alueelta.
Tulevana kesänä pitää varmistaa, että Eräpolku on kunnossa koko kesän:
heinikot on niitetty sekä pysähtymistä ja ruokailua palvelevat kohteet ovat
kunnossa (siisteys, halot). Myös Saksanrannan metsäreitti Häkkilän Erämajalle
viitoitetaan korostetun hyvin ja reitin muuta kuntoa pidetään yllä, että sitä
käytetään enemmän kuin tieosuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta esittää Mikkelin seudun ympäristöpalveluille, että
Mikkelin seudun retkeilyreitit -hanke kattaisi uuden esitteen kustannukset Häkkilän
eräpolun uudistamisen jälkeen, koska esitettä ei ole tiedetty laskea Haukivuoren
aluejohtokunnan vuoden 2019 budjettiesitykseen.
Opasviitoituksen pystytyksen opastuksesta Häkkilän eräpolulle tulevana keväänä 2019
vastaavat Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenet Minna Saloviin ja Veli Manninen.
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Kaupungin yhdyshenkilönä opasviitoituksessa on Harri Kaipainen. Tavoitteena on,
ettei reitillä pysymiseksi katvealueita opasteilta jää.
Keskustellaan valmisteluun liittyvistä muista asioista, joihin kuuluu mm. reittien
tarkistukset, Kerovuoren "pikkureitin” suunnittelu, kävelyreittien opasteiden väristä ja
leveydestä keskusteleminen sekä keskusteleminen eräpolun tunnettuvuuden
lisäämisestä tulevan kesän 2019 tapahtumia ajatellen.
Tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Hanna Pasonen, Miset Oy, Mikkelin kaupunki/
Pekka Turunen, Harri Kaipainen
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§ 81
Haukivuoren pyöräilyreitin opasteviitoituksesta, hankinnasta ja pystytyksestä
MliDno-2017-428
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on lähettänyt sähköpostitse Mikkelin
kaupungille ehdotuksen Haukivuoren pyöräilyreitistön opasteista (tarjous on
Mainospuu Oy:n tekemä). Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on vireillä Mikkelin
seudun retkeilyreitit -hanke, jossa pyritään yhdenmukaistamaan Mikkelin alueen
retkeilyreitit. Aluejohtokunnan ehdotus pyöräilyreitistön opasteiksi on
Liikenneviraston pyöräreittien opasteviitoista tekemän suosituksen mukainen.
Pyöräreitistön opasteiden ja pystytysten tekemistä on ehdotettu yhdeksi Haukivuoren
aluejohtokunnan vuoden 2019 strategiseksi hankkeeksi, ja esitys on käynyt
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan käsittelyssä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta toteuttaa Haukivuoren pyöräreitistön ja eräpolkujen
esitteet myös englanniksi. Esitteet otettaan työn alle kun reitistöihin tulossa olevat
muutokset ovat vahvistuneet tai toteutettu.
Yhteyshenkilöiksi ja viitoitustoimenpiteiden pystytysyhdyshenkilöiksi esitetään
pyöräreitille Olli Lahtea sekä lupa-asioiden vastaavaksi Terhi Patjaa ja Olli Lahtea.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki/Harri Kaipainen, Pekka Turunen
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§ 82
Haukivuoren junaliikenteen edistämisen lähiajan jatkotoimenpiteitä ja Mikkelin kaupungin
sekä Pirjo Siiskosen esitykset Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunto- ja
ilmoituspyyntönä junapilotti ja rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä
MliDno-2015-1248
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk Pirjo Siiskosen lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle
2 Liite Haukivuoren ajk Siiskosen kirjoitus Oikorata Lahteen
3 Liite Haukivuoren ajk Mikkelin kaupungin lausunto LVM junapilotti ja osto- ja
velvoiteliikenne
4 Liite Haukivuoren ajk Liikenne- ja viestintäministeriö lausuntopyyntö junapilottihanke
5 Liite Haukivuoren ajk E-S Maakuntaliiton lausunto LVM junapilotti ja rautateiden
osto- ja velvoiteliikenne
Mikkelin kaupunginhallitus antoi lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle
kaupungin näkemyksistä alueellisen junaliikenteen kehittämiseksi junapilotin ja
rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen muodoissa. Liitteinä ovat Liikenne- ja
viestintäministeriön lausuntopyyntö sekä Mikkelin kaupungin lausunto, Etelä-Savon
maakuntaliiton lausunto, Pirjo Siiskosen Liikenne- ja viestintäministeriölle
toimittama lausunto ja Siiskosen mielipidekirjoitus aiheesta.
Mikkelin kaupunginhallitus ei sitoutunut Liikenne- ja viestintäministeriön esittämään
pilottihankkeeseen, joka olisi voinut mahdollistaa junavuorojen järjestämisen
Haukivuorelle/Haukivuorelta. Perusteluksi kaupunginhallitus esitti kaupungin
taloudellisten ja henkilöstöresurssien puutetta. Myöskään Etelä-Savon maakuntaliitto
ei lausunnon perusteella voi sitoutua pilottihankkeeseen.
Pirjo Siiskonen on lähettänyt aluejohtokunnalle Liikenne- ja viestintäministeriölle
jättämänsä aloitteen pilottihankkeen puolesta Haukivuoren junavuorojen
järjestämiseksi. Samassa aloitteessaan Siiskonen esittää oikorataa Mikkeli - Lahti -
Helsinki välille. Siiskonen on antanut luvan nimensä ja kirjoittamansa aloitteen
julkaisemiseksi. Siiskosen mielipidekirjoitus aiheesta on julkaistu sanomalehti Länsi-
Savossa 16.10.2017 otsikolla: Oikorata Lahteen tekisi Mikkelistä vetovoimaisen
Helsingin esikaupunkialueen. Kirjoitus on luettavissa verkossa: https://lansi-savo.fi
/mielipide/lukijalta/5354b8a9-2e86-490a-877b-e840ec3a04c2. Lisäksi kirjoitus on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupunki organisoi Etelä-Savon
maakuntaliiton, Pohjois-Savon ELY -keskuksen johdon ja aluejohtokunnan
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puheenjohtajan kanssa heti alkuvuodesta keskustelutilaisuuden, jossa sovitaan
yhteisestä toimintalinjasta käynnille helmikuussa VR:n johdon luokse junaliikenteen
avaamiseksi jälleen Haukivuorelle.
VR:n käynnille edellä olevien tahojen lisäksi pyritään saamaan mukaan alueen
ministerit Jari Leppä ja Antti Häkkänen. Haukivuoren aluejohtokunta esittää ryhmän
kokoajiksi ja ministereiden kutsujiksi Mikkelin kaupungin juna-asioista vastaavaa
teknistä johtajaa Jouni Riihelää ja Maakuntaliiton kehittämispäällikkö Markku Tanttua.
Perusteena ehdotukselle keskustelutilaisuudesta on se, että junan pysähtyminen
Haukivuorella saataisiin aikaiseksi viimeistään 1-2 vuoden sisällä siksi, että uusi osto-
ja velvoiteliikennejärjestely alkaa 1.1.2020 raideliikenteessä. Tämän hallituskauden
aikana on alueelta kaksi ministeriä vaikuttamassa VR:n päätöksentekoon Haukivuoren
junajärjestelyiden aikaansaamiseksi.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki/Jouni Riihelä ja Timo Halonen, Pohjois-Savon ELY-keskus/Satu
Huttunen, Etelä-Savon maakuntaliitto/Markku Tanttu ja Pentti Mäkinen
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§ 83
Haukivuoren Asemankylän kaavoituksen päivityksen eteneminen
MliDno-2016-1969
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt, että strategisesti merkittävien
toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi Haukivuorella on tehtävä mm.
kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön Haukivuoren
aluejohtokunnan 17.12.2015 kokouksen esitysten mukaisesti (sis. omakotitalojen
kaavoitusta sekä pien-/teollisuusyrityskaavoitusta, asia kirjattu Mikkelin kaupungin
Teknisen lautakunnan kokoukselle tiedoksi 21.1.2016). Lisäksi 25.1.2018
neuvotteluissa (osanottajina Jouni Riihelä, Ilkka Tarkkanen, Pekka Moilanen ja Leo
Laukkanen) käsiteltiin mm. kerrostalokaavoitusta purettavien rakennusten tonteille.
Haukivuoren aluejohtokunnan aikaisemmat kaavaesitykset ovat liittyneet seuraaviin
alueisiin: Karvanto, Kirkonkylän alue, Kyyveden ranta, BioHauki Oy:n toimipisteeltä
pohjoiseen Pitkähiekan uimarannan suuntaan, kerrostalopotentiaalina purettavat
kiinteistöjen tontit ja Asemankylän tyhjät maa-alueet.
Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut Haukivuoren Asemankylän
kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tiimoilta järjestettiin kuulemistilaisuus
haukivuorelaisille 28.11.2018 klo 17.00 Haukivuoren Yhtenäiskoulun ruokalassa.
Tilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehti Haukivuoren Seudussa ja Kaupunkilehdessä.
Yleisötilaisuuksia on suunniteltu järjestettäväksi kaikkiaan kolme. Mikkelin kaupungin
kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja FCG:n kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola
toivovat keskustelutilaisuuksista asukkailta esityksiä siitä, millä tavalla keskustaa tulisi
kehittää.
Kaavoituspäällikkö tulee 13.12.2018 klo 17.30 aluejohtokunnan kokoukseen
informoimaan ja keskustelemaan asiasta, jossa aluejohtokunta täsmentää oman
ehdotuksensa kuultuaan kehittämissuunnitelman ja asukkaiden kuulemistilaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan kuulemistilaisuuden johtopäätökset Haukivuoren aluejohtokunnan
jäsenten tiedoksi ja mahdollisesti tarkennetaan Haukivuoren aluejohtokunnan
kokouksessaan 17.5.2015 laatimaa kaavoitusehdotusta kaavoituspäällikkö Ilkka
Tarkkasen kertoman perusteella.
Tiedoksi
Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä
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§ 84
Taloustilanne 2018 / Haukivuoren aluejohtokunta
MliDno-2017-1882
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Käydään läpi ajantasainen taloustilanne. Ajantasainen taloustilanne esitetään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee aluejohtokunnan strategisista hankkeista ja
strategiaa tukevista toimenpiteistä sekä käyttöbudjetin käyttörahoista. Mikäli
budjetissa on jakovaraa, keskustellaan ja päätetään loppuvuoden budjetin
priorisointijärjestyksestä. Haukivuoren aluejohtokunnalle on mm. saapunut
kohdeavustusanomuksia. Mikäli käyttörahoituksen määrästä ei saada kokoukseen
mennessä tarkkaa selvitystä, puheenjohtajalla on oikeus kohdentaa loppuvuodeksi
käytössä olevat rahat aluejohtokunnan yhdessä priorisoimiin ja aluejohtokunnan
tavoitteita mahdollistaviin kohteisiin.
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§ 85
Haukivuorelaisten asunto-osakeyhtiöiden palaveri markkinointitoiminen käynnistämiseksi
12.11.2018
MliDno-2017-1495
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk asunnon omistajille kutsu markkinointipalaveri
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsui aluejohtokunnan kokouksen
19.9.2018 § 64 päätöksen mukaisesti Asemankylän kerros- ja rivitalojen asunto-
osakeyhtiöiden puheenjohtajat ja isännöitsijät keskustelutilaisuuteen 12.11.2018 klo
18.00. Keskustelun keskiössä olivat 25 vapaana olevan osake- tai vuokrahuoneiston
markkinoiminen esim. pääkaupunkiseudulle sekä Mikkelin ympäristöön.
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja taustoitti tilaisuuden aiheesta
(aluejohtokunnan strategia, tilaisuuden tarkoitus ja tavoite) sekä esitteli ja jakoi
aineistoa, jota oli valmisteltu lehti- ja verkkoilmoitusmalleiksi sisältäen mm.
pääkaupunkiseudun lehtien hintatarjouksia, hintamalleja ja muuta illan ohjelmaan
liittyvää aineistoa. Aluejohtokunnan puheenjohtaja myös ilmoitti, että www.
haukivuori.fi -verkkosivu on käytettävissä alueen markkinointiprojektissa.
Puheenjohtaja totesi, että aluejohtokunnan tehtävä ei ole asuntojen myynti tai
vuokraus, vaan nostaa esille Haukivuorella strategisesti tärkeitä asioita ja ongelmia
sekä luoda valmiuksia alueen kipukohtien korjaamiseksi tai toimenpiteiden
vauhdittamiseksi. Kutsukirje on liitteenä ja tilaisuuden muistio oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta tutustuu tilaisuudesta tehtyyn muistioon ja keskustelee
markkinointiprojektista.
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§ 86
Suomenniemen aluejohtokunnan valmistelema yhteisaloite Mikkelin liitoskuntien alueiden
siisteyden parantamiseksi / Haukivuoren aluejohtokunta
MliDno-2018-1842
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut
aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia
sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen
kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin
Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden
ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.
maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917
Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten
kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden
viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden
imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä
myös muiden aluejohtokuntien alueilla.
Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina.
Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen
osallistumista. Muut aluejohtokunnat ovat ottaneet osaa yhteisaloitteeseen, ja
aluejohtokuntien lisäykset ovat luettavissa seuraavista pöytäkirjaotteista:
Ristiinan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet
/Ristiinan_aluejohtokunta/Kokous_14112018
/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14723)
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet
/Mikkelin_pitaumljaumln_aluejohtokunta/Kokous_7112018
/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14281)
Anttolan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet
/Anttolan_aluejohtokunta/Kokous_29102018
/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14221)
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan
aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa
huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Haukivuoren
aluejohtokunta ehdottaa, että aloitteeseen kirjataan selvästi myös taajamien
nurmikoiden siisteys ja leikkaus kesäaikana koskien erityisesti kaupungin puutarha- ja
tilahallinnon vastuulla olevia alueita.
Tiedoksi
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§ 87
Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2019 / Haukivuoren aluejohtokunta
MliDno-2018-641
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk strategiset hankkeet skeittirata 2019
2 Liite Haukivuoren ajk strategiset hankkeet reitit 2019
3 Liite Haukivuoren ajk strategiset hankkeet markkinointi 2019
4 Liite Haukivuoren ajk strategiset hankkeet Kyyvesikirja ja juoksukoulu 2019
Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt vuodelle 2019 esitetyt hankkeet syyskuun
kokouksessa 19.9.2018 § 53. Aluejohtokunnan puheenjohtajan yhteenveto esitetyistä
hankkeista on alla.
Strategisia hankkeita haettiin Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen
strategisten hankkeiden hakulomakkeella. Alla oleva Haukivuoren ajk:n strategisten
hankkeiden lista on esitetty 11.10.2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien ja
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kokouksessa, jossa
aluejohtokuntien puheenjohtajat yhdessä keskustelivat ja päättivät vuonna 2019
toteutettavista strategisista hankkeista. Haukivuoren aluejohtokunnan osalta
virallisten hakulomakkeiden ja oheisen listan kohdalla oli joitain ristiriitaisuuksia, sillä
kaikki alla olevat summat eivät olleet kirjattuina hakulomakkeisiin. Oheiseen listaan on
tarkennettu strategisten hankkeiden summia tarjouksista kerättyjen summien
tarkentuessa. Lisäksi skeittiradan suunnitelmia on tarkennettu käyttäjien palautteiden
perusteella hakemuksen laatimisen jälkeen. Nämä seikat tuotiin
esille aluejohtokuntien puheenjohtajien ja Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden
tulosalueen kokouksessa.
Kokouksessa 11.10.2018 hyväksyttiin Haukivuoren osalta kaikki muut
hakulomakkeella haetut kohteet paitsi juoksukoulun avustus. Tämän jälkeen
kokouksessa 11.10.2018 päätettyjä aluejohtokuntien strategiset hankkeet on käsitelty
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 21.11.2018 seuraavalla päätöksellä:
”Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien tekemät
esitykset strategisiksi hankkeiksi pois lukien Haukivuoren aluejohtokunnan
markkinointihankkeen. Markkinointihankkeen sisällöt ovat sellaisia, joita toteutetaan
tai joita tulisi toteuttaa kaupunkitasolla huomioiden kaikki alueet.”
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja ja osallisuuskoordinaattori huomasivat
ennen Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokousta, että lautakunnan
esityslistan liitteenä olevasta aluejohtokuntien strategisten hankkeiden koonnista
puuttui Haukivuoren aluejohtokunnan markkinointi -hankkeen osalta Haukivuoren
aluejohtokunnan ja Pieksämäen kaupungin yhteistyössä toteuttaman opastaulun
summa 2000 euroa, jolloin markkinointihankkeen yhteissummaksi muodostui 5300
euroa. Markkinointi -hanketta on edistetty Haukivuoren aluejohtokunnassa jo vuoden
2018 aikana, ja Haukivuoren aluejohtokunta ja Pieksämäen kaupunki ovat
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vuokranneet yhdessä molempia osapuolia sitovasti vähintään kahdeksi vuodeksi
tienvarsitaulun käyttöönsä. Osallisuuskoordinaattori lähetti virheestä tiedon
sivistysjohtajalle ja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajalle lautakunnan
kokouspäivänä virheellisen tiedon korjaamiseksi lautakuntakäsittelyn aikana.
Lautakuntakäsittelyn jälkeen Haukivuoren aluejohtokunnan jäsen Minna Saloviin
toimitti Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenille Haukivuoren strategisten
hankkeiden hakulomakkeen markkinointihankkeen
osalta.
MARKKINOINTIHANKE JA TOIMENPIDE-ESITYKSET:
Toimenpide, Kustannus (€)
1. a) v. 2018 tehdyn pyöräreitin opastaulut (malli: liikennevirasto; ruskea, 20 x
25, 20 x 40 cm), 3300 €
b) kokonaispaketti pystytyksineen tarjousten mukaisesti (Mainospuu oy), 1400 €
2. Häkkilän eräpolun viitoitusopasteet kokonaispaketti pystytyksineen tarjousten
mukaan (Mainospuu oy), 6400 €
3. Tienvarsitaulun jatko yhdessä Pieksämäen kanssa v. 2019 (kokonaiskustannus 5142
€)
a) Haukivuoren osuus v. 2018, 1500 €
b) Haukivuoren osuus v. 2019, 2000 €
4. St Michel, viikonlopulle osallistuminen (asukas/paikkakuntamarkkinointi) 800 €
5. Reposaaren telttapaikkojen kunnostus, Kyyvesi (kansainvälinen melontareitti)
Lomatrio, Pieksämäki - Kyyvesi - Rauhajärvi – Läsäkoski - Puula 500 €
6. Skeittiradan loppuun saattaminen. Lisäelementtien hankinta. Esitys vaiheistuksesta
v. 2019 strategiahankkeessa (2 - 3 elementtiä) 1000 €
7. Asukasmarkkinointi, nykysuunnitelma: kevätmessut, Messuhalli, Metro/HS lehti-
ilmoitus lisäksi yhteistyössä ilmoitus kiinteistöomistajien kanssa pääkaupunkiseudulle,
2 x Kaupunkilehti -ilmoitukset) 2500 €
8. Kyyvesi-kirjan tukeminen (käynnistäjä Aluejohtokunta). Työ delegoitu kahdelle
henkilölle. Suunnitelma tarkentuu ajk:n kokouksessa 13.12.2018 2000 €
9. Juoksukoulun tukeminen (Aluejohtokunnan käynnistämä, syyskuu 2018,
urheiluseurayhteistyö (yht. 35 - 54 nuorta osanottajaa, työ vapaaehtoisvoimin 2000 €)
- Ei hyväksytty 11.10.2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien ja elinikäisen oppimisen
ja osallisuuden tulosalueen kokouksessa.
YHTEENSÄ 28 900 €
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee vuoden 2019 strategisista hankkeista ja
niiden edellyttämistä toimenpiteistä.
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§ 88
Rantokankaan kuntoradan ympäristön kunnostaminen
MliDno-2017-2286
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja, Haukivuoren Kisailijoiden
puheenjohtaja Asko Kohvakka sekä Mikkelin kaupungin projektiasiantuntija Harri
Kaipainen tutustuivat Rantokankaan hyppyrimäkeen ja frisbee golf -radan alueeseen.
Katselmuksen seurauksena todettiin, että Rantokankaan hyppyrimäki ja sen ympäristö
on kunnostettava heti alkukeväästä tai kesän alusta ”edustuskuntoon”, koska mm.
hyppyrimäen portaat ja joen ylitys ovat vaarallisessa kunnossa lahonneiden
materiaalien vuoksi.
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kertoo kuntoradan ympäristön
kunnostamisen ympäriltä käydyistä keskusteluista Haukivuoren Kisailijoiden, Veej’
jakajan ja Etelä-Savon Liikunnan kanssa.
Tavoitteena on, että Rantokankaan alueella on ensi vuonna alkukesästä turvallista
liikkua ja toimia sekä se vastaa ympäristönä (Hyppyrimäki) Kirkonkylän ja
Asemankylän kaupunkitasoisia laatuvaatimuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee asiasta ja päättää toimenpiteistä.
Tiedoksi
Haukivuoren Kisailijat ry/Asko Kohvakka, Veej’jakaja, Etelä-Savon Liikunta/Heino
Lipsanen ja Mari Kurtti
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§ 89
Vetoomus Haukivuoren aluejohtokunnalle jalkakäytävän jatkamisesta Kapeaseläntieltä
MliDno-2018-2489
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk Vetoomus ilman henkilötietoja Haukivuoren aluejohtokunnalle
jalkakäytävän jatkamisesta Kapeaseläntiellä
Aluejohtokunnalle on tullut vetoomus jalkakäytävän jatkamisesta Kapeaseläntie-
Rajakatu välille:
”Toivomme, että aluejohtokunta ryhtyy toimenpiteisiin Kapeaseläntiellä sijaitsevan
jalkakäytävän jatkamisesta Rajakadulle saakka. Tällä hetkellä jalkakäytävä loppuu
kesken ja jalankulkijat sekä pyöräilijät joutuvat kulkemaan Kapeaseläntien reunaa.
Jalkakäytävä loppuu kaiken lisäksi mutkan kohdalla ja liikennesääntöjen mukaan
jalankulkijan on siinä kohdassa vaihdettava puolta tien toiseen reunaan. Mutkan takaa
ajavat autot eivät välttämättä ehdi reagoida tietä ylittävään jalankulkijaan. Tiellä on
sillä kohtaa 40km/h nopeusrajoitus, jota harva noudattaa. Useat ajavat huomattavaa
ylinopeutta ja usein on nähty vielä puhelin kädessä, joka on aiheuttanut
vaaratilanteita.
Kapeaselän lenkki on hyvin yleinen lenkkeilyreitti Haukivuorella ja lenkkeilijöitä on
paljon päivittäin. Tien reunaa joutuvat kulkemaan myös koululaiset ja reuna on kovin
turvaton pienelle kulkijalle kuten myös aikuiselle. Kyseessä on vain n. 200 metrin
matka, mutta sekin on liikaa autojen seassa.
Jos jalkakäytävä jatkuisi Rajakadun risteykseen asti, voisivat lenkkeilijät ja koululaiset
kulkea Rajakadun/Harjuseläntien kautta, jossa autoliikennettä ei juurikaan ole ja
kulkureitti olisi paljon turvallisempi.”
Liitteenä jalkakäytävää käyttävien allekirjoittama vetoomus.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Aluejohtokunta puoltaa vetoomusta ja esittää, että Mikkelin kaupungin
kaupunkiympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY -keskukset
ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta kevyenliikenteenväylä jatkuisi Rajatien risteykseen
saakka.
Tiedoksi
Pohjois- ja Etelä-Savon ELY -keskukset, Mikkelin kaupungin
kaupunkiympäristölautakunta
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§ 90
Kyyvesi -kirjaprojektin tilanne
MliDno-2017-2288
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuoren aluejohtokunnan eräänä Strategisesti merkittävänä toimintakohteena
kohteena on Kyyvesi-kirjan valmistelu ja tuottaminen v. 2018 aikana niin, että kirja
valmistuu v. 2019 aikana.
Ohjausryhmän käynnistäminen suoritettiin v. 2017 loppuun mennessä.
Ohjausryhmään kutsuttiin Kalastusalueen, Kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:
n, Haukivuori nousuun projektin, Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan,
Metsäkeskuksen, Etelä-Savon ELY -keskuksen ja Haukivuoren aluejohtokunnan
edustus. Ohjausryhmän käynnistäjänä, kokoonkutsujana ja alkugeneroija oli
aluejohtokunnan puheenjohtaja. Päävastuu toimenpiteitä siirrettiin kalastusalueelle ja
ohjausryhmässä valituille henkilöille. Aluejohtokunta tukee projektia taloudellisesti.
Projektin vastuuhenkilöiltä on tullut viesti, että kirjan tekoprosessi on nyt
varmistumassa. Kirjan julkaisijana tulee toimimaan Haukivuoren aluejohtokunta,
jonka kautta jälleen myynti tapahtuu. Käytännössä myyntipaikkoina tulee
mahdollisesti olemaan Haukivuoren kirjasto ja erikoistavaraliike Wanha Osula.
Myyntipaikat täsmentyvät myöhemmin selvitysten pohjalta.
Kirjan rahoittajiksi ovat tähän mennessä varmistuneet:
Kyyveden kalastusalue
Kyyveden Osakaskunta (Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen kautta)
Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt kaupungille v. 2019 2000 €:n avustusta
Lisäksi rahoittajiksi kartoitetaan mm. Kangasniemen kuntaa, Pieksämäen kaupunkia
sekä muutamia alueen yrityksiä. Myös ennakkomyynti esim. vähintään 10 kpl erissä
yrityksille ja yksityisille on mahdollista toteuttaa.
Kirjaprojektille tehdään oma verkkosivu, josta löytyvät tarvittavat faktat ja
yhteystiedot. Projektin vastuuhenkilöt tekevät tarkemman aikataulun ja
kokonaissuunnitelman. Painotalo valitaan tämän vuoden puolella ja lähtökohtaisesti
tavoitteena on saada valmis tuote myyntiin kesällä 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta ottaa osittaisen vastuun Kyyvesi -kirjaprojektin
tukemisesta. Aluejohtokunta on esittänyt 2000 euroa strategisten hankkeiden
rahoituksesta Kyyvesi -kirjaprojektiin. Seuraava suurempi kokous kirjaprojektin
tiimoilta pidetään 7.1.2019 Haukivuorella. Aluejohtokunnan puheenjohtaja osallistuu
kokoukseen.
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§ 91
Jouko Ritsilän ehdotus drumliini -esiintymän hyödyntämisestä
MliDno-2018-2539
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk Jouko Ritsilän lehtikirjoitus ehdotus drumliini-esiintymän
hyödyntämisestä markkinoinnissa
Haukivuorelainen Jouko Ritsilä on kirjoittanut 8.11.2018 Haukivuoren seutu -lehteen
kirjoituksen Itsestäänselvyydestä matkailuvaltti. Kirjoituksen aiheena on Saksalan
harjun drumliini -esiintymän hyödyntämisestä matkailullisesti. Koska kyseessä on
tiettävästi Euroopan suurin esiintymä, tätä voisi Haukivuorella hyödyntää
matkailullisesti. Jouko Ritsilä ehdottaa, että järjestettäisiin ideointi-
/suunnittelukilpailu. Jos resurssit eivät tuohon riitä, Ritsilä ehdottaa, että kannattaisi
hyödyntää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamista mm. opinnäytetöiden
muodossa. Ritsilä esittää, että Haukivuoren aluejohtokunta voisi omassa seutukunnan
kehittämistyössään ottaa tämän kärkihankkeeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee Jouko Ritsilän ehdotuksesta hyödyntää
drumliini -esiintymää matkailullisesti ja käsittelee Haukivuoren aluejohtokunnan
mahdollisuuksia ottaa jokin osa-alue osaksi aluejohtokunnan kehittämistyötä. Päätös
tästä edellyttää kuitenkin muiden seudun toimijoiden ja Mikkelin kaupungin roolin
selvittämistä asiassa.
Haukivuoren aluejohtokunta toivoo vastauksia yhteistyökutsuunsa Mikkelin
kaupungilta, Miksei Oy:ltä ja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:ltä.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki/Timo Halonen, Miksei Oy ja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
/Maisa Häkkinen, Jouko Ritsilä
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§ 92
Bussipysäkkiehdotus Supan huoltamon kohdalle / Haukivuoren aluejohtokunta
MliDno-2018-2540
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Haukivuorelaiset linja-automatkustajat ovat ehdottaneet Haukivuoren
aluejohtokunnan jäsenille, että Keskustien varteen, vastapäätä Supan huoltamoa,
tulisi laittaa linja-autopysäkki. Perusteena on se, että kantatie 72 alikulkutunnelin
ylöstulorinne on liian jyrkkä liikuntarajoitteisille, etenkin talvikelillä. Lisäksi keskustan
katuosuuksien kulku torilta Supan huoltamolle on mm. rollaattorilla ja muilla vajaan
liikkuvuuden omaavilla välineillä vaikeaa.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee ehdotuksen eteenpäinviemisestä sekä sopii
vastuista asiassa.
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§ 93
Tiedoksi
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
Aluejohtokunnan strategisten hankkeiden 2018 tilannekatsaus
Skeittiradan rakentamisen loppuun saattaminen
Pekka Moilasen informaatio Essoten ja Mikkelin kaupungin tiedotteista
Pääskylän ja Kotipirtin ym. ympäristön tulevista toimenpiteistä.
Palaute Asemankylän Välitien ja Koulutien heikkojen katuosuuksien
kunnostaminen
Kangasjärven pään laavun tilanne
Haukivuoren päiväkodin hankintapäätös ja töiden aloitus
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Merkitään tiedoksi.
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§ 94
Muut asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli
jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.
1) Vapaa-ajan- ja paikallisasukkaiden mato-onkikoulutustilaisuus
2) Häkkilän eräpolun näkyvyyden lisääminen kansalaistapahtumilla
3) Haukivuoren Kisailijat ry:n juoksukoulun tukeminen, käsitellään mikäli taloudellinen
tilanne sallii
4) Pelastakaa Savon Veet ry:n tukeminen kohdeavustushakemuksen perusteella,
käsitellään mikäli taloudellinen tilanne sallii
5) Haukivuoren Eläkkeensaajat ry:n aktiviteettien tukeminen
kohdeavustushakemuksen perusteella, käsitellään mikäli taloudellinen tilanne sallii
6) Seppeleen lasku sankarihaudalle 6.12.2018
7) Kuulemistilaisuuksien järjestämiset v. 2019
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta päättää seuraavaa:
1) Haukivuoren aluejohtokunta esittää idean Kyyveden kalastusalueelle
/osakaskunnalle sekä Vapaa-ajan Kalastajat ry:lle, joita aluejohtokunta voi tarvittaessa
tukee eri muodoissa.
2) Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee, mitkä yhteisöt ja tahot voisivat olla
järjestämässä polun näkyvyyttä edistäviä tapahtumia kevätkauden loppupuolella ja
alkukesästä Häkkilän eräpolulla.
3) Haukivuoren aluejohtokunta arvioi mahdollisuuksiaan tukea Pelastakaa Savon Veet
ry:tä kohdeavustuksen muodossa taloudellinen tilanne huomioiden.
4) Haukivuoren aluejohtokunta arvioi mahdollisuuksiaan tukea Haukivuoren
Eläkkeensaajat ry:n toimintaa kohdeavustuksen muodossa taloudellinen tilanne
huomioiden. Tukea ei voida myöntää matkakuluihin. Muilta osin hakemuksen
käyttötarkoitus vastaa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksia, eikä hakemus täten
ole aluejohtokuntien kohdeavustusten periaatteiden mukainen. Haukivuoren
Eläkkeensaajat ry:lle ei myönnetä avustusta, mutta yhdistystä kehotetaan hakemaan
avustusta kaupungilta liikunnan avustuksista.
5) Haukivuoren aluejohtokunta osallistuu sankarihaudalle itsenäisyyspäivänä
6.12.2018 lasketun seppeleen kustannuksiin siten, että Haukivuoren aluejohtokunta
maksaa seppeleestä puolet ja seurakunta maksaa puolet.

Mikkeli
Haukivuoren aluejohtokunta

Kokouskutsu
05.12.2018

31 (31)

6) Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee kuulemistilaisuuksien järjestelyistä.
Huomioitavana on, että vuonna 2019 on Haukivuorella kaavoitukseen liittyen ainakin
kaksi kuulemistilaisuutta. Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee, onko
tarvetta järjestää yhtä isompaa tilaisuutta haukivuorelaisille (kuten vuonna 2017
järjestettiin) tai pelkkä vapaa-ajan asukkaiden keskustelutilaisuus tai laajempi pitäjän
keskustelutilaisuus.
Tiedoksi
Vapaa-ajan kalastajat/Aki Hirvonen, Kyyveden kalastusalue/Olli Kauppinen,
Haukivuoren Kisailijat ry/Asko Kohvakka, Kyyveden Osakaskunta/Pekka
Partti, Haukivuoren Eläkkeensaajat ry/Kerttu Saarivuori, Pelastakaa Savon Veet ry/
Rauni Berndt

