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Allekirjoitukset

Leo Laukkanen
Puheenjohtaja

Olli Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.12.2015

28.12.2015

Minna Saloviin

Pekka Vauhkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastossa tiistaina
29.12.2015 klo klo 10.00-16.00.

Jaana Lahikainen
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§ 50
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on
enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että
pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa maanantaina 28.12.2015 ja tarkistettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina 29.12.2015 Haukivuoren kirjastossa klo
13.00 -16.00.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Minna Saloviiniä ja Pekka Vauhkosta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 52
Mikkelin kaupungin Haukivuoren pitäjän asuin-, ja teollisuustonttien tarjonnan ja
markkinoinnin lisääminen
MliDno-2015-2603
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti, Asko Kohvakka
Olli.Lahti@mikkeli.fi
1. Lähtökohta
Haukivuoren aluejohtokunta näkee tulevaisuuden Mikkelin maaseutumaisen
asumisen mallikaupunkina, jossa elinvoimaisuus näkyy vetovoimaisen
kaupunkikeskustan lisäksi vahvasti myös liitoskuntien keskustaajamissa
ja kylissä. Haukivuoren aluejohtokunta haluaa olla aktiivisesti
mukana kehittämässä kaupunkimme pohjoisosaa tämän tavoitteen
toteuttamisessa. Haukivuoren pitäjän vahvuuksia ovat mm.
- yrittäjähenkinen työikäinen väestö sekä aktiivisesti kolmannen sektorin
parissa toimivat seniorikansalaiset
- Suomen 37. suurimman järven, Kyyveden, rannoilla ja saarissa (n. 1400)
olevat yli 1100 vapaa-ajan asuntoa asukkaineen kolminkertaistavat alueen
väestökannan kuukausien ajaksi vuosittain
- luonnon läheisyys sekä puhdas ilma ja vedet
- turvallinen kasvu- ja elinympäristö, jossa on hyvät peruspalvelut: lasten
päivähoito, uusi yhtenäiskoulu, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, kirjasto,
terveys- ja vanhuspalvelut, kaupat, apteekki ja pankki sekä kunnallisten
palveluiden palvelupiste
- perinteinen ja luomutuotantoon perustuva maatalous
- kasvavan biotalouden tarvitsemat luonnonvarat
- monipuolinen pienyrittäjäverkko, joka tuo työtä ja toimeentuloa sekä tuottaa
asukkaiden tarvitsemat keskeiset palvelut nopeasti ja laadukkaasti
- Asemankylällä oleva satama sekä Kyyvesi tarjoavat monipuoliset virkistys-,
kalastus- ja harrastusmahdollisuudet ympäri vuoden kaiken ikäisille. Se on
matkailukeskuksen tasoinen viihtyisä palvelukeskus.
Tulevaisuuden innovaatioihin, ilmastomuutoksen mukanaan tuomaan
kehitykseen, ihmisten kasvavaan kiinnostukseen luonnosta sekä edellä
esitettyihin alueemme vahvuuksiin perustuen aluejohtokunta näkeekin
realistisia mahdollisuuksia alueen väestöpohjan kasvattamiseen
tulevaisuudessa. Myös Asuminen Mikkelissä 2024 -raportti (viite 2, s. 4) tukee
maaseutumaisen asumisen kehittämistä. Raportissa todetaan mm: ”Luonto
- Suomen vetovoimaisuus kasvaa ja yksilöllisempien asumisen ratkaisujen
määrä lisääntyy. Pitäjiin ja haja-asutusalueelle voi muodostua elinvoimaisia
ja luonnonläheisiä pieniä keskuksia. Digitaalisuuden jalkautuminen ja
biotalouden nousu luovat tälle uudenlaisen mahdollisuuden.”

Mikkeli
Haukivuoren aluejohtokunta

Pöytäkirja
17.12.2015

6/2015

6 (22)

Rantarakentamisesta ko. raportti toteaa (viite 2, s. 25) seuraavaa:
- Rantarakentamisen mahdollisuuksia lisätään kaavoituksella
- Asuinrakentamisen painopiste keskuksissa ja pitäjissä suunnataan rannoille
- Vapaa-ajan asunnot mahdollistetaan ympärivuotiseen asumiseen erityisesti
siellä, missä kunnallistekniikka on toteutunut (kiinteistö liitettävissä puhdas- ja
jätevesiverkostoon)
- Kaavoitetaan tiivistä ja yhteisöllistä asumista
- Edistetään rantarakentamisen laadukkuutta ja houkuttelevuutta
- Kaavoitetaan omarantaisia tontteja
- Kuntamainonnassa Saimaan, Kyyveden ja Puulan rannat ovat selkeästi osa
Mikkelin Brändiä.
Haukivuoren aluejohtokunnan strategiassa (viite 1) esitetyt toimet ovat yhden
suuntaisia Asuminen Mikkelissä 2024 -raportin keskeisten tavoitteiden kanssa
ja tukevat vahvasti raportissa esitettyjä pitäjiin kohdistuvia kehittämistoimia.
Tällä hetkellä Asemankylällä ja sen välittömässä läheisyydessä on myytävänä
vain satunnaisesti vapaana olevia asuntoja. Myös asuintonttien tarjonta on
vähäistä.
Haukivuoren aluejohtokunta odottaa, että Mikkelin kaupunki toimii
määrätietoisesti Asuminen Mikkelissä 2024 -raportissa esitettyjen
asumista koskevien tavoitteiden mukaisesti ja lisää Haukivuoren pitäjän
vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta mm. kasvattamalla ja monipuolistamalla
alueen tonttitarjontaa. Kaupungin on myös tehostettava huomattavasti
Haukivuorella sijaitsevien vapaiden ja kohtuuhintaisten tonttien markkinointia
ja alueen vahvuuksien esittelyä. Lisäksi kaupungin tulee ponnistella
määrätietoisesti Haukivuoren joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi ja
erityisesti kaikille edullisen junayhteyden palauttamiseksi. Myös netti ja
puhelinyhteyksien kattavuutta ja nopeutta on selkeästi parannettava pikaisesti
erityisesti Kyyveden alueella. Liitteenä on tarkempi tontti- ja kaavatilanne.

Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle ja edelleen esittää Mikkelin
kaupungille seuraavia toimenpiteitä 2016-2025;
Mikkelin kaupunki
- tehostaa huomattavasti Keskustien varrella, Uittotiellä, Harjunseläntiellä
ja Vanhalan alueella sijaitsevien vapaiden tonttien mainostamista ja
markkinointia vuodesta 2016 alkaen.
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- saattaa loppuun Kyyveden sahan osayleiskaavahankkeen vuoden 2017
loppuun mennessä.
- käynnistää toimenpiteet Liitteessä 2 esitetyn Kyyveden ranta-alueen
kaavoittamiseksi omarantaisiksi tonteiksi siten, että kaavoitus on valmis
vuoteen 2021 mennessä.
- käynnistää toimenpiteet ”Karvannon pelto” – alueen (liite 2) kaavoittamiseksi
omakotitonteiksi siten, että kaavoitus on valmis vuoteen 2021
mennessä.
- käynnistää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa
maanvaihtoneuvottelut Hulkonniemen alueesta (kts. liite 3.3. alue A) ja
toimenpiteet alueen kaavoittamiseksi osin omarantaisiksi omakotitonteiksi
siten, että kaavoitus on valmis vuoteen 2025 mennessä.
- luo tarvittavat edellytykset asemakaavassa olevan Kisarannan rivitalotontin ja
Kankaalan alueen omakoti-/rivitaloalueen rakentamisen käynnistämiseksi.
- netti- ja puhelinyhteyksien kattavuutta ja nopeutta on selkeästi parannettava
pikaisesti erityisesti Kyyveden alueella.
- markkinoi aktiivisesti mm. Asemankylän asumis- ja Kyyveden vapaaajanasumisedellytyksiä ja mahdollisuuksia vapaa-ajanasukasmessuilla
Helsingin Messuhallissa.
Haukivuorella lähinnä Kyyveden rannoilla ja saarissa on yli 1100 vapaa-ajan
asuntoa. Monilla näiden kiinteistöjen omistajista on halua viettää enemmän
aikaa Kyyveden ympäristössä, ja he miettivätkin mahdollisuuksia muuttaa
vapaa-ajan asunto pysyvään asumiseen sopivaksi.
Mikkelin kaupungin tulee helpottaa ja edesauttaa tätä muutosta tehostamalla,
markkinointia aktiivisesti pääkaupunkiseudun messuilla Kyyveden vapaa-ajan
asukkaille .
Nykyisten vapaa-ajan asuntojen ympärivuotiseen käyttöön muuttamisen
helpottamiseksi Mikkelin kaupungin on luovuttava nykyisestä ehdosta, jonka
mukaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön muutettavan vapaa-ajan asunnon
tulee sijaita yli 5000 m2 suuruisella tontilla. Rajaus ei tue Asuminen Mikkelissä
2024-raportin tavoitteita. Se on kaupungin väestökehitystä ja elinvoimaisuutta
heikentävä, vanhan aikainen ja byrokraattinen sekä ihmisten asumisen
vapautta selkeästi rajaava.
Puheenjohtaja lisäsi, että aluejohtokunta edellyttää, että pinta-ala rajoite
poistetaan välittömästi. Järjestetään heti alkuvuodesta tilaisuus, jossa
Asko Kohvakka työryhmän puheenjohtajana esittelee "Mikkelin kaupungin
Haukivuoren pitäjän asuin-, ja teollisuustonttien tarjonnan ja markkinoinnin
lisäämiinen", Mikkelin kaupungin kaavoitusjohdolle ja markkinointihenkilöille.
Aluejohtokunnasta tilaisuuteen osallistuisivat myös aluejohtokunnan
puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
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Mikkkelin kaupunki tekninen toimi ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen
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§ 53
Lausunto Haukivuoren linja-autovuorojen lisäämisestä Haukivuorelle
MliDno-2015-2604
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti, Asko Kohvakka
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Vuoden 2016 linja-autovuoroista Mikkelin kaupunki on pyytänyt
aluejohtokunnalta lausuntoa ja aluejohtokunta esittää asiasta seuraavan
lausunnon;
Lähtökohta
Haukivuoren osalta joukkoliikenne toimi erinomaisesti 10.8.2014 saakka.
Täältä oli niin etelään kuin pohjoiseenkin 6 junayhteyttä vuorokaudessa. Lisäksi
Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki välillä liikennöi koulupäivinä 5 ja muulloin
arkisin 3 bussivuoroa. Viikonloppuisin olimme erinomaisesti toimineiden
junayhteyksien varassa. Kaikki olivat tyytyväisiä.
Elokuun 8. 2014 alkaen Mikkeli - Haukivuori – Pieksämäki välillä on
liikennöinyt koulupäivinä 5 ja muina arkipäivinä 3 edestakaista bussivuoroa.
Viikonloppuisin Haukivuorelta on ollut kaksi yhteyttä Mikkeliin lauantaisin
ja yksi sunnuntaisin. Pieksämäelle ei viikonloppuisin ole Haukivuorelta ollut
joukkoliikenneyhteyttä sen jälkeen kun VR lopetti junapysähdykset 11.8.2014.
Olemme olleet viikonloppuisin osittaisessa joukkoliikennemotissa jo 1,5 vuotta.
Liitteissä esitetyt täydennykset Haukivuoren joukkoliikenneongelman
korjaamiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä.
Joukkoliikenneyhteyksien korjaamiseksi edes tyydyttävälle tasolle
aluejohtokunta esittää seuraavia lisäyksiä/tarkennuksia liiteluonnoksissa
esitettyihin Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki välisiin bussiliikenneyhteyksiin.
2. Bussiyhteydet 5.6.2016 saakka (liite 1)
Luonnoksen mukaan arkena koulupäivinä Haukivuori – Mikkeli – Pieksämäki
välillä kulkee 4 bussiyhteyttä suuntaansa. Muina aikoina arkena ko. välillä
kulkee 2 bussiyhteyttä suuntaansa. Viikonloppuisin (L, S) on yksi yhteys
suuntaansa. Kouluaikoina arjen vuorot (M-P) ovat lukumääräisesti ehdoton
minimi ja nämä neljä edestakaista vuoroa tulisi säilyttää myös arkisin
koulupäivien ulkopuolella. Luonnoksen mukaan viikonloppuna olemme
edelleen käytännössä lähes joukkoliikennemotissa.
Luonnoksen aikatauluihin aluejohtokunta esittää seuraavia
tarkennuksia ja lisäyksiä:
Arkisin koulupäivinä ajettavat vuorot ajetaan myös koulupäivien ulkopuolella.
Perustelut: Asiointikäynnit suuntautuvat Mikkeliin ja Pieksämäelle. Käyttäjinä
ovat myös vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat ja kyläilijät.
Sunnuntaille (SS) lisätään yksi vuoro suuntaansa seuraavasti:
- Lähtö Pieksämäeltä olisi klo 17.20 , Haukivuorella klo 17.55 ja tulo Mikkeliin
klo 18.50. Perustelut: IC-juna Kuopiosta Pieksämäellä klo 17.08 ja IC-juna
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lähtee Mikkelistä Helsinkiin klo 19.01. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat,
opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät
- Lähtö Mikkelistä olisi klo 19.05, Haukivuorella klo 19.50 ja tulo Pieksämäelle
klo 20.25. Perustelut: IC-juna Helsingistä on Mikkelissä klo 18.55 ja Pendolino
lähtee Pieksämäeltä Kuopioon klo 20.50, ja Jyväskylään klo 20.50 sekä
taajamajuna Joensuuhun klo 21.00. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat,
opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.
Lisäksi viikonlopulle (P, L, S) lisätään uusi vuoro Mikkeli – Haukivuori, lähtö
Mikkelistä klo 22.00, tulo Haukivuorelle klo 22.45 Perustelut: IC-juna Helsingistä
klo 21.48, teatterissa, urheilu ym. tapahtumissa kävijät.
3. Bussiyhteydet 1.7.2016 alkaen (liite 2)
Luonnoksen mukaan arkena koulupäivinä Haukivuori – Mikkeli – Pieksämäki
välillä kulkee 5 bussiyhteyttä suuntaansa. Koulujen lomaviikoilla arkena
ko. välillä kulkee 3 bussiyhteyttä suuntaansa. Viikonloppuisin (L, S) on yksi
yhteys suuntaansa. Kouluaikoina arjen vuorot (M-P) ovat lukumääräisesti
hyväksyttävissä, mutta muina aikoina arkisin tulisi olla vähintään neljä
edestakaista vuoroa. Viikonloppuna olemme edelleen käytännössä lähes
joukkoliikennemotissa.
Luonnoksen aikatauluihin aluejohtokunta esittää seuraavia tarkennuksia ja
lisäyksiä:
- Pieksämäeltä Mikkeliin M – P klo 17.50 lähteväksi suunniteltu vuoro ajetaan
myös sunnuntaisin ja sen lähtöaika Pieksämäeltä olisi klo 17.20 , Haukivuorella
klo 17.55 ja tulo Mikkeliin klo 18.50. Perustelut: IC-juna Kuopiosta Pieksämäellä
klo 17.08 ja IC-juna lähtee Mikkelistä Helsinkiin klo 19.01. Käyttäjinä olisivat
vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.
- Mikkelistä Pieksämäelle M – P klo 17.45 lähteväksi suunniteltu vuoro ajetaan
myös sunnuntaisin ja sen lähtöaika Mikkelistä olisi klo 19.05, Haukivuorella
klo 19.50 ja tulo Pieksämäelle klo 20.25 Perustelut: IC-juna Helsingistä on
Mikkelissä klo 18.55 ja Pendolino lähtee Pieksämäeltä Kuopioon klo 20.50
ja Jyväskylään klo 20.50 sekä taajamajuna Joensuuhun klo 21.00. Käyttäjinä
olisivat vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.
- Pieksämäeltä Mikkeliin (koulupäivinä) klo 8.10 lähtevä vuoro ajetaan myös
arkisin koulupäivien ulkopuolella. Perustelut: Asiointikäynnit Mikkelissä ja
Pieksämäellä.
- Mikkelistä Pieksämäelle (Koulupäivinä) klo 14.10 lähtevä vuoro ajetaan
myös arkisin koulupäivien ulkopuolella. Perustelut: Asiointikäynnit Mikkelissä
ja Pieksämäellä. Lisäksi viikonlopulle (P, L, S) lisätään uusi vuoro Mikkeli –
Haukivuori, lähtö Mikkelistä klo 22.00, tulo Haukivuorelle klo 22.45 Perustelut:
IC-juna Helsingistä klo 21.48, teatterissa, urheilu ym. tapahtumissa kävijät.

Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
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Aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että edellä esitetyillä täydennyksillä
joukkoliikenneyhteydet paranisivat luonnoksiin verrattuna tyydyttävältä,
viikonloppuisin välttävältä tasolta, hyvälle tasolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki liikennesuunnittelija Liisa Heikkinen
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§ 54
Haukivuoren matkailuinfon ylläpito (Wanha Osula)
MliDno-2015-2611
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Haukivuoren matkailuinfopiste on toiminut useamman vuoden ajan Wanhassa
Osulassa ilman kaupungin tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä. Aluejohtokunta
on vastannut matkailupisteen kustannuksista. Aluejohtokunta on esittänyt
Miksei Oy:lle vuoden 2016 talousarvioon ko. asiaa mutta sitä ei ole käsitelty
Miksei Oy:ssä.
Aluejohtokunta esittää uudelleen Miksei Oy:lle, että se ottaa matkailupisteen
vastuulleen, ohjaa ja kouluttaa sekä toimittaa tiedotusmateriaalia, niin että
toiminta vastaa laadullisesti hyvää palvelutasoa. Todettakoon, että kyseisessä
pisteessä on käytettävissä kaupungin tietokone nettiyhteyksillä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle että, matkailuinfopiste siirretään
Miksei Oy:n vastuulle toiminnan ja laadun ylläpitämiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Miksei Oy, Wanha Osula
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§ 55
Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustukset vuodelle 2016
MliDno-2015-2606
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Haukivuoren aluejohtokunnalle on jätetty määräaikaan mennessä
yleisavustushakemuksia yhteensä 12 hakemusta. Hakemuksen ovat
jättäneet seuraavat hakijat; Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry, Haukivuoren
Eläkkeensaajat ry, Haukivuorelaiset ry, Haukivuoren Kisailijat ry, Haukivuoren
Martat ry, Haukivuoren Naisvoimistelijat ry, Haukivuoren Pallo ry, Haukivuoren
SaliBandy ry, Kantala-Pölkki kyläyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Haukivuoren yhdistys ry, Haukivuoren yhtenäiskoulun. Avustusta on haettu
24 980 euroa.
Aluejohtokunnan avustusjakotyöryhmä, johon kuuluvat Liisa Pulliainen,
Minna Saloviin, Mika Karppinen ja Olli Lahti, esittää, että aluejohtokunta
myöntää yleisavustuksia seuraavasti; Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry
1 800 e, Haukivuoren Eläkkeensaajat ry 1 600 e, Haukivuorelaiset ry 4 000 e,
Haukivuoren Kisailijat ry 1 700 e, Haukivuoren Martat ry 650 e, Haukivuoren
Naisvoimistelijat ry 490 e, Haukivuoren Pallo ry 1 000 e, Haukivuoren
SaliBandy ry 800 e, Kantala-Pölkki kyläyhdistys ry 250 e, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Haukivuoren yhdistys ry 600 e Haukivuoren yhtenäiskoulun
2 100 e. Yhteensä 14 990 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Valmistelutyöryhmä esittää, aluejohtokunnalle, että se hyväksyy tehdyn
esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä olivat poissa
Asko Kohvakka ja Ilpo Kohvakka.
Tiedoksi
kaikille hakijoille ja Lahikainen Jaana, Utriainen Maini
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§ 56
Haukivuoren aluejohtokunnan asiakaskysely 5.12.2015-15-12.2015
MliDno-2015-2605
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen,Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Joulumessut pidettiin jälleen kerran Haukihallilla 5.12.2015. Messujen
yhteydessä aluejohtokunta järjesti kyselyn aiheista, joita aluejohtokunta on
laittanut vireille ja mitä ehdotuksia asukkailla on osoittaa aluejohtokunnalle
ja edelleen Mikkelin kaupungille. Kysymyksiin on voinut vastata messujen
yhteydessä tai palauttaa se 11.12.2015 mennessä. Määräaikaa on pidennetty
16.12.2015 saakka. Lisäksi ky symyksiin on voinut vastata netissä Haukivuoren
kotisivulla. Aluejohtokunta suorittaa kaikkien vastaajien kesken palkintojen
arvonnan 17.12.2915 pidettävässä kokouksessa. Annetut vastaukset
analysoidaan ja niistä laaditaan yhteenveto.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saaatetaa aluejohtokunnalle tiedoksi ja suoritetussa arvonnassa ostokortin
voittivat seuraavat henkilöt; Aulis Pöyhönen Wanha Osula Markku Kilpilinna
ravintola Alic, Anni Koskinen Maatiainen, Tapani Varjus Haukivuoren kukka- ja
hautauspalvelu, Eila Hämäläinen Harjun Helmi.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
voittajille ja kyseisille yrityksille sekä Jaana Lahikainen, Maini Utriainen
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 40, 10.06.2015
Anttolan aluejohtokunta, § 68, 17.11.2015
Haukivuoren aluejohtokunta, § 57, 17.12.2015
§ 57
Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen
MliDno-2015-1158
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 10.06.2015, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
Mikkelin Seudun veteraanijärjestöt ovat lähestyneet kirjeitse Mikkelin
kaupunginhallitusta. Järjestöt ovat huolissaan koulukiinteistöissä sijaitsevista
Pro Patria tauluista. Mikkelin kaupunki on lakkauttanut ja lakkauttamassa
kouluja. Tässä yhteydessä koulukiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu
ja kouluihin sijoitetut Pro Patria taulut saatetaan joutua siirtämään.
Veteraanijärjestöjen näkemyksen mukaan Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi
tulee saattaa mahdollisimman arvokas tila. Järjestöt pyytävät, että Mikkelin
kaupunki huolehtii Pro Patria taulujen säilyttämisestä ja uudelleen
sijoittamisesta sillä arvokkuudella, minkä taulut ansaitsevat.
Museotoimen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto Pro Patria taulujen
suhteen on säilyttää ne alkuperäisellä sijoituspaikallaan, mikäli koulukiinteistön
uusi käyttötarkoitus mahdollistaa sen. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus
ei mahdollista taulujen säilyttämistä alkuperäisillä paikoillaan, tulee
ensisijaisesti etsiä lakkautettavan koulun lähettyviltä – esimerkiksi samasta
kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus
on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä
kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen
esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.
Niiden henkilöiden muistoa, jotka uhrasivat henkensä suomalaisen
elämänmuodon ja arvojen puolustamisessa vapaan isänmaamme hyväksi, on
syytä vaalia edelleenkin.
Museotoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että Pro
Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen
museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta päättää, että Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä
sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen
mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulun
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säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan
kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas
tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti
kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona
on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät
ole yleisön nähtävillä.
Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen:
Lautakunta päättää, että
- Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
näkemyksiä kuunnellen.
- Museotoimi käy keskustelun veteraanijärjestöjen ja seurakunnan kanssa koko
Mikkelin aluetta koskevista Pro Patria taulujen sijoittamisesta.
- Myös Mikkelin alueen lakkautettujen koulujen taulujen kohtalo selvitetään.

Päätös
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 17.11.2015, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Olli Lahti
Mikkelin kaupungin museotoimisto tiedustelee kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten 10.6.2015 § 40, Anttolan
aluejohtokunnalta alueella sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja;
1. Kuinka paljon alueellanne on Pro-Patria tauluja?
2. Missä ne sijaitsevat?
3. Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria
tauluja?
4. Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi?
Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
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Pro-Patria taulut on Anttolassa sijoitettu Anttolan yhtenäiskoulun aulatiloihin,
muihin kysymyksiin aluejohtokunta antaa tarvittavat tiedot määräaikaan
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Haukivuoren aluejohtokunta, 17.12.2015, § 57
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Olli Lahti
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
Kuvaus Mikkelin kaupungin museotoimisto tiedustelee kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten 10.6.2015 § 40, Anttolan
aluejohtokunnalta alueella sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja;
1. Kuinka paljon alueellanne on Pro-Patria tauluja?
2. Missä ne sijaitsevat?
3. Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria
tauluja?
4. Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi?
Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä.
Tehdyn selvityksen perusteella Haukivuorella kaikki 5 Pro Patria taulua on
sijoitettu Haukivuoren yhtenäiskoululle. Minna Saloviin ja Olli Lahti tarkistavat
vielä Häkkilän, Kantalan ja Nykälän koulujen tilanteen. Pro Patria taulujen
nykyinen sijoituspaikka Haukivuoren yhtenäiskoululla on sopiva.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Selvitys saatetaan Mikkelin museotoimelle tiedoksi. Mikäli mahdollisesti tulee
esille uusia tietoja tauluista, niin ne saatetaan kaupungin museotoimelle
tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin museotoimi
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§ 58
Tiedoksi
1. Talousarvion toteutuma 14.12.2015
1. Rinneprojektin tilannetiedotus
Haukivuorelaiset ry hakee EU-rahoitusta Veej`jakalta helmikuun loppuun
mennessä, edellä mainittu aikatauluehdotus on jo kolmas aikatauluehdotus
viime keväästä lähtien.
Ehdotus; Valmistelutyöryhmä esittää rinnekyltin rakentamista keväällä 2016.
Perustetaan työryhmä johon nimetään seuraavat henkilöt; Leo Laukkanen,
Pekka Vauhkonen, Liisa Pulliainen, Kimmo Nykänen ja Olli Lahti. Selvitetään
saadaanko hankkeeseen Veej`jakan rahoitusta. Mikäli hankkeeseen ei saada
Eu-rahoitusta, niin aluejohtokunta ryhtyy toteuttamaan hanketta itse.
2. Rantametsän maisemointitilanne
Rantamaisemointia ei ole vielä saatettu loppuun.
Ehdotus; Valmistelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että rantametsikköä
harvennetaan merkittävästi, niin että Kyyvesi näkyy kunnolla. Lisäksi kuusikkoa
on harvennettava ja sataman alueella olevaa puustoa on poistettava.
3. Vuoden 2016 budjetti; Mikkelin kaupunginvaltuusto on myöntänyt
Haukivuoren aluejohtokunnalle 70 000 euron käyttömäärärahan vuodelle
2016.
4. Sataman seudun tilanne
Mikkelin kaupungin uusi aluejohtokunnan yhteyshenkilö Marko Vuorinen
tutustui Haukivuoren Asemanseudun kohteisiin perjantaina 20.11.klo 10.0011.45. Mukana oli Päivi Turtiainen puisto- ja yleisistä alueista. Haukivuoren
satamassa käytiin lävitse eri kohteet, joista on annettu palautetta Mikkelin
kaupungille;
- suoja-aita laitettava huoltorakennuksen ja laiturin välille. Siihen on ehdotettu
samanlaista aitaa kuin mikä on Mikkelin satamassa. Se tulisi hankkia keväällä
2016, koska alueen kävijämäärä tulee lisääntymään tulevana kesänä,- alueen
nurmikot hoidettava YIT toimesta, (nyt oli jäänyt hoitamatta ja siitä annettiin
palautetta urakoitsijalle),
- ajonestokivet tulee laittaa paikoilleen, joka estää huoltorakennuksen
ympäriajon. Tehdään keväällä 2016,
- koirakerhon varastokopin poistaminen ja alue tehtävä piknik
nurmikkoalueeksi, kopin poisto joulukuussa 2016 ja nurmikko kuntoon keväällä
2016,
- huoltorakennuksen edessä olevan tiealueen hiekkapinta pidettävä tasaisena,
- sataman infotaulu kunnostettava ja poistettava siitä vanhat tiedot. Taulu
on irroitettavissa jalustalta ja se kunnostetaan talven aikana, niin että se on
käyttökunnossa huhtikuun alusta lukien
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- huoltorakennuksen ympärillä oleva alue pidettävä siistinä. Kuuluu YIT
velvollisuuksiin,
- satamayksiköltä kyltti, jossa velvoitetaan venetrailereiden omistajia
pysäköimään trailerit pysäköintialueelle,
- matonpesupaikan huonokuntoisten kuivaustelineiden tilalle tulee tuoda
uudet telineet tilalle.
5. Palamisjätteiden poisto
Kiinteistön omistaja on ilmoittanut, että jätteet korjataan pois kun maa
on roudassa (kestää raskaan ajoneuvon painon). Palojätteet kuljetetaan
Partaharjulle, jossa ne hävitettään.
6. Sataman kioskin toiminta kesällä 2016
Haukivuoren sataman kioskitoiminta tulee toimia toukokuun alusta
elokuun loppuun mutta tarvittaessa pitempään, jos on kysyntää.
Mikkelin kaupungin edustajan kanssa on (tilakeskus, joka vuokraa tilaa
ulkopuolisille), sovittava vuokrausehdoista ja muista huoltorakennuksen
käyttövelvoitteista. Lisäksi on selvitettävä hyvissä ajoin kuka ja miten hoidetaan
kioskitoimintaa satamassa. On huomioitava se, että tapahtumien määrä tulee
lisääntymään kesällä 2016.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 59
Muut asiat
Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen
yksimielisesti hyväksyvät.
1. Valtuutettu Arto Seppälän valtuustoaloite 7.12.2015
2. Tammikuun kokous 2016
Aluejohtokunnan tammikuun kokous pidetään 28.1.2016 ja sitä
ennen valmistelutyöryhmän kokous 14.1.2015. Kokoukseen sisältyy
aluejohtokuntien jakaminen pienryhmiin aluejohtokunnan loppukauden
keskeisten tekemiskohteiden määritttelyn arviointi ja aluejohtokuntatyön
toiminnan kokonaisuuden kehittäminen. Perusta-aineistona 13.11.2014
hyväksytty strategia, asiakaskysely 5.12.-15.12.2015 ja puheenjohtajan
omaan esityskäyttöön tekemä diasarja; aluejohtokunnan kehittäminen.
Aineisto jaetaan tammikuun alkupuolella, johon jokainen henkilö voi
suorittaa yksilökohtaisen valmistelun ennen pienryhmätyöskentelyä.
Valmistelutyöryhmä jakaa työryhmän kokoonpanot 14.1.2016 kokouksessa.
4. Lasten pilkkitapahtuma vuonna 2016
Jussi Pulliainen on ilmoittanut järjestävänsä vielä kerran vuonna 2016
lasten pilkkitapahtuman, jonka jälkeen tapahtuman järjestelyt on muiden
vastuulla. Haukivuorelaiset ry tukee Jussi Pulliaista vuonna 2016. Vuonna 2017
tapahtumavastuu siirtyy Kyyveden kalastusalueelle.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokuinnalle tiedoksi..
Päätös
Hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimus
§55, §58
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

