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Kokoustiedot

Aika: perjantai 8.2.2019 klo 13.00
Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen

kokoushuone, 2. krs

Jäsenet:
Kangasniemi:   Saukko Ari, Vantaa
Mikkeli: Jama Teemu, Helsinki

Santasalo Tuomas, Helsinki
Ämmälä Martti, Helsinki

Mäntyharju: Penttinen Markku, Helsinki
Pertunmaa: Latvanen Silja, Helsinki
Puumala: Juva Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja
Juva: x

x

Muut kokousosallistujat:
Halonen Timo, kaupunginjohtaja, Mikkeli
Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja, Hirvensalmi
Kuuva Niina. kunnanjohtaja, Puumala
Simoska Mervi, kunnanjohtaja, Juva (§:t 8–12)
Kauranen Aki, strategia- ja kehityspäällikkö, Mikkeli
Eronen Emmi, sihteeri, Mikkeli
Vornanen Tuula, seutufoorumin 1. varapuheenjohtaja, Kangasniemi (§:t 1–8)

Poissa:
Hirvensalmi: Himanen Vesa, Helsinki
Kangasniemi: Kaasalainen Kai, Espoo
Mikkeli: Karhunen Pekka, Tampere
Mäntyharju: Wikman Lasse, Helsinki
Pertunmaa: Luotonen Jouni, Helsinki
Puumala: Paavilainen, Ulla-Maija
Häkkänen Markku, seutufoorumin 2. puheenjohtaja, Mäntyharju
Torniainen Juha, kunnanjohtaja, Pertunmaa
Nylund Risto, kunnanjohtaja, Kangasniemi
Ollikainen Jukka, kunnanjohtaja, Mäntyharju
Pasanen Unto, seutufoorumin puheenjohtaja, Puumala
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1 / 1 §

Kokouksen avaus

Ehdotus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

________________________________________________________________________________
2 / 2 §

Kokouksen asialista

Ehdotus
 Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös
Hyväksyttiin. 7 § ”Vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi asunnoiksi” -
hanke siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

________________________________________________________________________________
3 / 3 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käydään läpi edellisessä kokouksen pöytäkirja sekä kokouksessa
sovittujen asioiden eteneminen.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.

___________________________________________________________________________
4 / 4 §

Valtuuskunnan järjestäytyminen toimikaudelle 2019–2020

Mikkelin seudun vapaa- ajanasukasvaltuuskunta on aloittanut
toimintansa vuonna 2006. Valtuuskunnan tehtävänä on tuoda esille ja
edistää vapaa-ajan asumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita.
Valtuuskunta ei tee varsinaisia päätöksiä, mutta se voi tehdä esityksiä ja
antaa tarvittaessa lausuntoja ja nostaa eri tavoin esille tärkeiksi
näkemiään asioita.

Mukana olevat kunnat ovat itsenäisesti päättäneet edustajistaan vapaa-
ajanasukasvaltuuskuntaan. On sovittu, että Mikkelillä on neljä edustajaa
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ja muilla kunnilla kaksi edustajaa. Mikkelin seudun kunnat ovat
ilmoittaneet seuraavista edustajista toimikaudelle 2019–2020:

Hirvensalmi: Vesa Himanen
Kangasniemi: Ari Saukko ja Kai Kaasalainen
Mikkeli: Tuomas Santasalo, Martti Ämmälä, Pekka Karhunen ja Teemu
Jama (uusi)
Mäntyharju: Markku Penttinen ja Lasse Wikman
Pertunmaa: Jouni Luotonen ja Silja Latvanen (uusi)
Puumala: Ulla- Maija Paavilainen ja Ilkka Juva

Lisäksi seutuvaliokunta on päättänyt kutsua Juvan kunnalta kaksi
edustajaa osallistumaan vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan toimintaan
vuoden 2019 alusta alkaen. Samassa yhteydessä kokouksessaan
25.1.2019 seutuvaliokunta on myöntänyt vuotuisen 10 000 €:n resurssin
valtuuskunnan toiminnan kuluihin toimikaudelle 2019–2020.

Ehdotus
Todetaan valtuuskunnan kokoonpano.

Valitaan Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudelle 2019–2020.

Aiemman käytännön mukaan varapuheenjohtajina ovat toimineet eri
työryhmien puheenjohtajat.

Päätös
Todettiin valtuuskunnan kokoonpano. Juvan kunnan toiseksi edustajaksi
on valittu Oskari Auvinen. Toinen Juvan edustajista ilmoitetaan
myöhemmin.

Valittiin toimikaudelle 2019–2020 puheenjohtajaksi Ilkka Juva ja
varapuheenjohtajaksi Tuomas Santasalo.

_______________________________________________________________________________
5 / 5 §

Valtuuskunnan työryhmät toimikaudelle 2019–2020

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan toiminta on
valtuuskunnan varsinaisten kokousten lisäksi kanavoitunut eri
työryhmien työskentelyn ja niissä tehtävän asioiden valmistelun kautta.

Toimikautena 2017–2018 toiminnassa on ollut kaksi työryhmää, jotka
ovat olleet:
1. Palvelu ja elinkeinoryhmä
2. Ympäristöryhmä

Uuden toimikauden alussa on tarkoituksenmukaista käydä
yleiskeskustelu valtuuskunnan toiminnan painopisteistä ja päättää eri
työryhmistä.
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Ehdotus

Käydään keskustelu valtuuskunnan toiminnan painopisteistä ja päätetään
eri työryhmistä sekä niiden kokoonpanosta. Valitut työryhmät tekevät
seuraavaan kokoukseen esitykset valtuuskunnan yhteyshenkilöistä eri
sidosryhmiin.

Päätös
Keskusteltiin siitä, onko tarvetta työryhmille. Päätettiin, että jatkossa
varsinaisia työryhmiä ei perusteta, vaan tarvittaessa asioille perustetaan
erilliset valmisteluryhmät. Valmisteluryhmä valmistelee valtuuskunnan
painopisteet seuraavaan kokoukseen. Tähän valmisteluryhmään valittiin
Ilkka Juva, Markku Penttinen, Tuomas Santasalo, Teemu Jama ja Silja
Latvanen.

________________________________________________________________________________
6 / 6 §

Valtuuskunnan tarkoitus, tavoitteet ja toimintatavat

Ehdotus
Käydään yleiskeskustelu valtuuskunnan tarkoituksesta, tavoitteista ja
toimintatavoista.

Päätös
Käytiin keskustelua valtuuskunnan tarkoituksesta, tavoitteista ja
toimintatavoista.

________________________________________________________________________________
7 / 7 §

”Vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi asunnoiksi” -hanke

Pertunmaalla on käynnissä ”Vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi
asunnoiksi” -hanke. Kunnanjohtaja Juha Torniainen alustaa asiaa
kokouksessa.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

______________________________________________________________________________
8 / 8 §

Mökit kuntoon -konseptin jatko

Mökit kuntoon -hanke päättyi vuoden vaihteessa. Raportti kuultiin
valtuuskunnan joulukuun kokouksessa ja löytyy viime kokouksen
aineistosta. Joulukuussa todettiin, että vapaa-ajanasukkaiden tarve
käyttää palveluja kasvaa. Palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
on osoittanut vaikeaksi. Seudun kunnat pyrkivät palvelemaan vapaa-



MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2019 sivu 6
Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 8.2.2019
________________________________________________________________________________

ajanasukkaita, mutta erillisen toimihenkilön palkkaamista ei ole pidetty
mahdollisena. Jotta toiminnasta tulisi pysyvää ja kehittyvää, sen
kunnollinen resursoiminen on kuitenkin välttämätöntä. Alustavia
keskusteluja yhteistyötä on käyty muun muassa yrittäjäjärjestön kanssa,
ja myöhemmin on tarkoitus koota yhteen kumppaneita, joiden oma
liiketoiminta hyötyisi tällaisesta yhteistyöstä.

Valtuuskunnan kokouksessa kerrotaan tarkemmin käydyistä
keskusteluista ja suunnitelmista. Jäseniltä toivotaan näkemyksiä
toimintatavoista, yhteistyökumppaneita ja valtuuskunnan omista toimista
Mökit kuntoon -toiminnan edistämiseksi.

Ehdotus
Käydään keskustelu Mökit kuntoon -toiminnan edistämiseksi.

Päätös
Käytiin keskustelua Mökit kuntoon -toiminnan edistämiseksi.

________________________________________________________________________________
9 / 9 §

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan edustaja Etelä-Savon ELY:n
neuvottelukuntaan vuosille 2019–2021

Etelä- Savon ELY- keskus on 25.1.2019 saapuneessa kirjeessä pyytänyt
sidosryhmiään nimeämään edustajansa ELY- keskuksen
neuvottelukuntaan toimikaudelle 2019–2021. Nimeämispyyntö on
liitteenä.

Edellisellä kaudella valtuuskunnan edustajana on ollut Pekka Karhunen.

Ehdotus
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta nimeää edustajansa
Etelä-Savon ELY:n neuvottelukuntaan vuosille 2019–2021.

Päätös
Valtuuskunta nimesi edustajakseen Etelä-Savon ELY:n
neuvottelukuntaan vuosille 2019–2020 Pekka Karhusen.

_______________________________________________________________________________
10 / 10 §

Muut asiat
Mikkelin seudun kesäasukastapahtuma 2019
Mikkelin seudun seutuvaliokunta on kokouksessaan 25.1.2019 päättänyt,
että vuoden 2019 kesäasukastapahtuma järjestetään 14.6.2019
järjestettävän Laiturilla-seminaarin yhteydessä. Järjestelyjen
lähtökohtana on mm. valtuuskunnan edellisessä kokouksessa esille
nousseet seuraavat linjaukset:

 - Tapahtumassa olisi ns. "asiapitoinen" osuus liittyen vapaa-
ajanasumisen ajankohtaisiin teemoihin, jolloin voitaisiin hyödyntää
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esim. seudun matkailun ja Ruralia-instituutin yhdessä järjestämää
Laiturilla-tapahtumaa
- Tilaisuuteen kutsuttaisiin osa vieraista henkilökohtaisella kutsulla
(esim. 10- 20 nimeä / kunta) ja muuten tilaisuuteen olisi vapaa pääsy
siitä kiinnostuneille
- Tilaisuudessa voisi olla järjestettyä vapaamuotoista ohjelmaa & kevyttä
tarjoilua esim. tilaisuuden loppupuolella sekä mahdollisuus
vapaamuotoisempaan seurusteluun

Tiedoksi, että Metsämaisema mieleiseksi-hanke järjestää seminaarin,
21.3.2019. Tuomas Santasalo edustaa valtuuskuntaa seminaarissa.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi

Päätös
Merkittiin.

________________________________________________________________________________
11 / 11 §

Tiedottaminen

Ehdotus
Päätetään mahdollisista tiedotettavista asioista.

Päätös
Tiedotetaan vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan järjestäytymisestä ja
Mikkelin seudun kesäasukastapahtumasta.

________________________________________________________________________________
12 / 12 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi perjantaina 17.5.2019 klo 13
alkaen.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi

Päätös
Merkittiin.

________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Juva Emmi Eronen
puheenjohtaja sihteeri


