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Kokoustiedot

Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 – 14.35
Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen

kokoushuone, 2. krs

Paikalla: Kangasniemi:   Kaasalainen Kai, Espoo
Saukko Ari, Vantaa

Mikkeli: Santasalo Tuomas, Helsinki
Mäntyharju: Penttinen Markku, Helsinki

Wikman Lasse, Helsinki
Pertunmaa: Salo Seija, Helsinki
Puumala: Juva Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja

Muut kokousosallistujat:

Halonen Timo, kaupunginjohtaja, Mikkeli
Nylund Risto, vt. kunnanjohtaja, Kangasniemi
Ollikainen Jukka, kunnanjohtaja, Mäntyharju
Kauranen Aki, sihteeri, strategia- kehityspäällikkö, Mikkeli

Käsitellyt asiat:

1 / 25 § Kokouksen avaus

2 / 26 § Kokouksen asialista

3 / 27 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

4 / 28 § Vapaa-ajanasuminen seudun kuntien strategioissa – vapaa-ajanasumisen strategian
valmistelu

5 / 29 § Ympäristöryhmän järjestäytyminen ja toimintasuunnitelma 2017-2018

6 / 30 § Mökkitalkkaripäivä

7 / 31 § Muut asiat

8 / 32 § Seuraava kokous
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1 / 25 §

Kokouksen avaus

Ehdotus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös
Puheenjohtaja Ilkka Juva avasi kokouksen.

________________________________________________________________________________
2 / 26 §

Kokouksen asialista

Ehdotus
 Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________
3 / 27 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käydään läpi edellisessä kokouksen pöytäkirja sekä kokouksessa
sovittujen asioiden eteneminen.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

________________________________________________________________________________
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4 / 28 §

Vapaa-ajanasuminen seudun kuntien strategioissa – vapaa-ajanasumisen strategian
valmistelu

Kuntien uudet valtuustot ovat aloittaneet toiminnan 1.6.2017 alkaen ja
tällä hetkellä kunnissa on käynnissä uuden valtuustokauden strategiatyö
tai uudet strategiat ovat valmistuneet vuoden 2017 keväällä.

Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri valmistelee kokoukseen
yhteenvedon seudun strategioista siltä osin kun niissä on nostettu esille
vapaa-ajanasuminen ja siihen liittyviä näkökulmia.

Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista pohtia seudun vapaa-
ajanasumisen strategian tarvetta.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi kuntien tämänhetkiset kirjaukset koskien vapaa-
ajanasumista. Käydään keskustelu seudullisen vapaa-ajanasumisen
strategian tarpeesta ja päätetään jatkotoimista.

Päätös
Käytiin läpi seudun kuntien strategiat ja niiden sisällöt koskien vapaa-
ajanasumista. Päätettiin, että valtuuskunnalle järjestetään kaksi työpajaa,
joissa pohditaan vapaa-ajanasukkaille tärkeitä strategisia näkökulmia
oman toiminnan kehittämiseksi sekä seudun kunnille huomioitavaksi
siten, että valtuuskunta voi vuosittain seurata valtuuskunnan taholta
esitettyjen tavoitteiden toteutumista. Sovittiin, että työpajat järjestetään
27.9.2017 ja 17.10.2017. Aki Kauranen hoitaa tarvittavat järjestelyt ja
kutsuu työpajat koolle.

_______________________________________________________________________________
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5 / 29 §

Ympäristöryhmän järjestäytyminen ja toimintasuunnitelma 2017-2018

Ympäristöryhmä on pitänyt järjestäytymiskokouksen 1.9.2017. Ryhmän
puheenjohtajana toimii kaudella 2017-2018 Markku Penttinen.

Käydään läpi ympäristöryhmän 1.9. kokouksen asiat sekä ko.
kokouksessa valmisteltu ympäristöryhmän toimintasuunnitelma vuosille
2017-2018. Kokousmuistio sekä toimintasuunnitelma ovat liitteenä.

Ehdotus
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta hyväksyy tehdyt
esitykset valtuuskunnan yhteyshenkilöiksi esitetyille tahoille sekä
ympäristöryhmän toimintasuunnitelman vuosille 2017-2018.

Päätös
Hyväksyttiin ja merkitään pöytäkirjaan valtuuskunnan edustajat ja
yhteyshenkilöt seuraavasti:
- Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmä / Markku Penttinen
- Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukunta / Pekka Karhunen
- Metsäkeskus / Pekka Karhunen

________________________________________________________________________________
6 / 30 §

Mökkitalkkaripäivä

Tuomas Santasalo esittelee ajatusta mökkitalkkareille suunnattavasta
palautepäivästä.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi

Päätös
Tuomas Santasalo esitteli ajatuksia ideoimastaan
”Mökkitalkkaripäivästä”. Esitys on liitteenä.

Todettiin, että asia on kannatettava, mutta keskustelun aikana nousi
esille, että Aki Kauranen on juuri menossa neuvottelemaan rahoittajien
kanssa ns. ”Mökit kuntoon” –hankeideasta ja johon ko.
mökkitalkkaripäivä olisi hyvin sisällytettävissä.

Sovittiin, että asiaan palataan kun neuvottelut rahoittajan kanssa on
käyty.

________________________________________________________________________________
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7 / 31 §

Muut asiat

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Ehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätettiin, että pöytäkirjaan liitetään linkki Maa- ja
metsätalousministeriön julkaisuun Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79584/MMM
_5_2017.pdf?sequence=1 ). Lisäksi pöytäkirjan liitteenä on lehtijuttu ko.
koskien.

______________________________________________________________________________
8 / 32 §

Seuraava kokous

Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös
Päätettiin, että seuraava valtuuskunnan kokous pidetään perjantaina 8.12.
klo 13 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

______________________________________________________________________________

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Juva Aki Kauranen
puheenjohtaja sihteeri


