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Kaupunginjohtajan puhe Laiturilla 2.0 -vapaa-ajan asumisen seminaarissa 9.6.2017  
 
 

Mökkeily osana Mikkelin elinvoimaa 
 
 

Tervehdys arvoisa seminaariväki! 
 
Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä osa Mikkelin ja koko Mikkelin seu-
dun elinvoimaa. Suomalaiset ovat erilaisia lomailijoita. Jotkut pitävät lo-
puttomasta puuhastelusta, kun taas jotkut keskittyvät nautiskeluun ja 
elämysten etsintään. Etelä-Savosta jokaiselle varmasti löytyy jotakin. 
 
Suomalainen mökkikulttuuri on ehkä siinä mielessä murroksessa, että 
ihmiset haluavat tehdä asioita nopeammin ja helpommin. Palveluista ol-
laan valmiita maksamaan. Mikkelin seudun vapaa-
ajanasukasvaltuuskunta on vastikään linjannut, että se kiinnittää huo-
miota niin sanotun mökkitalkkaritoiminnan tärkeyteen.  
 
Lähipalvelut nousevat suureen rooliin monestakin eri syystä ja mökki-
talkkaritoiminta on nouseva bisnes. Yhtälailla niin ikääntyvät mökinomis-
tajat kuin nuoremmatkin sukupolvet ovat kiinnostuneita tämäntyyppisis-
tä palveluista. 
 
Vapaa-ajan asumisesta halutaan tehdä entistä helpompaa, luksus halu-
taan ottaa osaksi mökin arkea. Tietoliikenneyhteyksien ja terveyspalve-
luiden täytyy myös toimia. Virikkeitäkin olisi hyvä olla mökkipihapiirin ul-
kopuolella.  
 
Mikkelin seudulla kysyntään pystytään vastaamaan. On hyvä muistuttaa, 
että Mikkelissä on yli 10 000 vapaa-ajan asuntoa, joten jokin muukin kuin 
kaunis luonto ihmisiä tänne Mikkelin ulkopuoleltakin houkuttelee. Seu-
dun paikallistapahtumat ovat kohtaamispaikkoja uusille ja vanhoille ke-
säasukkaille. Niitä arvostetaan ja niihin osallistutaan. 
 
Viime vuonna vapaa-ajanasukasvaltuuskunta teki tutkimuksen, jonka 
mukaan seudun mökkiläiset käyttävät palveluita monipuolisesti. Tutki-
mukseen saaduissa vastauksissa korostuivat muun muassa ruokaostos-
ten helppous mahdollisimman läheltä kesämökkiä ja lähiruoan arvosta-
minen. Erikoisempia palveluita ollaan valmiita mökkeilysesongin aikaan 
hakemaan hieman kauempaa kuin lähikylältä. Mökkitalkkaripalveluista 
korostuivat pienet korjaustyöt, pihanhoito ja polttopuiden teko.  
 
Vapaa-ajan asukkaiden kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuuksien an-
taminen ovat tärkeitä asioita ja osa koko Mikkelin mainekuvaa. Haluam-
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me olla kaikille vapaa-ajan asukkaillemme helposti lähestyttävä toinen 
kotipaikkakunta.  
 
Mikkelin kaupunkikeskustan monipuoliset palvelut ovat helposti saavu-
tettavissa, mutta infrastruktuurin ja muun tarvittavan täytyy olla kunnos-
sa syrjemmässäkin. Viitostien kunnostus muun muassa sujuvoittaa lii-
kennettä ja taajamien maakaapelointityöt turvaavat jouhevammat tieto-
liikenneyhteydet. Valtakunnallisesti ruokakauppojen vapautuneet au-
kioloajatkin palvelevat oivallisesti oman aikataulunsa mukaan tulevia ja 
meneviä vapaa-ajan asukkaita.   
 

 
Hyvät kuulijat, 
 

Vapaa-ajan asumisesta Mikkeli todella saa elinvoimaa. Muulloinkin kuin 
lomasesongin ollessa kuumimmillaan. Tai ainakin sellaiseen tulisi pyrkiä. 
 
Se, että seudun kunnissa on mahdollisuus muun muassa etätyöskente-
lyyn, on vielä helposti unohdettu voimavara ja samalla myös palvelu, jota 
tietynlaista työtä tekevät ihmiset arvostavat suuresti. Itse mökkien va-
rustelutaso alkaa olla sellainen, että ihmiset ovat mielellään pitkiäkin ai-
koja vapaa-ajan asunnollaan.  
 
Arjen mukavuudet lisäävät mökin käyttöastetta, mutta silti ihmiset ar-
vostavat luonnonmukaisuutta ja omaa rauhaa. Suomalainen kaipaa luon-
toa ja tilaa työkiireidenkin keskellä. Jos työasiat pystyy hoitamaan etänä, 
on mökkeilyn ja työskentelyn yhdistelmä mitä houkuttelevin.  
 
Palveluntuottajien onkin oltava valppaana. Suuret innokkaasti mökkeile-
vät ikäluokat luovat kysyntää ja kysyntään vastaaminen lisää tyytyväi-
syyttä ja auttaa koko alueen mainekuvan kehityksessä.  
 
Näillä puheilla avaan tämän vapaa-ajan asumisen seminaarin, joka jo it-
sessään on osoitus siitä, että me koko Mikkelin seutu kuuntelemme va-
paa-ajan asukkaita ja haluamme olla mukana kehittämässä palveluita ja 
tarjoamassa arjen helppoutta – elämyksiä unohtamatta.  
 
Tervetuloa Mikkeliin! 
 
  


