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1.1. Mistä ensisijaisesti teette ruokaostokset vapaa-ajan asunnolla ollessanne?                  
(voitte kirjoittaa kaupan, kaupungin nimen riville) 

Vastaajien määrä: 108 

	

 

Avoimet vastaukset: Lähikaupasta (kaupan nimi) 
- Puumalan.K.Market 
- Apaja 
- sale 
- Puumala, Siwa 
- Hurissalon Sale 
- Puumalan Salesta 
- S-market juva 
- Puumalan K-Market Apaja 
- Sale Puumala ja Hurissalo 
- Sale Hurissalo, sale puumala 
- Puumala Sale ja Apaja 
- Hurissalon Sale 
- Puumalan Sale 
- Puumalan sale 
- Sale Hurissalo 
- Apaja 
- Sale ja Apaja 
- K-Market Wiljmi 
- Sale Puumala 
- Sale Puumala 
- Puumala sale / Puumala k-market 
- Sale ja K-kauppa Apaja Puumaöa 
- Sale, Apaja 
- Puumala Sale 
- K-market Apaja, Sale 
- Sale Puumala 
- Sale Puumala 
- Sale Hurissalo 
- Hurissalon Sale 
- Sale Hurissalo 
- K-market Apaja 
- Sale Puumala 
- K-Market Apaja, Puumala 
- sale puumala 
- Sale Puumala ja torimyynti 
- Apaja 
- Sale Puumala 
- sake puumala 
- Sale 
- Sale Puumala ja Prisma Mikkeli 
- Sale Puumala 
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- Puumalan Sale ja Hurissalon Sale 
- Sale 
- Sale Hurissalo 
- Sale Puumala 
- Sale Puumala 
- sale puumala 
- Sale 
- Sale 
- K-Market Apaja 
- Sale 
- Sale 
- S market Ristiina 
- Sale, Apaja, Puumala 
- Hurissalo Sale 
- Juvan s-marketista 
- Sale 
- sale 
- Sale ja K-market, Puumala 
- Sale Puumala 
- Puumalan Salesta sekä silloin tällöin  Imatran Prismasta tai Mikkelin torilta. 
- Sale, Hurissalo 
- Saleissa Puumala tai Hurissalo tai k kauppa Puumalassa 
- Sale Hurissalo 
- Sale Puumala 
- Sale Hurussalo 
- Sale K kauppa Puumala 
- Apaja, Sale 
- K-market Apaja tai Salmela Puumala 
- Sale ja K-market Puumala 
- Sale, Puumala 
- Sale Puumala 
- SALE Puumala 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin keskustan kaupoista 
- Lidl Mikkeli 
- Mikkelistä (kotoa tullessa), mutta välillä myös kirkolta... 
- Sale Puumala 
- Vuoksenniska 
- Lidl 
- Lidl 
- Siva 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin automarketeista (Citymarket, Prisma) 
- Prisma Mikkeli 
- Imatra 
- Lappeenranta 
- Mikkeli 
- Prisma Graani 
- Mikkeli tai joku muu matkalla mökille 
- Mikkeli 
- Cittari, mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Prisma Graani 
- Prisma Mikkeli 
- Mikkeli - S-market 
- Proisma 
Avoimet vastaukset: Muualta, mistä? 
- Milloin missäkin, tuon kotoa 
- Kotikaupungista Vrk 
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1.2. Mistä ostatte luomu- ja lähiruokanne?                                               (voitte vastata 
useamman vaihtoehdon, kirjoittaa paikan, maatilan tai kylän nimen riville) 

Vastaajien määrä: 108 

	

 

Avoimet vastaukset: Ruokakaupasta (K-market, Lidl, S-market, Sale) 
- Hurissalo 
- Imatra Prisma ja Lidl 
- K-Market Apaja 
- K-market Apaja 
- Sale Hurissalo 
- K-Market Wiljami 
- Puumala 
- Sale, Apaja 
- Puumalan kirkonkylä 
- Sale puumala 
- Mikkelistä, Puumalasta, Savonlinnasta 
- Mikkelin K-market 
- Apaja Puumala 
- sale puumala 
- Sale Puumala 
- Sale, Puumala 
- Puumalan Sale 
- Sale Hurissalo 
- Hurissalo 
- Sale 
- Apaja, Sale, Puumala 
- Hurissalo Sale 
- Puumala 
- Sale Hurissalo 
- Puumala 
- Sale 
- Sale, Hurissalo 
- Sale Hurissalo 
- Sale ja K-Market Puumala 
- K-market, Sale 
- K-market Puumala 
- Puumalan ruokakaupat 
- K-Market, SAle Puumala 
Avoimet vastaukset: Kesätorilta 
- Puumala 
- Puumala ja Mikkeli 
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- Puumalan tori 
- Puumalan satama 
- Puumalan satamasta kalaa 
- Puumala 
- Puumala, Mikkeli, Savonlinna 
- Puumalan satama 
- Puumala 
- Mikkelistä 
- Puumala 
- Puumalasta 
- Koikkala 
- Puumala 
- Puumalan tori (vihannekset/ marjat/ pelatut muikut) 
- Puumaln tori 
- Koikkala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumalasta 
- Puumalan ja Koikkalan torit 
- Puumala 
- Mikkeli 
- Puumala 
- Satamatori Puumala 
- Puumalan kesätori 
- Puumalan tori 
- Puumal 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Oman kylän maatilan myyntipisteestä 
- Koikkalan kesätori 
Avoimet vastaukset: Muusta tilamyynnistä 
- Niinipuu Ravintola, Temosen viinitila 
- Raijan aitta, marjat 
- Savo-Karjalan Liha 
- Raijan aitta 
Avoimet vastaukset: Paikallistuotteiden hankintarenkaasta (REKO, yms.) 
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1.3. Tärkeimmät syyt ensisijaisen ruokaostospaikan valintaan vapaa-ajan asunnolla?           
(voitte kirjoittaa kaupan nimen riville) 

Vastaajien määrä: 108 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita selittäviä tekijöitä, mitkä? 
- Lähellä mökkiä 
- Automarket, koska valikoima mökkipaikkakunnalla rajattu 
- sijainti 
- Asutaan Mikkelissä, joten sen takia useimmiten tulee käytyä kaupungissa kaupassa... 
- "lähikauppa" 28 km matkaa, eli ei muita vaihtoehtoja 
- Vesipiste 
- Apaja, Puumala halu tukea paikallista kauppiasta 
- Sale, hyvä palvelu, asioinnin helppous ja keskittäminen 
 
 
 
2.1. Mistä ostatte ensisijaisesti rautakaupan tuotteita vapaa-ajan asunnolla ollessanne? 
Vastaajien määrä: 108 

	

 

Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakuntanne kaupasta 
- En tarvitse, vuokramökki 
- Puumala 
- T:mi Tiusanen, Puumala 
- Puumala 
- Talotarvike 
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- Puumalan Paksut Pojat 
- MSV hirsi- ja puutavara 
- Agrimarket 
- Puumala 
- Halpalinna, Huikon Auto 
- Puumala 
- Paksut pojat 
- Puumalan kaupat 
- Puumalasta 
- Tiusanen,Halpalinna, Puumalan talotarvike 
- Puumalassa tilaamalla; myös Mikkelistä 
- Paksut Pojat, Puumala 
- Puumalan talotarvike 'paksut pojat' 
- Puumala 
- MSV-Hirsi ja Puutavara 
- Sale 
- Espit, Kone ja Urheilu, Huikko, Halpalinna 
- Puumala 
- Puumala, Tiusanen 
- Puumala 
- Puumalan talotarvike ja silloin tällöin Imatran prisma tai rajamarket 
- Väri ja vapaa aika 
- Puumalan kaupoista 
- Puumala 
- Talotarvike, Puumala 
- Puumlassa; talotarvike, Konepiste, Tiusanen, Halpalinna 
- Talotarvike Puumala 
Avoimet vastaukset: Mikkelin tai Heinolan tai Savonlinnan kaupoista, mistä? 
- Mikkeli K rauta 
- Mli K-rauta 
- K-Rauta 
- Stark Mikkeli 
- K-rauta 
- Mikkeli 
- K-rauta 
- Mikkelin rautakaupoista 
- Mikkelistä tai Savonlinnasta (ainakin jos käy kaupungissa)... 
- Mikkelin K-Rauta 
- Imatra RautaPertti 
- K-Rauta Mikkeli 
- k-rauta savonlinna 
- mikkeli k-rauta 
- Hankkija 
- Mikkelin K-rauta 
- K-Rauta 
- K-rauta Mikkeli 
- K-rauta Mli 
- KRauta, Moi 
- Motonet Mikkeli 
- K-rauta Mikkeli 
- K-rauta 
Avoimet vastaukset: Muualta seudun rauta- ja muista kaupoista, mistä? 
- K rauta Imatra 
- Rautapertti 
- Imatra 
- Hankkija juva 
- Helsingin rautakaupoista 
- Tukiainen Ristiina 
- Kerava 
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- Imatra 
- Lahdesta 
- Imatra/espoo 
- Vantaa 
- Sulkava tai Juva 
- Etukäteen ennen mökille menoa kotikunnasta, Lappeenrannasta 
- Pohjois-Savosta tai Imatralta 
- K Rauta Imatra 
- Tuon kotoa 
- Rautapertti Imatra 
- Lappeenranta, Imatra 
- Juva 
- kotipaikkakunnasta 
- Verkkokauppa 
- Imatralta, Rautapertistä 
- Imatran rautakauppa 
- Rautia Ristiina 
- Juva Vrk Imatra 
- Juvalta 
- Imatra, Lappeenranta 
- Lappeenrannasta 
- tku 
- Imatralta 
- Tallinnasta Espak 
- Helsinki 
- Sulkavalta 
- netista 
 
 
 
2.2. Tärkeimmät syyt ostospaikan valintaan                                              (voitte valita 
useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 108 
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3.1. Missä (Mikkelin) seudulla toimivissa erikoisliikkeissä olette asioineet viimeisen vuoden 
aikana? (voitte kirjoittaa liikkeen nimen tai sijaintikunnan tyhjälle riville) 

Vastaajien määrä: 104 

	

 

Avoimet vastaukset: Urheilu- ja pienkoneliikkeet 
- Puumala 
- Puumalan konepiste 
- Tintti 
- Tiusanen Puumala 
- Puumalan Tiusanen 
- Intersport Mikkeli 
- Väri ja Vapaa-aika Tiusanen Puumala 
- Puumala 
- puumala 
- Puumala, ruohonleikkuri tilaamalla 
- Konepiste, Puumala 
- Puumala 
- Tiusanen Puumala 
- Carlson 
- Ristiina 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala Kuittinen 
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- Kaikki allaolevat Puumalassa 
- KonePiste Puumala 
- Puumalan liikkeet 
Avoimet vastaukset: Huoltoasemat 
- Puumala huikko 
- Abc juva 
- Huikon Auto, Puumala 
- Abc Mikkeli ja shell Mikkeli 
- Teboil Puumala 
- AAnttola GT 
- Neste Mikkeli 
- Neste ja Teboil Puumala 
- Abc 
- Mikkeli 
- Abc Pitkäjärvi, Abc Juva, Puumalan Teboil (Huikko) 
- Neste Mikkeli,  Neste ja Teboil  Puumala 
- Pitkäjärvi 
- Puumala 
- Teboil Puumala, Neste Mäntyharju 
- Puumalan Neste 
- Neste 
- Mikkelissä 
- Mikkeli, Puumala 
- Puumala 
- Nestepiste ja Teboil Puumala 
- Puumala 
- Puumalan Neste 
- Neste, Hiikko 
- Teboil puumala 
- puumala 
- Huikon Teboil 
- Puumala 
- Huikon Teboil, Puumala 
- Puumalan Teboil 
- Huikko 
- Puumala 
- Nestepiste, Teboil Puumala 
- Teboil Puumala 
- Ristiina Puumala 
- Puumala 
- GT Antola 
- Abc 
- Puumala 
- Neste Puumala 
- ABC 
- Puumala 
- Shell Ristiinantie 
- Puumalan huoltoasema 
- Huikon Auto, Neste-piste Puumala 
- Neste ja Teboil Puumala 
- Puumala, Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Huonekalu- ja sisustusliikkeet 
- Isku 
- Sotka Mikkeli 
- Jysk Mikkeli 
- Mikkeli 
- Isku 
- Puumala, kangaskauppa 
- Mikkeli 
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- Asko Mli 
- Asko, Sotka Mikkeli 
- Halpalinna 
- Lasiruusu ja Löytöluhti Puumala, Jyske Mikkeli 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Kirjakaupat, musiikki- ja valokuvausliikkeet 
- Mikkelin valokuvausliike 
- Suomalainen kk 
- Mikkelissä 
- Mikkeli 
- Suomalainen kirjakauoppa Mli 
- Suomalainen, Mli 
- Mikkelin keskustan kauppakeskuksen kirjakauppa 
- Mikkelin Valokuvausliike 
- Mikkelei 
Avoimet vastaukset: Kodinkone- ja tietotekniikkaliikkeet 
- Gogantti 
- Gigantti Mikkeli 
- Mikkelissä 
- Puumala 
- mikkeli 
- Mikkelin Carlsson, Claes Olsson 
- DNA Mikkel 
- MikkeliRistiina 
- Puumala 
- Power Mikkeli 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Kukkakaupat 
- Puumalan kesäkukkakauppa 
- Ristiinan kukkakauppa 
- Puumala 
- Puumalan Aurora 
- Puumala 
- Puumala 
- Mikkelissä 
- Puumala 
- Puumala kukkakauppa ja taimitarha 
- Puumal 
- Mirrin ja mintun puutarha 
- puumala 
- Puumalan Aurora 
- Puumala 
- Mirri ja Minttu Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Mikkelin keskustan torin lähellä oleva  kukkakauppa sekä S-marketista kukkaostos 
- Puumala 
- Puumalan kukkakauppa ja puutarha 
- Puumala 
- Kukkakauppa Auroora, Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Kultasepänliikkeet 
- Pylvänäinen 
- Mikkelissä 
- Mikkeli 
- Pylvänäinen Mikkeli 
- Mikkeli 
 



 
Mikkelin seudun vapaa-ajan- 
asukasvaltuuskunta  
 

Palvelututkimus 2018 
 
PUUMALA  
 
 

12

 
Avoimet vastaukset: Optikkoliikkeet 
- Näkö duo 
- Näkö-Duo 
- Nissen ja Instrumentarium Mikkeli 
- Mikkelissä 
- mikkeli 
- APTEEKKI, Puumala 
- Mikkeli 
- Mikkelin torin lähellä oleva optikkoliike (silmälasien korjauskäynti) 
Avoimet vastaukset: Vaate- ja kenkäkaupat 
- Carlson Mli 
- Dressman Mikkeli 
- Summer shop Puumala 
- Carlson Mikkeli 
- Summer Shop, Muotipuoti Puumala 
- Puumalan muotipuoti 
- Mikkelissä 
- Mikkeli 
- Puumalan muotihuone 
- Carsson Mikkeli 
- puumala 
- Mikkelin Kekäle, Sokos 
- Mikkeli 
- Carlson 
- Mikkeli 
- Carlson Mli 
- Sokos 
- Keskustan Kauppakeskuksen kaupat, yksittäinen kenkäkauppa 
- Muoti puoti 
- Krissi 
- Pumalan kaupat 
- Mikkeli 
- Puumalan Muotipuoti 
Avoimet vastaukset: Ruokaravintolat 
- Hovi puumala 
- Sahanlahti resort 
- Virta, Hovi,Satamaravintola Puumala 
- useita Mli 
- Useissa 
- Sahanlahti Resort ja Hovi Puumala 
- Puumala Sahanlahti, Puumala Ravintola Niinipuu, Juva Siiskonen 
- Eino pub Mikkeli, Rosso Mikkeli, 
- Puumala 
- Sahanlahti, Satamaravintola Puumala 
- Puumala 
- Mikkelissä ja Sahanlahdessa (hautajaiset 12/2017) 
- Mikkeli, Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumalan satamaravintola 
- Puumalan kaikki 
- Sahanlahti 
- puumala 
- Mikkeli 
- Puumala, Hovi-ravintola ja Sahanlahti 
- Niinipuu, Sahanlahti 
- Hovi, Satamacafe Puumala 
- Sahanlahti, Satamaravintola Puumala 
- Mikkeli Ristiina Puumala 
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- Puumala 
- useita Mli 
- Rosso 
- Puumala 
- Mikkelin keskustan Torin lähellä olevat ruokaravintolat 
- Hovi ja sahanlahti 
- Hovi, Nestorinranta, Sahanlahti 
- Puumala 
- Sahanlahti, Niinipuu, Hovi, Satama. Tuoretta lohta Puumalan Lohesta 
- Kaikki Puumalan kkllä tai läheisyydessä sijaitsevat 
- Puumala, Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Kahvilat 
- Puumala, soroppi 
- Soroppi 
- useita Mli, Lietvesi, Anttola 
- Useissa 
- Puumala 
- Mikkeli Siiskonen 
- Kahvila Soroppi Puumala 
- Puumala 
- Soroppi Puumala 
- Kenkävero 
- Mikkelissä 
- Mikkeli, Puumala 
- Puumala 
- Puumalan Salen viereinen kahvio ja torikahvila 
- samoin 
- puumala 
- Puumala, rantakahvila ja Soroppi 
- Puumala, Mikkeli 
- Puumala 
- Kuittinen Puumala 
- Kahvila Soroppi 
- Soroppi, Huikko Teboil, Kuittinen, Torikahvio Puumala 
- Etelä savon kunnat 
- Puumala 
- useita Mli 
- Torikahvila 
- Mikkelin torilla 
- Torilla ja Agassi 
- Kuittinen 
- Puumala 
- Kuittinen, Siltakahvila, Lietveden sillan kahvila, Neste Oil puumala, Satamakahvila Mikkeli 
- Puumala 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Alko 
- Puumala ja Mikkelin Graani 
- Puumala 
- Puumalan Alko 
- Puumala 
- Mli Graani 
- Mikkeli, Ristiina, Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala, Mikkelin Graani 
- Mikkeli ja Puumala 
- Mikkelissä 
- Puumala 
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- Puumala 
- Mikkeli Puumala Savonlinna 
- Puumala 
- Puumalan alko 
- Puumala 
- Puumala 
- puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Piuumala 
- Puumala 
- Mikkeli Puumala Ristiina 
- Puumala 
- Graani 
- Juva 
- Puumala ja Mikkeli 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
- Puumala 
Avoimet vastaukset: Tavaratalot ja automarketit 
- Prisma Mikkeli 
- Grande Mikkeli 
- Mikkelin Prisma, Savonlinnan Citymarket 
- Prisma Mikkeli 
- CM, Prisma, LIDL 
- Tokmanni, Hong Kong Mikkeli 
- Mikkelissä ja Savonlinnassa 
- Prisma Citymarket Mikkeli & Imatra 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkkelin Sokos 
- Mikkeli 
- Prisma Imatra 
- Carlson 
- Mikkeli 
- Graani 
- Akseli,Stella, Prisma, city market, Mikkeli 
- LIDL, Prisma, Motonet 
- Prisma Mikkeli 
- K-Citymarket, Motonet, Tokmanni, S-market, Jyske, Hong Kong Mikkeli, Halpalinna Puumala, Sale Hurissalo, 

Sale Anttola 
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3.2. Miten tärkeitä erikoisliikkeiden palvelut ovat teille tai perheellenne?                               
(arvioikaa vain niitä liikkeitä, joissa olette käyneet kuluvan vuoden 2018 aikana) 

Vastaajien määrä: 108 

	

 
 
4.1. Onko taloutenne käyttänyt mökkipaikkakunnan terveydenhuollon palveluja vuoden 2018 
aikana? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 89 
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4.2. Oletteko käyttäneet muita yhteiskunnan tai seudun yleisiä palveluita viimeisen vuoden sisällä? 
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 104 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita kuntapalveluja, mitä? 
- Kuntosali 
- Kunnan infopalveluitag 
- Puumalan satama 
- Puumalan venevalkaman pyykkikone ja kuivuri, matonpesupaikka ovat ehdottaman tärkeitä myös mökkiläiselle, 

jotta pystytään olemaan pitkiä aikoja mökillä 
- satama, torit 
- Kirjasto 
- Kiinteistövälityspalveluja 
- Näyttely 
- Kirjasto, Puumala 
- omaisten Hautapaikkaan liittyvät asiat srk kanssa, mökkiläisten pyykkihuollon palvelupiste 
- matkailu 
 
 
 
14.3. Mitä rakentamisen palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne 
vapaa-ajan asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 61 
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4.4. Mitä muita palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne vapaa-ajan 
asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 90 

	

 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä 
- Pesula 
- auraus, tienvarsiniitto 
- Pesula 
- Venevalkaman pyykkikone ja kuivuri sekä matonpesupaikka on uusi löytö niin ei tarvitse pääkaupunkiin mattoja 

viedä 
- Matonpesupaikka 
- Katsastus, Teboil Huikko 
- Pesulapalvelut, Puumala 
- vierasvenesataman pyykkihuolto pistettä mökkiläisenä (tästä ei ole riittävästi infoa, että se kuuluu myös 

mökkiläisille. 
- lasten leikkipuisto, elokuvat,uimaranta 
- kuntosali 
- Kino Saimaa Puumala 
- urheiluleirit ymv 
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4.5. Jos olette käyttäneet mökkitalkkaripalveluita, mitä palveluita olette käyttäneet?           (voitte 
valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 37 

	

 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Sähkötyöt 
- puiden kaato 
- puunkaato 
- Mkin silmällä pito käynnit 
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4.6. Arvioikaa henkilökohtaisten palveluiden tärkeyttä itsellenne ja perheellenne 
Vastaajien määrä: 106 
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4.7. Vapaa-ajan asunnon huolto- ja korjaussuunnitelmat tämän ja ensi vuoden aikana: Aiotteko 
tehdä itse tai teettää korjaus- tai huoltotoimenpiteitä seuraavasti 
Vastaajien määrä: 93 

	

 

 
4.8. Etelä-Savossa julkaistaan LAITURILLA lehteä ja uutiskirjettä, joissa on hyödyllistä tietoa 
vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Vastaajien määrä: 108 
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5. Mihin Mikkelin seudun tapahtumiin olette osallistuneet tai missä kohteissa vierailleet vuonna 
2018. (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 85 
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Avoimet vastaukset: Seudun muut kesäteatterit, mitkä?	
- Ristiina 
- Hurissalo kt, Saimaa teatteri 
- Hurissalo 
- Lintusalon koululla 
- Alkapuu,Puumala, Sahalahden Kesäteatteri 
- Sahanlahden kesäteatteri 
- Sahanlahti 
- Hurissalon kesäteatteri 
- Hurissalo 
- Puumala Jalkapuuteatteri, Naisvuoren kesäteatteri 
- Hurissalo ja Jalkapuuteatteri 
- Jakapuu, Sahanlahti 
- Puumala, hurissalo 
- Puumala, 2 x kertaa kesällä 2018 
- Sahanlahti, Puumala 
- Hurissalo 
- puumalan jalkapuuteatteri 
- Hurissalo 
- Puumalan kesäteatterit 
- Hurissalo, Sahanlahti 
- Jalkapuuteatteri 
- Hurissalo 
- Puumalan kaikki 
- Hurissalon kesäteatteri 
- Jalkapuuteatteri 
- Hurissalo 
- Puumala 
- Sahanlahti, Jalkatila, Hurissalo Puumala 
Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakunnan omat tapahtumat, mitkä? 
- Tori 
- Siltakemmakat tullaan osallistumaan 
- Puumalan satman tapahtumat 
- Sahanlahden pakohuone-peli ja stand up ilta 
- Peräkonttikirppikset, markkinat 
- markkinat 
- Kesäteatterit 
- markkinat, veneajot 
- Kirjakemmakot 
- Vappu sekä kirkjakemmakat 
- Saaristopäivä Puumalassa 
- Torit 
- Muistojen Saima ajot, Sahanlahden tapahtumat 
- Dyysmarkkinat, kesäteatteri 
- Puumala, Kirjakemmakat, konsertit, Saimaa Swinrun, Wanhat autot, kesäteatterit  ym. 
- Puumala: Kirjakemmakat ja Saimaan kauneimmat sävelet/ Novakov ym kirkkokonsertti 
- Puumalan kesätori 
- Tratterifestit, Saimaan kauneimmat sävelet 
- Kesävieraiden kirkkopyhä, kirkon musiikkihetket ja kirkossa järjestetyt musiikkitilaisuudet 
- Wanhat wermeet 
- Puumalan markkinat 
- musiikki, kesäasukasristeily,Jaakon markkinat,Puumalan kirjakemmakat,Lasten sirkus,Puumalan traktoripäivä 
- Kirjakemmakat, Syystori, Vanhojen autojen Saimaan ympäriajo 
- Veneiden Suur-Saimaa ajot 
Avoimet vastaukset: Oman kylän kesätapahtumat, mitkä? 
- Tiekunnan juhannuskokko 
- Markkinat yms 
- kesän avajaiset ym kesän aikana 
- Lintusalo 
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- Markkinat Puumalassa, Koikkalan kesätori 
- rantakalailta 
- Hurissalon Vanhat Vermeet 
- Juhannusjuhlat 
- Koikkala, Puumalan satama, Sahanlahti 
- Saaristolaispäivä, Lintusalo 
- markkinat, muita tapahtumia tilanteiden mukaan 
- Hurissalo talon tapahtumat; 
- Ryhälän lettu ja lauluilta 
- Puumalan Kirjakemmakat 
- Saaristolaispäivä 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Runoristeily puumala 
- Sulkava ja Savonlinna 
- Veskansan kylätapahtuma 
- Elokuvafestivaali sahanlahti 
- Elokuvat, Sahanlahti 
- Kirjakemmakat, Wenno risteilyt, Saaristoreitti 
- Markkinat, peräkonttikirppis, Wenno ja kaunis Veera risteilyt 
- Kirjakemmakat 
- Liehtala,Swimrun,Temolan viinitila,Hanhiniitty 
- srk:n kesävierastapahtumat 
 
 
 
Vapaa-ajan asuntonne sijaintikunta? 
Vastaajien määrä: 108 
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Missä kunnassa teillä on vakituinen asuntonne? 
Vastaajien määrä: 97 
- Inkoo 
- Hyvinkää 
- tku 
- Imatra 
- Helsinki 
- Espoo 
- Mikkeli 
- Espoo 
- Helsinki 
- Juvalla 
- Vaasa 
- Helsinki 
- Ristiina 
- Helsinki 
- Lappeenranta 
- Sipoo 
- Espoo 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Espoo 
- Ylöjärvi 
- Lahti 
- Espoo 
- Mikkeli 
- Helsinki 
- Kerava 
- Vantaa 
- Järvenpää 
- Lappeenranta 

 
- Helsinki 
- Hyvinkää 
- Lappeenranta 
- Mikkeli 
- Vantaa 
- Nurmijärvi 
- Tuusula 
- Espoo 
- Mikkelissä - mutta mökin omistäja (isäni) asuu Savonlinnassa. 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Mikkeli 
- Espoo 
- Helsinki 
- Lohja 
- Helsinki 
- Nurmijärvi 
- savonlinna 
- Vantaa 
- Vantaalla 
- Hyvinkää 
- Imatra 
- Iitti 
- Lappeenranta 
- Nurmijärvi 
- Puumala 
- Savonlinna 
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- Järvenpää 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Kotka 
- Espoo 
- Mikkeli 
- Kirkkonummi 
- Kerava 
- Lappeenranta 
- Espoo 
- Helsinki 
- helsinki 
- Helsinki 
- Imatra 
- Lahti 
- Helsinki 
- Ristiina 
- Vrk 
- Helsinki 
- Mikkeli kaup. 
- Lahti 
- Juvalla 
- Helsinki 
- Lappeenranta 
- tku 
- Mikkeli 
- Vantaa 
- Vantaa 
- Espoo 
- Espoo 
- Espoo 
- Kouvola 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Vantaa 
- Mikkeli 
- Ulkomailla 
- Pornainen 
- Puumala 
- Kouvola, Kuusankoski 
- Lappeenranta 
 
 
 
Vapaa-ajan asunnon etäisyys kotipaikkakunnalta? 
Vastaajien määrä: 106 
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Kuinka monta yöpymisvuorokautta olette olleet vapaa-ajan asunnollanne viimeisen vuoden 
(syyskuu 2017 - elokuu 2018) aikana? 
Vastaajien määrä: 108 

	

 

- Yöpymiskertoja on noin 6935 eli keskimäärin 64 vuorokautta/vuosi 

 
 
Mikä on sukupuolenne? 
Vastaajien määrä: 108 
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Kuinka monta henkilöä taloudestanne useimmiten on vapaa-ajanasunnolla asumassa?          
(jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 108 

	
 
- 19 taloudessa on 47 lasta. 
 
 
Kuinka monta henkilöä talouteenne läheisesti kuuluvaa sukulaista tai muita ystäviä on usein 
asumassa vapaa-ajanasunnolla? (jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 94 

	

 
- 15 taloudessa on 29 lasta. 
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Mihin ikäryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 107 

	

 

 
Mihin ammattiryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 108 
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Mitä asioita tai näkökulmia haluatte kertoa Mikkelin Seudun Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle? 
Vastaajien määrä: 36 
- Lisää toritapahtumia 
- Vastasin mökkivuokralaisena. 
- Terveyspalveluita ei mökkiläisenä olla saatu Puumalasta, mitä pidämme epäreiluna kohteluna. 
- Tarvittavat asiat ovat hyvin tarjolla. Lääkäripula ja vaikeus päästä hoitoon Puumalassa huolettaa jos sille 

sattuisi olemaan tarvetta, Hurissalon Salen myymäläpäällikön tapa suosia poikia kesötöissä vuodesta toseen 
hämmästyttää,tyttöjä ei kesätyöntekijöinä näy :) 

- Kuntien mainostaminen vitostien varrella kutten jo löytyy visit.mantyharju.fi.Pikkukunnat löytyvät paremmin 
turisteille 

- Lintusalintie on pakko uudelleen asvaltouda. Häpeäksi nyt kun reittiä markkinoidaan ulkomaita myöten 
Puumalan rengastienä pyöräilijöille. 

- Lintusalon tien kelvoton kunto: 
1. On vähentänyt mökkillä käyntejä 
2.Olemme lopettaneet asioila ja ostoksilla käynnin Puumalan keskustassa käynnit. Sen sijaan tuomme kaikki 
tarvittavat elintarvikkeet yms. Mikkelistä. 
On suorastaan häpeällistä ettei tietä saada kuntoon. Kahdet mökkivieraamme rikkoivat autot tullessaan mökille. 
Toiselta meni rengas ja toiselta jousi.Ely keskus ei korvannut. Miksei Puumalan edistä asiaa? 

- Olen saanut osakseni etupäässä mainiota palvelua Puumalassa, mutta viime syksyn veneennosto yksityisen 
yrittäjän veneluiskalla romutti koko ystävällisen kuvan Puumalan palveluista. Maa-alueen yrittäjäomistajan 
käytös oli todella loukkaavaa ja suoraan sanoen törkeää. Ko. nostoluiska on lähialueen ainoa, joten oli 
luontevaa ajaa 3 km venematka sinne.  Kyllä yrittäjille kannattaisi kertoa, että he edustavat paikkakuntaansa ja 
ovat osa kotikuntansa ulkoista kuvaa.  Ko. yrittäjä toimii kunnallispolitiikassa ja hänellä varmaan oli ns. "huono 
päivä". 

- Kantatie 62 sekä etenkin tiet Puumalasta Sulkavalle/Savonlinnaan ja Juvalle on pidettävä kunnossa. Varsinkin 
pienemmät tiet menevät koko ajan huonompaan kuntoon, vaikka liikennemäärät lisääntyvät. Julkisten 
kulkuvälineiden puute on myös huomattava: aina pitää olla omalla autolla liikenteessä, vaikka ei aina haluaisi. 
Tännekin voisi miettiä yhteishinnoittelua bussi+taksi -yhdistelmälle, jotta pääsisi järkevään hintaan mökille asti! 
Kunnan omat sairaanhoitopalvelut on säilytettävä. Ainakin meidän lapsiperheellemme on todella tärkeää, että 
lääkäri on saatavilla edes arkisin klo 8-16. 

- ? 
- Palveluihin panostaminen kannattaa 
- Asiontipaikat usein kiinni iltaisin ja vkl. Vieraspaikkakuntalaiselta veloitetaan isommat maksut. Palvelu on usein 

hyvää. Kunnon Kuittia tai  laskua ei aina saa. Siivoojaa ei löydy. Kyseteltävä muitakin tekijöitä ympäri kyliä. 
- Venesammuttimien tarkastuspiste Puumalaan. 
- Toivoisin, että puumalan k-kauppa esim. ei nostaisi hintoja kesäaikaan ja näin rankaisisi meitä 

ulkopaikkakuntalaisia siis mökkiläisiä 
- Kotieläintila olisi mukava, ulkoilu- ja retkeilypaikat ovat mieleemme, toivottavasti niitä pidetään kunnossa. 
- Oleellista on Puumalan monipuoliset palvelut kesäajan asukkaille. Ihmisten ja eläinten terveydenhuolto,  

kaupat, tori, kahvilat, posti, taimitarha, rautakauppa, maalikauppa, lvi kauppa, vaatekauppa jne. 
Pyykinpesumahdollisuus, mattojen  pesumahdollisuus ja uutena nyt mietin tuota suihkumahdollisuutta 
venevalkamassa mahdollisen sinilevän ilmestyessä lahdelmiimme heinäkuun hellekaudella 2018 

- Netti kuntoon kaikkialla. 
- Kuntakohtaiset valtuuskunnat olisivat hyvä 
- Rohkeutta yrittämiseen. Vapaa-ajan asukkailla on monenlaisia tarpeita, mutta tuntuu että esim. osaavia ja 

reippaassa iässä olevia tekijöitä on vaikea löytää (maalaus, korjaustyöt, sähkötyöt. - Puumalan 
pankkiautomaatti oli tyhjänä monta kertaa kesällä 2018. Lähde siitä sitten Mikkeliin hakemaan käteistä, kun 
pienyrittäjät Puumalassa toivovat käteismaksua. - Roskien keräämis- ja lajittelupisteisiin toivon lisää siisteyttä ja 
usein tapahtuvaa tyhjentämistä. Kesäaikaan Puumalassa on paljon mökkiläisiä paikalla, joten on selvää että 
kun kerran ostetaan tavaraa ja höädykkeitä, niin roskaakin tulee. Roskat kertovat myönteisesti siitä, että 
kulutusta on ja se tietää rahaa monelle kaupalle.  
- Meillä on ollut kesämökki Puumalassa vuodesta 1986 alkaen. Vuonna 2016 rakennutimme talviasuttavan 
huvilan, jotta pystymme olemaan pidempiä aikoja Puumalassa. Upea paikka ja joka kerta kun Helsingistä ajaa 
sen 300 kilometriä työviikon päätteeksi Puumalaan, niin on kuin tulisi paratiisiin. Arvostamme Mikkelin seutua 
todella paljon. Ja luonnollisesti Mikkeli on tärkein ostospaikka meille silloin kun pitää ostaa esim. huonekaluja ja 
taloustarvikkeita yms. 

- Kiitos, ei mitään erikoista. 
- Kaikessa mitä tehdään, on luonto ja luontoarvojen säilyttäminen oltava etusijalla. Hankinnoissa on suosittava 

paikallisia toimijoita, että seutu pysyy elinvoimaisena. 
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- Vilkasliikenteinen Ryhäläntie Puumalassa on huonossa kunnossa. 
- Haluaisin säästää luontoa, bensiiniä ja hermojani, mutta kauppamatka Puumalan Viljakansaaresta 

kirkonkylään, niin Puumalan kuin Sulkavan, on lähes 30 km. Ilman omaa autoa jotakuinkin mahdotonta. 
Kesäkaudella saisi olla esim. Sepänkylässä kesäkauppa tai myymälauto, josta saisi perustarvikkeet. Kerran 
viikossa voisi sitten käydä kylillä huvittelemassa, kahvilla tai syömässä muikkuja ym. Kuitenkin olemme 
jaksaneet mökkeillä Puumalassa 40 vuotta, vaikka matka Helsingin keskustasta on n. 330 / 340 km, riippuen 
käytämmekö Lpr- vai Mikkeli-reittiä. Kahden pysähdyksen taktiikalla matka kestää n. 4,5 h. Meihin se taitaa 
kuitenkin loppua mökkeily, sillä lapsemme eivät ole tuosta matkanteosta innostuneet, vaikka heitä vuosikausia 
mukana kuljetettiin. Rakkaudella rakennetut sauna ja mökki lisukkeineen tulevat varmaan lähivuosina myyntiin. 
Selvästi VARAKKAIDEN TOUHUA mökkeillä Puumalassa!! 

- Puumalassa on hyvät palvelut 
- Kerrotaan tasapuolisesti esim. Laiturilla-esitteessä kaikista kunnista, niiden palveluista, myös yrittäjien 

palveluista esim. pesulat, sähkö- maansiirtotyöyritykset, polttopuun puun toimittajat, maatilamyynnit ym. eikä 
vain ravintoloista ja turistirysistä. Mikkeliä vähemmän, pieniä kuntia enemmän. 

- Puumalassa erityisen paljon kesäaikaan "kulttuuripalveluja". Hurissalon Sale palvelu loistavaa. Hurissalon 
jätepiste siistiytynyt 10 v. Takaisesta . Muovijätepiste olisi hieno lisä, ei tarv. Kuljettaa kaupunkiin.( 

- Eläinlääkäri palveluiden toimiminen, retkeilyreittien kehittäminen, kirkonkylän palveluista huolehtiminen ja esim. 
ravintola Poiju ei ole eduksi imagolle, 

- Puumalan kunnassa kesäaikaan paljon tapahtumia, mahdotonta osallistua kaikkiin tai joihinkin, mökillä ei ehdi 
silloin olla lainkaan. Onko tarvetta näin paljolle tarjonnalle?  
Puumalan kirkkoherra tuonut upealla tavalla kirkon lähelle kaikkia ja riippumatta siitä kuuluuko kirkkoon tai ei. 
AIvan upea ihminen.  
Puumalan muiden kuin ruokakauppojen liikkeiden aukioloaikaa voisi pidentää joinakin päivinä. Viikonloppuisin 
kun tullaan perjantaina niin liikkeet menneet kiinni jo klo 17. Mökkiläiset paikalla vasta sen jälkeen.  
Olisi mukavaa, jos satamassa olisi kemmakoiden aikaan tanssit aikuisille/varttuneemmalle väelle ilta-aikaan,nyt 
vain konsertti ja sitten ohjelma suunnattu enemmän nuoremmalle väellä. Moni vähän varttuneempi haluaisi 
tansseja. pistohiekan lavan tanssit suunnattu tanssin harrastajille. 

- Jätehuollon pitäisi toimia paremmin. Jätteen keräyspisteet kesällä liian täynnä. Pitäisi tyhjentää useammin. 
- Puumala on paras. Miksi tulla Mikkeliin? Ei houkuttele vaikka ajetaan usein ohi. 

Koirille parkki/Puisto Kirkonvarkauden sillan lähistölle olisi hieno juttu! 
- Toivon Puumalassa että hyvistä matkailukohteista, esim.. Liehtala pidettäisiin parempaa huolta; on päässyt 

pahasti rapistumaan (siis ympäristö ) !Antaa huonon kuvan vierailijoille. 
Uuden saaristoreitin tien kunto järkyttävän huono,  
Puumalaan tarvitaan ehdottomasti yleinen  pyykinpesumahdollisuus; meitä on varmastikin paljon vähätuloisia 
eläkeläismökkiläisiä, joilla ei ole pesukoneita jne. Hyvä, että on pesula mutta siellä ei ole varaa monta kertaa 
pesettää pyykkiä.Yritin elokuun lopussa monta kertaa saada avainta rannan pesutupaan siinä onnistumatta.4H-
yhdistyksen hoitaessa varauksia se onnistui hyvin. Toivottavasti meitä tavallisia mökkiläisiä onnistaisi ensi 
kesänä ! 
On mukava ollut seurata kehitystä Puumalassa  jo vuodesta 1962 alkaen ! 
Ai niin, olisi kiva jos taas organisoisitte Puumalassa sen auringonkukkapellon ensi kesänä ! 
IHANA PUUMALA ! 

- Jätteenhoitopisteet olisi tarpeen asvaltoida, rapaisia ja likaisia. Valvontakamerat tarpeen mjös?? 
- Puumalan kunnan jatteiden kierratys ohjeet ovat sekavat. 

 Kunnan nettisivuilta puuttuu selvat lajitteluohjeet. Linkit johtavat Mikkelin ohjeisiin. 
- Olisi mukava tutustua Puumalalaisiin ja muihin mökkiläisiin. Pitkin kesää voisi järjestää mökkiläistapaamisia  

Puumalan kunnantalolla esim. Tullaan tuttaviks´-tapahtumanimikkeellä.  Tilaisuuksien alussa voisi olla jotain 
alkukankeutta poistavia yhteistoimintajuttuja, sitten voitaisiin jakautua eri ryhmiin mm. kiinnostavien asioiden 
pohjalta (kulttuuri, käsityö, urheilu, luonto, veneily, kalastus ...niin voisi löytää samanhenkisiä ihmisiä tuttaviksi). 
Voisin tulla mukaan "Ideariiheen", jos ehdotukseni kiinnostaa. 
Kaipaisin erilaisia yhden päivän, illan tai parin päivän kursseja eri aiheista. Voisiko Puumalan Opisto järjestää? 
Haluaisin myös kutoa kesällä mm. mattoja.  Voisiko Opiston kangaspuilla kutoa? Haluaisin kesällä 
sivistyä/oppia uutta/ kehittää vanhoja taitojani pelkän mökkeilyn ja turistina oln lisäksi. 

- Haluaisimme muovilajittelun ja katuvalot Pistohiekan lavan kohdalle ja Lietvedensillalle asti. 
- Palvelujen saatavuus arkisin klo 20 saakka samoin viikonloppuisin enemmän aukioloaikoja 
 


