
HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN PELKISTETTY TOIMINTASUUNNITELMA v. 
2019 

- VIITE: ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET 

ALUEJOHTOKUNNAN ROOLI JA TOIMENPITEIDEN PERUSMÄÄRITELMÄ 

Aluejohtokunta on alueen strategiatoimien osaaja, kokonaistoimintojen 
johtaja ja koordinoija, paikallisasiantuntija, edunvalvoja, puhemies, 
toimenpiteiden generoija ja aktiivinen itsenäinen toimija sekä aikaansaaja. 

VUODEN 2019 KESKEISET TOIMENPITEET: 

- Kaupungin käynnistämät Asemankylän kaavoitustoimet saadaan 
valmiiksi v. 2019 aikana. Asiaan liittyvät asukkaiden kaksi 
kuulemistilaisuutta järjestetään v. 2019 aikana kaupungin/
konsulttitahojen ehdottamalla tavalla. 
Tähän prosessiin kytketään vielä 18.7.2019 paikallis- ja vapaa-
asukkaiden lisäkuulemistilaisuus. 

- Aluejohtokunta järjestää 18.7.2019 kaavoitukseen, vapaa-
ajanasuntojen muuttamiseen vakinaiseksi asunnoiksi ja rakentamisen 
lupiin sekä niiden ongelmiin kohdistuvan kuulemistilaisuuden 
Haukivuoritalolla. Ohjelmaan kuuluu myös vapaa-ajanasukkaan 
puheenvuoro.  

- Junien pysähtymistoimia, Juna-Bussi-järjestelmän saamista ja 
maantieliikenteen kehittämistä jatketaan yhdessä Mikkelin kaupungin, 
Maakuntaliiton ja tarvittaessa Pohjois-Savon Elyn tukena niin, että 
erityisesti työ-, koululais- ja muu tarpeellinen liikennöinti sekä 
yhteydet Mikkeliin ja Pieksämäelle tyydyttävät paikallis- ja vapaa-
ajanasukkaita. Ensisijainen lähtökohta on vähintään 4 kertaa/suunta/
päivä saatava junien pysähtyminen Haukivuoren asemalle. Seuraava 
VR:n toimitusjohtajan tapaaminen on 26.3.2019. Lisäksi Työ- ja 
elinkeinoministeriön selvitysmies on pyytänyt puheenjohtajan kautta 
näkemyksiä rautatieliikenteen kehittämiseksi Savon radalla ja samalla 
junan pysähtymisedellytysten aikaansaamiseksi Haukivuorelle. 

- Aluejohtokunta jatkaa vaikuttamistoimia Kyyveden ja muun pitäjän 
alueen rannoilla vapaa-ajanasutuksen uusrakentamisen ja vanhojen 
rakennuksen muuttamisedellytyksiä vakinaisiksi asunnoiksi. 
Toimenpidettä edistetään ja helpotetaan Mikkelin kaupungissa mm. 
tonttikokomääräyksiä lieventämällä. 



- Häkkilän luontopolun laadullinen kuntoon laittaminen on v. 2019 
keskeisimpiä aluejohtokunnan toimenpiteitä, johon liittyvät polun 
yhtenäiset opastejärjes-telyt ELYn lupalähtökohdista maanteiden 
ympärillä ja luontopolun opasviitoi-tukset omilla erillispäätöksillä ja 
hankinnoilla. Opasteviittojen pystytystoimet suoritetaan kaupungin 
toimesta. Eräpolun huomion lisäämiseksi järjestetään kaksi 
tapahtumaa, leikkimielinen suunnistustapahtuma ja 
polkujuoksukilpailu. Kerovuoren ja Vehkamäen laadullisesta kunnosta/
siisteydestä ja toimivuudesta (mm. polttopuut) vastaa Haukivuoren 
Kisailijat liikuntatoimen vuosimaksujen mukaisesti. Heille kuuluvat 
myös Emäsalonniemen, Reposaaren ja Vavesaaren huolto ja ylläpito. 
Muista luontopolun alueista (eteläinen ja pohjoinen reitti) vastaa 
aluejohtokunta.  Tavoite on, että polku ja sen opastus, taukopaikat ja 
ympäristö ovat laadullisesti Mikkelin kaupungin ykköstasoa. Sen 
mukaisesti valvontatoimia suoritetaan vähintään kaksi kertaa 
kuukaudessa polun kokonaiskunnon ylläpitämiseksi. Opasteviitoituksen 
laittoon saatu kaupungin strategiaraha. 

- Luontopolulle ollaan Kerovuoren aarnimetsäalueelle suunnittelemassa 
kaupungin erillisprojektin mukaisesti erillisluontolenkkiä luontopolun 
osana. Tämä edellyttää hankkeelta ja aluejohtokunnalta 
näköalapaikan turvallisuuden varmistamista ja koko uuden 
luontopolun esitteen tekemistä. 

- Polkupyöräreitin 5-tie – Lomatrio, Naarajärvi välin opasteviittojen 
kuntoon laitto tehdään alkukesästä. Reitin varteen liittyvän 
Kangasjärven reitin laavun katto uusitaan ja laavun ympäriltä olevaa 
metsää raivataan ja osa teetetään haloiksi. Reittiviitoituksen pystytys 
ja halkojen hakkaus hoidetaan kaupungin toimesta. Laavun katon 
kunnostaa yksityinen yhtiö lahjoitusperiaatteella. Polkupyöräreitin 
opasviitoituksen kuntoon laittamiseen on saatu kaupungin 
strategiarahaa. 

- Pitäjän järvien pintaveden laadun, kalaston kunnon ja vesistöjen 
virkistyskäytön tehostamista, seurantaa ja siihen liittyvää 
vaikuttamistoimenpiteitä jatketaan aktiivisesti, erityiskohteena 
Kyyvesi, yhteistyössä ELYn, osakaskunnan ja vesienhoitoyhdistyksen, 
Pelastetaan Savon Veet ry:n, kanssa. EU:n vesipuitedirektiivin 
mukaisiin lausuntopyyntöihin otetaan aktiivisesti kantaa. Myös 
turvelupien toimivuutta ja lupahakemuksia seurataan tarkasti. 
Tavoitteena on, että strategiamme ja Liisa Pulliaisen 
valtuustoaloiteprosessin mukaisesti valvotaan, että Mikkelin kaupunki 



ei enää käsittele turvelupia ilman rannanomistajien edustajayhteisöjä 
ja aluejohtokuntaa kuulematta. Eikä puolla uusia lupia. Kyyvesi, eikä 
muutkaan lähivesistöt, kestä enää uusia turvejäämävirtaumia. Myös 
metsäojien suora lasku ja maatalouden päästöt järviin on saatava 
loppumaan. 

- Tele- ja puhelinliikenteen ongelmiin haja-asutusalueella vaikutetaan 
niin, että ongelmat saatetaan operaattoreiden tiedoksi ja mahdollisia 
mastoinventoin-teja saadaan lisää. 

- Hyvinvointiaseman lääkäri-, hammaslääkäri- ja suuhygieniapalvelujen 
pysyvyys- ja niiden laajentamistarveseuranta on jatkuvaa asukkaiden 
lähipalvelujen parantamiseksi, Mikkeliin matkustamistarpeen 
välttämiseksi, palvelujen jonottamisen helpottamiseksi ja 
vähentämiseksi niin Mikkelin kuin Haukivuoren hyvinvointipalveluissa. 

- Haukivuori-talon toiminnan jatkuvuus ja purkutoimien estäminen on 
aluejohtokunnan keskeisimpiä vaikuttamis- ja seurantakohteita. 
Tuetaan suojelu- ja kansalaistoiminnan toimenpiteitä varmistamaan 
Haukivuori-talon jatkuvuus. Osallistutaan kansalaistoimikunnan 
toimintaan. Jatketaan etätyöhuonetilan tarjontaa 1.6. – 15.8. välisenä 
aikana aluejohtokun-tavastuisesti. 

- Sataman v. 2019 kehittämissuunnitelmat on sovittu yhteistyössä 
kaupungin asumisen ja ympäristöpalvelusektorin kanssa. Niiden 
toteutusta ja laajuutta valvotaan. Vastuukenttään liittyvät myös 
aluejohtokunnan vastuulla olevat sataman palveluiden ja toimivuuden 
seuranta, tavara- ja polkupyöräpalvelun luovutus- ja hoitojärjestelyt 
sekä karavaanialueen kehittäminen. Sataman toimenpiteet on 
yksilöity Strategistenlinjausten kohdassa 13. 

- Skeittiradalle hankitaan strategiarahoilla kaksi lisäelementtiä, pöytä 
ja penkit välipalan syöntiä ja pukeutumisen helppomaista varten. 

- Asemankylän ympäristön laadun seuranta, kesätoimenpiteiden 
varmistaminen, tervetuloa-maamerkin toimivuuden ja ympäristön 
seuranta on sovittu yhteistyössä kaupungin puutarha-, tilahallinta- ja 
metsäsektorin kanssa. Talvitoimenpiteisiin liittyvät Asemankylän 
jouluvalot, lasten ja nuorten jääkiekkokaukaloiden kunto ja 



hiihtolenkin varmistaminen lapsille uuden päiväkodin alueella on 
aluejohtokunnan toimenpideasioita. 

- Osallistutaan keväällä lasten perhe- ja pilkkikilpailutapahtuman 
järjestelyihin ja kustannuksiin.  

- Aluejohtokunta osallistuu ja tukee taloudellisesti Kyyvesikirjan 
valmistumista keväällä 2019. Kirjaa työstävät aluejohtokunnan 
varajäsen Petri.P Pentikäinen ja Saku Niilo-Rämä, Mediakisoskista. 
Jatkotavoitteeksi ehdotetaan, että alkukysynnän mennessä ohi, kirja 
voitasiin siirtää www.haukivuori.fi sivustoille, myös englanninkielisenä 
lyhenteenä. 

- Seurataan uuden päiväkodin rakentamistoimien aloitusta ja sen 
etenemistä varmistamalla lasten leikkikentän välineistön riittävyys ja 
sen ympäristöön liittyvän pesäpallokentän käyttötarkoitus kesällä ja 
talvella. 

- Esitetään frisbee golf-koulutuksen järjestämistä urheiluseuroille 
useamman kentän aktivoimiseksi 

- Varmistetaan omista budjettivaroista edelleen 72-tien info-viitat 72-
tien varrella ja kaupungin infopisteen olemassaolo Wanhassa Osulassa, 
Lions Clubin Asemankylän jouluvalojen ja haukivuori.fi-
sähköpostiosoitteiston ylläpito. Info-tilojen vuokraus ja haukivuori.fi 
pyritään siirtämään kaupungin vastuulle aluejohtokunnan 
vuosittaisesta budjetti-osuudesta, etenkin, kun haukivuori.fi-sivun 
kustannukset tulevat aluejohto-kunnalle ja tulot kaupungille. Myös 
eräitä muita toimintoja on vielä aluejohtokunnan kustannuksella ja 
vastuulla Kunnan toiminnan ajoilta, jotka kuuluisivat kaupungille. 

- Haukivuoren tapahtuma- ja palvelukalenteri-perinteen jatkuvuutta 
varmistetaan yhteistyössä Haumedian kanssa. Kalenterin sisältöä 
laajennetaan ja kehitetään edelleen, mutta koko pidetään entisellään 
ja jakelu pidetään entisellään (kaikille vapaa-ajanasukkaille ja 
paikallisväestölle kotiin ja runsaasti Mikkeli Visit- ja paikallisiin 
yrityksiin ja yhteisöihin jaettavaksi) 

    

http://www.haukivuori.fi


- www.haukivuori-sivun päävastuu on aluejohtokunnalla. Sivusto toimii 
kaiken Haukivuoren informaation keskitettynä tiedon jakajana. Saku 
Niilo-Rämä toimii sen laadun valvojana, materiaalin välittäjänä ja 
toimittajana. Myös Haukivuori-perusesite ja Häkkilän luontopolkuesite 
uusitaan, etenkin, jos aarnimetsä- ja luontopolun lisäreittejä 
uusitaan. 

- Pitkähiekan uimarannan kiinteistöjen ja ympäristön kuntoon 
laittaminen suoritetaan aluejohtokunnan talkoovastuulla ennen 
uimakauden alkua heti keväällä. Kaivuri-työt on suoritettu 
alkutalvesta. 

- Haukivuoren näkyvyyden ja ulospäin suuntautuvan 
markkinointitoiminnan lähtökohdista ostetaan tilat esittelypaikaksi St 
Michel-raveihin 20. – 21.7.2019 sekä osallistutaan 6.7.2019 Mikkelin 
kesämarkkinointitapahtumaan satamassa omalla 
aluejohtokuntaosastolla joko yksin tai muiden yhteisöjen kanssa. 

- Koneelliset kaislaleikkurit ja kaislakeräys esitetään siirrettäväksi 
hankintakustannusperusteisesti uudelle Kyyveden osakaskunnalle 
niiden hyötykäytön lisäämiseksi ja asemapaikan jakamiseksi koko 
osakaskunnan järvialueelle. Myös polkupyörä- ja tavarapyörien 
käyttöä aktivoidaan sataman varastolta v. 2018 vakiintuneen 
käytännön mukaisesti. Tuetaan omatoimista pyykinpesukoneiden 
käyttöä ja sen informointia vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille 
Kiinteistö Oy Työnkulmassa. 

http://www.haukivuori-sivun

