Vapaa-ajan asukkaiden foorumi 7.8.2020
Savitaipaleen kunnanhallitus on perustanut vapaa-ajan asukkaiden foorumin. Foorumin tavoitteena on
lisätä ja vahvistaa vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan välistä vuoropuhelua, vapaa-ajan asukkaiden
keskinäistä yhteistyötä.
Ensimmäinen kokous oli 7.8. Reiposen tilalla.
Kokouksen sisältö on kuvattu alla. Samassa yhteydessä on todettu myös ratkaisu tai suunniteltu
kehittämistyö, joka tehdään asioiden eteenpäin viemiseksi.
Paikalliset palvelut ja tuotteet:
Keskusteltiin siitä, mistä saa tietoa paikallisista tuotteista ja palveluista.







Tavoitteena on että jo olemassa oleva Savitaipale - Facebook sivusto toimii alustana, johon
jokainen voi laittaa tietoja tapahtumista ja palveluista.
Palveluhakemisto paikallisista yrityksistä löytyy https://www.visitsavitaipale.fi/palveluhakemisto/
sivuilta. Visit Savitaipale on myös Facebookissa.
Tällä hetkellä toripaikat on myyty vuodeksi. Jos klo 9 mennessä torinpaikan haltija ei ole tullut
paikalle, paikan voi lunastaa kyseiseksi päiväksi joku muu henkilö. Tämän vuoksi torilla olevista
myyjistä on ollut hankala tiedottaa.
o Jatkossa pyritään vaikuttamaan torin vakiokäyttäjiin ja vuokrasopimuksiin vuonna 2021,
jotta saataisiin tieto kunakin päivänä torilla olevista yrittäjistä ja myynnissä olevista
tuotteista. Tavoitteen a on että saadaan Savitaipale Facebookiin ”Torilla tänään” tiedot.
Paikallisten tuotteiden kivijalkakauppana toimii tällä hetkellä Savitaipaleen Helmi. Myös
ruokakaupoissa on myynnissä paikallisia tuotteita.
Tällä hetkellä on suunnitteilla hanke, jossa tuodaan paikallisia tuotteita ja palveluita entistä
paremmin esille. Hankkeen kautta pyritään vahvistamaan paikallisten tuotteiden näkyvyyttä. Myös
paikalliset palveluiden tiedot kerätään yhteen helpommin löydettäväksi ja hyödynnettäväksi.

Torin ja sataman elävöittäminen
Keskusteltiin torin ja sataman elävöittämisestä.
Vuodelle 2021 on suunnitteilla uusia tapahtumia tori- ja satama-alueelle. Tavoitteena on elävöittää
entisestää näitä alueita.
Veneiden siirto Kuolimolta Saimaalle
Keskusteltiin siitä saisiko esim. Sapassi - viikolla veneen siirrettyä Kuolimolta Saimalle.
Selvitellään miten Sapassi - viikolla mahdollistetaan veneen siirto Kuolimolta Saimaalle ja Saimaalta
Kuolimolta.

Myytävät tontit ja asunnot
Keskusteltiin siitä voiko myytäviä tontteja ja asuntoja koota kylittäin kunnan nettisivuille.
Savitaipaleen kunnan kotisivuilla on ilmoitettu Savitaipaleen kunnan myytävät tontit alueittain. Linkki
karttapalveluun.
Yksityisten henkilöiden myytäviä asuntoja kerätään kunnan nettisivuille siten, että ilmoituksen myytävästä
asunnosta voi laittaa sähköpostitse Antti Hirvikalliolle (antti.hirvikallio@savitaipale.fi). Asunnon myyjä
vastaa ilmoituksen sisällöstä.
Etäyrittäjien tilat
Keskusteltiin siitä mistä löytyy työtilat etätyöskentelyyn.
Tilat etätyöskentelyyn löytyvät Yritystalolta, josta voi vuokrata huoneen esim. päiväksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi.
Yritystalon varaukset tapahtuvat Savitaipaleen kunnan kiinteistöpäällikkö Mikko Holstilta
(mikko.holsti@savitaipale.fi).
Luontoliikunta
Keskusteltiin luontopolkujen merkitsemisestä sekä Säänjärven luontopolun kunnosta.
Maastoreittien kyltityksiä on parannettu. Tätä työtä jatketaan edelleen.
VIRTUAALIPOLKU SAVITAIPALEEN LIIKUNTAPAIKOISTA LÖYTYY TÄÄLTÄ:
https://savitaipale.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi&e=28482040&n=6788497&r=4&w=***&l=opaskartta%2C
Lipas_reitit%3A4401*4402*4403*4404*4405*4411*4412*4451%2CLipas_paikat%3A200*1100*1200*1300
*1500*2100*2200*2500*3100*3200*4200*4800*5300*6100%2CLipas_alueet&o=100%2C100%2C100%2C
100
Säänjärven Retkipolku on Toiminnassa. Polun Kunnostamiseen Myönnettiin Avustusta Sytyke Ry:lle Kesällä
2020.
Soratiet
Keskusteltiin sorateiden kunnosta
Kunnan ylläpitämiä katuja on taajama-alueella sekä hyödyksi asemalle ja puhdistamolle johtava vanha
Kiesiläntie. Muiden teiden ylläpidosta vastaa Ely-keskus, yksityishenkilöt tai yksityishenkilöiden perustama
tiekunta.
Vedenpuhdistamo
Keskusteltiin siitä onko vedenpuhdistamo toiminnassa.
Vedenpuhdistamo toimii normaalisti ja sen toimintaa seuraa ja valvoo Kaakkois-Suomen Ely-keskus sekä
Saimaan vesiensuojeluyhdistys velvoitetarkkailunäytteillä.

Kuolimon veneilyreitti
Keskusteltiin Kuolimossa olevien kivien merkitsemisestä veneilyn helpottamiseksi.
Väylävirasto on merkinnyt viralliset venereitit. Tämän lisäksi yksityiset ihmiset ovat merkinneet yksittäisiä
kiviä, mutta vedenpinnan vaihtumisen vuoksi kaikkia yksittäisiä kiviä ei saada merkittyä. Lisäksi kevätjäiden
sulaminen hävittää ja irrottaa suurimman osan näistä yksittäisten henkilöiden laittamista merkeistä.

