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Säämingin kirkkopitäjä on perustettu 1504. Sääminki on ollut emäpitäjä, jonka alueeseen on 

aikanaan kuulunut nykyinen Puumala, Sulkava, Enonkoski sekä Savonlinnaan liitetyt Kerimäki, 

Punkaharju ja Savonranta. 

Säämingin liitettiin Savonlinnaan 1973 vuoden alusta. 

Kuten ikiaikainen sanonta kuuluu: Sääminkiläisyys on niin vahva side ihmisten kesken, ettei edes 

valtakunnan raja (Turun rauha 1743) ole rikkonut yhteenkuuluvuutta. 

 

Sääminki- seura ry:n perustavassa kokouksessa toukokuussa 2018 lausuttiin perusteet yhdistyksen 

henkiin herättämiseksi vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen. 
"Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ennen kuntaliitosta olleen Säämingin pitäjän alueen henkistä ja aineellista 

kehitystä, tutkia ja suojella Säämingin pitäjän historiallisia muistoja, luonnonkauneutta ja kansan 

kulttuuriperinteitä sekä herättää rakkautta kotikaupunkiin ja sen asukkaisiin. " 

 

Sääminkiläiset ovat kautta aikain olleet Vesj’kansaa, niinpä Sääminki- seura on hakenut Vesj’kansa 

nimelle tuotemerkkiä ja saanut siihen myöntävän päätöksen Patentti- ja rekisterihallitukselta 

marraskuussa 2020. 

 

Yhdistys on nuoresta iästään huolimatta ollut varsin toimelias kulttuuriperintönsä vaalimisessa.  

”Vesj’kansan viisausperintöä nykyaikaan” hanke alkoi syyskuussa 2019, jossa haastateltiin 

kolmeakymmentä Pihlaja- ja Haukiveden saaristossa ja rannoilla eläneitä iässään varttuneita 

henkilöitä. Haastattelut litteroitiin ja ne tallennettiinn jälkipolville. Hankkeessa tuotiin esiin 

nykypäivään veden hyvinvointia lisäävää elementtiä- vesj’kansan viisausperintöä. 

Savonlinnan keskustan rannoille kehitettiin 13 tarinarastia, jossa voi levähtää veden äärelle ja 

kuunnella QR-koodin kautta ladattavia vesj’kansan tarinoita ja musiikkia. 

 

”Vesj’kansan tarinat podcastiksi” – hanke alkoi marraskuussa 2020. Hankkeessa tuodaan 

nykypäivän keinoin nykypolvelle tarinat sääminkiläisten elinoloista ja – tavoista. Podcasteja 

tuotetaan 20 kappaletta 15- 25 minuutin pituisina. Podcast pohjautuu edellisen hankkeen aikana 



tehtyihin haastatteluihin, asiantuntijakertomuksiin sekä aiheeseen sopivaan musiikkiin. Podcast- 

sarja julkaistaan heinäkuussa 2021. 

 

Tätä kirjoitettaessa yhdistys valmistelee ”Veskaupunki”- hanketta vuosille 2022-2023. 

Veskaupunki hankkeen tarkoituksena on vahvistaa paikallista hyvinvointitarjonnan valikoimaa, 

monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta Savonlinnassa tuomalla perinteet ja järviluontoa arvostavista 

perinteistä sekä nykytiedosta jalostetut palvelut voimavaraksi kaikkien kaupunkilaisten arkeen. 

Veskaupunki hankkeessa halutaan tarjota luonnon tarjoamia elämyksiä ja hyvänolon eväitä myös 

heille, jotka eivät perinteisesti ole näitä saavuttaneet erilaisten esteiden vuoksi. 

 

Vesj’kansan perinteen muodossa, jotta kaikilla on mahdollisuus nauttia Savonlinnan ”Saimaan 

helmen” kauneudesta vesiltä käsin, yhdistys toi kesällä 2020 Savonlinnaan kaksi Säämingin 

väreihin tehtyä kaupunkivenettä Sääminki 1 ja 2. Kaupunkiveneet ovat kaikkien käytettävissä 

korvauksetta pelastusliiveineen. Sääminki 1 j2 veneiden suosio oli niin suurta, että yhdistys on 

varautunut tuomaan Saimaan rannalla lisäveneen Sääminki 3:n. 

 

Yhdistys on ollut erittäin aktiivinen Savonlinnan lähidemokratian kumppanuuspöydässä, jossa sen 

nimellä on oma kumppanuuspöytänsä. Yhdistys on tehnyt esityksiä ja aloitteita entisen Säämingin 

pitäjän alueelle liittyen mm. monipaikkaiseen asumiseen, Säämingin kulttuuriperinnön vaalintaan 

aluetta, ottanut kantaa pysäköintijärjestelyihin, jotka edesauttavat iässään varttuneiden ihmisten 

liikkumista ym. 

 

Yhdistys järjestää kerran vuodessa kaikille avoimen Vesj’kansan risteilyn Pihlaja- tai Haukivedelle. 

Minun Sääminkini- iltapäiväkahvit järjestetään joka toinen kuukausi eri teemoin, jotka kiinnostavat 

ihmisiä. 

Ilmastosymposiumi 2021 järjestetään 25.7. Savonlinnasalissa , mikäli korona antaa siihen 

mahdollisuuden. Tilaisuuden pääpuhuja on Maailman ilmastojärjestön WMO:n pääsihteeri, 

professori ja vuoden eurooppalainen 2021 Petteri Taalas. 

 

Yhdistyksellä jäseniä on 100. Yhdistyksen toimintaan voi tutustua esittelyvideon kautta osoitteessa 

www.saaminkiseura.fi. 

 

Kuten muillakin aloilla koronaepidemia on asettanut rajoituksia kokoontumisille ja tapahtumille, 

joten Sääminki-seurassakin odotetaan malttamattomasti tilanteen kehittymistä kohti parempaa 

aikaa. 
 

 

 

 

 

 


