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IV TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

YLEISTÄ 

Sääminki- seura ry:n toimintavuotta on sävyttänyt jo kaksi vuotta keskuudessamme ollut 

koronavirus, joka aiheutti kokoontumisien ja tapahtumien peruuntumista. 

Hallituksen kuudesta (6) kokouksesta neljä ( 4) pidettiin  lähikokouksena. 

Olellinen muutos tapahtui kokoontumispaikan vaihdosta. Säämingin seurakuntatalosta siirryttiin 

pääkirjasto Joelin Miitti-huoneeseen. Vaihdos oli onnistunut niin toiminnallisesti kuin 

taloudellisestikin. 

Vuoden ehdoton kohokohta oli Vesj’kansan podcast-sarjan tuottaminen, joka julkaistiin 

kokonaisuudessaan heinäkuussa 2021 ja sai huomiota myös lehdistössä. 

Koronasta huolimatta yhdistyksen perustoiminnot toteutettiin suunnitelmien mukaan. 

Jäsenmäärä saatiin nousemaan yli sadan, tarkkaan ottaen jäseniä vuoden lopussa oli 105. 

Sääminki- seura ry on osoittautunut olevansa tärkeä sääminkiläiset juuret omaavien ihmisten 

keskuudessa. 

HALLINTO 

Sääminki- seura ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä kuusi (6) kertaa, joissa on käsitelty 87 

asiakohtaa. Kevätkokous pidettiin 24.5. pääkirjasto Joelissa, paikalla oli 13 yhdistyksen jäsentä. 

Syyskokous pidettiin 18.10. pääkirjasto Joelissa, paikalla oli 11 yhdistyksen jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut Jukka Nokelainen ja varapuheenjohtajana 

Pekka Turtiainen. Hallituksen jäseninä ovat olleet: Kari Leinonen, Vesa Luukkonen, Ilpo Kiema, 

Maire Makkonen ja Veikko Mikkonen. Varajäseninä: Ilmari Kosonen. Aila Korhonen, Jukka 

Kokkonen ja Raili Häkkinen. Varajäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin varsinaisten 

jäsenten tavoin. 

Toiminnantarkastajana on toiminut Jorma Marjokorpi. Kirjanpidosta on vastannut Savonlinnan 

seudun Kolomonen ry. 

JÄSENET JA JÄSENYYDET 

Kertomusvuoden lopussa yhdistyksellä oli 105 jäsentä. Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto 

ry:ssa, Savonlinnan seudun Kolomonen ry:ssa sekä Savonlinnan kylät ry:ssa. 

 

 

 



TALOUS 

Yhdistyksen tilinpäätös on kertomusvuonna ollut 118,43 € alijäämäinen. Varainhankinta ( viirien ja 

pinssien myynti),avustukset ja jäsenmaksut eivät aivan riittäneet kattamaan Vesj’kansan tarinat 

podcasteiksi hankkeen 10% omavastuuosuutta sekä kolmannen kaupunkiveneen 

hankintakustannuksia. 

TIEDOTUS 

Yhdistyksen toiminnoista on tiedotettu kotisivuilla saaminkiseura.fi sekä facebooksivuilla ”juuret 

Säämingissä”.  

Tapahtumista on tiedotettu sanomalehti Itä-Savon järjestöpalstalla. 

Jäsenille yhdistyksen sisäisistä asioista on tiedotettu sähkö- ja maapostitse sekä tekstiviestein. 

 

VESJ’KANSAN RISTEILYPÄIVÄ 

Sääminki- seura ry:n järjestämää Vesj’kansan risteilypäivää vietettiin lauantaina 14.8. 2021 

vaihtelevassa säässä. Risteilylle osallistui 50 henkilöä ja yksi koira. 

Risteilyretki tehtiin nostalgisella s/s Saaristolla ja kohteena Laukansaari. 

Yhdistyksen jäsen Tapani Innanen kertoi Laukansaaren kansakoulusta sekä yleisesti saariston 

koulunkäynnistä. 

Laukansaaressa entisessä kansakoulussa nykyään Suomen Höyrypursiseuran tukikohdassa nautittiin 

Sauli Kekin loihtimasta, herkullisesta lohisopasta sekä Sääminki- seuran jäsenen Heikki Mikkosen 

kitaransa säestyksellä esittämistä koskettavista ja tunnelmallisista lauluista, joista osaa laulettiin 

myös yhdessä. 

Laukansaaren tapahtuman lopuksi suoritettiin arvontaa. Jokainen risteilijä oli laivaan tullessaan 

saanut risteilykortin, jossa oli arpanumero ja Sääminki-seura ry:n pinssi. 

 
 

VESJ’KANSAN TARINAT PODCASTEIKSI 

Hankkeen aikana tuotettiin 20- osainen podcastsarja, joka kertoo entisen Säämingin saariston 

ihmisten elämästä 1900 –luvun alussa aina 1960 -luvulle saakka. Sarjaa varten perustettiin Tarinoita 

Saimaalta Soundcloud tili, jossa sarja julkaistiin nimellä Vesj’kansan tarinoita. Sarja julkaistiin 

Soundcloudissa ja levitettiin Anchorin avulla mm. Spotify ja 7 muuhun podcast palveluun. Tämän 

lisäksi Sääminki-seura ry julkaisi jokaisen jakson www- sivuillaan. Julkaisua hajautettiin podcast 

genren mukaisesti hajautettuna muutama jakso viikossa aloittaen toukokuussa 2021. Jakso valmistui 

sovitussa aikataulussa, viimeinen julkaistiin 19.8.2021. Jaksojen tuottaminen ja juontaminen 

tapahtui tarjouskilpailun voittaneen tmi Digi4all toimesta. Yrityksen edustajana Anne-Mari Behm 

vastasi raaka-haastattelujen editoinnista, teemoituksesta, jakelusta, teeman ja ilmeen luomisesta 

sekä markkinoinnista ja tiedottamisesta. Musiikit hanke osti Stagent Oy / Matti Muhoselta, musiikin 

äänitys suoritettiin Mika Siekkinen Oy:n studiossa, asiantuntijaosuudet koosti ja kertoi Sääminki- 

seura ry:n jäsenTapani Innanen. Tarinoita kertovat saaristolaiset itse, he muistelevat omaa ja 

vanhempiensa elämää elämänmakuisissa tarinoissaan. Tarinoita on jalostettu historia-asiantuntija 

Tapani Innasen taustoituksilla, jotka avaavat näkökulmaa ja auttavat nykyihmistä ymmärtämään 

entisaikojen elämää. Savonlinnalainen trubaduuri Matti Muhonen esittää jokaisessa jaksossa 

katkelman kappaleesta, joka sopii niin ajallisesti kuin teemallisesti tarinaan. Yksi kappale on jopa 

sävelletty tätä tarkoitusta varten. Podcast jaksot kestävät noin 15-30 minuuttia ja ne on juontanut 

sarjan tuottaja Anne-Mari Behm / Digi4all. 

 



 

 

KAUPUNKIVENEET 

Yhdistyksen hallitus päätti syksyllä 2020 hankkia yhden lisäveneeen kaupunkilaisten ja 

matkailijoiden käyttöön, jotta jokaisella on mahdollisuus kokea vesj’kansalaisuus Saimaan 

helmessä Savonlinnassa. 

Lisävene hankittiin paikalliselta venerakennusyritykseltä SUVI-veneiltä. Malli on SUVI 460, joka 

on vanttera ja vakaa vene kyseiseen käyttöön. 

Vene nimettiin Sääminki 3:ksi, entisten Sääminki 1:n ja Sääminki 2:n lisäksi. 

Kaupunkiveneeseen yhdistys sai tukea Kumppanuuspöydältä. 

Veneiden käyttäjistä 30% oli paikallisia ja 70% matkailijoita. Veneitä varattiin käyttöön yhteensä 

182 kertaa kesän aikana. 

TUOTTEET 

Sääminki- seura ry myy ja markkinoi Säämingin isännänviiriä, joita myytin kesän 2021 aikana 15 

kappaletta. 

Sääminki – rintapinssiä tilattiin 200 kpl, joita myytiin 5 €:n hintaan 106 kpl. 

 

MINUN SÄÄMINKINI – ILTAPÄIVÄKAHVIT 

Minun Sääminkini iltapäiväkahveja voitiin nauttia yhden tapahtuman verran. Pääkirjaston Miitti-

salissa kokoontui maanantaina 27.9. parikymmentä henkilöä, jotka kuulivat sekä keskustelivat 

vilkkaasti dosentti Tapani Innasen alustuksen aiheesta " Milloin vesi lakkasi yhdistämästä 

vesj'kansan väkeä - vai lakkasiko se?"  

Muut tapahtumat jouduttiin terveysturvallisuus syistä peruuttamaan. 

 

PUTKINOTKON SAVOLAISTALON KOHTALO 

Savolaistalo oli siirretty 1960-1970 lukujen taitteessa Kiviapajalta Säämingin kunnan toimesta 

Putkinotkoon. Savolaistaloa oli suunniteltu museotoimintaan. Kuntaliitoksessa 1973 talo siirtyi 

Savonlinnan kaupungille. Asta-myrskyn seurauksena vuonna 2010 talon katon päälle kaatui puita, 

katto hajosi ja vuoti vettä sisään. Savonlinnan kaupunki ei korjauttanut kattoa. Vahinkoa oli yritetty 

paikata ressuilla, jotka aiheuttivat sen, ettei talo hengittänyt ja alkoi vuosien saatossa lahota. 

Sääminki-seura ry suoritti katselmuksen taloon korjausarkkitehdin kanssa, mutta loppupäätelmä oli 

ettei taloa kannattanut enää korjata. Vuoden 2021 aikana talo purettiin, ainoastaan Savonlinnan 

ammattikoulun oppilaiden aikanaan muuraamat tyylikkäät savupiiput olivat pystyssä talvisessa 

Putkinotkossa.                             

                                    MUUTA TOIMINTAA                                                                                                               

Esimerkki 2021 nimeäminen kohdistui Tiina Pulkkiseen, hän on esimerkki henkilöstä, joka on 

pannut itsensä likoon ympäristömme puhtauden puolesta. Hän on vuosikaudet ollut aktiivinen 

ympäristömme roskien kerääjä ja innoittanut myös muita mukaan toimintaan hyvällä menestyksellä. 

Roskien keruun lisäksi Tiina on koordinoinut haitallisten vieraskasvien kitkentäoperaatioita 

Savonlinnan seudulla ja toiminut aktiivisesti Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksessä. 

Lähidemokratiaan liittyvän kumppanuuspöytien kokouksissa yhdistys on ollut aktiivinen. 

Yhdistys esitti Vesj’kansan puiston perustamista sopivaan kohtaan. Uudessa kaavassa Vesj’kansan 

puiston on sijoitettu Savonniemeen. Yhdistys on kotisivujensa kautta antanut mahdollisuuden niille 



jäsenilleen tehdä esityksiä ja aloitteita, jotka eivät itse pääse osallistumaan kumppanuuspöytien 

tapahtumiin. Yhdistys sai kumppanuuspöytäavustusta kaupunkiveneeseen ja podcastsarjan 

tuottamiseen. 

Tapani Innasen juhlakirja. Sääminki- seura ry:n jäsen, uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtori, 

dosentti Tapani Innanen jäi eläkkeelle 2021. Yhdistys osallistui hänen juhlakirjansa ” Oppimista 

katsomusten äärellä” julkaisukustannuksiin. 

Kirkkoniemeen tutustuminen. Sääminki- seura ry;n jäsenet tutustuivat Kirkkoniemen 

hautausmaahan Marko Ruuskasen johdolla 12.9. Laitaatsillan kyläyhdistys ry tarjoili kahvituksen. 

Muistolaatta Sääminkitalon seinään. Yhdistys aloitti valmistelutyön muistolaatan saamiseksi 

Sääminkitalon seinään. Säämingin kunnan sulauttamisesta Savonlinnan kaupunkiin tulee kuluneeksi 

2023 50- vuotta. 

Peruuntuneet tapahtumat: Ilmastonmuutos ja Suomi 25.7., puurojuhla, Minun Sääminkini 

iltapäivä-/ iltakahvitilaisuudet (4). 

LOPUKSI                                                                                                                                      

Sääminki-Seura ry on vakiinnuttanut toimintaansa vaalimaan Säämingin kulttuuriperintöä ja 

kehittämään Savonlinnan haja-asutusalueen elinvoimaisuutta sekä toimimaan edunvalvojan roolissa 

toimialueellaan hyvässä yhteistyössä muiden yhdistysten ja viranhaltijoiden kanssa.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


