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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 

Yleistä 

Sääminki- seura ry jatkaa Säämingin kulttuurihistorian keräämistä jälkipolville. 

Sääminkiläisten tarinoita kootaan kotisivuille myös videoversioina. 

Tuodaan tapahtumissa ja hankkeissa vanhaa sääminkiläistä vesj’kansan perintöä 

nykyaikaan. 

Yhdistys verkostoituu eri toimijoiden kanssa, joka vahvistaa yhdistyksen toiminnan 

tavoitteiden saavuttamista. 

 

Säämingin kulttuuriperinnön vaaliminen 

Yhdistys vaalii Säämingin kulttuuriperintöä seuraavin toimenpitein: 

- Kerää tarinoita ja kuvia Säämingistä ja sääminkiläisistä, julkaistaan kotisivuilla 

myös elävänä kuvana.  

- Haetaan edelleen paikkaa, jossa voidaan säilyttää esillä Sääminki- Seuralle 

luovutettuja esineitä, kirjallisuutta, valokuvia yms.  

- Kerätään aktiivisesti valokuvia, tarinoita ja historiikkeja Säämingistä. 

- Haetaan mahdollisuutta kokoontua yhdistyksen tilaisuuksiin Sääminkitalolla. 

 

LOKOSOO- hanke 

Vuosille 2023-2024 on haettu LOKOSOO-hanke, joka toteutetaan 2.1. 2023. lähtien, 

mikäli saadaan myönteinen rahoituspäätös. 

LOKOSOO hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa syrjäytymisvaarassa tai 

heikommassa asemassa olevien toimintakykyä vahvistamalla luontoon ja sen 

hyvinvointivaikutuksiin tukeutuvan toiminnan avulla kokonaisvaltaista hyvinvointia 

ja terveyttä. Tavoitteina on myös:  

1) Vahvistaa Savonlinnan elinvoimaa, joka kumpuaa asukkaiden hyvästä olosta, 

terveydestä ja kohtuullisuutta sekä kestävyyttä arvostavista elämänarvoista ja -

tavoista sekä ympäröivän järviluonnon luonnon rikkaudesta.  

2) Vahvistaa paikallista hyvinvointitarjonnan valikoimaa, monimuotoisuutta ja 

vaikuttavuutta Savonlinnassa tuomalla perinteet ja järviluontoa arvostavista 

perinteistä sekä nykytiedosta jalostetut palvelut voimavaraksi kaikkien asukkaiden 

arkeen.  



3) Vaalia ja kehittää luonnonläheisiä perinteitä sekä tarjota luonnon tarjoamia 

hyvänolon ja kuntoutumisen eväitä heille, jotka eivät perinteisesti ole näitä 

saavuttaneet sosiaalisten, terveydellisten tai taloudellisten esteiden vuoksi.  

4) Lisätä asukkaiden osallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja hyvänolon tunnetta koko 

hanketta kantavalla ajatuksella: terveys, luonto, kulttuuri ja yhdessä tekeminen 

kuuluvat kaikille. 

 

 

Jäsenet 

Jäsentiedottaminen säännöllistä tapahtumien ja asioiden mukaan. 

Jäsenille etuja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. 

Tuotetaan jäsenkortti, jossa etuja jäsenille. 

Jäsenhankintaa sosiaalisessa mediassa ja eri tapahtumissa ympäri vuoden. 

Markkinoidaan perhejäsenyyttä. 

 

 

Tuotteet ja palvelut 

Vesj’kansa – tuotemerkin alle ideoidaan tuotteita myyntiin 

Sääminki- seura ry markkinoi ja myy Säämingin isännänviirejä. Hallitus tekee 

päätöksen hankinnan määrästä ja myyntihinnasta kevättalvella 2023. 

Kaupunkivenetoimintaa jatketaan kolmella veneellä. 

Sääminki- seura ry tutkii tykönään, mitä konkreettista yhdistys alkaa tuottamaan 

Vesj’kansa- tuotemerkin tiimoilta. 

Siäminkiläisiä sanontoja tuotetaan huoneentauluiksi myyntiin. 

 

Tapahtumat 

Minun Sääminkini- ilta-/iltapäiväkahvit joka toinen kuukausi. 

Risteily Haukivedelle 12.8.2023. Rantautuminen ja ruokailu. 

Osallistutaan Savonlinnan kesän avajaispäivään 10.6. 2023.   

Ilmastokeskustelu 27.7. 2023, paikka avoin. 

Sunnuntaina 30.7.2023 Sääminki-päivä. Ulkoilmamessu ja Kirkkoniemen 

kellotapulin 250- vuotisjuhla Kirkkoniemessä yhteistyössä Savonlinnan seurakunnan 

kanssa. 

Yhdistys järjestää puurojuhlan maanantaina 11.12. 2023. 

Kevätkokous järjestetään 17.4. 2023 ja syyskokous 23.10. 2023. 

Lisäksi osallistutaan eri tapahtumiin, joissa tuodaan esiin sääminkiläisyyttä ja sen 

kulttuuriperintöä. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhdistys osallistuu aktiivisesti Savonlinnan kaupungin Säämingin kumppanuuspöytä-

kokouksiin. 

Yhdistys kutsuu ihmisiä kotisivuillaan osallistumaan, valmistelemaan ja ideoimaan 

tehtäviä esityksiä kumppanuuspöytäkokouksessa, liittyen Säämingin alueeseen. 



Yhdistys ottaa kantaa toimialueensa asioiden käsittelyyn kunnallisessa 

päätöksenteossa. 

Yhdistys nimeää vuoden esimerkin, joka teoillaan ja toiminnallaan on ansioitunut 

esimerkkinä muille kuntalaisille. 

Yhdistys toimii toimialueensa "unilukkarina" ja kehittäjänä. 

 

Yhteistyötä 

 

Aloitetaan yhteistyö Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry:n kanssa 

sääminkiläisistä sukujuurista.  

Liitytään Pyhän Olavin mannereitti hankkeeseen yhteistyökumppanina. 

Joel Lehtosen seuran kanssa kehitetään yhteistyömuotoja. 

Savonlinnan Kylät ry kanssa tehdään yhteistyötä kylien elinvoimaisuuden 

lisäämiseksi sekä vaikuttamisen osa-alueilla. 

Toimitaan aloitteellisesti yhteistyössä Savonlinnan muiden pitäjäseurojen kanssa. 

Toimialueen kyläyhdistysten kanssa yhteisiä tapahtumia tai mukana niissä. 

Järjestötalo Kolomosen kanssa yhteistyötä mm. yhdistyksen esittelytilan 

hankkimisessa. 

     

 


