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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on Nälkälinnanmäen ja muun Savonlinnan kulttuuri- ja
rakennusperinnön sekä kaupunkiluonnon vaaliminen.
Vuoden 2020 alussa puhjenneen koronapandemian takia yhdistyksen toiminta on
kitunut säästöliekillä kahden vuoden ajan. Tästä syystä koronatilanteen takia
peruuntuneita tilaisuuksia siirtyy seuraavaan vuoteen.
Yhdentenätoista toimintavuotenaan yhdistys keskittää toimintansa ydinkeskustan
alueelle. Ydinkeskustan kaavoitushankkeita, erityisesti keskustaajaman strategisen
yleiskaavan etenemistä seurataan tarkasti. Maakuntamuseon poismuuton jälkeen
tyhjilleen jääneen Nälkälinnanmäen kirjastorakennuksen kohtaloon pyritään
vaikuttamaan uusin keinoin, mikäli ympäristöministeriö hylkää suojeluesityksestä
tehdyn valituksen.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia

Perinteinen kevätkokousesitelmä maaliskuussa
Maaliskuussa kevätkokouksen yhteyteen pyritään saamaan esitelmä, joka voidaan
ilmoittaa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteriin joko
vuositeemaan liittyvänä tai muuten. (Vuoden 2022 kulttuuriympäristöpäivien
teemana on Kestävä perintö, Sustainable heritage. Nimi kaipaa vielä Kotiseutuliiton
tarkennusta.)

Unohdettu yhteiskoulu -tapahtuma syyskuussa
Unohdettu yhteiskoulu -tapahtuma ideoitiin alun perin Euroopan
kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2020 Kasvun paikat -teeman mukaisesti.
Huolimatta siitä, että vuositeema on ennättänyt vaihtua kahteen kertaan, tapahtuma
pyritään järjestämään kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppuna, todennäköisesti
lauantaina 11.9.2022 klo 11–13. Varaudutaan myös siihen, että koronaepidemian
vuoksi tapahtumaa joudutaan kolmannen kerran siirtämään vuodella eteenpäin.
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Tapahtuman nimi Unohdettu yhteiskoulu juontuu siitä, että Laukkasen talossa
(Puistokatu 1:ssä) vuosina 1957─1965 toiminut, kaupungin aloitteesta perustettu
Savonlinnan yhteiskoulu on jäänyt monella tapaa unohduksiin. Laukkasen talo
tunnetaan lähinnä entisenä tyttökoulurakennuksena; harva tietää, että
rakennuksessa on yhteiskoulua käytykään. Yhtenä syynä unohtamiseen voi olla se,
ettei Savonlinnan yhteiskoulusta ei ole tehty historiikkia. (Yhteiskoulu sai vuonna
1965 Talvisalon mäelle oman koulurakennuksen, jossa se toimi vuodet 1965─1975
peruskoulun tuloon asti.)

Muut tapahtumat
Vapun päivän Mölkkykisat pyritään pitämään perinteiseen tapaan
Nälkälinnanmäellä, mikäli kaupungilta saadaan tähän lupa. Kisojen voittaja palkitaan
entiseen tapaan lounaskortein.

Osallistuminen yhdistystapahtumiin
Yhdistystapahtumiin osallistutaan koronatilanteen salliessa.
Kesän alussa varataan pöytä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n organisoimaan
yhdistysten toritapahtumaan. Myös muihin Kolomosen järjestämiin
yhdistystapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Kaupunkiluontoa vaalitaan osallistumalla Kolomosen hallinnoimaan Jättiläiset kuriin
-hankkeeseen, mikäli hanke jatkuu.
Joulukuussa osallistutaan yhdistysten joulumyyjäisiin.

Tiedottaminen
Tärkein tiedotuskanava on yhdistyksen omat kotisivut osoitteessa
www.nalkalinnanmakiseura.yhdistysavain.fi.
Yhdistyksen esitteestä otetaan päivitetty painos kevätpuolella siinä tapauksessa, että
koronatilanne helpottuu ja toiminta palautuu entisiin uomiinsa. Esitettä jaetaan
pääasiassa yhdistyksen omissa tilaisuuksissa.
Jäsenkirjeitä lähetetään kahdesti vuodessa, ennen kevät- ja syyskokouksia.
Yhdistyksen kannanotoista ja tapahtumista tiedotetaan paikalliselle medialle (ItäSavo, Savonmaa) lehdistötiedottein. Isoista tapahtumista levitetään seinäesitteitä
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ilmoitustauluille eri puolille kaupunkia. Verkossa tapahtumatiedot julkaistaan
visitsavonlinna.fi-sivustolla. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tilaisuudet
ilmoitetaan myös kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteriin
(www.kulttuuriymparistomme.fi).

Yhteistyö
Käytännön tasolla tärkein yhteistyökumppani on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry,
jonka jäsen yhdistys on ja jonka tiloissa kokoonnutaan. Yhteistyötä Savonlinnan
maakuntamuseon kanssa jatketaan. Suomen Kotiseutuliiton jäsenjärjestönä
osallistutaan liiton tilaisuuksiin ja toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Savonlinnan
kaupungin kanssa pyritään ylläpitämään toimivat ja ystävälliset suhteet.

Yhdistyksen ylläpito
Perustoiminta katetaan jäsenmaksuin sekä myyjäistuotoin. Mikäli koronatilanne
sallii, heinäkuussa varataan viikoksi pöytä Olivia kirpputorilta linja-autoaseman
yläkerrasta. Tapahtumat pyritään järjestämään paikallisin voimin talkootyönä.
Vahvistettu syyskokouksessa 15.11.2021

