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Toimintavuosi 2021 
 
 
Yhdistyksen kymmenentenä toimintavuotena Covid-19-viruksen aiheuttama 
koronapandemia jatkui. Tarkoitustaan Nälkälinnanmäen ja muun Savonlinnan 
kulttuuri- ja rakennusperinnön sekä kaupunkiluonnon vaalijana yhdistys pystyi 
pandemian vuoksi ja muista syistä toteuttamaan vain osittain. 
 
Kevätkokous pidettiin osin etänä ilman tavanomaista esitelmätilaisuutta. 
Vappupäivän mölkkykisat jätettiin toista kertaa peräkkäin järjestämättä. 
Toimintasuunnitelmaan ehdollisena kirjattu, syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun 
aiottu Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtuma (Unohdettu yhteiskoulu 
vuoden 2019 teeman pohjalta) siirrettiin jälleen vuodella eteenpäin.  
 
Rokotekattavuuden noustua loppuvuotta kohden järjestettiin marraskuussa 
syyskokouksen yhteydessä vuoden ainoa yleisötilaisuus ja joulukuussa osallistuttiin 
yhdistysten joulumyyjäisiin Nälkälinnanmäellä. 
 
Ympäristöministeriöstä ei ollut vuoden loppuun mennessä tullut päätöksiä 
Nälkälinnanmäen eikä Hulikan ja Solmun talojen suojeluesityksiä koskevista 
valituksista. Yhdistys oli tehnyt valitukset ympäristöministeriölle lokakuussa 2019 heti 
ELY-keskuksen hylkäyspäätösten jälkeen ja antanut ympäristöministeriölle vastineet 
ELY-keskuksen ja kaupungin lausuntoihin kesäkuussa 2020.  
 
Kaavoitukseen ei liioin päästy ottamaan kantaa, sillä tärkeät kaavat (keskustaajaman 
strateginen yleiskaava ja Savonniemen asemakaava) eivät nytkähtäneet vuoden 
aikana eteenpäin. Yhdistyksen jo lähdettyä joululomalle tekninen lautakunta hyväksyi 
joulukuun puolessa välissä nähtäville asetettavaksi Savonniemen asemakaavasta 
luonnoksen II. Muutettuun luonnokseen tutustuminen ja yhdistyksen mahdolliset 
kannanotot siirtyivät seuraavan vuoden alkuun.  
 
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 35 jäsentä.  
 

  
”Kaupunki on ihmisiä varten” -esitelmä ja keskustelutilaisuus 
Linnalan kahviosalissa maanantaina 15. marraskuuta 

 
Yhdyskuntasuunnittelun emeritusprofessori, arkkitehti Kaj Nymanin esitelmä hyvästä 
ja huonosta kaupunkisuunnittelusta oli alun perin sovittu pidettäväksi maaliskuussa 
2020 yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Koronapandemian takia esitelmää 
jouduttiin siirtämään reilulla puolellatoista vuodella eteenpäin. 
 



Nälkälinnanmäki-Seura ry   Toimintakertomus  2 (5) 
Savonlinna 

 
10.1.2022 

 
 
 

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus oli houkutellut Linnalan kahviosaliin kahdeksantoista 
yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurista kiinnostunutta kuulijaa.  
 
Nymanin näkökulma hyvään ja huonoon kaupunkisuunnitteluun oli filosofinen. 
Nyman lähti liikkeelle arkkitehdin ja arkkitehtuurin merkityksestä ihmiskunnan 
historian aamuhämärissä ja eteni nykypäivään. Emeritusprofessori korosti 
arkkitehtien ohella virkamiesten ja poliitikkojen valtaa ja vastuuta viihtyisän ja 
kauniin asuinympäristön luojana; ympärillämme avautuville kaupunkinäkymillehän 
me asukkaat altistumme ja joudumme alistumaan, halusimmepa tai emme. 
Loppupäätelmä oli, että vastuu rakennetusta ympäristöstä kuuluu meille kaikille. 
Arkkitehdit ammattikuntana kantavat kuitenkin erityisen vastuun ihmisyyden hyvien 
puolien säilymisestä kulttuurissa – arkkitehtuuri vaikuttaa tiedostamattomasti 
jokaiseen melkein joka hetki. 
 
Yleisön vaatimuksesta kahviosalin valot sammutettiin heti esityksen alkaessa. 
Hämärä tila viritti kuulijakuntaa pohdintoihin ja kannanottoihin. Esitys eteni 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuulijakunnan kanssa.  
 
Yleisö oli aktiivista ja keskusteltavaa niin paljon, ettei aika yksinkertaisesti riittänyt. 
Keskustelu monista esitelmän virittämistä teemoista varmasti jatkui kahvipöydissä 
tilaisuuden jälkeen.   
 

  
Yhdistysten joulumyyjäiset Nälkälinnanmäellä lauantaina 11. joulukuuta 

 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjesti yhdistysten joulumyyjäiset 
Nälkälinnanmäen entisessä kirjastorakennuksessa lauantaina 11. joulukuuta  
klo 10–14. Samaan aikaan Olavinlinnassa oli meneillään Tuomaan markkinat, mutta  
Nälkälinnanmäen myyjäisiin riitti silti mukavasti kävijöitä. 
 
Entisen kirjastorakennuksen yläkerta on syksyn 2013 jälkeen toiminut monena: 

onnistuneena taidenäyttelytilana, mainiona konserttisalina, maakuntamuseon 

luontevana väistötilana. Nyt avara tila osoittautui myyjäisten pitopaikaksi vailla 

vertaa. Itse asiassa parempaa myyjäistilaa korona-aikaan ei olisi edes osannut 

kuvitella. 

Myyntipöytiä oli sijoitettu pääsalin eteläpuolen ikkunasivustalle sekä länsipäädyn 
Akvaariosaliin. Itäpääty oli varattu musiikki- ja tanssiesityksille. Pohjoispuolen 
pikkusalissa toimi kahvio. Näköyhteys avautui joka suuntaan. Oli helppo kierrellä ja 
palata ja pitää samalla turvavälit.  
 
Yhdistyksellä oli tuttuun tapaan myytävänä Savonlinna-aiheisia kortteja, talvisia ja 
kesäisiä maisema, uutuutena Toini Kurimon akvarelleista painetut kortit, jotka 
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kävivätkin mukavasti kaupaksi. Eniten myytiin kuitenkin talvisia joulutervehdyksillä 
varustettuja kortteja, sillä ”punaisten kuorten” viimeinen postituspäivä oli vasta 
seuraavan viikon alussa.  
 
 

Kaupunkiluonnon vaaliminen 
 
Yhdistys osallistui Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoimaan Jättiläiset 
kuriin -hankkeeseen kitkemällä jättipalsamia pääasiassa Savonniemen, Mertalan ja 
Heikinpohjan alueelta yhteensä neljäntoista työtunnin verran. 

 
 
Savon historia -kirjaprojekti päätökseen 
  

Vuoden 2019 alussa Etelä-Savon maakuntaliitolta saadut Savon historia -kirjasarjan osat 
(II:1, II:2, III, IV, V, VI + Savo ja sen kansa), yhteensä 210 kappaletta, on nyt onnistuneesti 
jaettu niitä haluaville.  
 
Kolmen vuoden aikana kirjoja lahjoitettiin omille jäsenille ja muidenkin yhdistysten 
jäsenille, vieraileville esitelmöitsijöille ja ylipäätään kaikille Savon historiasta 
kiinnostuneille, alussa seitsemän ja myöhemmin kuuden kirjan setteinä. Ongelmiksi 
muodostuivat settien ulkopuolelle jäävät irtokirjat.  
 
Toimintavuoden lopussa Riihisaaren museo suostui ottamaan vastaan 33 kpl 
”irtokirjoja” (pääasiassa osia II:2 ja IV). Yhdistykselle jäi vastaista käyttöä varten enää 
kaksi kokonaista kuuden kirjan settiä. 

 
Tiedottaminen  

 
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa https://nalkalinnanmakiseura.yhdistysavain.fi/ 

Vuoden aikana kotisivujen kautta sekä sähköpostitse yhdistykselle tuli runsaasti 
yhteydenottoja. Useimmat kyselyt koskivat Nälkälinnanmäkeä ja Hulikan ja Solmun 
taloja, yksi Satamapuistoa. 
 
Yhdistyksen esitettä, jota on tavallisesti jaettu kevättorilla, ei toisenakaan 
koronavuonna painettu lainkaan. 
 
Kaj Nymanin esitelmätilaisuudesta ja syyskokouksesta julkaistiin ilmoitus Itä-Savon 
Seurat ja yhdistykset -palstalla. 
 
Jäsenistölle lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin 
kevät- ja syyskokouksesta ja tarkennettiin paikallislehdessä annettuja tietoja 
Nälkälinnanmäen ja Hulikan ja Solmun valitustilanteesta.  
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Yhdistyksen hallinto 
 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Harri O. Halko. Muut hallitukset jäsenet 
ovat olleet Hanna Finér, Viena Kaskinen, Kirsti Kukkonen ja Luise Liefländer-Leskinen. 
Varajäsenet ovat olleet Juhani Heiska, Eemeli Lahtinen ja Traute Stude. 
Varapuheenjohtajana on toiminut Luise Liefländer-Leskinen ja sihteerinä sekä 
taloudenhoitajana Kirsti Kukkonen. Hallitus piti vuoden aikana kolme kokousta. 
 
 

Yhdistyksen kokoukset 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 23.3.2021 Järjestötalo Kolomosen 
neuvotteluhuoneessa Kolomosen vaatimin turvajärjestelyin: vain kuusi henkeä 
paikalla, ei tarjoilua, kasvomaskit, käsidesiä käytettävä. Paikalla oli neljä hallituksen 
jäsentä; kohdan 6 käsittelyyn (tili- ja vastuuvapauden myöntäminen) osallistui lisäksi 
puhelimitse kaksi yhdistyksen rivijäsentä, joista toinen toimi puheenjohtajana ja 
toinen myönsi tili- ja vastuuvapauden. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Linnalan opiston kahviosalissa maanantaina 
15. marraskuuta heti Kaj Nymanin ”Kaupunki on ihmisiä varten” -esitelmätilaisuuden 
päätyttyä. Sutjakkaasti sujuneessa kokouksessa oli paikalla neljä hallituksen 
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. 
 
 

Kattojärjestöt ja yhteistyökumppanit 
 
Konkreettisella tasolla tärkein yhteistyötyökumppani ja kattojärjestö on ollut 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, jonka tiloissa toisena koronavuonna pystyttiin 
kokoontumaan vain harvakseltaan. Matti Kosonen toimi Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n hallituksen jäsenenä.  
 
Yhdistys on myös Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen, mutta yhteistyötä liiton kanssa ei 
koronavuonna ollut. 
 
Yhteistyö Riihisaaren museon kanssa sai uudenlaisia yhteistyömuotoja museokaupan 
kanssa.  
 

 
Yhdistyksen talous 

 
Yhdistyksen kulut katettiin pääasiassa jäsenmaksuin. Mukavan lisän tuottoihin toivat 
Toini Kurimon akvarellikorttien myynnistä ja loppuvuodesta muidenkin korttien 
myynnistä saadut tulot. Pandemian takia uskaltauduttiin myyntipöydän taakse vasta 
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joulukuussa, mutta kortteja myytiin kesäkaudella tukkuhintaan jälleenmyyjille 
(Riihisaaren museo, Väinölän luomutila, Sulosaaren Lettukahvila). Yhdistys kirjoitti 
korteista historiansa ensimmäiset laskut. Kirjanpito ostettiin entiseen tapaan 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:ltä. Tilikauden tulos oli +75,06 euroa.  
 
 
 
Hyväksytty hallituksen sähköpostikokouksessa 10.1.2022 

 


