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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on Nälkälinnanmäen ja muun Savonlinnan kulttuuri- ja 
rakennusperinnön sekä kaupunkiluonnon vaaliminen.  
 
Kahdentenatoista toimintavuotenaan yhdistys keskittää toimintansa ydinkeskustan 
alueelle. Ydinkeskustan kaavoitushankkeita, erityisesti keskustaajaman strategisen 
yleiskaavan etenemistä seurataan tarkasti. Maakuntamuseon poismuuton jälkeen 
tyhjilleen jääneen Nälkälinnanmäen kirjastorakennuksen sekä Hulikan ja Solmun 
puutalojen kohtaloon pyritään vaikuttamaan kaikin keinoin. 
 
 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat 
 

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään vuonna 2023 teemalla Elävä perintö, 
jolla tarkoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tapoja, taitoja ja tarinoita. 
Elävä perintö on muun muassa juhlaa ja arkea, pelejä ja leikkejä, käsityötaitoja ja 
ruokaperinteitä, musiikkia ja tanssia, suullista perinnettä ja luontoa koskevaa 
tietotaitoa.  

Mölkkyä, mölkkyä, mölkkyä 

Yhdistyksen toiminnassa elävää perintöä ovat mölkkykisat, joita on järjestetty 
Nälkälinnanmäellä vapun päivänä vuodesta 2014 lähtien.  

Mikäli kaupungilta saadaan lupa, kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden kunniaksi 
mölkkykisat järjestetään Nälkälinnanmäellä kolmesti vuodesta: vapun päivänä, pyhän 
Olavin päivänä ja syyskuussa kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppuna. 
Tarvittaessa kisat voidaan järjestää myös muualla. Mahdollisesti kisojen yhteydessä 
järjestetään myös muuta ohjelmaa. Kulttuuriympäristöpäivien ilmapallot ja muu 
rekvisiitta otetaan näkyvään käyttöön. 

Kisojen voittaja palkitaan perinteiseen tapaan kahden hengen lounaskortilla.  
 
 
Muut tapahtumat 
 
Katsaus ”Laukkasen talon” historiaan  
 
Ennen kevätkokouksen alkua Kirsti Kukkonen luo katsauksen ”Laukkasen talon” 
(Puistokatu 1:n) historiaan ennen vuotta 1957, jolloin rakennuksessa alkoi toimia 
Savonlinnan yhteiskoulu. Alun perin esitys oli tarkoitus pitää Unohdettu yhteiskoulu -
tapahtumassa syksyllä 2022, mutta kireän aikataulun takia se katsottiin viisaammaksi 
jättää pois. 
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Rakennusmestari Kustaa Laukkasen vuonna 1890-luvulla valmistunut talo oli 
Savonlinnan ensimmäinen yksityisen omistama kivitalo. Nykyisin suojeltu rakennus 
on osa valtakunnallisesti merkittävää Puistokadun rakennettua kulttuuriympäristöä.  
 
Esityksessä keskitytään erityisesti rakennuksen kaikkein varhaisimpiin vuosiin 
prologina ”Kadonneet piirustukset eli Kustaa Laukkasen kunnian palautus”. 
 
 
Osallistuminen yhdistystapahtumiin  
 
Kesän alussa harkitaan osallistumista Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
organisoimaan yhdistysten toritapahtumaan. Joulukuussa osallistutaan yhdistysten 
joulumyyjäisiin. 
 
 
Kaupunkiluonnon vaaliminen 
 
Vieraslajeja ei ole saatu kokonaan hävitettyä edes Savonlinnan kaupunkikeskustan 
alueelta. Uusia jättipalsamiesiintymiä putkahtaa näkyviin milloin mistäkin.  
 
Mikäli Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoima Jättiläiset kuriin -hanke 
jatkuu kesällä 2023, yhdistys ei kuitenkaan enää ota omiin nimiinsä vastuualueita ja 
talkootyölomakkeita täytettäväkseen. Kolomosen tai muiden toimijoiden järjestämiin 
talkoisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Tiedottaminen  
 
Tärkein tiedotuskanava on yhdistyksen omat kotisivut osoitteessa 
www.nalkalinnanmakiseura.yhdistysavain.fi.  
 
Yhdistyksen esitteen julkaisutarvetta mietitään. 
 
Jäsenkirjeitä lähetetään kahdesti vuodessa, ennen kevät- ja syyskokouksia. 
 
Yhdistyksen kannanotoista ja tapahtumista tiedotetaan paikalliselle medialle (Itä-
Savo, Savonmaa) lehdistötiedottein. Isoista tapahtumista levitetään seinäesitteitä 
ilmoitustauluille eri puolille kaupunkia. Verkossa tapahtumatiedot julkaistaan 
visitsavonlinna.fi-sivustolla. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tilaisuudet 
ilmoitetaan entiseen tapaan myös kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteriin 
(www.kulttuuriymparistomme.fi). Uutena tiedotuskanavana otetaan tilanteen 
mukaan käyttöön sosiaalisen median Oli kerran Savonlinna -sivut.  
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Yhteistyö 
 
Käytännön tasolla tärkein yhteistyökumppani on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, 
jonka jäsen yhdistys on ja jonka tiloissa kokoonnutaan, joskin harvakseltaan.  
 
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 sekä suojeluesitysten hylkäämistä koskevista valituksista mahdollisesti 
koituvat oikeudenkäyntikulut katetaan jäsenmaksuin sekä myyjäistuotoin. 
Kirpputoripöytä varataan viikoksi huhti-toukokuussa ja ehkä myös joulukuussa. 
Tapahtumat pyritään järjestämään paikallisin voimin talkootyönä.  
 
Hyväksytty syyskokouksessa 22.10.2022 
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