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Korona-aika, etätöiden realisoituminen monipaikkai-
seksi asumiseksi ja lähimatkailu ovat muuttaneet käyt-
täytymistämme. Pienet taajamat ja kylät ovat tulleet ai-
kaisempaa vetovoimaisemmiksi.
 Toisaalta ihmiset haluavat nyt pois massaturismista, 
liikkua pienissä ryhmissä koronaturvallisesti  ja kokea 
yksilöllisiä aiemmin piilossa olleita kohteita. 
 Samalla Ihmiset haluavat kokea uutta, oppia ja kehittää 
itseään myös matkoilla. Halutaan matkailla ekologises-
ti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti kestävästi. Halu lo-
mailla paikkakunnan asukkaiden elämässä mukana eläen 
on noussut uuteen arvoonsa. Tätä voisi kuvata myös maa-
tilamatkailun uudeksi tulemiseksi kylätasolla.
 Luontomatkailu kasvaa ja lähimarkkinoiden rooli 
kasvaa, samalla asiakkaat odottavat joustavuutta ja vas-
tuullista turvallisuusviestintää. Kyläelämä houkuttelee 
aitoudellaan. 
 Parhaillaan kylien vetovoima on suuri. Tähän tren-
diin kannattaa nyt tarttua! 
 Palveluiden ja elämysten tuotteistaminen on helppo 
tapa tehdä varainhankintaa ja samalla tehdä kylää tun-
netuksi matkailijoiden parissa. 
 Mitkä ovat Savonrannan omat Unique Selling Points 
eli yksilöllisesti myyvät kohteet?
 Voisiko meiltä löytyä myytäviä elämyksiä valmiiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi. Elämys tuotteeksi voisi toimia 
myös yhdistyksille varainhankintana.
 Tuote voi olla palvelu, kyläkierros tai mikä tahansa 
meille tavallisen tuntuinen tekeminen, johon osallistu-
minen voi tuoda elämyksen toiselle. Se voi olla paikalli-
nen tapa, paikallinen ruoka, historia, tarina,  kylän rait-
ti, luontokohde, tai  jokin erikoistaito, mutta myös oma 
vuoden kierto tai juhla.
 Vaikka opastettu kierros kirkonkylän paikallishis-
toriallisesti merkittävissä kohteissa, leipomisoppitunti 
ruisleivän valmistuksessa tai lampaanvillan värjäystuo-
kio voivat olla asiaa kokemattomalle huikea ja rahanar-
voinen elämys. Tuote voi tapahtua vain kerran vuodes-
sa, luonnonkierron mukaan tai useamminkin.
 Piällysmies ry:lle on tulossa uusi teemahanke Aiku 
aineettoman kulttuuriperinnön löytämiseksi, jossa hae-
taan erityisesti paikallista aineetonta kulttuuria, eten-
kin järviin ja metsiin liittyviä tapoja, käytäntöjä ja ta-
pahtumia. Tämä voisi mahdollistaa myös paikallisten 
elämysten tuotteistamista.

Anne KäyhköAnne Käyhkö 

Elämyksestä tuotteeksi
Elämyksestä tuotteeksi
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Jäähileasema toimii avovesikaudellaJäähileasema toimii avovesikaudella

Savonrannan jäähileaseman jääluukku sijaitsee kalastajien rakennuksen päädyssä.

Savonrannan jäähileasema sijaitsee 
Savonrannan kotisatamassa, kalastaji-
en käyttämän rakennuksen yhteydessä, 
osoitteessa Sahakuja 10. Se on avoin-
na avovesikaudella ja sieltä voi hakea 
maksua vastaa jäitä auttamaan helle-
säiden elintarvikkeiden säilytyksessä 
ja erityisesti kalan säilyvyyden paran-
tamiseksi.
 Jäähileaseman käytöstä vastaa Sa-
vonrannan kehittämissäätiö. Vastuu 
sen käytöstä siirtyi pari vuotta sitten 
säätiölle, kun vesialueomistuksessa ta-
pahtui muutoksia ja Vuokalan kalas-
tusalue jäähileaseman entisenä hoita-
jana luopui siitä ja lakkasi olemasta. 
 Voittoa tavoittelemattomana yhtei-
sönä säätiö pyrkii avainten käyttömak-
suilla kattamaan jäähileaseman käyt-
tökulut, joita ovat vesi- ja sähkölaskut 
sekä huoltokulut. Kiinteistön omistaa 
Savonlinnan kaupunki. Alueella on ka-
meravalvonta.

Säätiö laskuttaa jäähileaseman käyt-
täjiltä vuosittain keväällä avainmak-
sun, jonka hinta riippuu avaimen käyt-
tötarpeesta. Lisäksi uudesta avaimesta 
laskutetaan pantti, 25 euroa, joka pa-
lautetaan avainta palautettaessa.
 Jäähileaseman avainmaksut on jaet-
tu käytön mukaan kolmeen eri luok-
kaan: harrastaja-avain, puoliammatti-
lainen ja täysammattilainen. Säätiö las-
kuttaa entisiltä avainomistajilta vuo-

sittain päätettävän hinnaston mukai-
sen maksun. Vuonna 2021 avainmak-
sut olivat 70, 125 ja 200 euroa. 
 Jäitä saat haltuusi avaamalla kalasta-
jien käyttämän rakennuksen päädyssä 
sijaitsevan lukitun luukun, jonka taka-
na on jäätä. Sinun ei siis tarvitse pääs-
tä varsinaisesti minnekään sisälle, vaan 
voit ottaa jäät luukusta astioihisi ja 
melkein suoraan kulkuneuvoosi. 
 Kesähelteillä jään kulutus voi olla 
suurta, tuolloin voit varautua odotta-
maan omaa jääannostasi. 
 Uuden avaimen saat säätiön asia-
mieheltä vain maksettua laskua ja pant-

tia vastaan. Varaudu todistamaan, että 
olet maksanut avaimen käyttö- ja pant-
timaksun avainta noudettaessa. Ilmoi-
ta etukäteen avaimen hausta.  Käyttö-
maksun voi maksaa myös käteisellä, 
varaa silloin tasaraha.
 Säilyttääksemme palvelun jatkos-
sakin Savonrannalla, on tärkeää, että 
kaikki jäätä hakevat maksavat avain-
maksun!

Lisätietoja asiasta antaa
asiamies: Anne Käyhkö
Savonrannan kehittämissäätiö
savonrannan.kehittamissaatio@gmail.com
puh. 044 978 1751
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Savonrannan kehittämissäätiö 
hakee uutta asiamiestä

Tehtävä avautuu vuoden vaihteessa.

Lisätietoja antavat nykyinen asiamies 
Anne Käyhkö ensisijaisesti sähköpostitse 
savonrannan.kehittamissaatio@gmail.com 
tai puhelimitse arkisin 044 978 1751

säätiön puheenjohtaja Esko Suomalainen 
puh. 050 585 6180 

ja varapuheenjohtaja Pekka Lindholm 
pyh. 040 704 1202.

Meillä on avoin työpaikka 
Savonrannan 
kehittämissäätiössä! 

Savonrannan kehittämissäätiö toteut-
taa uusia kotisivuja Savonrannalle. Nii-
den visuaalisen ilmeen toteuttaa Jaana 
Tyrmi. Sivuista tehdään aiempaa mo-
nipuolisemmat. Niiden käyttäjiksi toi-
votaan sekä paikkakunnan vakituiset 

Uudet kotisivut SavonrannalleUudet kotisivut Savonrannalle

Uuden kotisivun etusivu

Säätiössä 
muutoksen 
tuulia
Savonrannan kehittämissäätiö hakee 
uutta asiamiestä.
 Asiamiehen tehtäviin kuuluvat sää-
tiölain- ja säätiön sääntöjen mukaiset 
asiamiehen tehtävät, lisäksi muun mu-
assa seuraavat tehtävät kotisivujen yllä-
pito, metsien ja kiinteistöjen hoito, jää-
hileaseman hoito ym. hallinnon asia-
miehelle erikseen sovittavat tehtävät.            
 Tehtävä avautuu vuoden vaihtees-
sa tai sopimuksen mukaan. Nykyinen 
asiamies avustaa uutta asiamiestä teh-
tävän haltuun ottamisessa.
 Lisätietoja antavat nykyinen asia-
mies Anne Käyhkö ensisijaisesti säh-
köpostitse savonrannan.kehittamissaa-
tio@gmail.com tai puhelimitse arkisin 
044 978 1751, säätiön puheenjohtaja 
Esko Suomalainen puh. 050 585 6180 
ja varapuheenjohtaja Pekka Lindholm 
puh. 040 704 1202.

kuin vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja 
myös matkailijat. 
 Savonrannalla on monta hiljentymi-
sen paikkaa, jotka ovat olleet tähän asti 
piilossa. Nyt ne saatetaan uusien koti-
sivujen avulla ihailtaviksi. Heti uudel-

la etusivulla puhutaan onnekkaista sa-
vonrantalaisista, joille luonto tuottaa 
terveyttä ja onnen tunnetta.
 Kaikki halukkaat yrittäjät pääsevät 
mukaan uudelle kotisivulle, jonka ot-
sikkojen matkailu ja asuminen alle saa 
omat yhteystietonsa ja lyhyen palvelu-
tarjontakuvauksen ilmaiseksi. Isom-
paakin mainostilaa on saatavilla eri 
maksusta. 
 Ilmoita pikaisesti oma palvelu-
si sivulle joka säätiön asiamiehelle p. 
044 978 1751 tai suoraan sähköpostiin: 
savonrannantoimijat@gmail.com tai 
savonrannan.kehittamissaatio@gmail.
com. Muista että nopeat syövät hitaat. 
 Sivu julkaistaan vuoden vaihtees-
sa ja sitä päivitetään aina tarvittaessa 
myös jatkossa.
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Israelilainen Aharon Brener oli va-
kuuttunut, että hän löytää loma-asun-
non itselleen ja perheelleen Itä-Suo-
mesta. 
 – Halusin löytää paikan Varkauden 
ja Savonlinnan väliltä, koska tällä alu-
eella olevat Linnasaaren ja Koloveden 
luonnonpuistot houkuttivat, kertoo 
Brener etsintänsä taustoista. 
 – Savonranta on sopivan matkan 
päässä pääkaupungista, Lappi olisi jo 
liian kaukana, hän jatkaa.
 Hän kertoo tehneensä erittäin pit-
kän matkan etsiessään sopivaa koh-
detta. Vuoden ajan hän haki päivittäin 
kohteita Suomesta, jonne voisi raken-
taa oman lomahuvilan. 
 Ulkomaalaisena kukaan suomalai-
nen ei ottanut hänen kyselyjään va-
kavasti, vasta suomalainen edustaja 
sai hänen asiansa etenemään. Brene-
rin mukaan edustaja sai toimeksian-
toja häneltä ainakin 120 eri kohtees-
ta. Näistä kolmisenkymmentä vastasi, 

mutta kaikkien tarjoama hinta oli liian 
korkea hänen mukaansa.
 – Sitten näin yllättäen Savonran-
nan kehittämissäätiön myynnissä ole-
vat kohteet Kääpäsaaressa. 
 Brener otti saman tien lennon Suo-
meen, vietti viikon verran aikaa kohtees-
sa ja aloitti neuvottelut ostamisesta alku-
vuonna 2020. Ajankohta oli pari kuu-
kautta ennen koronarajoitusten alkua.

Kaupat kiinteistöstä Savonrannan ke-
hittämissäätiön kanssa tehtiin keväällä 
2020, kun korona jo sotki suunnitelmia. 
Ostaja ei päässyt maahan edes allekir-
joittamaan kauppakirjaa, vaan kauppa 
tehtiin edustajan välityksellä. Brener on 
todella harmissaan koronalle, ettei pääs-
syt perheensä kanssa käymään ostamas-
saan talossa noin puoleentoista vuoteen.
 Israelissa koronanvastainen roko-
tuskampanja toteutettiin Eurooppaa 
nopeammin. Siellä kaikki olivat jo saa-
neet ensimmäisen rokotteen, kun meil-

lä vasta aloitettiin terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten rokottaminen alku-
vuonna 2021.
 Alkoi pitkä odotus milloin rajat pys-
tytään avaamaan ja maahan tulo salli-
maan jälleen.

Puolentoista vuoden odotuksen jäl-
keen he pääsivät heinäkuussa pitkän 
odotuksen jälkeen ensimmäisen ker-
ran astumaan omistamalleen maa-
alueelle. Aharon saapui paikalle äitin-
sä kanssa. Hän kertoo olleensa todella 
myönteisesti yllättynyt. 
 – Olin ällistynyt kaikesta. Huvilan 
kunto oli hyvä, se oli siisti ja sitä oli 
hoidettu hyvin huolimatta vuokrakäy-
töstä koko väliaikana. Olin hyvin tyy-
tyväinen, että olin löytänyt läheltä pai-
kallisen hoitajan, jonka vastuulla koh-
teen hoito oli, Brener kehuu.
 Kahden viikon jälkeen Aharonin äiti 
palasi ja muu perhe pääsi saapumaan 
paikalle elokuun alussa lomiensa ajaksi.

Aharon Brener (vas.) nautti Suomen kesästä perheensä kaksospoikien Amanidav Nachshon ja Harel Horev sekä vaimonsa Ma-
yan kanssa Savonrannan Kääpäsaaressa.

Israelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  Savonrantaan
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 – Nyt olen ollut täällä puolitoista 
kuukautta. Ensin olin äitini kanssa pari 
viikkoa, ja elokuun alusta muun koto-
na asuvan perheeni kanssa, riemuitsee 
Brener elokuun lopulla viikkoa ennen 
paluutaan Israeliin.

Ensi kohtaamiseen Itä-Suomen kans-
sa Brenereille tarjosivat heidän naapu-
rinsa. Nämä vakituisesti Pietarissa asu-
vat naapurit tutustuttivat heidät Suo-
meen 13 vuotta sitten. Heidän kans-
saan perhe kävi ensi kertaa Suomessa 
vuonna 2008  ja he rakastuivat saman 
tien maahamme.  
 – Ennen ensimmäistä Suomen vie-
railua meillä ei ollut minkäänlaista yh-
teyttä Suomeen. Nyt meillä on paljon 
ystäviä Israelissa ja kaksi aikuista tytär-
täkin, jotka ovat kiinnostuneita maas-
tanne.
 Toisen kerran Brenerit kävivät Suo-
messa neljä vuotta ensimmäisen vie-
railun jälkeen. Tämän jälkeen he vie-
railivat maassamme usean vuoden ajan 
koko perheen kanssa aina kesäisin. 
 – Kävimme useita kertoja Suomes-
sa seitsemän vuoden ajan mökkeile-
mässä. 
 Tämän jälkeen esiin nousi ajatus 
hankkia oma loma-asunto vuokraami-
sen sijaan. Voisi olla helpompaa viet-
tää pitempiä aikoja maassa, kun aina ei 
tarvitsisi kuljettaa kaikkea mukanaan. 
Ajatus omasta paikasta, jonne voisi jät-
tää jotain tavaroita, oli alkanut itää.

Suomessa, ja varsinkin Itä-Suomessa 
koko perhe on erityisen ihastunut ol-
lut luontoon. 
 – Erityisen ihastuneita olimme tai-
vaaseen ja sen pilviin, mutta myös ve-
sistöihin, erityisesti järviin ja tietenkin 
metsiin. 
 Israelissa metsät ovat hyvin tärkei-
tä, ja niitä arvostetaan paljon. Brene-
rin mukaan lähes kaikki Israelin met-
sät ovat istutettuja ja seisovat riveissä. 
Lisäksi Israelin kuivassa ympäristössä 
on paljon metsäpaloja, jotka vähentä-
vät metsiämme. Suuri osa metsäpalois-
ta on tahallaan sytytettyjä, hän toteaa.

 Savonlinnan Savonrannalla heitä 
kaikkia kiehtoo maisemassa oleva mu-
kava sekoitus metsää ja järviä. Lisäksi 
he kehuvat kaikkia tapaamiaan ihmisiä 
mukaviksi ja ystävällisiksi. 
 – Täällä on rauhallista, ja sää on 
aina miellyttävää, he kertovat yhdestä 
suusta.

Yksi asia mitä he arvostavat meis-
sä suomalaisissa on tasa-arvoisuus. 
Israelilaisina heillä on historiallisesta 
taustasta tärkeää, että heitä kohdellaan 
samanarvoisina. Brenerit toteavat, ettei 
edelleenkään kaikissa Euroopan mais-
sa näin ole.
 Suomessa on myös omanlaisensa va-
paus, ihmiset ovat helposti lähestyttä-
viä, ja huolehtivat ympäristöstään hyvin, 
kaikkialla on kaunista. Savonrannan ke-
hittämissäätiötä he kiittävät Vuokalan 
reitin koskikunnostuksesta, johon he 
ovat myös tutustuneet täällä olleessaan.
 – Olen iloinen, että minun rahaa-
ni on käytetty paikallisesti luonnonsuo-
jeluun ja kosken ennallistamiseen sekä 
vesieläinten elinolosuhteiden paranta-
mineen.

Suomessa mukana olleet Brenerin per-
heen nuorimmat, 16-vuotiaat kaksois-
pojat, Amanidav Nachshon ja Harel 
Horev kertovat viihtyneensä Savon-
rannalla.
 – Kaikki näyttää niin kauniilta: eri-
tyisesti järvet ja metsät. Pidimme eri-
tyisesti veneilystä.
 Pojat ovat käyneet retkeilemässä Ko-
lovedellä kaksi yöt ja meloneet kanoo-
teilla. 
 Perheessä on kaiken kaikkiaan kuusi 
lasta, joista kaksi vanhinta on jo lentä-
nyt pesästä naimisiin tahoillaan. 

Perheen äidin Maya Brenerin mukaan 
Suomessa perheen nuoret voivat olla 
vapaammin kuin Israelissa. Siellä jo-
kainen on jollain lailla varuillaan koko 
ajan, ja arabien hyökkäysuhka on koko 
ajan läsnä. 
 Aharon jatkaa, että kotimaassaan 
hän on aina vähän varuillaan. Hän 

näyttää kännykästään YouTube-video-
ta, jossa israelilaiset sotilaat tarkasta-
vat autoa kaupungissa. Hän kertoo saa-
neensa videon omalta  pojaltaan, joka 
työskentelee Israelin armeijan sotilaa-
na. Hänen poikansa oli löytänyt tämän 
arabien toteuttaman videon netistä ja 
on yksi videolla kuvatuista sotilaista.
 Isä-Aharon innostuu vielä kehumaan 
kesäistä paikkakuntaamme puhtaak-
si ja kauniiksi, käsittelemättömäksi sa-
tumaaksi, jossa heinä saa vapaasti kas-
vaa tien varsilla, ja teiden pientareilla ei 
ole roskia. Lisäksi on rauhallista ja kaik-
ki ovat olleet hyvin ystävällisiä.
 Ihmiset Suomessa ovat kohteliaita, 
sen he ovat huomanneet erityisesti au-
toilijoissa.
 – Kolme viikkoa perillä ei ollut tar-
peeksi minulle, olisin halunnut olla pi-
tempään, toteaa Maya-äiti.

Israelissa Brenerit asuvat melko pienes-
sä taajamassa. He kertovat, että heillä on 
hyviä naapureita ja ystävät asuvat lähellä 
heitä. Taajamassa on melko tiivis asuin-
yhteisö, ja naapureista pidetään huolta. 
 Alueella on historiallisia paikkoja. 
Arviolta 70–80 % Raamatun Israelin 
historiallisista tapahtumista on tapah-
tunut heidän lähialueellaan, mm. ku-
ningas Daavidin pojan kuningas Salo-
monin temppeli on lähistöllä. Vanha 
tie Jerusalemiin kulkee heidän talonsa 
vierestä.
 Maya toimii englannin kielen opet-
tajana Jerusalemin koulussa, sekä pi-
lates- ja jooga ohjaajana. Hän on kiin-
nostunut järjestämään joogaa tai pi-
latesta joskus seuraavilla Suomi-mat-
koillaan.
 Aharon on kiinteistöalan yrittäjä, ja 
Kääpäsaaren huvilaa kohtaan hänellä 
on jo uusia suunnitelmia. Rannan kun-
nostus tehtiin jo tänä syksynä, pesuti-
lat remontoidaan talvella, ja huvilan 
laajennus kajastelee silmissään. Lisäksi 
hän on kiinnostunut ostamaan loma-
kylän tai maa-alan, joka soveltuu loma-
kylän rakentamiseen lähialueelta Joen-
suun alapuolelta aina Savonlinnan asti 
Saimaan vesistön rannalta.

Israelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  SavonrantaanIsraelilaiset ihastuivat  Savonrantaan
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Martat järjestää erilaisia ruokailu-
ja ja kahvituksia esimerkiksi kult-
tuuritapahtumissa ja urheilutapah-
tumissa sekä neuvoo ruoka-, ravit-
semus-, kodinhoito- ja puutarha-
asioissa. 
 Syksyisin järjestämme sienestys-
opastuksia ja heinäkuussa paistam-
me vohveleita Savonrannan torilla. 
 Käsityömartat ovat neuloneet 
sukkia ja säärystimiä muun muas-
sa vanhuksille, sotilaille, vastasyn-
tyneille ja ALS-potilaille. Savon-
rannan Marttayhdistys ry on pe-
rustettu vuonna 1967.

Tervetuloa mukaan 
marttatoimintaan!

Raija Heikkilä, 
puheenjohtaja 040-521 0136

Marttojen kuukausitapaamisessa Sa-
vonranta -talolla käy jälleennäkemisen 
riemua pursuava puheensorina. Loka-
kuun tapaamisen aiheena on syksyi-
nen ruishuttu, jota myös uutispuuroksi 
kutsutaan. Lokakuu on marttakalente-
rissa merkitty puurokuukaudeksi.
 Uutispuuro on suomalainen pe-
rinneruoka, jossa kiehuvaan suolalla 
maustettuun veteen ripotellaan ruis-
jauhoja ja puuroa sekoitetaan koko 
ajan. Puuron annetaan kiehua hiljak-
seen 1,5–2 tuntia.
 Elvi Käyhkö ja Marja-Liisa Moi-
lanen ovat tulleet paikalle paria tun-
tia aiemmin ja keittäneet hienommasta 
ja karkeammasta ruisjauhosta sopivan 
seoksen nautittavaksi.
 Maittavaksi todetun puurotarjoilun 
jälkeen syvennytään ajankohtaisin asi-
oihin, jossa kuullaan terveiset toteu-
tuneista tapahtumista ja suunnitellaan 
uusia tapahtumia.

Savonrannan marttayhdistys   toimii aktiivisestiSavonrannan marttayhdistys   toimii aktiivisesti

Ennen lokakuista tapaamista yhdis-
tys oli kokoontunut edellisen kerran 
elokuussa kiireisen kesän jälkeen. Yh-
distyksen puheenjohtajan Raija Heik-
kilän mukaan kesällä puuhattiin niin 
paljon ja monessa, että takki oli aika 
tyhjä elokuussa ja syyskuun tapaami-
nen jätettiin väliin.
 Kesällä martat ahkeroivat muun 
muassa juhannusaaton jalkapallo-ot-
telun kahvituksen, heinäkuussa torilla 
kerran viikossa paistamassa vohveleita, 
ja pitämässä arpajaisia, Vanhan pappi-
lan konserttikahvituksen järjestäjinä ja 
Savonranta Päivä- kotiseututapahtu-
massa. 
 Näiden lisäksi kitkettiin jättipals-
ameja ja pujoja. Ja vielä vappuna myy-
tiin torilla munkkeja, jotka loppuivat 

kesken monta kertaa, moni muistelee. 
Jäsenistö on myös osallistunut kävely-
kilometrivisaan.

Heikkilä kertoi kuulumiset syksyn 
marttatapahtumista, joissa koulutetaan 
jäseniä ruoka-, ravitsemus-, kodinhoi-
to- ja puutarha-asioihin. Savonrannan 
yhdistyksen seitsemän jäsentä oli käy-
nyt ikäihmisille suunnatun kotitalo-
uskurssin Kesälahden Villalassa. Siel-
lä valmistettiin täydellinen kolmen la-
jin ruoka, joka nautittiin tekijöidensä 
kesken. Villalassa kurssilla käytiin kol-
mesti kimppakyydeillä. 
 Martat järjestivät myös lokakuun lo-
pulla Hävikistä ruokaa -tapahtuman 
ruoanvalmistuksen ja tarjoilun yhdes-
sä Savonlinnan seudun Kolomosen Vä-

Martat ovat monessa mukana, maukas ruishuttu nousi jokaisen lautaselle loka-
kuun kuukausitapaamisessa. Oman osansa ottivat myös Pirkko Herranen (vas), 
Aulikki Wahl, Irma Jääskeläinen ja Kaisa Parkkinen.
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Savonrannan marttayhdistys   toimii aktiivisestiSavonrannan marttayhdistys   toimii aktiivisesti

Hävikkiruoasta on moneksi, kun martat pistävät tuulemaan. Marja-Liisa Moila-
nen, Arja Luostarinen, Elvi Silvennoinen, Maija Vartiainen ja Seija Mononen, taus-
talla myös Riitta Halonen loihtivat hävikistä maukkaita annoksia.

listä väylälle -hankkeen kanssa. Tässä 
hankkeessa haetaan kolmannen sek-
torin toiminnalla sekä yhteiskunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden ver-
kostoyhteistyötä kehittämällä apua eri-
tyisesti koronaepidemian aiheuttamien 
syrjäytymisriskien minimointiin.
 Paikkakunnan päivittäistavarakaup-
pa lahjoitti tapahtumaan runsain mi-
toin aineksia ruokailua varten, jois-
ta martat loihtivat herkullista ilmai-
seksi jaettua ruokaa. Tapahtumassa oli 
omaa ohjelmaa myös lapsille ja siel-
lä oli mahdollista harjoitella ensiapu- 
ja alkusammutustaitoja Savonrannan 
VPK:n ohjauksessa.

Välillä martatkin kaipaavat huilia ja 
etsiytyvät muiden passattaviksi.  Näin 

syksyisin ja tietenkin koronarajoitus-
ten höllennyttyä yhdistys suunnitteli 
lokakuussa pikkujouluista teatteriret-
keä ja lähtöä joulukonserttiin. 
 Lisäksi suunniteltiin joulu- ja seura-
kunnan myyjäisiin osallistumista, kuin 
myös Kerimäen joulutorille. Nämä 
kaikki ovat yhdistyksen omavarain-
hankintaa. Retkillä jäsenet saavat aina 
alennuksen kustannuksista.
 Heikkilä kannustaa yhdistyksen jä-
seniksi myös miehiä. Arja Luostari-
nen laskee, että nyt on jäsenenä jo use-
ampi mies-marttaa, ainakin kahdek-
san, ja lisää mahtuu.

Normaalisti Marttayhdistys kokoon-
tuu kerran kuukaudessa puheenjohta-
jan johdolla. Jokaisella kokoontumisel-
la on oma teema, joka löytyy joko jär-

Puheenjohtaja Raija Heikkilä kertoo 
ajankohtaisista asioista kuukausitapaa-
misissa.

jestöstä tai jäsenistöstä. Aktiivisen pu-
heenjohtaja ohella yhdistyksen vara-
puheenjohtajana toimii Seija Mononen 
ja sihteerinä Tarmo Heikkilä. Kaikkiin 
heihin voi olla yhteydessä jos jäsenyys 
alkoi kiinnostamaan.

Marttailua voi harrastaa marttai-
lemalla, joka tarkoittaa yhteen ko-
koontumista ja yhdessä tekemistä.
 Marttana voit osallistua oman 
sekä muiden yhdistysten toimin-
taan.
 Ole sellainen martta, kuin itsel-
lesi tuntuu sopivimmalta.
 Jokaista tarvitaan, niin säännöl-
lisesti kuin harvemminkin yhdis-
tystoimintaan osallistuvaa.
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Maakunnallinen Yhes-järjestöneu-
vottelukunta suunnittelee puheenjoh-
tajansa Kalle Husson johdolla maa-
kunnallisen kumppanuuspöytämal-
lin toteuttamista keräämällä alueen eri 
kunnista hyviä käytänteitä sen toteu-
tukseen. 
 Savonlinnan malli on saanut vaikut-
teita Pieksämäen mallista, mutta mo-
lemmissa kaupungeissa sitä toteute-
taan eri lailla. Etelä-Savon kunnista 
myös ainakin Rantasalmella ja Juvalla 
lähidemokratia on toteutettu kumppa-
nuuspöytien kautta.
 Kumppanuuspöytämalli on teh-
ty kuntaliitosten mukanaan tuomien 
aluejohtokuntien pohjalta Savonlin-
nassa. Savonlinnan kylien aloittava pu-
heenjohtaja Asko Koukkari heitti esil-

Kaupungin lähidemokratiaa   kritisoitiin Kaupungin lähidemokratiaa   kritisoitiin 
le, että olisiko aika päivittää nykyinen 
malli myös Savonlinnassa.

Nykyisen lähidemokratian toteu-
tumista kritisoitiinkin voimakkaasti 
marraskuussa Savonrannalla järjeste-
tyssä Savonlinnan seudun Kolomosen 
järjestämässä Virtapiikki -hanketiedo-
tus ja keskustelutilaisuudessa. Suurin 
epäkohta nähtiin siinä, miten ja mis-
sä kumppanuuspöytiin tehtyjä aloit-
teita seurataan. Jaana Tyrmi antoi pa-
lautetta kumppanuuspöytien sihteeril-
le Meeri Lariselle.
 – Ei riitä, että tehdyt aloitteet mer-
kitään tiedoksi. Jollain tavalla aiemmat 
esitykset pitäisi pystyä päivittämään 
seuraavassa kumppanuuspöydässä.
 Larinen vastasi yhdessä Koukkarin 

kanssa, että Savonlinnan kylät toteut-
tavat kumppanuuspöytää hankkee-
na, jonka työntekijänä Larinen toimii. 
Mutta asioiden etenemisestä kaupun-
gin päätöksenteossa hanketyönteki-
jällä ei ole vastuuta eikä velvollisuut-
ta, koska hän ei ole työsuhteessa kau-
punkiin. 
 Esitykset menevät kumppanuuspöy-
tien puheenjohtajien, Savonrannal-
ta Hannu Karvisen, kautta kaupungin 
elinkeinotoimeen, jossa asioiden ete-
neminen ja tiedottaminen on elinkei-
nojohtaja Jarmo Häkkisen vastuulla. 
Larinen totesi, että nykyisin esitysten 
seuranta puuttuu kokonaan.
 Jos aiemmin tehdystä esityksestä ei 
saa mitään tietoa, innostus saattaa lai-
mentua uusien esitysten tekemiseen. 

Piällysmies ry:n hankeneuvoja Sini Yläsaari, Savonlinnan Seudun Kolomosen Asko Koukkari ja Savonlinnan hankekehitys 
Oy:n Laiturilla-hankkeen Panu Litmanen kuuntelivat keskustelua asukkaiden lähidemokratian toteutumisesta.
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Kaupungin lähidemokratiaa   kritisoitiin Kaupungin lähidemokratiaa   kritisoitiin 
Savonlinnan Laiturilla-hankkeen han-
kekoordinaattori Panu Litmanen esit-
ti liikennevaloja kumppanuuspöytien 
esitysten seurantaan.
 – Punainen tarkoittaisi, että esitys 
on vastaanotettu kaupungille, keltai-
nen käsittelyssä ja vihreä toteutettu. 
Näin kuntalaisten olisi helppo seurata 
niiden toteuttamista. Jossain kunnissa 
tätä käytetään jo.

Pieksämäen kumppanuuspöytämal-
lissa järjestöt antavat etukäteen kes-
kustelun aiheet kunnan viranhaltijoil-
le, jotka neljästi vuodessa järjestettävis-
sä kumppanuuspöydissä vastaavat nii-
hin. Savonlinnassa kaupunki vastaa-
vasti lähinnä tiedottaa ajankohtaisista 
asioista kumppanuuspöydissä ja etukä-
teen annetut esitykset tuodaan tiedok-
si keskusteluun. 
 Kari Jääskeläinen muistutti, että 
erilaisuus on rikkaus, joka pitäisi muis-
taa myös kaupungin päätöksenteossa. 
Savonrannalla oleville kaupungin teille 
ja kaduille ei tulla tekemään korjauksia 
pelkästään liikennemääriä vertailemal-
la. Ulla Lindell huomautti, että ainakin 
yksityistieavustukset ovat säilyneet sa-
malla tasolla, jolla on merkitystä maa-
seudun liikenteelle.

 Myös tieto- ja puhelinliikenneyhtey-
det nousivat keskustelussa esille. Kiin-
teä laajakaista on varma,  mutta mobii-
liverkkoa kalliimpi ratkaisu. Litmasen 
mukaan kunta ei voi vaikuttaa suoraan 
tiestöön eikä tietoliikenteeseen, mutta 
antaa esityksiä. 
 Kaupungin oman tietoverkon pitäisi 
olla saavutettavissa tasa-arvoisesti kaik-
kialla kaupungin eri alueilla. Perusope-
tuksessa käytetyn tietoverkon pitäisi 
mahdollistaa tasa-arvoinen opetus kai-
kissa peruskouluissa, eikä niin että Sa-
vonrannan koulun opetustunneilla käy-
tetään aikaa etäyhteyden muodostami-
nen varmistamiseen varsinaisen ope-
tuksen varmistamiseksi. Teoriassa ope-
tus on tasa-arvoista, mutta saavatko Sa-
vonrannan koulun oppilaat yhtä nope-
an tietoverkon käytettäväkseen opetuk-
sessa kuin Heikinpohjan koulussa.
 Kriittisyyttä kohdistettiin myös sali-
vuokrien hinnoitteluun. Esko Suoma-
laisen mukaan liikuntasalien käytet-
tävyys ja koko pitäisi huomioida hin-
noittelussa, jota onkin nyt saatu alas-
päin Savonrannalla.

Laiturilla-hanke kartoittaa kyli-
en palvelutarjontaa ja tulevaisuuden 
toiveita. Tavoitteena on kerätä kylien 

asukkaiden hiljaista tietoa ja helpottaa 
monipaikkaisten ihmisten arkea sekä 
viihtymistä Savonlinnassa.  
 Litmanen ja Laiturilla -hankkeen 
etätyökoordinaattori Veera Riikonen 
toivovat mahdollisimman paljon vasta-
uksia palvelutarvekyselyyn, jonka vas-
taamiseen menee muutaman minuutti 
heidän mukaansa.
 Kysely löytyy internetistä sivulta: 
Bit.ly/Palveluja ja se on odottaa kaik-
kien Savonrannan sanomien lukijoi-
den vastauksia. Erityisesti kyselyssä 
selvitetään monipaikkaisen työnteon 
esteitä ja lupaavia kehittämiskohteita. 
Kysely on osa Etelä-Savo monipaikkai-
sen asumisen edelläkävijäksi -hanket-
ta, jonka osatoteutuksesta vastaa Sa-
vonlinnan Hankekehitys Oy.
 Piällysmies ry:n hankeneuvoja Sini 
Yläsaari pyysi ideoimaan aineettoman 
kulttuuriperinnön Aiku-hanketta, jota 
suunnitellaan Piällysmies ry:ssä uutena 
teemahankkeena. Se suunnataan maa-
kunnan kulttuuritoimijoille, ja ajatukse-
na on tuoda esille paikallista aineetonta 
kulttuuria, etenkin järviin ja metsiin liit-
tyviä tapoja, käytäntöjä ja tapahtumia.

S AVONRAN TA -S EURAN  K A I K I L L E  A VO I N

 PIKKUJOULUPIKKUJOULU  SAVONRANTA -TALOSSA
JOULUPUURO, GLÖGI JA PIPARIT.
PUKKI VIERAILEE, ARPAJAISET

KIITÄMME KAIKKIA OMENOIDEN LAHJOITTAJIA TUESTANNE 
SEURALLE JA KUTSUMME TEIDÄT KAIKKI PIKKUJOULUUN!
SAVONRANTA-SEURA RY:N SYYSKOKOUS
SUNNUNTAINA 19.12.2021 KLO 14.00 SAVONRANTA-TALOLLA, 
LAMMINNIEMENTIE 3. KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

19.12.2021
KLO 15.00 ALKAEN
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Jouhikon savonrantalaisjuuriin liit-
tyy selkeästi kaksi savonrantalaista 
henkilöä. 
 Kansanpelimanni Juho Villanen 
(1846-1927) syntyi Savonrannalla köy-
hään perheeseen, ja kahdeksanvuotiaa-
na hänet jouduttiin laittamaan ”syöttö-
pojaksi” maailmalle. Kerimäen Ruoko-
lahden kylässä hän nuorukaisena oppi 
soittamaan seuraamalla Jyrkän Ierikan 
jouhikanteleen soittoa. 
 Savonrannalle Villanen pala-
si 18-vuotiaana, ja sai oman viulun 
kuulemma kolmella markalla Karja-
lan puolelta tulleilta ”jokipojilta”. Ju-
hosta tuli Savonrannan ensimmäinen- 
ja myös viimeinen mainittava – viu-
luniekka, joka hankki pääasiallisensa 
elantonsa soittamalla. 
 Villasen ensimmäinen viulu meni 
rikki, kun joku epähuomiossa istui 
sen päälle. Koska soittopeli oli kuiten-
kin saatava, rakensi hän Ierikän mallin 
mukaan jouhikanteleen, suorakaiteen 
muotoisen soittimen, jossa oli kahdes-
ta kolmeen kieltä, ja jota soitettiin jou-
sella. Kauan tanssiva nuoriso ei kui-
tenkaan jaksanut Juhon pelin soittoa 
kuunnella, vaan Juholle ostettiin po-
rukalla uusi viulu. Jouhikannel päätyi 
naulalaatikoksi. 
 Savonrantalaislähtöinen kansanmu-
siikintutkija Armas Otto Väisänen 
(1890-1969) löysi Villasen naulalaati-
kon vuonna 1912, ja toimitti sen Kan-
sallismuseon kokoelmiin. Väisänen on 
tutki ja tallensi paljon muun muassa 
jouhikkoperinnettä.

Villasen elämän kohokohta oli se, 
kun A.O. Väisänen järjesti hänet esiin-
tymään Helsinkiin vuonna 1913. Hän 
esiintyi jouhikanteleen- ja viulunsoit-
tajana sekä vanhojen tanssien opettaja-
na Suomalaisen kansantanssin ystävil-
le. Tästä matkasta ja saamastaan huo-
miosta sekä ystävällisestä kohtelusta 

JouhikkopäiväJouhikkopäivä

hän ei koskaan kyllästynyt kertomaan. 
Villanen kuoli vuonna 1927 Hankavaa-
ran Torikivessä kunnan hoidokkina.
 Väisänen tallensi Villaselta seitse-
män jouhikko sävelmää. Jouhikko-
musiikkia ei ollut tavattu 1900-luvun 
alussa kuin vain Savossa ja Karjalassa. 
1900-luvun alkuinnostuksen jälkeen 
jouhikon asema heikkeni Suomessa, 
mutta 1980-luvulla alkoi elvytystyö. 
 Juho Villasen Jyrkän Ierikalta oppi-
mansa jouhikkomalli on kaksikäsiauk-
koinen.  Jouhikko on melko hiljainen 
soitin, ja  Villasenkin pääsoitin oli viu-
lu. Jouhikolla voi soittaa perinteisellä 
sävelmistöllä, ja sillä voi soittaa kaik-
kea musiikkia.

Luonteeltaan Villanen oli tavattoman 
oikukas ja herkkä musiikkinsa suhteen. 
Usein häntä piti maanitella pitkät tovit, 
ennen kuin kaivoi viulunsa esille. Sit-
ten hän saattoi soittaa kokonaisen päi-
vän lepäämättä välillä. Jossain talossa oli 
kerran emäntä antanut ymmärtää, että 
soiton voisi siltä päivältä lopettaa. Vil-

lanen oli suuttunut tästä niin, ettei enää 
koskaan soittanut samassa talossa.
 Elantonsa Villanen keräsi kiertä-
mällä talosta taloon, tekemällä töitä ja 
soittamalla. Mukanaan hänellä oli vai-
monsa Sohvi. Yhdessä pariskunta kier-
si pitäjää, edellä käveli Juho viulupus-
sinsa kanssa ja kintereillä seurasi Soh-
vi nyyttiä kantaen. Vakituisena urakka-
na pariskunnalla oli hautausmaan ai-
dan teko. Talvisin Sohvi keräsi talollis-
ten villoja ja Juholle maksettiin muuta-
ma markka soittamisesta. 

Savonlinnan seurakunnan kirkkomuu-
sikkona toimiva Pia Rask esitteli Jou-
hikkoa jokaiselle -esitelmätilaisuudes-
sa Juho Villasen elämän tarinan. Tilai-
suus pidettiin 19. syyskuuta seurakun-
takodilla ja kirkossa.

Jouhikon hiljainen ääni

Jouhikkotaiteilija, kansanmusiikkiin, 
maailmanmusiikkiin ja vanhaan mu-
siikkiin erikoistunut muusikko ja sä-

Pia Rask esitteli Juho Villasen elämää Jouhikkoa jokaiselle -tapahtumassa.
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veltäjä Ilkka Heinonen on hämmenty-
nyt jouhikon hiljaisesta äänestä.  
 – Museosoittimet ovat äärimmäi-
sen hiljaisia. Ihmettelen miten ihmees-
sä niillä olisi voitu säestää äänekkäitä 
tansseja.
 Heinosen mukaan ehkä jouhikosta 
on tietoisesti haluttu rakentaa mieliku-
va muinaisesti soittimesta. Vaikka tosi-
asiallisesti sillä onkin ehkä vain soitettu 
aikansa hittejä, 1800-luvun rekilauluja, 
joista osa on siirtynyt näihin päiviin asti. 
 Jouhikon rakenteen muuttuessa 
myös sen sointi muuttuu, eikä sillä ole 
mitään ehdotonta oikeaa mallia. Hie-
man eri mallisia jouhikkoja on löydet-
ty eri puolilta maata.

Jouhikko alkeissoittimena?

Kansanmuusikko Eila Hartikainen 
muisteli oman jouhikkouransa alkua. 
Kaakkois-Savon Kansalaisopiston reh-
tori oli saanut puhelun, että Savonran-
nalla  on pilottiporukka vuosien 2002-
2003 vaihteessa rakentanut useita vil-
lasmallisia jouhikkoja, jotka pitäisi saa-
da soimaan. Asia oli lähtenyt liikkeel-
le Hikka-Liisa Pitkäsen ideasta, joka 
oli saanut ympärilleen ihmisiä innos-
tumaan samasta asiasta. 
 Siihen aikaan jouhikon soittoa ei 
kuullut missään, vielä ei ollut YouTu-
be-videoita netissä, eikä mitään muu-
takaan. Rehtori oli maanitellut Harti-
kaista, että nyt pitäisi saada jouhikko-
kurssille soitonopettaja. 
 Hartikainen oli ollut epäuskoinen, ja 
epäillyt omaa kykyään opettaa itselleen 
outoa soitinta. Hän oli kyllä opiskelu-
aikanaan soittanut sivusoittimena vä-
hän jouhikolla vanhoja jouhikkolaulu-
ja, mutta oli nostanut itselleen korkean 
kynnyksen. 
 Tullessaan kurssin vetäjäksi harha-
luulo oli karissut. Jouhikko oli oppi-
laille ihan yhtä suuri mysteeri kuin hä-
nelle itselleen. Soittajat eivät olleet val-
miita muusikkoja, vaan suurin osa oli 
alkeisoppilaita. Suurin tehtävä opetta-
jana Hartikaisella oli löytää keino mi-
ten tallainen melko haasteellinen soitin 
saadaan alkeissoittimeksi. Sitä ei ollut 
kukaan kokeillut aiemmin.
 Hartikaisen mukaan aluksi soitet-
tiin intensiivisesti usean vuoden ajan, 
ja nyt viime vuosina on soitettu viikon-

Ilkka Heinonen esitteli jouhikkoa ja sen 
äänimaailmaa sekä konsertoi kirkko-
konsertissa Jouhikkoa jokaiselle -tapah-
tumassa.

Tapani Hytösen rakentama hiljainen 
jouhikko kuvassa vasemmalla ja Mat-
ti Pitkäsen rakentama äänekäs jouhik-
ko oikealla.

loppuperiodeja. Harjoitteluvauhti vai-
kuttaa oppimisvauhtiin, mutta onnek-
si sormilla on lihasmuisti, joka muistaa 
miten kappale menee. Sormittaminen 
on jouhikon soittamisen helpompi osa, 
jouhen käyttö on se vaikeampi osuus. 
Itse myös kannelta soittavana Hartikai-
nen kertoo viihtyvänsä villajouhikon 
äänen parissa.
 – Jouhikon äänessä on jotain, joka 
menee syvemmälle, ihanan karkeaa, 
joka koskettaa ja rauhoittaa.
 Hartikainen on edelleen ihmeissään 
miten soitinyhtye Puol’villaset ovat ol-
leet äärettömän kiinnostuneita soitti-
men äänestä. Monet ovat rakentaneet 
useita soittimia. Aina on haluttu tehdä 
mahdollisimman kova ääninen soitin 
ilman vahvistusta. 
 – Ritva-Liisa Virtasella on nyt on 
aivan järkyttävän kovaääninen soitin, 
joka on äärettömän kevyt, ihmettelee 
Hartikainen.

Ilkka Heinonen

Eri yhtyeiden lisäksi Heinonen on toiminut niin solistina kuin orkesterimuu-
sikkonakin nykymusiikin ja vanhan musiikin produktioissa. Soolo-ohjelmis-
tossaan Heinonen tutkii pyhän ja maallisen rajapintoja karjalaisen jouhikko-
musiikin ja vanhan musiikin esittämiskäytännöistä käsin.
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Metsästysseura Leivolan Erä ry 
toimii Savonrannan pitäjän poh-
joisosassa, Leivolan ja Sönkän ky-
lien alueella. Metsästysseuralla on 
vuokrattuna alueen yksityisiltä 
maanomistajilta sekä metsäyhtiöil-
tä n. 3500 ha metsästysaluetta niin 
hirven, suurpetojen kuin pienriis-
tan metsästykseen.
 Leivolan Erän jäsenet osallistu-
vat aktiivisesti riistanhoitotyöhön 
alueellaan, ja se onkin tärkeä osa-
alue seuran toiminnasta. Seura jär-
jestää ruokintapaikkoja eri riista-
lajeille, myöskin vesilintujen pesä-
pönttöjä on alueen järville ja lam-
piloille tehty kymmeniä. Pesäpön-
töillä on pystytty turvaamaan hyvä 
vesilintukanta alueella. Pienpeto-
pyynti on tärkeä osa seuran jäsen-
ten riistahoitotyötä.
 Seuran jäsenet osallistuvat myös 
Savonrannan alueella tapahtuvaan 
karhun ja ilveksen metsästykseen 
vuosittain. Tänä syksynä kaadettiin 
seuran alueella karhukin.

Syksyinen hirvenmetsästys on 
yksi tärkeimmistä tapahtumista. 
Seuran jäsenet kokoontuvat ympäri 

Leivolan Erä hoitaa Leivolan Erä hoitaa 
riistanhoitoa alueellaanriistanhoitoa alueellaan

maata viikonloppuisin yhteisen asi-
an vuoksi, jotta hirvikanta saadaan 
pidettyä alueellamme sopivan suu-
ruisena. Yhteiset kokoontumiset 
ovat myös tärkeä sosiaalinen tapah-
tuma metsästyksen ohella. 
 Hirvenmetsästys on kokenut 
myös muutoksia kuluneina vuo-
sikymmeninä. Vielä kymmeni-
sen vuotta sitten aamuisin kokoon-
tui lukuisia kyläläisiä ja seuran jä-
senten perheenjäseniä hirvimetsäl-
le, kun metsästys tapahtui ajoketju-
metsästyksenä. Nykyisin seuramme 
hirvenmetsästys tapahtuu koirien 
avulla. Kaikki asiat kehittyvät, tek-
niikka luo uusia mahdollisuuksia, 
mutta monesti aamun nokipannu-
kahveilla muistellaan ”vanhoja hy-
viä aikoja”. 

Leivolan Erä ry. perustettiin ke-
väällä 1993 ja seuraan kuuluu tällä 
hetkellä 14 jäsentä. Osa jäsenistä on 
paikkakuntalaisia ja osa asuu ympä-
ri maata, mutta kaikilla on kuiten-
kin juuret juotavat tänne Savonran-
taan.
 Leivolan Erän juuret juotavat 
kuusikymmentäluvulle, jolloin Lei-

volan Helvetissä hirvenmetsästystä 
harjoitettiin Kasper Käyhkön hirvi-
seurueen alaisuudessa. Silloin hir-
viä oli vähemmän ja alueella ei ol-
lut kattavaa metsäautotie verkos-
toa. Siirtymät paikasta toiseen teh-
tiin kävellen ja varmasti monta ker-
taa oli melkoinen työ saada kaadet-
tu hirvi paloittelupaikalle Kasperin 
riiheen.
 Nykyisin seuralla on ajanmukai-
nen nylkykatos kylmähuoneineen 
puheenjohtajamme Ossi Räsäsen 
pihapiirissä ja alueella on hyvä met-
säautotieverkosto, jolloin siirty-
mät alueelta toiselle sujuvat nopeas-
ti ja helposti. Aamuisin kokoonnu-
taan laavulle ja metsästyspäivä aloi-
tetaan aina yhteisellä tapaamisella 
nokipannukahvien äärellä.

Kari Jääskeläinen
Leivolan Erän sihteeri
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Kun katsoo ikkunasta ulos, näkee jo 
kylmyyden, vaikka on sisällä lämpi-
mässä. Muutama päivä sitten oli jo tal-
viset tunnelmat, kun lämpötila kävi 
hieman pakkasen puolella. Suomessa 
on – toistaiseksi ainakin – neljä vuo-
denaikaa. Ne on jaettu kevääseen, ke-
sään, syksyyn ja talveen. Mielenkiin-
toista on, että vuosikulku ei mene yks 
yhteen näiden vuodenaikojen kanssa. 
Ensimmäinen tammikuuta ei ole en-
simmäinen kevään päivä, ei myöskään 
kesän, syksyn tai talven ensimmäinen 
päivä. 
 Vuosi alkaa ikään kuin keskellä 
vuodenaikojen kulkua. Uusi vuosi al-
kaa, kun Savonrannalla eletään kes-
kellä lunta ja jäätä. Uusi vuosi loppuu 
myös keskellä lunta ja jäätä. Juhlimme 
siis joulua ja uutta vuotta talven pime-
yden keskellä. Olemme kiitollisia lu-
mesta, joka antaa valoa pimeänä talvi-
yönä. Sytytämme kynttilöitä ja valoase-
telmia, koristamme joulukuusta.
 Tämä on siis suomalainen vuosi. 
Vuoden keskellä on siis – ikään kuin 
kohokohtana – kevään loppu ja kesä 
kokonaisuudessaan.
 Sitten on olemassa vielä kirkkovuo-
si. Sekään ei mene yks yhteen – ei vuo-
denaikojen eikä vuoden kulun kanssa. 
Kirkkovuosi alkaa ensimmäisestä ad-
ventista, joka ajoittuu marraskuun lop-
puun tai joulukuun alkuun. Se elää siis 
– voisiko sanoa – omaa elämää. Se py-
hittää vuoden, koska Jumala on säätä-

Adventti keskellä talvea 

nyt tämän kirkkovuoden. Näin voim-
me luterilaisina kristittyinä uskoa. 
 Vaikka kirkkoväki on määrännyt 
kirkkovuoden kulun, voimme uskoa, 
että tämän järjestyksen on innoittanut 
Jumalan Pyhä Henki. Järjestys voisi 
toki olla erilainen, mutta miksi muut-
taa sellaista, mikä kattaa kaiken olen-
naisen. 
 Kirkkovuonna käsitellään koko Raa-
mattua pähkinäkuoressa. Samalla käy-
dään koko Jumalan pelastushistoria 
läpi. Ja samalla – kaikkein tärkeimpänä 
– nämä kirkkovuoden eri jaksot kerto-
vat meille Jeesuksesta. Kirkkovuonna 
käymme läpi Jeesuksen elämää ja tu-
tustumme sen ja hänen kirkkonsa eri 
vaiheisiin.

 Mielestäni se, että kirkkovuosi elää 
omaa elämäänsä, on vain hyvä asia. 
Vaikka sen kulku on sijoitettu ulkoises-
ti vuoden kulkuun yhtä pitkänä ajan-
jaksona, mutta lomittain, on sen ase-
ma silti erityinen. Kristillinen sanoma 
on ilmoitettu ajan keskellä ja se arvos-
taa aikaa. 
 Aika on lahja ihmiselle. Aika kertoo 
meille siitä, että me myös elämme, kos-
ka pystymme mittaamaan elämäämme 
ajallisesti. Elämä on siis Jumalan lahja 
meille. 
 Mutta ikuisuuden näkökulma, niin 
ikuisen elämän kuin ikuisen rakkau-
den näkökulma on kristillisyyden luo-
vuttamaton perintö. Ikuisuuden sano-
ma loistaa kuin valo ajan ja rajallisuu-
den keskellä. 
 Ei ole siis sattumaa, että juhlimme 
adventtia ja joulua keskellä pimeyt-
tä. Jeesus-lapsen syntymä tähän ajalli-
seen maailmaan on puhutteleva viesti 
Jumalalta. Joulu on valon juhla. Se ker-
too meille pelastuksesta, jonka Jumala 
on meille valmistanut. Hän syntyi itse 
Jeesuksena ja Jeesuksessa maan pääl-
le tuomaan meille lohdutusta ja toivoa.
Hyvää joulua sinulle, rakas Savonran-
talaisen lukija!

Henrik Koponen
Kirjoittaja on Savonrannan pappi
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KULJETUS ESKO MAKKONEN OYKULJETUS ESKO MAKKONEN OY
Puutikkoniementie 57, 58300 SAVONRANTAPuutikkoniementie 57, 58300 SAVONRANTA

Puh. 040 583 6989Puh. 040 583 6989

H

yvää joulua

H

yvää joulua Hoivakoti 
Koivula
Säimenentie 654, Savonlinna
050 432 5326  |  www.esperi.fi

Säimenentie 654
Savonlinna
050 432 5326
hoitaja 1: 
050 475 4153
hoitaja 2: 
050 475 4168
www.esperi.fi

Hoivakoti Koivula

Hyvää joulua!

Ota yhteyttä: 040 358 4557 
www.metsapalvelukonttinen.fi

Hyvää Joulua!
Rauhaisaa
Joulua!

Mökkitalkkarit Marko ja Marja

Mökkitalkkarit 
Marko ja Marja
puh.040-5546688
marjajamarko@hotmail.com

toivottavat

Savonrannan Toimintakeskus ry
Osuuskunta Savonrannan SaVuKo

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta
Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta
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Joulun ajan tapahtumiaJoulun ajan tapahtumia
JOULUKUU
To 2.12. klo 18 
Joulun taikaa konsertti kirkossa, Pappilantie 24. 
Seeli Toivio, sello ja laulu, avust. Pia Rask. Ohjelma 15 
euroa.
järj. Savonrannan kirkkopiiri

Pe 3.12. klo 10 – 13
Joulupuuro tarjoilu Vuokalan myllyssä, Lamminniementie 6.
järj. Savonrannan Kädentaitajat ry.

Su 5.12. klo 15
Yhteinen pikkujoulu Rönkkötalossa, Rönkönvaarantie 
801.
Tarjolla joulupuuro ja kahvit sekä ohjelmaa.
Järj. Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry. 

Ma 6.12.  klo 10
Itsenäisyyspäivän messu kirkossa, Pappilantie 24, 
seppelten lasku hautausmaalla klo 11, kahvit seurakun-
takodilla klo 11.30, Pappilantie 17.
järj. Savonrannan kirkkopiiri

Pe 10.12. klo 10-13
Glögitarjoilupäivä Mhy-toimistolla, Kolmitähkäntie 13.
järj. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo 

La 11.12. klo 9-13
Joulumyyjäiset Sampolassa, Monninsaarentie 1A. 
Paikkamaksu myyjäisiin on 15 €/pöytä. Myyntipöytiä voi 
kysyä puh. 040 521 0136/Raija Heikkilä.
järj. Lions Club Savonranta

Su 12.12. klo 15 
Kauneimmat joululaulut Rönkkötalolla, Rönkönvaarantie 
801.
järj. Savonrannan kirkkopiiri, Rönkönvaara-Lapinlahti Ky-
läyhdistys ry.

Su 12.12. klo 18 
Kauneimmat joululaulut kirkossa, Pappilantie 24.
järj. Savonrannan kirkkopiiri

Pe 17.12. klo 10 - 17
joulumarkkinat srk-kodin pihalla ja salissa, Pappilantie 17. 
Tapahtumia koko päivän ajan.
järj. Savonlinnan seurakunnan Savonrannan kirkkopiiri ja 
sen yhteistyötahot

Pe 17.12. koko päivä
Heijastinkuusi mhy:n toimiston edustalla, Kolmitähkäntie 
13. Siitä saa hakea oman heijastimen.
järj. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

Su 19.12. klo 15
Pikkujoulu Savonranta-talossa, Lamminiementie 3.
Joulupuuro, glögi ja piparit, pukki vierailee, arpajaiset
järj. Savonranta-seura ry.

Ke 22.12. klo 18 
Kauneimmat joululaulut Kokkolahden kodalla, Orinie-
mentie 214.
järj. Savonrannan kirkkopiiri

Pe 24.12. klo 15 
Jouluaaton hartaus kappelissa, Rauhantie 24.
Yhteislaulu Elsa Koposen haudalla hartauksen jälkeen 
”Tuikkikaa oi jouluntähtöset”
järj. Savonlinnan seurakunta, Lions Club Savonranta

La 25.12. klo 9 
Joulukirkko kirkossa, Pappilantie 24.
järj. Savonlinnan seurakunta

Pe 31.12. klo 23 
Uudenvuoden yön messu kirkossa, Pappilantie 24.
järj. Savonlinnan seurakunta

Huomioikaa mahdolliset alueelliset rajoitukset tapahtu-
miin osallistuessa!

Savonlinnan kaupungin Savonlinnan kaupungin 
palveluja Savonrannallapalveluja Savonrannalla

Savonrannan Asiointipisteen palvelut
Kangastie 3, avoinna arkisin ma–pe klo 9–15 
puh. 044 417 4050

• neuvonta, lomakejakelu ja hakemusten vastaanotto
• valokopiointi-, skannaus- sekä laminointipalvelu
• palvelupisteestä voi ostaa Savonranta-karttoja ja   
 -kortteja sekä Savonranta-historiakirjoja
• veneiden laituripaikka- ja maihinvetopaikkavaraukset
 (vuosivuokraus) puh. 044 417 4050
• kuntosalin vuokraus
• tenniskentän vuokraus SALE kaupan kassalta
• asiakaspalvelupääte

 
Valtion hallinnon palveluja 
Savonrannan Asiointipisteessä

• Kelan palveluja • Verotoimiston palveluja
•  Digi- ja väestötietoviraston palveluja 
 Hakemusten vastaanotto (Veroilmoituksia ei voi jättää  
 Asiointipisteeseen.) 
•  Lomakepalvelu •  Etäpalvelumahdollisuus   
   ko. palveluihin ajanvarauksella.

Asiointipisteen ja kirjaston asiakaspääte

Kirjasto Kangastie 3
avoinna ma 10–15, ti 14–18, ke 10–15, to 14–19.
Itsepalvelu ma ja ke 9–10, ti ja to 9–14, pe 9–15.
Kirjastovirkailija Arja Pesonen, puh. 044 417 4437, 
s-posti: arja.pesonen@savonlinna.fi

Kirjaston asiakaspalvelu on suljettu ajalla 27.12.–31.12. 
2021 ja kirjasto on avoinna tuolloin itsepalveluaikana 9–15

Savonrannan kirjastosta voit lainata
• aikuisten kertomakirjallisuutta
• tietokirjallisuutta • lasten- ja nuortenkirjoja
• satu- ja kuvakirjoja • sarjakuvia
• aikakauslehtiä • isotekstisiä kirjoja
• selkokirjoja  • cd-levyjä ja äänikirjoja
• videoita ja dvd-tallenteita
• Jos etsimäsi aineisto on lainassa, voit jättää siitä vara-

uksen.
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Savonrannan terveysasema
Terveysasema toimii Vanhainkoti Päivärinteellä, Lam-
minniementie 7

Kolmannet koronarokotukset (toki mahdollisuus myös 
tulla ensimmäiselle tai toiselle annokselle) ovat alkaneet 
23.11.2021. Loppuvuodelle on varattuna rokotuspäiviksi 
myös 14.12., 16.12. ja 21.12. Vuoden 2022 alkuun tu-
lossa lisäpäiviä!

Ajanvaraus suoraan meiltä tai p. 015 527 7187/044 417 
3698 klo 8–15.30, pe klo 8–14.

Huom! Rokotuksille voi tulla myös ilman ajanvarausta 
ko. päivinä, mikäli toisesta rokotuksesta aikaa vähintään 
6 kk.

Myös influenssarokotukset ovat alkaneet, walk-n 19.11. 
klo 8–14. AIkoja toki voi myös varata yllä olevista nume-
roista. Mukavaa syksyn jatkoa!

Terveysasema on suljettuna ajalla 23.12.2021–2.1.2022.

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTOT

Terveysasemien vastaanotoilla hoidetaan lievempiä, 
kiireettömiä vaivoja ja pitkäaikaissairauksia. Ota yhteyttä 
puhelimitse. Puhelimessa arvioidaan hoidontarve ja an-
netaan kotihoito-ohjeita sekä ohjataan tarvittaessa am-
mattilaisen vastaanotolle. Hoitaja-ajan voit varata myös 
verkossa.

Mikäli epäilet oloasi, käy Omaolo.fi sivulla, jossa on 
korona-, virtsatieinfektio, seksitautien, tuki- ja liikunta-

• Voit tilata kaukolainaksi aineistoa, jota kirjastossa ei 
ole. Kaukolainojen laina-ajat ja maksut määräytyvät lä-
hettäjäkirjaston sääntöjen mukaan.

• Kirjastossa on kopiokone ja tietokone Internet-yhteyksin.
• Savonlinnan kaupungin kirjastoverkostoon kuuluvat 

lähes kaikki Etelä-Savon kirjastot mukaan lukien nel-
jä Savonlinnan kirjastoa: pääkirjasto Joeli, Kerimäen, 
Punkaharjun ja Savonrannan kirjastot sekä kirjastoauto 
Käkriäinen. Lumme-verkkokirjastossa on mm. mahdol-
lisuus ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta, tehdä han-
kintaehdotuksia sekä omia tai julkisia kirjalistoja. 

Kulttuuriasiat
Kulttuurituottaja Elina Kosonen, puh. 044 417 5444, 
s-posti: elina.kosonen@savonlinna.fi tai kulttuuritoimen-
johtaja Outi Rantasuo, puh. 044 417 4400, 
outi.rantasuo@savonlinna.fi

Kolovesiopastaulu
Vuokalan myllyn käsityömyymälä, Lamminniementie 6, 
puh. 044 990 1357, kadentaitajat@gmail.com

Vapaa-aikatoimi
vapaa-aikapäällikkö, puh. 044 417 4221, 
simo.raty@savonlinna.fi

Rakennustarkastukset
tarkastusinsinööri Raimo Biggs ajanvarauksella, 
puh. 044 417 4691, raimo.biggs@savonlinna.fi

Palotarkastus, tiedotus, valistus  puh. 020 133 4463

Yleinen hätänumero / Palohälytys 112

elinsairaiden oma-arvio (sähköinen palvelu), jota kautta 
ammattilainen ottaa sinuun yhteyttä.

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus
ma–pe klo 8–15.30  p. 015 527 7112

Käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Sähköinen ajanvaraus hoitajalle: hyvis.fi

Ovet avoinna
ma, ti ja to klo 7.30–15, ke 7–15, pe ja arkipyhäaatot 
7.30–14

LABORATORIO
keskiviikkoisin klo 7–10:30 vain ajanvarauksella

AJANVARAUS
Sähköinen ajanvaraus omahyvis.fi-asiointipalvelussa

Ajanvaraus puhelimitse
015 527 7112 arkisin klo 8–15.30

RÖNTGEN
Terveysasemilla ei ole omaa röntgeniä. Sosterin röntgen-
palvelut ovat ainoastaan Savonlinnan keskussairaalassa:

HAMMASHOITO
Savonrantalaiset voivat valita käyttävätkö Kerimäen ham-
mashoitolan vai muiden hammashoitoloiden palveluita.

KESKITETTY AJANVARAUS
puh. 015 527 7114
arkisin klo 8–14.30

Käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Kaikki hammashuollon ajanvaraukset näkyvät myös 
sähköisesti www.hyvis.fi-palvelusta.
Alle 10-vuotiaiden huoltaja voi siirtää lapsen suuhygie-
nistille kutsulla tullutta ajanvarausta netissä.

NEUVOLA
KESKITETTY AJANVARAUS
puh. 015 527 7187  ma–pe klo 8–15

Käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

TERVEYSASEMAN PALVELUT
Diabeteshoitaja
Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola
Hoitajan vastaanotto
Kotihoito
Laboratorio
Lääkärin vastaanotto
Lastenneuvola
Mielenterveysvastaanotto
Muistihoitaja
Neuvola

Kotihoito 
Päivärinne, Lamminniementie 7, 58300 Savonranta
Palvelupäällikkö Jaana Sairanen puh. 044 417 2229 
Vastaava sairaanhoitaja (yhteinen kotihoito ja Päivärin-
ne) puh. 044 4172139
Muistihoitaja puh. 044 417 2235
Kotiutushoitaja puh. 044 417 2223 

Vanhainkoti Päivärinne 
Lamminniementie 7
Vanhainkodin palvelupäällikkö Jaana Sairanen 
puh.  044 417 2229 
Hoitajat puh. 044 417 2227
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Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys 
toivottaa 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuottaHyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Savonrannan syksyn kumppanuus-
pöydässä kuultiin ainakin kaupungin-
johtaja Janne Laineen suusta, että Da-
rekonin tehtaan siirto Savonrannalta 
kaupunkikeskustaan oli ikävä asia Sa-
vonrannalle. Samassa yhteydessä hän 
kertoi, että neuvotteluja sen vuokraa-
miseksi on tehty. 
 – Vireyttä Darekonin hallin vuok-
raamiseksi on jälleen kerran olemassa, 
toivottavasti se saadaan maaliin, tote-
si Laine.
 Kaupungin elinkeinojaos on mää-
rännyt hallille minimihinnan, mutta 
rakennuksessa pitää ensi tehdä joitain 
muutoksia.

Laine totesi esityksessään Savonlin-
nan olevan maaseutukaupunki, jos-
sa asutusta on myös kaupunkikeskuk-

Darekonin hallin vuokrausneuvottelut   ja toimimattomat puhelinyhteydet Darekonin hallin vuokrausneuvottelut   ja toimimattomat puhelinyhteydet 
puhuttivatpuhuttivat

sen ja maaseututaajamien ulkopuolel-
la. Hän oli hyvillään maatilojen luku-
määrän kehityksen vakiintumisesta.  
Hänen mukaansa maatilat luovat ym-
pärilleen matkailua ja kakkosasumisen 
kehittymistä. Tähän pitää myös löytyä 
panostuksia, ja siihen kytkeytyy myös 
metsätalous.
 Laine totesi myös Savonlinnan säh-
köverkon kaapeloinnin edistymisen, 
jossa samalla kaapeloitiin myös valo-
kuitua. Esimerkiksi myrskyllä pysty-
tään entistä nopeammin reagoimaan 
sähkökatkoksiin ja vähentämään aika-
viivettä.
 – Tiedon valtatiet ovat tulevaisuu-
dessa jopa tärkeämpiä kuin fyysiset 
tiet. Digitaalinen saavutettavuus on 
etätyön lisääntyessä iso mahdollisuus 
Savonrannalle, sanoi Laine.

 Paikallisesti todettiin internetin va-
lokuidun ja sen liittymän korkean hin-
nan nousseen monelle paikkakuntalai-
selle esteeksi sen hankintaan. Mobiili-
verkon varassa internetissä surffaile-
va on kesän aikana todennut usein ka-
pasiteetin riittämättömyyden ja toimi-
mattomuuden useissa paikkakunnan 
paikoissa erityisesti kirkonkylän poh-
joispuolella.
 Juha-Pekka Hämäläinen arvoste-
li puhelinoperaattoria, joka ei tiedota 
puhelinliikenteen keskeytyksestä asi-
akkailleen. Kuituverkon hän totesi ole-
van luotettava internet-yhteyden yllä-
pitäjä. 
 Myös Kari Jääskeläinen totesi, että 
kesän aikana pelastustoimelle ei ole vä-
littynyt hälytysviestejä läpi tietoliiken-
neverkossa eikä tekstiviestinä puheli-

Ns. Darekonin hallin vuokrausehdoista neuvotellaan.
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Niityllä lunta, 
hiljaiset kadut. 
Taakse jo jäänyt 
syksyn lohduttomuus. 

Rauhallista Joulua 
Anne Käyhkö perheineen

Darekonin hallin vuokrausneuvottelut   ja toimimattomat puhelinyhteydet Darekonin hallin vuokrausneuvottelut   ja toimimattomat puhelinyhteydet 
puhuttivatpuhuttivat

messa. Linkkiasemia on korjattu lii-
an pitkään. Paikalla olijoille kiiri tietoa 
myös siitä etteivät kaikki päässeet ky-
seisenä iltana seuraamaan etätapahtu-
maa huonon yhteyden vuoksi.  
 Laine kehotti antamaan suoraan 
asiakaspalautetta mitättömästä palve-
lusta. Jyrki Jääskeläinen linkittikin häi-
riötilanteen seuraamiseen linkin suo-
raan operaattorin sivuille.

Koulun liikuntasalin vuokraushin-
taan saatiin kohtuullisuutta. Aiemmin 
järjestöjen tuntivuokra on ollut 37 eu-
roa, mutta kumppanuuspöydässä tie-
dotettiin, että se on 9,30 € ilman ar-
vonlisäveroa. Varaaminen tapahtuu 
koulun johtajaopettaja Kaisu Ingetin 
kautta. Kaupungin kotisivulla entinen 
korkeampi hinta edelleen on, kannat-
taa siis kysyä suoraan johtajaopettajal-
ta mahdollisuutta liikuntasalin vuok-
raamiseksi.
 Lisäksi kumppanuuspöydässä toi-
vottiin julkista liikenneyhteyttä myös 
Savonrantaan päin, jonne ei pääse nyt 
päivävierailulle julkisilla mitenkään.
Etukäteen kuntalaisilta tulleissa esi-
tyksissä toivottiin Savonrannan toril-
le uusia toripöytiä ja ratkaisua vapaa-
ajan ohjaajan puutteeseen. Palautet-
ta annettiin myös huonosta kaupungin 
kiinteistöjen hoidosta. Vaikka asiasta 
on annettu palautetta kaupungin ko-

tisivujen palautekohdan kautta, johon 
on vastattu että viesti on luettu, asialle 
ei ole tehty mitään. Läsnä ollut tekni-
nen johtaja Kari Tikkanen lupasi hoi-
taa asian kuntoon. 
 Kaupungin ylläpitämien teiden ja 
katujen ylläpitoon ja pieneen korjaa-
miseen toivottiin löytyvän määrära-
hoja. Laine lämpeni ajatukselle, jonka 
mukaan korjausmäärärahoja ei koh-
dennettaisi pelkkien liikennemäärien 
mukaan, vaan otettaisiin kaupungin 
eri osien olot tasapuolisemmin huo-
mioon.
 Kirkonkylän yleisilmeen siistinä pi-
dosta kiiteltiin kaupunkia. Kotisatama-
kin on niitetty kerran kesässä.

Savonrannan taajaman kehittämis-
suunnitelmaa esitellyt yrityspalvelu-
päällikkö Juha Turtiainen uskoi, että 
idylliset järvenrantakylät luonnon kes-
kellä tulevat entistä houkuttelevim-
miksi. Halvat asumiskulut pitää kään-
tää valtiksi.
 – Nyt kannattaa panostaa viestin-
tään ja Savonrannan tarinan kertomi-
seen. Se voi tässä ajassa osua moneen.
Täällä on usein paremmat lähipalve-
lut kuin Helsingin korkeiden asumis-
kustannusten kaupunginosissa. Yhte-
nä onnistuneena esimerkkinä Turtiai-
nen mainitsi Savonranta-talon.

 – Entisestä hammaslääkärin huo-
neesta voi nyt ostaa omenamehua ja ta-
lon käytävällä kävelee vastaan tyytyväi-
nen etätyöläinen. Hyvät verkkoyhtey-
det pitää olla kunnossa, tänä päivänä ei 
ole varaa olla huonojen verkkoyhteyk-
sien varassa, hän huomautti.
 Savonrannan tarinoista Jaana Tyr-
mi  nosti esille Paasveden valot -ilmi-
ön, joka hakee vertaistaan Suomessa.
 –  Paasveden valot voisi olla matkai-
lun kärkenä koko Savonlinnassa. Mys-
teerin kiehtovuutta lisää se, että valojen 
syntyä ei ole ratkaistu. Hyödyntämiseen 
tarvitaan kuitenkin kaupungin konk-
reettista apua ja rahaa, peräsi Tyrmi.

Kaupungin kumppanuuspöytä savon-
rantalaisille pidettiin syyskuun lopul-
la etäyhteydellä kuten keväälläkin. Nyt 
osallistujia varsinaiseen keskusteluun 
oli 16 henkilöä, kun keväällä heitä oli 
ollut kymmenen enemmän. Toisaalta 
facebookin kautta tavoitettiin yhteen-
sä 176 henkilöä pöydästä tehdyn muis-
tion mukaan.
 Savonrannan kumppanuuspöytään 
osallistuivat kaupunginjohtaja Janne 
Laine, elinkeinojohtaja Jarmo Häkki-
nen, tekninen johtaja Kari Tikkanen 
sekä yrityspalvelupäällikkö Juha Tur-
tiainen. Puheenjohtajana toimi Hannu 
Karvinen.
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Savonranta-Seura huomioitiin sen 
tekemän kotiseututyön vuoksi. Seu-
ra sai uutta tuulta purjeisiinsa, kun se 
hankki savonrantalaisille yhteisen toi-
minta- ja kokoontumistilan entiselle 
terveysasemalle.
 Savonlinnan kylät ry. on jo kolmena 
peräkkäisenä vuonna halunnut muis-
taa kaupungin eri alueilla toimivia ky-
läaktiiveja. Tänä syksynä savonranta-
laista aktiivisuutta huomioitiin kah-
deksan muun aktiivisuustunnustuksen 
saanen ohessa. 

Kyläkaalassa Kerimäellä palkittiin 
lokakuun viimeisenä perjantaina nyt 
kolmannen kerran henkilöitä tai ta-
hoja, jotka ovat edistäneet tai edistävät 
yhteisöllistä aktiivisuutta. Palkittavia 
oli tällä kertaa kahdeksan, ja he edusta-
vat hyvin erityyppistä yhteisöllistä toi-
mintaa eri puolilla Savonlinnaa.
 Savonranta-seuran perusteluissa to-
dettiin, että sen toiminnallinen aktii-
visuus lisääntyi huomattavasti sen jäl-
keen, kun se osti Savonlinnan kaupun-
gilta keskellä kirkonkylää sijaitsevan 
entisen terveysaseman. Rakennus oli 
ollut tyhjillään muutaman vuoden ajan 
odottaen uutta toimintaa.
 Seuran puheenjohtajana muutaman 
vuoden toiminut Matti-Pekka Parkki-
nen on tyytyväinen, että entisten aktii-
vien rinnalle on saatu uusia kotiseutu-
työstä kiinnostuneita henkilöitä. 
 – Terveystalon kohtaloa oli muu-
tenkin pohdittu jo pitkään ja lopulta 

Savonranta-Seura   huomioitiin KyläkaalassaSavonranta-Seura   huomioitiin Kyläkaalassa

Savonranta-Seura ry huomioitiin Kyläkaala-tapahtumassa, jossa muistettiin ansi-
oituneita kylätoimijoita ja tahoja. Matti-Pekka Parkkinen ja Jaana Tyrmi ottivat 
vastaan Savonranta-seuran tunnustuksen.
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Savonranta-Seura   huomioitiin KyläkaalassaSavonranta-Seura   huomioitiin Kyläkaalassa

Savonranta seuran lisäksi tapahtumassa huomioitiin myös paikalla olleet Savonlin-
na Pride -toiminta, Aino Kortelainen Laitaatsillan Kyläyhdistyksestä, Maire Hämä-
läinen Kerimäki-seurasta, Herajärven vesijuoksijat Niittylahdesta sekä Olli Loikka-
nen Haukiniemen Hakasta.

Kaikille tunnustuksena jaetun muisto-
laatan pohjan on toteuttanut Polarsto-
ne Oy savonrantalaisesta vuolukivestä.

päädyttiin hankkimaan se Savonranta-
seuralle.

Taloa on nyt kunnostettu. Muun mu-
assa katto on korjattu ja hankittu il-
malämpöpumput sekä rakennettu me-
huasemalle oma sisäänkäynti. Me-
huaseman toiminnasta on tullut seu-
ran taloudellinen selkärankana.
 Talossa on lisäksi myös näyttelytoi-
mintaa, näyttelykahvio ja etätyöpiste 
valokuituyhteydellä. Kokoustila on jär-
jestöjen käytettävissä.
 – Se, että joku juttu lähtee lentoon, 
ei ole yhdestä tai kahdesta ihmisestä 
kiinni. Tarvitaan  muutamia ”hulluja”, 
jolla on palavaa intoa ja kotiseutuhen-
keä, ja innostus tarttuu muihinkin. Sii-

tä seuratoiminnassa monesti on kysy-
mys, kertoo Parkkinen.
 Jaana Tyrmi oli Kyläkaalassa Park-
kisen ohessa noutamassa seuran saa-
maa tunnustusta. Hän on tehnyt pal-
jon hyvää työtä Savonranta-talon si-
sustuksen ja toimivuuden eteen. Isom-
malla joukolla on taloon saatu kehi-
tettyä monenlaista toimintaa. Parkki-
nen toivottaakin kaikki kiinnostuneet 
mukaan seuran toimintaan, jokainen 
omalla luontaisella panoksellaan.
 – Kaikki työ on yhtä tärkeää. Täl-
lä kertaa erityiskiitos menee kaikille 
omenien lahjoittajille, kerääjille ja me-
huntekijöille.

 Seuralla on myynnissä omenatuo-
remehua ja jouluglögiä, omenahil-
loa, omenasinappia, koivun mahlaa, 
ruisjauhoja ym. Näitä saa Savonran-
ta talon myymälästä soittamalla 0500 
257211/Matti-Pekka Parkkinen tai 
0440 679167/Pekka Lindholm.

Kyläkaala järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2019, jolloin siitä halut-
tiin perinne. Tavoitteena on luoda yh-
teistoimintaa aktiivisten kyläyhdistys-
ten välille. Viime syksynä se järjestet-
tiin koronatilanteen vuoksi verkkota-
pahtumana ja tänä vuonna Kerimäen 
Pääkannassa.
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Turvallisuuden tunteen muodostumi-
nen on hyvin yksilöllistä ja moni meis-
tä varmasti välillä pohtiikin, että mis-
tä turvallisuuden tunne koostuu? Usea 
meistä vastaa tähän kysymykseen, että 
toisista ihmisistä. Siitä, että näkee naa-
purin ikkunasta valot ohi ajettaessa. 
Siitä, että on itse varautunut erilaisiin 
normaalista poikkeaviin tilanteisiin. 
Siitä, että tiedämme, että apua on saa-
tavilla. 

Vaikka maaseutuelämä on ihmisen pa-
rasta aikaa, totuus on se, että asukkai-
den määrä vähenee. Kun väki vähenee 
ja ikääntyy, myös auttajat vähenevät ja 
ikääntyvät. Pitkät välimatkat ja avun 
perille tuleminen huolettavat eritoten 
maaseudulla. Monilla, myös suuril-
la paikkakunnalla on tällä hetkellä pu-
laa pelastajista. Pelastuslaitokset kilpai-
levat työntekijöistä ja perinteisillä so-
pimuspalokuntapaikkakunnilla, kuten 
esimerkiksi Savonrannassa, etsitään 
sopimuspalokuntaan lisää tekijöitä. 

Tekevien ja auttavien käsiparien löy-
tymistä pohditaan myös valtakunnal-
lisella tasolla erilaisten hankkeiden ja 

Teemme turvallisuutta yhdessäTeemme turvallisuutta yhdessä
viranomaisyhteistyön avulla. Pelasta-
jan tehtävä on aina paikkaan sidottua – 
auttamista ei voi tehdä etänä tai hyvin 
pitkien välimatkojen päästä. Haasteen 
ratkaisu loppupelissä jää siis omalle 
paikkakunnalle, meille paikallisille toi-
mijoille. Mitä tehdään, kun väki vähe-
nee ja huoli auttajien määrästä painaa 
päälle?

Joku viisas on joskus sanonut, että kun 
katsoo kauas, näkee paremmin lähel-
le. Tällöin usein näkeekin asioihin use-
ampia ratkaisuja. Löytyisikö ratkaisuja 
siitä, että rohkenisimme ajattelemaan 
uudella tavalla, tai toisin. Tietyt asiat 
kuuluvat edelleen viranomaisille, mut-
ta paikalliset yhteisöt voivat tehdä it-
sekin paljon ja uudistua – me, eri toi-
mijat voimme uudistua yhdessä oman 
paikkakunnan parhaaksi turvallisuutta 
edistäen. Esimerkiksi Lapin maakun-
nassa on tehty tiekartta arjen turvalli-
suudesta. Harvaan asuttuja kyliä löytyy 
meiltäkin, niin kuin Lapista. Tiekartan 
mukaan arjen turvallisuutta tuovat hy-
vinvointi, osallisuus ja laaja kumppa-
nuus. Lappilaiset ovat katsoneet kau-
as ja nähneet, mistä asioista arkielämä 

koostuu sekä tuoneet eri tahot, toimi-
jat ja ihmiset keskustelemaan yhdessä. 
Tätä tiekarttaideaa voi hyvin soveltaa 
myös paikallisella tasolla. Lähes yhtä 
tärkeää, ellei jopa tärkeämpää on pro-
sessi, miten tiekartta tehdään, kuin itse 
lopputulos.  

Uudistuminen vaatiikin yhteistä, kai-
kille avointa keskustelevaa ilmapiiriä ja 
erilaisia mahdollisuuksia keskustelun 
käymiseen. Kukaan ei keksi ratkaisu-
ja yksin, tarvitsemme toisiamme. Kes-
kustelun käynnistämiseen on saatavil-
la tukea ja olemme keskustelussa pelas-
tuslaitoksina mukana, yhtenä paikalli-
sena toimijana ja viranomaisena. Meil-
lä on työkalut ratkaisujen löytymiseen 
ja ehkä jopa ne ratkaisutkin näköpiiris-
sä kumppanuuden ja keskustelun kaut-
ta. Annetaan tilaa erilaisille tekijöil-
le, toimijoille ja opitaan samalla itse-
kin uutta. Avoin ja osallistava keskus-
telu on hyvä aloittaa itse, omalla paik-
kakunnalla.

Mari Voutilainen
Itä-Suomen pelastuslaitosten 
viestintäpäällikkö  
 

Marjo Moilanen
Puh. 044 067 9100

Tmi
Kiti Herranen
Klassinen- ja urheilu-

hieronta, kuumakivihieronta,
jalkahoito sekä ripsien pidennys

Kiti Laamanen
Puh. 044 291 3069

Yläsuluntie 1, 58300 SAVONRANTA

avoinna 
sopimuksen 
mukaan
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Joulumyyjäiset tulevat taasJoulumyyjäiset tulevat taas

Joulumyyjäisissä 2019 päivysti myös joulupukki iloisena myyjien ja asiakkaiden 
kanssa. Tuolloin pukin kainaloon pääsi  tonttu Arja Rantala.

Lions Club Savonranta järjestää jälleen 
joulumyyjäiset. Ne ovat tapahtumatalo 
Sampolassa, Monninsaarentie 1A, lau-
antaina 11. joulukuuta kello 9–13.
 Savonrannan marttayhdistys keittää 
joulupuuron ja myyvät sitä myyjäisissä. 
Leijonat vastaavat torttukahveista. Mo-
lempia voi ostaa kanttiinista.
 Myyntipöydiltä löytyy moninaisia 
herkkuja, käsitöitä, askarteluja pukin-
konttiin. Jo marraskuun alussa myyn-
tipaikan olivat varanneet Savonranta-
Seura ry, Savonrannan Marttayhdistys 
ry, Savonrannan Vanhempainyhdistys 
ry, taiteilija Marja Kardell, Raija Heik-
kilä ja Savonrannan Lions Club ry. Li-
sää myyjiä mahtuu mukaan.
 Paikkamaksu myyjäisiin on 15 eu-
roa per pöytä. Myyntipöytiä voi kysyä 
puh. 040 521 0136 / Raija Heikkilä. Kii-
reetön joulupukki on luvannut vierailla 
myyjäisissä karkkisäkin kanssa.
 – Tervetuloa kaikki myyjäisiin, toi-
vottaa Raija Heikkilä.
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Kulunut kesä oli poikkeuksellisen läm-
min ja kuiva koko maassa, näin myös 
täällä meillä. Tästä johtuen oli poikke-
uksellisen paljon maastopaloja, jotka 
työllistivät myös palokuntaamme kesä-
kuukauksien aikana useita kertoja.
 Palokuntamme osallistui Savonran-
nan alueen lisäksi kauimmillaan Kan-
gaslammilla sattuneen metsäpalon sam-
mutustöihin RPAS- yksiköllä. Yksiköllä 
tuotettiin ilmakuvaa metsäpalon laajuu-
desta ja leviämissuunnista tilannepai-
kan johtajalle. Kuvauskopterilla pysty-
tään nopeasti ja tarkasti tutkimaan pa-
loalue, leviämissuunnat ja paikalle joh-
tavat tiet, sekä vedenottopaikat.
 Kesän ja kuluneen syksyn aikana 
lukuiset liikenneonnettomuudet ovat 
työllistäneet palokuntaa muiden teh-
tävien ohella. Tämä vuosi on ollut to-
della vilkas toimintavuosi, mutta kaik-
ki meille tulleet tehtävät olemme pys-
tyneet hoitamaan. 
 Savonrannan VPK tuottaa myös tur-
vapuhelinpalvelut Savonrannan alueel-
la Sosterin kanssa tehdyn palvelusopi-
muksen mukaisesti.

KYLIEN VARAUTUMINEN 
HÄIRIÖTILANTEISIIN 
-HANKE

Savonrannan VPK:lla on meneillään 
hanke maaseudun kylien, kyläläisten 
ja mökkiläisten turvallisuusosaami-
sen kohentamiseksi sekä varautumisen 

Palokunnan kuulumisiaPalokunnan kuulumisia
edistämiseksi häiriötilanteiden varal-
le. Järjestämme koulutusta kylien toi-
vomusten mukaan mm. ensiaputaito-
ja, sydäniskurin käytön harjoittelua, al-
kusammutuskoulutusta ja laadimme 
kyläturvallisuussuunnitelmia. Hank-
keen toiminta-alueena on koko Piäl-
lysmies Leader alue ja hankeaika jat-
kuu 31.12.2023 saakka.
 Yhteystiedot: arjen.turvaa(a)gmail.
com, p. 0442354150 / Raija Jääskeläi-
nen. Toivomme kylien yhteenottoja 
koulutusten järjestämiseksi haluaman-
ne ajankohtana! 

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Nämä lukuisat palokunnan tehtävät ja se 
tosiasia, että palokuntamme aktiivipo-
rukka on todella pieni, asettaa haastei-
ta, jotta pystymme tuottamaan palvelut 
myös tulevaisuudessa kaikkina vuoro-
kauden aikoina. Etenkin päiväaikaan tu-
levat hälytykset ovat ongelmallisia, koska 
suurin osa palokunnan jäsenistä käy töis-
sä kauempana ja kaikilta työpaikoilta ei 
voi lähteä kesken töiden hälytykselle.
 Tarvitsemme joukkoomme juuri si-
nua, joka voisit aktiivisesti osallistua ja 
sitoutua palokunnan toimintaan. Pereh-
dytämme, koulutamme ja kurssitamme 
sinut tehtäviin. Sinulle on henkilökoh-
taiset suojavarusteet eri tehtäville. Käy-
tössämme on hyvät ajoneuvo- ja vene-
kalustot. Paloasema on siisti ja siinä on 
kaikki tarpeelliset tilat toimintaamme 

varten. Sinulle on järjestetty työterveys-
huolto ja mahdollisuus kouluttautua pe-
lastusalalla niin pitkälle kuin itse halu-
at. Pelastuslaitos maksaa sinulle korva-
uksen tehdystä työstä, osallistumisesta 
koulutukseen ja kurssitukseen.
 Meidän kaikkien tulisi muistaa, että 
olemme kaukana kaikesta ja apua odot-
tavan aika on pitkä. Jos lähin apumme 
eli paikallisen sopimuspalokunnan toi-
minta vaarantuu henkilöstön vähyy-
den vuoksi, apu meille tulee kauempaa. 
Lähin vakinainen palokunta on Savon-
linnassa, 60 km päässä ja ensihoitoyk-
sikkö Kerimäellä 35 km päässä. Pelas-
tustoimi lepää sopimuspalokunnan va-
rassa maaseudulla.
 Jos sinusta tuntuu, että pystyt ja ha-
luat antaa omaa aikaasi toisten autta-
miseen hädän hetkellä, ota rohkeasti 
yhteyttä Savonrannan VPK henkilös-
töön. Kaikille käsipareille löytyy mie-
lekkäitä tehtäviä ja saat aivan varmasti 
kaiken muun lisäksi hyvän mielen tois-
ten auttamisesta. 
 Soita Jyrkille 0500 592567, Karille 
050 5464045 tai Raijalle 044 2354150 
ja kysy lisää sopimuspalokuntatoimin-
nasta!
 Savonrannan VPK toivottaa kaikil-
le savonrantalaisille, täällä lomailevil-
le ja lehden lukijoille hyvää ja turval-
lista joulua.

Kari Jääskeläinen
VPK:n puheenjohtaja
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VIITALAHDEN   VANHASTA METSÄSTÄ VIITALAHDEN   VANHASTA METSÄSTÄ 
LÖYTYY KÄÄPIÄ   JA LAHOPUUTA  LÖYTYY KÄÄPIÄ   JA LAHOPUUTA  

Lehtipuuvaltaista ja lehtomaista metsää, jossa runsaasti vanhoja koivuja.

Muutamia kilometrejä Savonran-
nan taajaman pohjoispuolella sijait-
see pieni mutta mielenkiintoinen van-
ha metsä. Metsä poikkeaa lähistön ta-
lousmetsistä monin tavoin. Puusto on 
eri ikäistä ja puu lajisto on runsas. 
 Metsässä on runsaasti aarnimetsälle 
tyypillisiä piirteitä. Merkille pantavaa on 
vanhojen lehtipuiden runsaus. Varsin-
kin koivua löytyy paljon. Osa koivuista 
on paksuja ja vanhoja, osittain lahonnei-
ta. Koivua on myös runsaasti kaatunee-
na ja sammaloituneena maapuuna.
 On hieno asia, että metsähallitus on 
suojellut tämän hienon metsän. Suu-
rin osa metsää on sekametsää, mutta 
myös puhtaita kuusikoita ja koivikoita-
kin löytyy jonkin verran.

Lehtipuun runsaus kertoo aikoinaan 
itäisessä Suomessa yleisenä esiinty-
neestä metsien ja soidenkin kaskeami-
sesta, eli polttamisesta. Näin raivattiin 
metsiä pelloiksi. Kaskeaminen päättyi 
Suomessa vasta 1900-luvulla, joten he-
leitä kaskikoivikoita löytyy vielä met-
sistä, vaikka lopulta nekin hiljalleen 
kuusettuvat. 
 Muun muassa Pohjanmaalla hakat-
tiin aikoinaan laajoja metsäalueita ter-
vanpolton vuoksi. Tervanpoltto jatkui 
aina 1900-luvulle saakka. Sata vuotta 
on lyhyt aika metsän kehityksessä, ja 
Pohjanmaan metsät eivät ole vieläkään 
täysin toipuneet näistä hakkuista.

Luonnostaan Suomea on peittänyt 
tummanvihreä havumetsien matto, 
pienimuotoisia lehtoalueita lukuun ot-
tamatta. Viitalahden metsä on mielen-
kiintoinen lajistoltaan. Suojelualue si-
jaitsee osittain mäen päällä, jossa on 
paljon kuivan kankaan lajeja, kuten ko-
meita kilpikaarnaisia mäntyjä.

 Lehtomaisilla paikoilla kasvaa run-
saasti muun muassa heinää, saniaisia ja 
sudenmarjoja. Maasto on alueella var-
sin mäkistä ja lähistöllä sijaitsee muun 
muassa Korppivuori ja Pannuvuo-
ri. Viitalahden metsäkin sijaitsee noin 
120 metriä nykyisen merenpinnan ylä-
puolella.
 Vaikka eteläinen Suomi ja myös Sa-
vonranta ovat varsin tasaista maastol-
taan, ovat monet mäet saaneet aikoi-
naan nimen loppuun vuori päätteen. 
Niitä voikin kutsua Suomen mittakaa-
vassa vuoriksi, sillä niin alavaa varsin-
kin eteläinen Suomi on. Maaston matala 
korkokuva on vaikuttanut myös myön-
teisesti ilmastoon, metsien kasvuun ja 
niiden taloudelliseen tuottoonkin.

Vanhat, yli 140-vuotiaat metsät ovat 
käyneet vähiin eteläisessä Suomessa. 

Niitä on enää lähinnä suojelualueilla. 
Vanhat metsät ovat pirstoutuneet ym-
päri Suomea ja monien lajien on vaike-
aa etsiä uusia asunalueita.
 Onneksi Savonrannasta löytyy usei-
ta suojeltuja metsiä, joten eläimillä on 
näin mahdollisuus siirtyä uusille ravin-
to- ja elinalueille. Viitalahden metsä 
on runsaine lahopuineen tärkeä turva-
paikka sadoille, jos ei tuhansille eläin-
lajeille, joista suurin osa on hyönteisiä.
 On monia hyönteislajeja, jotka ei-
vät juuri asetu asumaan kovin nuoriin 
metsiin. Yksi tälläinen on liekohär-
kä, jolle kelpaa tavallisesti vain yli sata 
vuotta vanha metsä.
 Nykyisin olisikin tärkeää myös suo-
jella vanhoja talousmetsiä. Liki sata-
vuotiaassa talousmetsässä esiintyy jo 
runsaasti samoja lajeja kuin vanhassa 
aarnikuusikossa.
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 Yleensä luonnonsuojelualueilla saa 
liikkua jokamiehen oikeuksin muun 
muassa sienestäen ja marjastaen. On 
kuitenkin syytä välttää kaikkea häiriön 
tuottamista kasveille ja eläimille, var-
sinkin lintujen pesintäaikana.

Viitalahden metsässä riittää kuultavaa 
ja nähtävää liki läpi vuoden, mutta pa-
rasta aikaa on alkukesä kun muuttolin-
nut palaavat. Alueella onkin varsin ri-
kas linnusto.

LÖYTYY KÄÄPIÄ   JA LAHOPUUTA  LÖYTYY KÄÄPIÄ   JA LAHOPUUTA  
 Tikkoja metsässä pesii useampaa lajia, 
kuten pohjantikka, käpytikka ja palo-
kärki. Palokärjen pitkää itkevää huutoa 
kuulee läpi vuoden. Viitalahden metsän 
paksuista puista se löytää tarpeeksi pak-
suja puita pesäkolon kovertamiseen. 
 Talousmetsät ovat yleensä liian nuo-
ria palokärjelle. Onnella saattaa kuulla 
myös pohjantikan vaimeaa koputtelua 
lahopuun kylkeen.
 Syksyisin ja talvisin metsän pihlajis-
sa vierailee vieraat Lapista, tilhi ja ta-
viokuurna. Molemmat ovat vähenty-
neet pohjoisessa runsaiden hakkuiden 
seurauksena viimeisten vuosikymme-
nien aikana. Tilhellä on ollut noin joka 
kymmenes vuosi laajempi massava-
ellus, ja lintuja on mennyt joukottain 
aina Keski-Eurooppaan saakka.

Teksti ja kuvat Jarmo VacklinLoppusyksyllä kielossa on kauniin punaiset marjat. Kielo valittiin aikoinaan Ylen 
äänestyksessä Suomen kansalliskukaksi.

Kylminä talvina peippo saapuu met-
sään vielä lumien ollessa maassa. Peip-
po on pajulinnun ohella metsän yleisin 
lintu. Peipon ja pajulinnun yksilömää-
rä on noin puolet koko Suomen linnus-
ton määrästä.



30303030

Savonrantalaisena   Savonlinnassa Savonrantalaisena   Savonlinnassa 
Mistä olet kotoisin? Missä asut? Missä 
vietät lomasi ja nautit vapaistasi? To-
della monelle vastaus tulee helähtäen 
ilosta; Savonranta. Paikkakunta onkin 
suuressa roolissa henkilön identiteet-
tiä. Olemme kuuluneet Savonlinnan 
jo vuodesta 2009 asti ja silti savonran-
talaisuus on meissä syvällä, niin vaki-
tuisilla kuin loma-asukkailla. Uusilla ja 
vanhoilla. 
 Olen 38-vuotias kolmen teini-ikäi-
sen nuoren äiti Rönkönvaarasta, Sa-
vonrannalta. Olen Savonlinnan kau-
punginhallituksen jäsen. Asun ja lo-
mailen täällä, työni ovat omalla paik-
kakunnalla metsäasiantuntijana. Mo-
net ikätoverini ovat lentäneet maail-
malle opintojen ja työn perästä, mut-
ta todella moni heistä saapuu kesäisin 
tänne, kotipuoleen. 
 Savonranta on luonnon keskellä 
omassa hiljaisuudessaan helmi maail-
man menon rinnalla. Oma sokeapis-
teeni. Ajoittain rintaan puhkeaa pieni 
itsekkyys ja halu pitää kaikki tämä rau-
ha itsellä. Tunne, ettei kannata kertoa 
kenellekään tästä piilosta. Taajamassa 
toimii peruspalvelut, asuinkustannuk-
set ovat maamme matalimmalla tasol-
la, lapsille löytyy koulu ja kirjasto, hy-
vät puitteet liikuntaan ulkona ja sisäl-
lä. Harrastusmahdollisuuksiakin on. 
Ehkä ei viikoittaisia jalkapallotreene-
jä ja jääkiekkoa, mutta paljon kaikkea 
muuta. 
 Uutena kaupungin päättäjänä olen 
törmännyt syksyn 2021 aikana usein 
kommentteihin, joissa Savonrantaa, 
kuten muitakin liitoskuntia Kerimä-
keä ja Punkaharjua, edelleen ”puhutel-
laan” kuin ne olisivat erillisiä osia kau-
pungistamme. On totta, ettemme kuu-

Savonrantalaisena   Savonlinnassa 
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lu samaan taajamaan, mutta viimein 
pitää kaikkien myöntää jo se tosiasia, 
että olemme aivan yhtä savonlinnalai-
sia kuin kantakaupunkilaiset ja kivi-
apajalaiset. 
 Kaupungin päätöksenteko on mei-
dän kaikkien yhteisten asioiden hoi-
tamista, ei yksittäisen ihmisen asioi-
den (asioista päättämistä tai ongelmi-
en ratkomista??) päättämistä. Kuiten-
kin on elintärkeää, että kaupunkiam-
me edustaa päättäjiä ympäri pitäjiäm-
me. Kaikilla kuntavaaleihin osallistu-
neilla puolueilla ei ollut aivan kirkkaa-
na mielessä alueellinen tasa-arvoisuus, 
kun luottamuspaikkoja jaettiin. On-
neksi omalla puolueellani se oli yksi 
kärkitavoitteista, heti asiaosaamisen 
jälkeen. Tarvitaan hyviä tyyppejä, asi-
antuntijoita ja kyseenalaistajia. 
 Maakuntaohjelmassa vuosille 2022–
2025 käydään läpi eteläsavolaisia vah-
vuuksia. Sen kärkinä ovat metsä, vesi 
ja ruoka. Osa ohjelmasta on kuin suo-
raan meille savonrantalaisille kirjoitet-
tua. Täällä tarvitaan ammattitaitoa, us-
kallusta kehittyä ja yrittää, sitkeyttä ja 
visiota tulevaisuudesta. Aivan liian vä-
hän arvostamme omaa ympäristöäm-
me ja sen mahdollisuuksia mm. mat-
kailun näkökulmasta. Omalla toimin-
nallani haluan olla varmistamassa met-
siemme kasvukuntoisena säilymisen 

ja kehittymisen, vesiemme puhtauden 
ja kalaisuuden. Haluan varmistua siitä, 
että jatkossakin lapsemme, ja sukupol-
vet heidän jälkeensäkin, voivat nauttia 
puhtaasta ympäristöstä. Sellaisesta, jos-
sa metsäretkellä voi janonsa sammuttaa 
turvallisesti virtaavasta purosta.  
 Koulutuksen tärkeys nousee maa-
kuntaohjelmassa myös esille. Sitä jäin-
kin pohtimaan. Tiedämme, että opis-
kelemaan lähdetään Savonrannan ul-
kopuolelle. Entä, jos kouluttauduttai-
siin sellaisiin ammatteihin ja sellaisil-
le aloille, joihin työllistyisi täällä ko-
tona? Miten voisin palata tänne? Voi-
sinko perustaa yritystoimintaa Savon-
rannalle? Olisiko etätyö minulle mah-
dollisuus? Jokainen ratkaisee tietenkin 
asian omalta kohdaltaan, niin tein mi-
näkin. Opiskelin amk-tutkinnon Joen-
suussa ja palasin kotiin. Erittäin läm-
min suositus. Voi sitä oppia hakea toki 
kauempaakin, vaikka Atlantin toiselta 
puolelta. 
 Savonrannan väkiluku on ollut las-
keva pitkään. Tänä syksynä kouluum-
me on kuitenkin tullut uusia oppilai-
ta paikkakunnan ulkopuolelta. Kolme. 
En ole heistä ketään vielä tavannut, 
mutta olen erityisen onnellinen täs-
tä muutoksesta. Savonlinna oli vuon-
na 2020 muuttovoittokunta. Muistakaa 
tämä. Vaalitaan tätä kehitystä ja muis-

tetaan, että maailmalla on monia, jot-
ka haluaisivat olla savonrantalaisia. Tai 
savonlinnalaisia. Olette kaikki lämpi-
mästi tervetulleita! 
 Vuosi 2021 on ollut itselleni ennen 
kaikkea oppimisen vuosi. (Kunnallis)
Vaalit, äänestystulokset ja niiden tuo-
ma vastuu. Otin vastuun vastaan, kun 
sitä tarjottiin ja teen nyt parhaani yh-
teisten asioidemme eteen. Sunnuntait 
on pyhitetty asioihin perehtymiselle. 
Ja asioita on paljon. Yhdessä ohjaam-
me kaupunkimme suurta laivaa turval-
lisille vesille, muutosten aika on käsillä. 
Ja tulevat aluevaalit ratkaisevat paljon 
hyvinvointialueiden osalta. Töistä sain 
hengähdysvapaata vuodeksi ja opiske-
len parhaillaan erä- ja luonto-oppaak-
si Riveriassa Niittylahdessa, oman lä-
hikaupunkini Joensuun kupeessa. Uu-
det tuulet puhaltavat ja vaikka välillä 
elämäni puun latvus huojuu rajustikin, 
juuret ovat tiukasti Savonrannan mul-
lassa ja kalliossa. Kotona. 

Nautitaan alkavasta talvesta, hiihde-
tään pitkin järvien jääkansia ja met-
siemme kätköjä tutkailemassa. 

Katri Ihalainen
kaupunginhallituksen jäsen
Metsäasiantuntija Mhy Etelä-Savo ry 

Savonrannan kehittämissäätiö 
toivottaa lukijoille

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta

  

KONEURAKOINTI
ARTO PESONEN

SÄIMEN
arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi

www.koneurakointipesonen.fi

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta. 
Hyvää ja rauhallista Joulua, 

onnellista Uutta Vuotta

Arto 
050 581 5292

Kalle 
050 523 7361
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Timo Hyvönen on saapunut kotiinsa 
kirkonkylälle Kerimäen Touhutuvalta. 
Häntä ei tihkuinen vesisade eikä mar-
raskuisen illan mustuus haittaa iltapäi-
väneljän aikaan. Hyvönen kertoo naut-
tivansa elämästään nyt.

Timo Hyvönen   nauttii elämästäTimo Hyvönen   nauttii elämästä

 Päivät täyttyvät sopivasti ohjelmas-
ta, joiden välillä ennättää palautua. Sa-
vonlinnan työllisyyspalveluihin kuulu-
vassa Touhutuvassa Hyvönen kertoo 
käyvänsä kahdesti viikossa keskiviik-
koisin ja perjantaisin. Matkat Kerimä-

elle ja takaisin sujuvat taksilla. Muina 
arkipäivinä hän käy työskentelemäs-
sä paikallisessa ruokakaupassa kolme 
tuntia päivässä hyllyttämässä tavaroita.
Näiden lisäksi hän kertoo kiinnostu-
neena miten Savonranta-seuran jä-

Timo Hyvönen nauttii elämästä.
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senet käyvät kukin vuorollaan hänen 
luonaan kerran viikossa tapaamassa 
häntä. 
 – Heidän kanssaan välillä käydään 
kävelyllä, joskus vain jutellaan. Huo-
menna järjestellään paikkoja Pekan 
kanssa, Timo kertoo innostuneena.

Touhutuvalla pelataan ainakin bin-
goa, jutellaan ja välillä puhdistetaan 
pihdeillä kuparijohtoja Timon mu-
kaan. Siellä myös syödään lounas ja 
juodaan kahvit ennen poislähtöä. Tou-
huissa on mukana enintään 12 henki-
löä ja aina vähintään kaksi ohjaajaa, 
joista toinen on Karvisen Sirpa paikka-
kunnalta.
 Touhutuvalta hän on saanut ystä-
viä. Samoin ruokakaupasta, jossa työs-
kentely on mukavaa. Hänellä on tiet-
tyjä vakituisia jututtajia kaupassa, joi-
den kanssa hassutellaankin ja pidetään 
myös hauskaa.
 Touhutuvan ja kaupassa työsken-
telyn jälkeen muu aika menee hänellä 
harrastuksiin. Naapurissa asuvan Mak-
kosen Ellin luona tulee käytyä kylässä 
aika ajoin. Kotihoito käy kerran päiväs-
sä. 
 Timo harrastaa valo- ja videokuva-
usta, sekä musiikin kuuntelua ja ka-
raokessa laulamista. On mukava käy-
dä lähellä laulamassa karaokea Savon-
ranta talossa. Valo- ja videokuvaami-

seen hänellä on mielestään hyvä kalus-
to, jopa tukivarsi, ettei aina tarvitse kä-
sivaralla kuvata.
 Lahjaksi saamiaan kasetti- ja levy-
kokoelmaa hän ei ole vielä kuunnellut 
läpi. 
 – En heti kuuntele kaikkea, säästän 
vähän myöhemmäksi osan musiikista.

Timon mukaan onneksi korona on 
vähän mennyt ohi, ja nyt uskaltaa al-
kaa käymään tapahtumissa. Koronan 
vuoksi hän ei ole päässyt kuvaamaan 
tanssilavoilla pariin kesään. Korona ei 
ole ollut helppoa aikaa musiikkiväelle.
 – Laulaja Heidi Pakarinen sanoi mi-
nulle, älä sano korona-sanaa, kun haas-
tattelin videolle häntä, Timo kertoo.
 – Onneksi nyt jo vähän helpottaa ja 
uskaltaa paremmin liikkua. 
 Hyvönen muutti muutama vuo-
si Pinkistä nykyiseen rivitalohuoneis-
toon, jossa on kaikki mukavuudet sau-
naa lukuun ottamatta. Timo kehuu 
muuttoa ja muutosta hyväksi. 

Joulua hän kertoo viettävänsä kuten 
ennenkin kotona ollen. Paikkakun-
nan tapahtumiin hän haluaa osallistua. 
Sampolassa pidettävät joulumyyjäiset 
hän kirjoittaa jo kalenteriinsa muistiin 
sekä innostuu Savonranta-seuran jär-
jestämistä pikkujouluista Savonranta 
talolla.

 Jouluaattona käydään haudalla ja 
tietenkin kuunnellaan joulumusiikkia.
 – Laita siihen loppuun , että ”Elämä 
on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa”, ter-
veisin Timo.

Savonlinnan työllisyyspalvelut

Jo 30 vuotta Kerimäellä toiminut Tou-
hutupa kuuluu Savonlinnan työlli-
syyspalveluiden alaisuuteen. Työpajal-
la työskentelee noin 20 asiakasta, joi-
ta tulee mm. paikallisista palvelutalois-
ta ja jopa Savonrannalta asti. Touhu-
tuvalla päiviä vietetään työaskareissa 
sekä jutustellen ja pelejä pelaten. Puu-
verstaasta voi kuulua sahauksen, hion-
nan ja vasaroinnin lisäksi myös koro-
napelin kolinaa ja huudahduksia tuu-
letusten kera, kun taas kutomon puo-
lella kangaspuiden paukuttelun lomas-
sa pelataan Kimbleä hieman rauhal-
lisemmalla otteella. Liikunnanohjaa-
ja ohjaa joka viikkoisen liikuntakerhon 
ja myös Laulunystävät ja seurakunta 
vierailevat säännöllisesti Touhutuval-
la. Touhutuvalla viihdytään; siellä jär-
jestetään mielekästä ja toimintakykyä 
ylläpitävää viriketoimintaa, joka tukee 
asiakasta fyysisesti, psyykkisesti ja so-
siaalisesti.
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www.op.fi/suur-savo

- Teiden auraukset, lanaukset ym. kunnostukset
-  Tienreunojen raivaus energiapuukouralla 
 tai ketjumurskaimella
-  Soraa, multaa, täytemaata
-  Jätevesijärjestelmät ym. kaivinkonetyöt
-  Tonttien raivaus ja risujen/puiden ajoa
-  Mökkitalkkarityöt

Pyyniementie 162
58300 SAVONRANTA

Puh. 0500 192 406, (Miska) 044 241 1745

Polttopuuta
Mökkivuokraus

Pilkekonevuokraus
info@puumaaoy.fi
040-5458317

Vuoden 2022 kalastonhoitomaksu on tullut myyntiin. Sen 
hinta pysyy ennallaan: 45 euroa/kalenterivuosi, 15 euroa / 
seitsemän vuorokautta ja 6 euroa / yksi vuorokausi. Mak-
sun voi ostaa Metsä-hallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupas-
ta, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, R-
kioskista ja muista sopimusmyyntipisteistä.
 Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi 
ostaa myös lahjaksi toiselle henkilölle. Oston yhteydessä tu-
lee ilmoittaa luvanhaltijan nimi, osoite ja  syntymäaika. Lah-
jaksi ostettavan kalastonhoitomaksukuitin mukaan voi vali-
ta korttitervehdyksen Eräluvat.fi palvelusta.
 Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18–64-vuotias 
ja ravustaa tai kalastaa muuten kuin pilkkimällä, onkimalla 
tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa ka-
lastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä vesissä, joissa kalastus-
ta ei ole rajoitettu.
 Metsähallitus kerää ja tilittää maksut maa- ja metsätalous-
ministeriölle. Varoja suunnataan kalavesien hoidon ja käy-
tön suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksen valvon-
taan sekä kalastusharrastuksen edistämiseen ja neuvonta-
palveluihin.

Kalastonhoitomaksu Kalastonhoitomaksu 
20222022
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Sähköurakointi Aki Sairanen
Savonranta     Puh. 0500 917839

aki@sahkotyosavonranta.fi

SÄHKÖTYÖT
Likakaivojen tyhjennykset

lumien  linkous
teiden lanaukset 

ja puunajot traktorilla 
URHO KÄYHKÖ

Hankalahdentie 60, 58300 SAVONRANTA

Puh. 0500 318 842

Vuokrataan
Paljukärry
6–8 hengelle

Arkisin 
 alk.80 € vrk 
Viikonloppuisin
 100 € vrk tai 
koko viikonloppu 
 170 € 
Juhlapyhät ja  
pidemmät  
vuokraukset  
sovitaan erikseen.
Marjo 050 531 0824

RAKENNUSPELTITYÖT
-TIKKAAT JA KATTOTURVATUOTTEET
-KATTOPELLIT JA KATTOREMONTIT

-SADEVESIKOURUT JA TARVIKKEET

Vuokalantie 300
58300 Savonranta
0400 192 159
peltipiste@pp.inet.fi
www.peltipiste.fi

ja

PELTIPISTE TOIMII NYT UPOUUSISSA TOIMITILOISSA, 
HUOMAA MUUTTUNUT KÄYNTIOSOITE!

Savon Piippu Oy

www.savonpiippu.com

NUOHOUSPALVELUA
MYÖS ILMANVAIHTO-

KANAVIEN PUHDISTUKSET,
SÄÄTÖ- JA MITTAUSTYÖT

Ajanvaraukset:
klo 9-14 numeroon 044 517 3010

spostilla: toimisto@savonpiippu.com
https://savonpiippu.com/tilaus

Mikko Käyhkö
Savonranta
Puh. 0440 979 617
kayhko.mikko@gmail.com

SÄHKÖURAKOINTIA

Savonlinna: 
Kerimäentie 4, 58200 KERIMÄKI
puh. 015-541146
kosonen@matka-kosonen.fi

Joensuu: 
Jukolankatu 18, 80160 JOENSUU
puh. 040-5210300
joensuu@matka-kosonen.fi

matka-kosonen.fi



3636

 
 

 44 0543180

Heikki Sairanen 044 504 4075
heikki.sairanen@hemiservice.fi
www.hemiservice.fi


