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Savonrannan 
taksit

Pekka Käyhkö 0400 150114
auto: 1+8 henk. inva-taksi

Jani Sairanen 0500 678315 
auto: 1+4 henk.

Ari Karvinen 044 3077540 
auto: 1+6 henk. tila-auto

Matti-Pekka Parkkinen 0500 257211 
auto: 1+8 esteetön ja 1+4 henk.

Päivystävä taksi 044 5583000 
viikonloppuisin pe-su ja 
ma-pe suoraan taksiyrittäjille.

Kelan sairaskyydit 0800 306600
Kyläkyydit laitakyliltä Savonrannan keskustaan 
ja takaisin tiistaisin ja perjantaisin sekä koulujen 
loma-aikana keskiviikkoisin ja perjantaisin myös  
Kerimäelle ja takaisin.

Tilaukset Jani Sairanen 0500 678315

Puh. 0440 543 181Puh. 0440 543 181
kylapuoti@gmail.comkylapuoti@gmail.com

Puh. 040 676 4888Puh. 040 676 4888
kahvila.sara@gmail.comkahvila.sara@gmail.com
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ma–pe 7–16ma–pe 7–16
la 8–13la 8–13

Lounas klo 11.00 - 14.00

Taloustavaroita, pienrautakauppa,
rakennustarvikkeiden tilausmyynti,

leluja, karkkia, ym.
Matkahuollon palvelut
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Kaikki sukupolvet ovat kukin omana aikanaan ra-
kentaneet maailmanrauhaa. Elin 1970-luvun lap-
sena ja 1980-luvun nuorena ja muistan hyvin tuon 
ajan rauhan kaipuun, jonka pystyi aistimaan eri-
tyisesti silloin kun isovanhemmat kertoivat omista 
evakko- ja sotavuosistaan meille lapsenlapsille, tai 
kun puolalaisella ystävälläni oli vaikeuksia saada vii-
sumia päästäkseen luokseni.
 Jostain syystä kirjeenvaihtokaverini Puolassa ja 
Tšekkoslovakiassa hiljentyivät yhtä aikaa rautaesi-
ripun laskeuduttua ja Berliinin muurin murruttua. 
Hetken aikaa kukaan ei tuntunut tietävän mitä tapah-
tuu, maailma tuntui odottavan jonkin täyttymistä.
 Tänä vuonna tapahtui jotain samaa kuin 1980-lu-
vun lopulla Euroopassa tai reilu 80 vuotta sitten 
meillä Suomessa. 
 Tunsin erittäin suurta pettymystä, miten maail-
manpolitiikka ei edelleenkään pystynyt parempaan, 
miten emme ole oppineet historiasta mitään. Sama 
toistuu jälleen. Itänaapurimme motiivia teoilleen 
voimme vain arvailla. Raja sulkeutui nopeammin 
kuin kukaan osasi ennustaa. 
 Yhtenä helmikuun päivänä olimme uuden ja en-
nustamattoman edessä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 
Uutisointi muuttui korona-aiheesta Ukrainaksi.
 Kun ukrainalainen kansanlaulun sävel slaavilaise-
na kaihomielisenä kuoroesityksenä kuultiin äitien-
päiväkonsertin viimeisenä esityksenä Savonrannan 
seurakuntakodissa, voi aistia yhteenkuuluvuuden ja 
maailmanrauhan kaipuun kaikilla siinä tilassa ole-
villa.
 Maailmanpolitiikan lisäksi katseen voin kään-
tää paikallisiin pieniin tekoihin. Olemme palaamas-
sa koronan jälkeiseen aikaan, ainakin kesätapahtu-
mien määrän kasvuun nähden. Lapinlahden entisen 
kansakoulun oppilaan toivottavat kaikki katsomaan 
muistomerkin paljastusta. Luontomme on täynnä 
ihastuttavia kohteita ja molemmat myllymme kut-
suvat kävijöitä.
 Savonrantalaiset ottivat ukrainalaiset evakot avo-
sylin vastaan. He ovat lisänneet elämää kirkonkyläl-
le ja me kaikki toivomme heille turvallista elämää. 

Rauhallista kesää toivottaen

Anne KäyhköAnne Käyhkö
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Laadukkaat vuolukiviset takat, 
leivinuunit, grillit, liedet ja 

yhdistelmätulisijat
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Kehittäminen on uuden ideoimista, Kehittäminen on uuden ideoimista, 
ratkaisuja ja tekojaratkaisuja ja tekoja

Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys, 
Urheiluseura Rönkönvaaran yritys

Juhannustanssit
la 25.6. klo 20–24 

Rönkön lavalla, Rönkönvaarantie 759
 

Lahti - Karjalainen
puffetti

arpajaiset
kokko klo 22 puottopaikalla

Savonrannan kehittämissäätiön 
säännöissä mainitaan ensimmäisenä, 
että säätiön tarkoitus on savonrantalai-
suuden parantaminen. Mitä savonran-
talaisuus sitten on?  Minulle, joka olen 
muuttanut tänne vasta neljä vuotta sit-
ten, se on näyttäytynyt auttamisen ha-
luna ja yhdessä tekemisenä. 

Savonrannalla on erilaisia yhdistyksiä 
paikan asukaslukuun nähden erittäin 
paljon ja niiden kaikkien tavoitteena 
on auttaa savonrantalaisia. Monet toi-
met, joita Savonrannalla nyt tehdään eri 
yhdistyksissä, yhdistysten yhteistyönä, 
säätiöissä ja hankkeissa tähtäävät niin 
talvehtivien savonrantalaisten kuin ke-
säsavonrantalaistenkin viihtyvyyteen. 

Kesälomilla, ennen muuttoa Savon-
rantaan, kävimme mieheni kanssa 
vuosittain Savonlinnassa. Kun huo-
masimme, että voimme tehdä hyvin-
kin etänä töitä, muutimme välittömästi 
melonta-, marjastus- sienestys-, retkei-
ly- ja hiljentymisparatiisiin Savonran-
nalle. Luonto on voimaannuttanut kii-
reisestä kaupunkielämästä. 

Talvella Savonrannan luonto avautuu 
aivan erilailla ja nykyään onkin vaikea 
sanoa, mikä vuodenaika on Savonran-
nalla paras. Olemme tunteneet itsem-
me onnekkaiksi täällä maalla näiden 
epätavallisten viime vuosien aikana.

Mutta monet muutkin lataa akkujaan 
Saimaalla. Kun savonrantalaisia on tal-
vella noin tuhat, niin kesällä kesäsa-
vonrantalaisten myötä väkimäärä kol-
minkertaistuu. On hieno nähdä kuin-
ka kirkonkylä vilkastuu entisestään ja 
aamutorillakin on jonoksi asti lähiruu-
an ystäviä. 

Näkisimme mielellämme myös sinut, 
kesäasukas savonrantalaisuuden pa-
rantajana. Liittymällä mukaan yhdis-
tystoimintaan voit auttaa, kehittää uu-
sia ideoita ja projekteja, joilla paran-
namme savonrantalaisuutta.

Yhdistyksistä ja Savonrannasta löy-
tyy lisää tietoa uudistetuilla Savonran-

ta.fi-nettisivuilla. Tämäkin kehittämis-
hanke tehtiin yhteistyöllä, jota rahoitti-
vat Savonrannan kehittämissäätiö, Sa-
vonranta-Seura ja Savonrannan lei-
jonat. Jos haluat, että tarjoamasi palve-
lun näkyvyyttä lisätään sivustolla, voit 
laittaa viestiä osoitteeseen savonran-
nan.kehittamissaatio@gmail.com. 

Savonrannan sanomien varhaisempia 
painoksia voi käydä toistaiseksi luke-
massa Savonranta-talon Yliruusin-kir-
jastossa, kunnes saamme ne siirrettyä 
sähköisenä sivustolle. Löydät kirjaston 
osoitteesta Lamminniementie 3.

Säätiön asiamies, rautatieliikenteen 
termiä käyttääkseni, vaihdetaan saat-
taen. Anne Käyhkö suuntaa hiljalleen 
uusiin haasteisiin ja minä jatkan sääti-
ön juoksevien asioiden hoitamista hal-
lituksen päätösten ja hoitokunnan oh-
jeiden mukaan.

Nautitaan yhdessä juhannuksen perin-
teisestä jalkapallopelistä, kesän näyt-
telyistä, tapahtumista, ohjatuista luon-
toretkistä ja käsityökursseista! Kaikis-
ta näistä löytyy tarkempaa tietoa face-
bookista, johon pääset uudistetulta si-
vustolta löytyvästä linkistä.

Kehittämissäätiön asiamies, 
Jaana Tyrmi
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Savonrannan jäähileasema sijaitsee 
Savonrannan kotisatamassa, osoittees-
sa Sahakuja 10. 
 Se on avoinna avovesikaudella ja 
sieltä voi hakea maksua vastaan jäi-
tä auttamaan hellesäiden elintarvik-
keiden säilytyksessä ja erityisesti kalan 
säilyvyyden parantamiseksi.
 Jäähileaseman käytöstä vastaa Sa-
vonrannan kehittämissäätiö. Voittoa 
tavoittelemattomana yhteisönä säätiö 
pyrkii avainten käyttömaksuilla katta-
maan jäähileaseman käyttökulut, joita 
ovat vesi- ja sähkölaskut sekä huolto-
kulut. Kiinteistön omistaa Savonlinnan 
kaupunki. Alueella on kameravalvonta.

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 vuosit-
tain päätettävän hinnaston mukaisen 
maksun. Vuonna 2022 avainmaksut 
ovat 70, 125 ja 200 euroa. 
 Vuoden 2022 avainmaksut on las-
kutettu entisiltä avaintenhaltijoilta. Jo-
kainen jäähileaseman avain on henki-
lökohtainen ja sen vuokraaminen tai 
luovuttaminen eteenpäin on kiellettyä 
ilman Savonrannan kehittämissäätiön 
lupaa. Muista palauttaa käyttämätön 
avain säätiölle.

STIPENDI 
SAVONRANTALAISILLE
OPISKELIJOILLE
Savonrannan kehittämissäätiö jakaa vuonna 
2022 ammatillisen tutkinnon suorittaneille sa-
vonrantalaisille opiskelijoille 100 euron stipen-
din. Stipendiä on haettava säätiöltä vuoden 
2022 aikana. 

Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 
Savonrannan kehittämissäätiölle osoitteeseen 
Lamminniementie 3, 58300 SAVONRANTA.

Hakemuksiin on liitettävä todistus suoritetus-
ta tutkinnosta. 

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Jaana Tyrmi,
puh. 044 978 151 tai 
savonrannan.kehittamissaatio@gmail.com.

SAVONRANNAN 
KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Savonrannan jäähileasemaSavonrannan jäähileasema
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 Kyläpuodista, 
Kolmitähkätie 3, etukäteen maksettua 
panttia ja avainmaksua vastaan. Avain-
maksun 70, 125 tai 200 euroa ja pan-
tin 25 euroa voit maksaa Savonran-

nan kehittämissäätiölle, pankkitilille 
FI98 5651 1320 1324 90.  Varaudu to-
distamaan, että olet maksanut avaimen 
käyttö- ja panttimaksun avainta nou-
dettaessa.
 Säilyttääksemme palvelun jatkos-
sakin Savonrannalla, on tärkeää, että 
kaikki jäätä hakevat maksavat avain-
maksun!

Lisätietoja asiasta antaa asiamies: 
Jaana Tyrmi
Savonrannan kehittämissäätiö
savonrannan.kehittamissaatio@gmail.com
puh. 044 978 1751
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Savonrannalle ensimmäiset tilapäis-
tä turvaa hakenutta ukrainalaiset tu-
livat lauantaina 12.3.2022 illansuussa. 
Aikuisilla oli linja-autosta laskeutues-
saan sylissään pienet lapset ja toisessa 
kädessä matkalaukku, jossa oli heidän 
senhetkinen omaisuutensa. 
 Heitä oli 20 aikuista ja 25 lasta, nuo-
rin alle vuoden ikäinen. Se näky ei var-
maan koskaan katoa mielestäni. Silloin 
tuntui, että Euroopan toisella laidalla 
oleva sota oli rantautunut myös meil-
le konkreettisesti.
 Savonrannan Martat, Savonran-
ta-seura, Savonrannan Toimintakes-
kus, Savonrannan Vanhempainyhdis-
tys, Savonrannan Lions Club ja Savon-
rannan VPK kokoontuivat jo seuraava-
na iltana miettimään ratkaisuja, millä 
voimme olla mukana pakolaisten aut-
tamisessa ja kotouttamisessa Savon-
rannalle.

Sovimme yhdessä, ettemme tupu-
ta apuamme vaan tarjoamme heille 
sen avun, mitä he tarvitsevat ja olem-
me yhdessä heitä auttamassa. Totesim-
me, että on savonrantalaisille kunnia-
asia hoitaa heidän asioitaan mahdolli-
simman hyvin.
 Heti ensimmäisellä viikolla yhdis-
tykset laittoivat omia rahojaan ja kerä-
sivät yksityisiltä ja yhteisöiltä ja yrityk-
siltä rahaa, joilla hankittiin ostokortte-
ja paikalliseen kauppaan. Niillä pako-
laiset saivat ostettua ruokaa ja hygie-
niatarvikkeita.
 Ensimmäisen viikon lopulla Savon-
linnan kaupunki otti pakolaisten ruo-
kahuollon hoitaakseen. Iso huoli lähti 
vapaaehtoistyötä tekeviltä ja kyläläisil-
tä, kun tiedettiin, että heille on riittä-
västi ruokaa tarjolla. Savonlinnan kau-
punki ilmoitti ensimmäisen kerran 
ruokahuollon loppumisesta 11.4.2022. 
Ilmoitus oli melkoinen shokki niin 
pakolaisille kuin meille auttajillekin. 

Saimme silloin neuvoteltua ruokahuol-
toon jatkoa 2.5.2022 saakka. 
 Tätä kirjoittaessani vapun aattoilta-
na ruokahuolto ei ole vieläkään ratken-
nut parempaan suuntaan. Viikolla pi-
detty neuvottelu kaupungin virkamies-
ten ja pakolaiskeskuksen edustajien 

kanssa ei tuonut asiaan ratkaisua. Va-
pun jälkeen mukana olevat yhdistykset 
kokoontuvat ja mietitään miten pysty-
tään ruokahuoltoa edistämään jatkos-
sa. Pakolaisten saama vastaanottora-
ha on niin pieni, ettei sillä pysty huo-
lehtimaan perheen pakollisista kuluis-

Ukrainalaiset lapset loihtivat kauniita kortteja. He selvästi tykkäävät kaikesta kau-
niista ja kimaltavasta. Sydämet olivat kaikkein suosituimpia.

PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA 
SAVONRANTALAISEKSISAVONRANTALAISEKSI
PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA 
SAVONRANTALAISEKSI
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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

ta. Tähän ruokahuoltoon tullaan käyt-
tämään pienkeräyksellä saatuja varo-
ja niin pitkään kuin ne riittävät. Toivo-
taan, että he pääsevät kesällä töihin ja 
tilanne samalla korjaantuu.

Järjestimme myös vaate- ja tavara-
keräyksen pakolaisten auttamiseksi. 
Heillähän ei ollut tarpeeksi talvivaat-
teita ja kenkiä mukanaan, kun lähtivät 
sotaa pakoon. Pienrahakeräys laitet-
tiin myös vireille, jotta pystymme os-
tamaan tavaroita, joita ei saada keräyk-
sillä kokoon. Nyt kevään aikana on ke-
rätty kevät- ja kesävaatteita sekä kenkiä 
heille. Yhdistysten järjestämä polku-
pyöräkeräys onnistui myös tosi hyvin, 
saimme kokoon tarpeeksi polkupyörää 
uusien savonrantalaisten käyttöön.
 Itä-Karjalan kansanopisto järjesti 
jo toisella viikolla pakolaisille suomen 
kielen opetuksen, joka jatkuu nyt tou-
kokuun loppuun saakka. Lapsille on 
samaan aikaan ohjattua kerhotoimin-
taa.
 Tällä hetkellä Savonrannalla on 51 
sotaa pakoon tullutta ukrainalaista, 
joista 28 on lapsia ja 23 aikuista. Lap-
set aloittavat koulunkäynnin touko-
kuun alussa ja pienemmät lapset pää-
sevät päiväkotiin kesäkuun alussa. Uk-
rainalaiset lapset ovat käyneet etäkou-
lua lähes koko täällä olo ajan netin vä-

lityksellä Ukrainan koulutusjärjestel-
män mukaisesti. Aikuisille pyritään 
löytämän kevään ja kesän ajaksi työ-
paikkoja heidän kotouttamisensa edis-
tämiseksi ja paremman toimeentulon 
turvaamiseksi. Lähialueen marjatiloil-
ta on ollutkin kiinnostusta palkata osa 
heitä töihin jo toukokuun alkupuolel-
ta lähtien.

Savonrannalle sotaa pakoon tullei-
den ukrainalaisten auttamiseen on 
osallistunut todella suuri määrä pai-
kallisia, lähipaikkakuntien ja täällä 
mökkeileviä ihmisiä ympäri Suomen 
sekä lukuisa määrä yhdistyksiä. Kaikki 
lahjoituksia tehneet ovat olleet muka-
na pyyteettömästi ja hyvällä sydämel-
lä. Ilman heidän apuaan tämä ei olisi 
onnistunut, ISO KIITOS teille kaikil-
le. Apua tarvitaan vielä jatkossakin ai-
van varmasti, sota Ukrainassa tuntuu 
vain jatkuvan entistä raaempana. Aute-
taan tänne tulleita siinä missä me pys-
tymme.
 Pienkeräys jatkuu 21.6.2022 saakka, 
joten siihen ehtii osallistua vielä hyvin!

Savonrannan VPK laittoi vireille 
11.4.2022 Sillat-hankkeen – tilapäistä 
turvaa hakeneista paikalliseksi hanke-
rahoituksen Piällysmieheen, joka puol-
si kokoukseen hankehakemusta. Nyt 

odotamme hankehakemuksen käsitte-
lyä Etelä-Savon Ely:ssä. 
 Hankkeella pystymme järjestämään 
ukrainalaisille ja paikallisille lapsil-
le kesän aikana yhteistä kerhotoimin-
taa kolmena päivänä viikossa ja syksyl-
lä kahtena päivänä viikossa sekä järjes-
tämään asiointikuljetuksia ja tutustut-
tamaan heitä eri paikkoihin pakolais-
ten lähiseudulla. Hankkeelle pysytään 
palkkaamaan myös osa-aikainen työn-
tekijä huolehtimaan heidän asioistaan 
Savonrannalla ja Savonlinnassa.
 Hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa 
jokainen saa elää rauhassa ja tulla hy-
väksytyksi sellaisena kuin on. Hyväs-
sä kunnassa, kaupungissa tai kylässä ei 
kenenkään tarvitse pelätä, piiloutua tai 
jännittää, mitä ikävää tapahtuu seuraa-
vaksi.
 Pidetään Savonranta sellaisena, että 
kaikki täällä asuvat, lomailevat tai tur-
vapaikkaa hakevat kokevat tämän 
omakseen.

Kari Jääskeläinen

PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA 
SAVONRANTALAISEKSISAVONRANTALAISEKSI
PAKOLAISESTA PAIKALLISEKSI    – UKRAINALAISESTA 
SAVONRANTALAISEKSI
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Savonrannalle on maalis-huhtikuun ai-
kana saapunut 51 tilapäistä suojelua tar-
vitsevaa ukrainalaista. Aikuisia heistä 
on 23 ja lapsia 28. He ovat joutuneet jät-
tämään oman kotimaansa Venäjän hyö-
kättyä maahan 24. helmikuuta. Sodan 
alta piti päästä turvaan nopeasti.

Savonrannalle saavuttuaan ukrainalai-
set aloittivat suomen kielen opiskelun 
Savonranta-talolla. Opiskelun järjes-
tää Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry, 
jonka oppilaitos Itä-Karjalan Kansan-
opisto toimii Punkaharjulla.

Opetus on vapaan sivistystyön opetusta 
ja se tapahtuu opetushallituksen hyväk-
symän opintosuunnitelman mukaisesti. 

Aikuisten opetus alkoi Aamu-sarjan ku-
vasanakirjalla, joka antaa noin tuhan-
nen sanan pohjan syvempää opiskelua 
varten. Varsinaisena oppikirjana on Kie-
li käyttöön -niminen kirja. Lapset oppi-
vat kieltä leikin ja askartelun kautta.

Opetusta varten ukrainalaiset jaettiin 
kahteen ryhmään. Aikuiset ja vanhim-
mat koululaiset opiskelevat yhdessä 
ryhmässä ja toisen ryhmän muodosta-
vat lapset.

– Näin innostuneita opiskelijoita en 
ole vielä ennen tätä tavannut. Joka päi-
vä aikuisten oppitunneille saapuu noin 
20 opiskelijaa. He ovat tiedonjanoisia. 
Kyselevät reippaasti, jos jokin asia on 
epäselvä, kertoo Raija Heikkilä.

Lapset oppivat leikin kautta

Lasten ryhmässä käy säännöllisesti 
15-20 lasta. Heitä ohjaavat Sirpa Lai-

ho ja Mona Virolainen. Ensimmäisi-
nä päivinä ohjaajana toimi Maija Var-
tiainen. 

– Lapset ovat oppineet nopeasti värit 
värikynien kautta. Myös viikonpäivät, 
kuukaudet ja tervehdykset sujuvat hy-
vin. Lapset osaavat numerot jo sataan 
asti. He ottavat oppimansa sanat käyt-
töön heti, kehuu Sirpa Laiho.

Välistä väylälle -hanke yhdistää

Pääsiäisviikolla Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n Välistä väylälle -hank-
keen järjestämään pääsiäisteemalla to-
teutettuun iltapäivään osallistui ukrai-
nalaisten lisäksi myös hyvä määrä pai-

kallisia asukkaita.  Tapahtuma koko-
si Savonranta-talolle yli 60 osallistujaa.

Pajunkissoista syntyi kransseja, talous-
paperista ja munakennoista tipuja, pa-
junoksista kauniita virpomavitsoja ja 
kartongista kortteja.

Askartelun ohjaajina toimivat Sa-
vonrannan Marttayhdistys ry:n jä-
senet Irma Jääskeläinen, Sisko Brigat-
ti-Suomalainen, Riitta Halonen ja Rai-
ja Heikkilä. Suuhunpantavan loihtivat 
Kahvila Saran Auli Parkkinen ja Mar-
ja-Leena Käyhkö.

– Te olette niin ihania ihmisiä, että 
meillä ei riitä sanoja sitä kertomaan, 

Ensimmäisenä koulupäivänä ukrainalaiset aikuiset ja lapset jaettiin kahteen ryh-
mään. Aikuiset opiskelevat suomen kieltä opetussuunnitelman mukaisesti ja lapset 
leikin sekä askartelun kautta.



99

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
Välistä väylälle -hankkeen pääsiäistee-
malla toteutettu iltapäivä yhdisti niin 
Savonrannalle saapuneet ukrainalaiset 
kuin paikalliset asukkaat yhteisen as-
kartelun äärelle.

sanoi ukrainalainen äiti iltapäivän 
päätteeksi.

Savonranta-talolta lähtiessään ukrai-
nalaiset saivat ottaa mukaansa lahjoi-
tuksina tulleet kymmenen polkupyörää 
ja kypärät.  Pian pojat huristelivat kylän 
raitilla saamillaan pyörillä tyytyväisinä.

Raija Heikkilä

Lapset kokoontuivat pöydän ympärille piirtämään ja värittämään. Samalla he oppivat värit suomen kielellä.
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Kuntalaki kannustaa kuntalaisia 
osallistumaan ja kuntaa järjestämään 
osallistumisen mahdollisuuksia. Sa-
vonlinnan kaupunki on päättänyt jär-
jestää kuntalaisten kuulemisen kah-
desti vuodessa eri puolilla kuntaa jär-
jestettävien kumppanuuspöytien kaut-
ta tapahtuvaksi.
 Kaupungin lähidemokratia perus-
tuu vapaamuotoisten tapaamisten eli 
kumppanuuspöytien kokoontumisiin 
viidellä eri alueella. Alueet ovat Savon-
linnan keskusta-alue, Kerimäki, Sää-
minki, Punkaharju ja Savonranta. Ta-
paamiset antavat väylän jokaiselle kun-
talaiselle, yhteisölle tai vaikkapa yrityk-
selle tuoda heille tärkeitä asioita kau-
pungin valmisteluun.
 Savonrannan kevään 2022 kumppa-
nuuspöytä pidettiin maaliskuun alussa. 
Tilaisuus järjestettiin etänä teams-ko-
kouksena, johon pystyi liittymään kau-
pungin kotisivulla olevan linkin kaut-
ta. Sen välityksellä kuntalaiset pääsivät 
osallistumaan keskusteluun ottamalla 
puheenvuoron tai kirjoittamalla kom-
menttikenttään. 
 Teamsin ohella järjestettiin myös 
erillinen streamaus facebookissa, jol-
loin kuntalaiset myös pystyivät osallis-
tumaan. Paikan päällä kumppanuus-
pöydässä koordinaattori luki ääneen 
tätä kautta tulleet kommentit.
 Tilaisuuteen pyydettiin etukäteen 
esityksiä, jotta viranhaltijoilla oli aikaa 
perehtyä kysymyksiin ja miettiä vas-
tauksia. Esitykset voitiin lähettää etu-
käteen joko nettisivulla:  https://www.
savonlinnankylat.fi/lahde-vaikuttaa-
2-0-hanke/esitys-kumppanuuspoydal-
le/ tai lähettämällä sähköpostilla: elon-
voimaattori@gmail.com. 
 Kumppanuuspöydät kokoontuvat 
kahdesti vuodessa. Kokoontumisten vä-
lissä lähidemokratiamallia ohjaa työ-
ryhmä, joka muodostuu alueellisista 
kumppanuuspöytien puheenjohtajista.

Savonrannan kevään 2022 kump-
panuuspöydässä kaupunkia edusti-
vat elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, 

Kumppanuuspöytä on kaupungin 
järjestämää lähidemokratiaa

kaupungin johtaja Janne Laine, tek-
ninen johtaja Kari Tikkanen ja sivis-
tystoimenjohtaja Mikko Ripatti. Ti-
laisuuteen osallistui teamsin kautta 13 
henkilöä. Hannu Karvinen toimi tilai-
suuden puheenjohtajana ja hänet ää-
nestettiin jatkamaan samassa roolissa 
myös jatkossa. 
 Tilaisuuden aluksi käytiin läpi edelli-
sessä kumppanuuspöydässä esille nos-
tettujen esitysten valmistelutilanne. 
Paasveden valot -matkailun kärjeksi esi-
tys on lähetetty toimialoille tiedoksi ja 
SaSeMa Oy on ottanut asian hoitoonsa. 
Kirkonkylän taajaman kehittämissuun-
nitelmassa lisättäväksi esitetty Sahalam-
men molempien päiden koskikunnos-
tus on lähetetty toimialoille tiedoksi. 
 Lisäksi syksyllä keskustelua aiheut-
tanut Savonrannan tiestön huono kun-
to on huomioitu korjausvelkaselvityk-
sessä, joka on ollut talousarvion poh-
jana. Myös Savonrannan liikuntasalin 
hintaa toivottiin alemmaksi, salin hin-
tana on nyt 10,20 euroa tunnilta. Syk-
syllä esitetty Pöytä-penkki yhdistelmä 
torille on jäänyt muistioon toimialoil-
le tiedoksi.

 Savonrannan liikuntaohjaajapuut-
teeseen on pyritty vastaamaan palk-
kaamalla tuntipalkkainen liikunnan-
ohjaaja. Myös kaupungin kotisivulla 
olevan kiinteistöjen kuntoa koskeva il-
moituslomakkeen  toimiminen ja sii-
hen huonosti vastaaminen on tiedotet-
tu muistiossa eteenpäin toimialoille.
 Kevään kumppanuuspöytään oli tul-
lut myös uusia esityksiä. Ikäihmiset 
tarvitsevat viriketoimintaa Rönkköta-
lolla, rannan siistimistä ja kesäesiinty-
jää toivottiin rannalle, etätyömahdol-
lisuuksien parantamista ja valokuitu-
verkkotilanne selvitystä paikkakunnal-
la, sekä Savonranta Päivä -tapahtuman 
järjestäminen.
 Kumppanuuspöytien koordinaattori 
toivoo lyhyitä, selkeitä ja tiiviitä esityk-
siä, joita voi perustella laajastikin esi-
merkiksi liitteillä. Lyhyt ja selkeä esitys 
on helppo sisäistää ja viedä eteenpäin 
kuin rönsyilevä kerronta.
 Savonlinnan  kaupungin kotisivulla 
https://www.savonlinna.fi/paatoksen-
teko/miten-voin-vaikuttaa/ on lisätie-
toa asiasta.

Hannu Karvinen jatkaa Savonrannan kumppanuuspöydän puheenjohtajana ja vie 
paikkakunnan tilaisuudessa esiteltyjä asioita eteenpäin kaupunginpäätöksen te-
koon työryhmän edustajana.
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Lapinlahden kansakoulun entiset op-
pilaat kokoontuivat viime kesänä ta-
paamiseen. Kokoontumisen kutsui 
koolle Pauli Korppi. Hän oli pyöri-
tellyt mielessään ajatusta Lapinlahden 
kansakoulun muistomerkistä ja puhu-
nutkin ajatuksestaan jo aiemmin saa-
matta kannatusta.
 Viimekesäisessä kokoontumises-
sa paikalla oli myös Jouko Makko-
nen, joka seurasi Korpin esityksen jäl-
keen seurannutta hiljaisuutta. Hän ava-
si äänensä ja houkutteli muita mukaan 
hankkeeseen sanoen:
 – Jos minä kaksi vuotta Lapinlah-
den koulua käyneenä olen innostunut 
asiasta, mites te pitempään enintään 
seitsemän vuotta siellä koulua käyneet?
Niin sovittiin tapaaminen seuraavak-
si päiväksi. Paikalle saapui kaksi mies-
tä Korpin ja Makkosen lisäksi  Pekka 

Muistomerkki Lapinlahden Muistomerkki Lapinlahden 
kansakoulustakansakoulusta

Ihalainen ja Rauno Luostarinen, jot-
ka päättivät yhdessä ryhtyä suunnitte-
lemaan muistomerkkiä koulusta.

Työnjako oli heti selvä. Makkonen 
teki alustavan suunnitelman, Korp-
pi teki laskelmat ja tarkan suunnitel-
man, Ihalainen toteuttaa maansiirto-
työt ja muistomerkin pohjan, Luosta-
rinen vastasi varainhankinnasta ja etsi 
vaimonsa kanssa tietoja ja valokuvia 
muistomerkkiä varten.
 Makkonen lupasi rakennustarvik-
keet muistomerkkiin, sen runkona on 
Makkosen tekemä pystyhirsiseinä.
 Paikallinen taiteilija Marja Kardell 
maalasi talkoilla Luostaristen löytä-
män vanhan valokuvan pohjalta kou-
lun muistomerkkiin.  
 Muistomerkki tulee sijaitsemaan La-
pinlahdentien ja Rönkönvaarantien 

risteyksessä, Toini Kosusen maalla, 
joka oli myötävaikuttamassa ja hyväk-
symässä paikan.
 Makkonen kertoo, että he etsi-
vät myös koulutontilta muistomer-
kin pohjakiviksi koulun entisiä kiviä, 
mutta niitä ei enää löytynyt. Sönkän 
koulun pihalta sellaisia onneksi löytyi 
ja niistä saatiin kaupatkin lyötyä luk-
koon.

Huhtikuun lopulla muistomerkki on 
jo harjakorkeudessa Jouko Makkosen 
pihan ulkorakennuksessa. Kardellin 
taideteos on paikoillaan Korpin toteut-
tamassa muistoikkunassa. Ihalainen, 
Korppi, Luostarinen ja Makkonen nos-
tavat muistomerkin yhteisvoimin siir-
tolavan päälle seuraavaa toimenpidettä 
eli maalausta varten. Kaikki sujuu aika-
taulun mukaisesti.

Lapinlahden entisen koulun muistomerkin puuhamiehet Pekka Ihalainen, Pauli Korppi, Rauno Luostarinen ja Jouko Makko-
nen toivovat kaunista säätä kesäkuun 11. päivän Lapinlahden kansakoulun muistomerkin paljastusjuhlaan.
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Suomessa seurakunnat antoivat luk-
karinopetusta aina 1800-luvun alku-
puolelle asti. Kohta tämän rinnalle pe-
rustettiin kuntien ylläpitämiä kierto-
koulujärjestelmiä.
 Vuonna 1892 Savonranta jaettiin 
kahteen kiertokoulupiiriin. Lapinlah-
ti kuului naapurikylien tapaan kakkos-
alueeseen. Kiertokoulu loppui Savon-
rannalla vasta viimeisten kansakoulu-
jen valmistuessa kaikkiin syrjäkyliin 
kesällä 1953.
 Huhtikuussa 1900 kuntakokous 
päätti perustaa Lapinlahden kansakou-
lun. Seuraavan vuoden syksyllä koulu-
työ jouduttiin aloittamaan kuitenkin 
naapurikiinteistön vuokratiloissa.
 Lapinlahden kansakoulu valmistui 
vuoden 1904 aikana. Rakentajista tie-
detään vain Antti Villanen. Koulun ra-
kennuskustannuksista selvittiin val-

Lapinlahden koulun historiaa
tionavun, lainarahoituksen ja senaatin 
avustuksen turvin. 

Kallion päälle rakennetussa, hirsi-
sessä ja rossipohjaisessa koulussa oli 
kaksi luokkahuonetta. Kaikkiaan kuut-
ta tai seitsemää luokkaa opetti kerral-
laan kaksi opettajaa. Koulun yhteyteen 
oli rakennettu myös opettajien asun-
not.
 Piha-alueen sivulla olevassa ulkora-
kennuksessa oli navetta opettajien leh-
mää varten. Entisen koulukentän pe-
rällä on säilynyt alkuperäinen hirsistä 
rakennettu saunarakennus aina näihin 
päiviin asti.
 – Koulurakennus seisoi niin isojen 
kivien päällä, että rossipohjassa mah-
tuivat pienet koululaiset liikkumaan. 
Koulun alle meni ken uskalsi, muiste-
lee Jouko Makkonen.

Parina ensimmäisenä vuosikym-
menenä joidenkin lasten koulun-
käynti jäi vain muutamaan vuo-
teen, koska vanhemmat joutuivat ot-
tamaan koululaisensa töihin hyvin 
nuorena. Monen lapsen koulutyötä 
vaikeutti vielä pitkä – ja osittain tie-
tön koulumatka. 
 Säimenestä tuleva kapea maantie 
valmistui Lapinlahden koululle asti 
vuonna 1911. Tämän jälkeen tietä teh-
tiin talkoilla Rönkönvaaran suuntaan.

Useat yläkoulun opettajat järjestivät 
koulun tiloissa nuorille aikuisille opin-
tokerhoa. Koulun kentästä muodos-
tui nuorison kohtauspaikka, jossa seu-
rustelun ohella pelailtiin myös erilaisia 
pallopelejä.
 Pekka Ihalainen muistelee erityises-
ti miten kentällä pelattiin lentopalloa.

 Muistomerkin värimaailma on 
suunniteltu alkuperäisen kouluraken-
nuksen mukaiseksi. Makkonen lupaa 
valmiin muistomerkin pysyvä paikoil-
laan seuraavat sata vuotta: 
 – Pystyhirsi ei painu, hän vakuut-
taa.
 Muistomerkki  paljastetaan  kesä-
kuun 11. päivänä klo 13 Rönkönvaa-
rantien ja Lapinlahdentien risteyk-
sessä. Tilaisuuteen ovat kaikki haluk-
kaat tervetulleita. Mukaan on lupautu-

nut myös Savonlinnan kaupungin si-
vistystoimen johtaja Mikko Ripatti. Ja 
ohjelmassa on ainakin kyläyhdistyksen 
ja koulun entisen opettajan tervehdys 
kahvitarjoilua unohtamatta.
 Muistomerkin rakentamista ovat tu-
keneet seuraavat tahot: Jouko Makko-
nen, Pekka Ihalainen, Rauno Luosta-
rinen, Eero Saarismaa, Pauli Korppi, 
Maija Paakkunainen, Pertti Happonen, 
Lilja Piironen, Anssi Luostarinen, An-
neli Raatikainen, Eino Villanen, Pir-

jo Piironen, Terho Luostarinen, Aki 
Luostarinen, Aino Nevalainen, Arto 
Pippuri, Eero Laamanen, Esko Kar-
hu, Hannu Happonen, Toini Nykänen, 
Tuula Kaihovaara, Kaija Tistelgren ja 
Osmo Asikainen. 
 – Me eläkeikään ehtineet tämän 
koulun entiset oppilaat haluamme 
muistaa lämmöllä niin tutuksi tullut-
ta kouluamme, meidän opettajiamme 
kuin kaikkia koulua käyneitä oppilai-
ta, kiteyttää Korppi kaikkien puolesta.
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 – Ennen ei ollut koulukyytejä, eikä 
pakkasrajoja. Pisimmät koulumatkat 
taisivat olla 6-7 kilometriä ja lyhyim-
mät pari sataa metriä, kertoo Rauno 
Luostarinen viitaten melkein lähinaa-
purina asuneeseen Pekka Ihalaiseen.
 Makkonen muistelee miten kentän 
lisäksi tavattiin maitolavoilla, jossa pe-
lattiin korttia.

Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuon-
na 1920. Sen mukaan kaikki 7–13-vuo-
tiaat lapset kuuluivat oppivelvollisuu-
den piiriin. Kuntia velvoitettiin raken-
tamaan lisää kouluja, ettei kenellekään 
oppilaalle tulisi yli viiden kilometrin 
koulumatkaa.
 Makkonen muistelee miten ennen 
kuljettiin kesä avojaloin. Sitten syksyl-
lä kotoa löytynytkin vain saman parin 
saappaita.
 – Minun oli sitten pakko laittaa jal-
kaani kaksi saman puolen saapasta, ja 
mennä sillä lailla kouluun. Kun vali-
tin, että minua kiusataan koulussa täs-
tä, isäni sanoi, että naura yhdessä nau-
rajien kanssa ja pakotti koulumatkalle.
Koulumatka meni hyvin kunnes ää-
nekäs koulukaveri äkkäsi saman pa-
rin kengät ja huusi sen kovalla äänellä 
kaikkien kuullen.
 – Muistan sen häpeän, kun kaikki-
en katse siirtyi minun jalkoihini, ker-
too Makkonen.

Heinäkuussa 1922 Lapinlahdesta 
tuli oma koulupiiri, oppilasmäärät 
kasvoivat aina 1950-luvulle asti. Tuol-
loin oli opettajista pulaa, osa epäpä-
teviä ja vaihtuvuus suurta. Viivi Tel-

jo toimi kuitenkin opettajan peräti 16 
vuotta.
 Makkonen, Ihalainen, ja Luostari-
nen muistelevat miten opettajien vaih-
tuvuus näkyi ja kuului opetuksessa. 
 – Yhtenä vuonna meillä oli nuori 
vasta ylioppilaslakin saanut opettaja, 
joka ei pitänyt yhtään kuria yläluokas-
sa. Seuraavana vuonna opettajaksi tuli 
sodan käynyt mies, joka opetti armei-
jan kurilla, muistelee Luostarinen.
 – Kovalla pakkasella käveltiin tah-
dissa koko välitunti sisällä opettajan 
lyödessä tahtia, muistelee Makkonen.
 – Muistan karttakepin lyönnit op-
pilaan sormille, kun opettaja käs-
ki pitämään sormet pulpetilla lyön-
nin ajan. Siinä monelle tuli kyyneleet 
silmiin. Isommat pojat sitten tekivät 
uusia karttakeppejä käsityötunneilla, 
kun opettaja löi entiset rikki, muiste-
levat he kaikki.
 Koulua on käynyt parhaillaan noin 
kuusikymmentä oppilasta. Opettajia 
on ollut yhteensä 34. 

Opettajien lisäksi koululla oli virka-
suhteessa monitaitoinen keittäjä, joka 
valmisti kouluruuan puuhellalla. Keit-
täjän viran hoitoon kuului myös siivo-
us, pönttöuunien lämmitys sekä lumi-
työt.
 Aluksi koululta sai ruokaa vain vä-
hävaraisten vanhempien oppilaat. Kai-
kille koululaisille alettiin tarjota ilmai-
nen kouluateria vuodesta 1943. Edel-
leen oppilaiden oli tuotavat kotoaan 
eväsleivät sekä juoma.
 Opettajilla oli  myös oikeus antaa 
jälki-istuntoa. Enintään sitä sai kaksi 

tuntia. Jos oli tehnyt oikein pahojaan 
jälki-istunto suoritettiin seisten muis-
televat entiset koululaiset.
 – Opettaja piirsi liitutauluun val-
koisen ristin, jota piti tuijottaa herkeä-
mättä koko ajan. Jos katse alkoi har-
hailla, jälki-istunto alkoi alusta, muis-
telee Luostarinen.
 – Olitkin parhaita oppilaita, muis-
televat Makkonen ja Pauli Korppi. 
 Luostarinen  vakuuttaa että oli help-
poa olla paras, kun olin yksin oppilaa-
na viidenneltä luokalta lähtien. Läksyt 
piti lukea, kun opettajalla ei ollut muu-
ta keltä kysyä läksyjä.

Vuonna 1967 Lapinlahden koulu lak-
kautettiin vähäisen oppilasmäärän 
vuoksi. Oppilaat siirtyivät koulukulje-
tusten turvin pääosin Rönkönvaaran 
kouluun. 
 Kohta tämä tyhjäksi jäänyt rakennus 
myytiin asumiskäyttöön. Joulukuussa 
1976 koulurakennus tuhoutui yöllises-
sä tulipalossa.
 Lapinlahden koulun korkeat kivipe-
rustukset hävisivät lopullisesti Lapin-
lahti-Rönkönvaarantien oikaisun seu-
rauksena. Koulu sijaitsi kumpareen 
päällä, Rönkönvaarantien reunassa 
olevan kallioleikkauksen paikalla.
 Koulutontin omistaa Toini Kosu-
nen lapsiensa kanssa. Muistomerkkiä 
varten hänen kanssaan on tehty kirjal-
linen sopimus, josta muistomerkin ra-
kentajaporukka on kiitollinen. He lau-
suvat kiitokset myös Marja Kardellille 
koulukuvan maalauksesta.
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Vuokalan Myllyn rattaat ovat en-
nättäneet vuosien saatossa jauhaa 
sekä viljaa että sähköä. Nykyään 
sen tiloista löytyy Savonrannan 
Kädentaitajien käsityömyymälä 
sekä näyttelytiloja. 

Historiallinen myllymiljöö

Ensimmäinen Vuokalan mylly perus-
tettiin 1860-luvulla. Jo 1900-luvun 
alussa sen yhteyteen rakennettiin ve-
sivoimalaitos tuottamaan sähköä. Sa-
vonranta olikin yksi Suomen ensim-
mäisistä sähköistetyistä maalaiskun-
nista. Sähköntuotanto myllyssä päät-
tyi vasta niinkin hiljattain kuin vuon-
na 2020.
 Nykyinen, komea myllyrakennus on 
rakennettu vuonna 1937. Myllyn kul-
ta-aikaa oli 1950-luku, jolloin töissä oli 
peräti neljä mylläriä ja sen rattaat jau-
hoivat lähikunnista tuotua viljaa yötä 
päivää. Viljelijän tuotua viljansa myl-
lylle jyvät kiersivät kaiken kaikkiaan 
uskomattoman neljän kilometrin mat-
kan koneiston eri osien läpi ennen pää-
tymistään jauhopussiin. Rakennukses-
sa voi tänä päivänä tutustua edelleen 
erittäin hyväkuntoiseen, periaattees-
sa käyttökunnossa olevaan myllyn ko-
neistoon. Myllyn puurakenteinen lait-
teisto sijaitsee neljässä kerroksessa.
 Rakennushistoriallisia, historiallisia 
ja maisemallisia arvoja omaava yleis- 
että asemakaavalla suojeltu myllymil-
jöö on tärkeä osa maakunnallisesti ar-
vokasta Savonrannan kirkonkylän kos-
kimaisemaa. Kosken mittavat ennal-
listamis- ja kunnostustyöt saatiin pää-
tökseen vuonna 2021. Jälleen vuolaa-
na virtaavaa koskimaisemaa kannattaa 
nyt tulla katsomaan kauempaakin!

Myllyn uudet tuulet

Myllyssä järjestetään vuosittain kesä-
näyttelyitä ja sen siivessä sijaitsee Sa-
vonrannan Kädentaitajien käsityömyy-
mälä. Myymälästä voi hankkia paikal-
listen käsityöläisten tuotteita laidasta 

Niin vanha Vuokalan mylly   kertoa voi monta tarinaa…Niin vanha Vuokalan mylly   kertoa voi monta tarinaa…

laitaan niin omaksi iloksi kuin mök-
kituliaisiksikin. Tarjolla on yli 100 Sa-
vonrantaan tiiviisti kytkeytyvän kä-
dentaitajan taidonnäytteitä. Monen 
vierailijan hämmästys on silminnähtä-
vä heidän astuessaan sisään valoa tul-
vivaan myymälään, joka löytyy vanhan 
ja hämärän Myllyn tiloista. 

Paikallisen käsityöperinteen 
ylläpitäjä – Savonrannan 
Kädentaitajat ry

Savonrannan kädentaitajat ry on sa-
vonrantalaisten käsityöläisten oma jär-
jestö, joka on perustettu vuonna 1999. 
Yhdistyksen toimintaan oleellisena 
osana kuuluu käsityömyymälän yllä-
pidon lisäksi käsityötaitojen opetta-
minen sekä käsityöperinteen välittä-
minen eteenpäin sukupolvien ketjus-
sa. Käsityötaitojen arvostus on noussut 
viime aikoina ja monet nuoremman-
kin sukupolven edustajat ovat kiin-
nostuneet perinteisistä kädentaidoista 
sekä käsitöiden tekemisestä. Luonnon-
materiaalit ja perinnemenetelmät kiin-
nostavat.  Ihmiset haluavat tehdä itse. 
Ekologisuus materiaalien hankinnassa 
ja kierrättämisessä ovat varsinkin nos-

taneet viime aikoina suosiotaan. Aika 
arvokkaan tietotaidon eteenpäin saat-
tamiselle on otollinen!
 Kädentaitajat ry toimii täysin tal-
koovoimin ja lisäksi se työllistää yhden 
työntekijän ympärivuotisesti. Yhdis-
tys tuottaa toiminnallaan lisäarvoa Sa-
vonrannan palvelutarjontaan sekä har-
rastustoimintaan. Myymälä on monil-
le käsityöläisille oivallinen kanava rak-
kaan harrastuksensa tuotteina syntyvi-
en käsitöiden myyntiin. 

Vuokalan mylly sijaitsee Savonrannan keskustassa, juuri kunnostetun Vuokalan 
kosken rannalla.

Tiesitkö, että Vuokalan myllyllä järjes-
tetään erilaisia käsityökursseja ympäri 
vuoden? Tai, että käsityöasemalla voit 
saada opastusta kankaan kudonnassa 
ja voit kutoa vaikka oman räsymaton? 
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Savonrannan Kädentaitajien puheen-
johtaja Katri Ihalainen myyntitöissä 
tiskin takana. Yhdistyksen toimintaan 
kaivataan mukaan nuoria, innokkaita 
kädentaitajia, vinkkaa Katri. Ja kutsuu 
samalla ihan kaikki innokkaat tutustu-
maan niin käsityömyymälään kuin kä-
dentaitajien toimintaankin.

Aineettoman kulttuuriperinnön ylläpito – Omin Käsin -hanke

Savonrannan Kädentaitajat ry on omalta osaltaan siirtämässä käsityötaitoja seuraaville sukupolville. Yhdistyksellä alkaa ke-
sällä 2022 Piällysmiehen rahoittama Leader -teemahanke Omin Käsin. Hankkeen aikana järjestetään viikonloppukursseja, 
joissa perehdytään teemana olevan perinteisen käsityötaidon perusteisiin sekä käytännön oppeihin.
 Luvassa on neljä kurssikokonaisuutta; kutominen (räsymatto Omin Käsin), huovuttaminen (huopatossut Omin Kä-
sin), tuohityöt (käyttöesineet Omin Käsin) sekä kasvivärjäys (Omin Käsin paikallisista villoista).
 Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa sekä paikallislehdissä ja tule mukaan!
Omin Käsin -Kudontakurssi 
Aika: 8.–9.7. ja 22.–23.7.2022 klo 10–15       Paikka: Vuokalan mylly     Ilmoittautuminen viim. 1.7.2022
Kurssilla työstetään matonkuteita omista räsyistä, tutustutaan kudonnan perusteisiin sekä opetellaan loimen tekoa ja 
laittoa. Suunnitellaan ja toteutetaan pieni kudontatyö. Maksu käytetyistä materiaaleista.
 
Käsityömyymälän ja näyttelyn aukioloajat 1.6.–31.8.2022, ti–pe 10–16, la 10–14. 
Osoite Lamminniementie 6, 58300 Savonranta, p. 044 990 1357, kadentaitajat@gmail.com

 Vuokalan Myllyn omistaa Savonran-
nan kehittämissäätiö ja sen avoinna pi-
dosta vastaa Savonrannan Kädentaita-
jat. Käsityömyymälän ja myllyn tule-
vaisuutta kehitetään yhdessä. Ideoita ja 
toiveita toiminnoista otetaan ilomielin 
vastaan. 

Toivotamme kaikki paikkakuntalai-
set, kesäasukkaat sekä lomamatkaili-
jat lämpimästi tervetulleiksi ostoksille 
myymälään, tekemään omin käsin, tu-
tustumaan myllyyn tai ihan vain uteli-
aisuus käynnille Myllyyn!

Savonrannan Kädentaitajat ry
Katri Ihalainen, puheenjohtaja
Sanna Hakolahti, varapj
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Savonrannalla juhlittiin perinteises-
ti äitienpäivää toukokuun toisena sun-
nuntaina. Tällä kertaa juhlallisuudet 
oli koottu yhteen paikkaan kirkkoon ja 
seurakuntakodille.
 Äitienpäivän vietto aloitettiin Savon-
rannan kirkossa, minkä jälkeen nautit-
tiin äitienpäivälounas seurakuntakodil-
la. Lounaan tuotto meni seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyön hyväksi.
 – Todella maittava äitienpäivälou-
nas seurakuntakodilla, totesi Raija 
Heikkilä Facebook-tilillään heti tuo-
reeltaan. 

Lounaan jälkeen Savonlinnan Mies-
laulajat esiintyivät johtajansa Arho 
Raunion johdolla. Kuoron puheenjoh-
taja Keijo Pesonen juonsi konsertin, 
joka oli jaettu kolmen laulun sarjoihin.

 Pesosen mukaan mieslaulajille on 
tehty paljon kevätlauluja, joilla he 
aloittivatkin konserttinsa. Näiden jäl-
keen kuultiin äitienpäivään sopivia se-
renadeja, joita kuulemma muutoin ju-
rot miehet laulavat mielellään naisille 
osoittaakseen tunteitaan. 
 Savonlinnan Mieslaulajat on vuon-
na 1944 perustettu perinteikäs mies-
kuoro, joka esiintyy eri kokoonpanoil-
la juhlissa, tapahtumissa ja konserteis-
sa. Savonrannalle laulamaan oli saapu-
nut kolmetoista kuorolaista johtajansa 
lisäksi. Kuoro on kärsinyt kovin koro-
nasta, ja edelleen kymmenkunta laula-
jaa oli poissa konsertista tämän vuoksi.
 Konsertin väliajalla juotiin täytekak-
kukahvit. Raekuuro yllätti konsertti-
yleisön sopivasti tauolla ja maa muut-
tui hetkeksi valkoiseksi. 

 Väliajan jälkeen Mieslaulajien kon-
serton ohjelmisto muuttui lisää kohde-
yleisöön uppoavaksi, kun seuraavaksi oli 
vuorossa myöhäisillan serenadeja. Kon-
sertti päättyi Unto Monosen Satumaa ja 
Juha Vainion sanoittamaan Uudelleen 
jos luokses tulla voisin -lauluihin.
 Konsertin encorena kuultiin ukrai-
nalaisen kansansävelmään pohjautu-
va Hiljainen tienoo -laulu. Sen kuoro-
sovituksen tunteellinen esitys upposi 
yleisöön, jota oli koko salillinen. Mo-
nen silmäkulma kostui paikkakunnan 
ukrainalaisten ollessa mukana kuun-
telemassa konserttia. Lopputaputusten  
pitkä kesto vakuutti viimeistään kon-
sertin onnistumisesta.
 Äitienpäivä lounaan järjesti Savon-
rannan kirkkopiiri ja konsertin Savon-
rannan Lions Club ry. 

Mieslaulajien konsertti Mieslaulajien konsertti 
kyynelöitti yleisön äitienpäivänäkyynelöitti yleisön äitienpäivänä
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Säimenen mylly on rakennettu La-
pinlahden kylän Säimenenjoen ran-
taan joskus 1880-luvulla. Tuolloin sen 
omisti Juhana O. Käyhkö. Myllyn yhte-
ydessä oli myös pärehöylä, jolla tehtail-
tiin päreitä koko kylän kattotarpeiksi.
 Mylly peruskorjattiin vuonna 1920. 
Silloin voimanlähteenä ollut vesiratas 
vaihdettiin uudenaikaiseen turbiiniin. 
Sen yhteyteen asennettiin tuolloin säh-
köä tuottava generaattori.
 Myllyn omistajan Juho Heikki Käyh-
kön kerrotaan kuolleen sokeritautiin 
vuonna 1931. Niinpä perikunta myi 
myllyn Savonrannan kunnalle vuonna 
1938. Välittömästi tämän jälkeen myl-
ly joutui täysremonttiin, jossa se sai ny-
kyisen muotonsa.
 Myllyn toiminta lopetettiin vuonna 
1960. Vuonna 1978 Savonranta-Seu-
ra ry vuokrasi myllyn tontteineen kun-
nalta kotiseutumuseon alueeksi.  Myl-
ly kunnostettiin talkootyönä ja myllyn 
avajaisia juhlittiin vuonna 1994. 

ja olla lisäksi vielä mukana savensot-
kussa.
 Viime vuosina kotiseutumuseo lu-
kuisine rakennuksineen on ollut erin-
omainen miljöö Savonrannan näytel-
märyhmän jokakesäisille teatteriesi-
tyksille. Harmillista, että korona kat-
kaisi näytelmäryhmän paljon kiitosta 
saaneet esitykset. 
 Tänä kesänä myllyn ympärillä ei 
nähdä teatteria, mutta muutoin mylly 
ympärillä olevine rakennuksineen on 
avoinna heinäkuun ajan. Myllyoppaa-
na toimii viime kesänä tutuksi tullut 
Kuisma Makkonen.
 Säimenenjoen kanoottireitti on kun-
nostettu. Myllyltä voi vuorata kanoot-
teja. Myllyn välittömässä läheisyydessä 
sijaitsee uimaranta ja makkaranpaisto-
paikka. 

Raija Heikkilä

Säimenen mylly ympärillä olevine rakennuksineen tarjoaa paljon katsottavaa kiireettömälle kävijälle. Myllymiljöö toimi vuosi-
kausia Savonrannan näytelmäryhmän kesäteatterin esittämispaikkana.

Säimenen mylly kutsuu Säimenen mylly kutsuu 
kävijöitäkävijöitä

 Nykyisin kotiseutumuseon alueelle 
on pystytetty useita rakennuksia, kuten 
Airaantupa, paja, sauna ja maitolaituri. 
Myllyä vastapäätä olevaa myllymökkiä 
asuttavat nykyisin vapaa-ajanasukkaat, 
jotka Kemistä asti saapuvat viettämään 
vapaa-aikaansa myllymökille.
 Myllyn asiapapereiden joukossa 
on säilynyt vuodelta 1928 oleva väli-
kirja, jolla isäntä Juho Heikki Käyhkö 
otti Säimenen myllyyn mylläriksi sep-
pä Eino Gustafssonin. Samalla välikir-
jalla on tehty työsopimus ja vuokraso-
pimus.
 Palkakseen mylläri Eino Gustafs-
son sai neljännen osan myllyn tul-
lista, mikä tulli tulisi tullirahana tai 
elona. Sopimuksen mukaisesti myllä-
ri sai jauhattaa omat jauhonsa ilman 
tullia. 
 Asuinrakennuksen vuokrasopimuk-
sen mukaan myllärin piti 400 markan 
vuosivuokran lisäksi pitää rakennuk-
set kunnossa, myllyn edusta puhtaana 
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Mökkeilykausi on taas aluillaan, ja 
seudun kesäasukkaat suuntaavat laitta-
maan mökkejään kuntoon talven jäljil-
tä. Siivouksen ja muiden huoltotöiden 
ohella on hyvä hetki tarkastella kriitti-
sesti mökin jätehuollon ajan- ja lain-
mukaisuutta. 
 Savonlinnan Seudun Jätehuolto 
Oy:n toimitusjohtaja Anne Rautiai-
nen muistuttaa, että jätelaki ja alueen 
jätehuoltomääräykset eivät koske pel-
kästään vakituiseen asumiseen käytet-
tyjä kiinteistöjä vaan myös vapaa-ajan 
asuntoja.
 – Vapaa-ajan asuntojen omistaji-
en on järjestettävä jätehuolto. Velvoite 
koskee sekä ympärivuotisessa käytös-
sä olevia että kesäkäytössä olevia mök-
kejä.
 Miten mökillä sitten jätteitä on kä-
siteltävä ja lajiteltava? Sekajätteestä on 
lajiteltava erikseen biojäte sekä kierrä-
tyskelpoiset jätteet, esimerkiksi lasi ja 
metalli sekä muut jätteet, kuten SER-
jäte.
 – Jätteen vähäinen määrä tai mökin 
syrjäinen sijainti eivät ole perusteita 
olla liittymättä järjestettyyn jätteenkul-
jetukseen.
 Rautiainen sanoo, että jätehuollon 
järjestämiseen löytyy useita tapoja. 
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
kuuluvalle sekajätteelle vapaa-ajan 
asunnon omistaja voi ottaa oman jäte-
astian, jonka tyhjennyksestä hän sopii 
jonkin seudun jätteenkuljetusyrityksen 
kanssa. Toinen mahdollisuus on liittyä 
samalla periaatteella toimivaan kimp-
pa-astiarinkiin. Osa tiehoitokunnista 
ylläpitää lisäksi omia keräyspisteitään.
 – Sekajätteet voi viedä myös 
jäteyhtiön aluekeräyspisteeseen, mutta 

Huolehdi myös mökkisi    jätehuollosta Huolehdi myös mökkisi    jätehuollosta 

siitä on sovittava jäteyhtiön kanssa, sillä 
palvelun käyttäjän on maksettava alue-
keräysmaksu. Kierrätyskelpoiset jätteet 
pitää viedä ekopisteille tai jäteyhtiön toi-
mipisteisiin. Samoin SER-jäte, vaaralliset 
aineet ja vanhat lääkkeet on toimitettava 
niille tarkoitettuihin käsittelypaikkoihin.
 Biojätteen keräys siirtyy kunnalli-
seen kuljetusmalliin heinäkuussa vuon-
na 2023 taajamissa ja niiden välisillä 
siirtymäreiteillä. Taajamien ulkopuo-
lella suositellaan ensisijaisesti kompos-
tointia. Kompostointi on mahdollista 
myös taajama-alueella. Kompostori voi 

olla useamman kiinteistön kanssa yhtei-
nen.
 – Biojätteen kuljetus pitkästä mat-
kasta taajaman ulkopuolelta, esimer-
kiksi mökeiltä, ei ole taloudellisesti 
eikä ekologisesti järkevää. Mikäli ha-
ja-asutusalueella ehdottomasti halu-
aa erilliskeräyksen, tulee biojäteastian 
tyhjennyksestä sopia jätteenkuljetus-
yrityksen kanssa samaan yhteyteen se-
kajäteastian tyhjennyksen kanssa.

Ohjeita elintarvikejätteen 
kompostointiin

Saa laittaa:
– kotitalouden käyttökelvottomat/pi-

laantuneet ruuat
– kahvin ja teen porot suodatinpus-

seineen
– hedelmien, juuresten, vihannesten 

ja marjojen kuoret
– pienet määrät pehmeää paperia
– huonekasvit, leikkokukat ja kukka-

mullat.

Tarvittavia välineitä:
– lajitteluastia keittiöön
– ympärivuotiseen kompostointiin 

lämpöeristetty, ilmastoitu ja haitta-
eläimiltä suojattu kompostori

– seosainetta
– kompostiherätettä.

Muistettavaa:
– kompostorin etäisyyden lähimpään 

kaivoon ja vesialueeseen oltava 
vähintään 15 metriä

– kompostori sijoitettava vähintään 5 
metrin päähän naapurikiinteistön ra-
jasta

– isot elintarvikejätteet kannattaa 
pilkkoa pienempiin osiin

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n 
toimitusjohtaja Anne Rautiainen muis-
tuttaa, että jätelaki ja alueen jätehuolto-
määräykset eivät koske pelkästään vaki-
tuiseen asumiseen käytettyjä kiinteistö-
jä vaan myös vapaa-ajan asuntoja.

– elintarvikejäte kannattaa    kompostoida– elintarvikejäte kannattaa    kompostoida
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Suomalainen, paikallinen 
– elinikäinen kumppani.

www.op.fi/suur-savo
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– kompostoituminen vie aikaa 6–8 
viikkoa

– hyvin hoidettu ja toimiva kompos-
tori ei haise pahalle.

Kompostimullan käyttö:

– Puolikypsää kompostimassaa voi 
käyttää sellaisenaan keväällä jo 
muun muassa puutarhassa marja-
pensaiden alustojen kateaineena.

– Jos kompostimultaa halutaan käyt-
tää maanparannusaineena, on raa-
kakomposti vielä jälkikompostoita-
va toisessa kompostorissa tai kom-
postikehikossa.

– Kypsää kompostimultaa (1–2 vuot-
ta) voidaan käyttää kasvimaan pa-
rantamiseen. 

– Täysin kypsä kompostimulta (yli 
2 vuotta) sopii käytettäväksi myös 
kukkalaatikoissa ja -ruukuissa.

Kompostoiminen on helppoa

Ennen kuin kompostoria aletaan käyt-
tää, laitetaan sen pohjalle 10–20 sentti-
metriä karkeaa seosainetta. Kompos-
toituminen alkaa, kun kompostoris-

sa on jätettä noin 30–50 litraa. Proses-
sia voi vauhdittaa laittamalla jätteen se-
kaan kompostiherätettä. Kun lajittelu-
astia tyhjennetään kompostoriin, lisä-
tään biojätteen päälle seosainetta. Kom-
postorin toimivuus kannattaa varmistaa 
aina, kun siihen laitetaan biojätettä. 

 Kompostoituminen vie aikaa 6–8 
viikkoa. Kompostia voidaan poistaa 
kompostorista, kun siinä ei ole enää 
erotettavissa elintarvikkeiden raken-
netta. Kompostori tyhjennetään ala-
osasta, jossa kompostoitava biojäte on 
ollut pisimpään. Tyhjentäminen on 
helpointa, jos kompostorissa on sitä 
varten luukku.
 Talvella kompostori saattaa jäätyä, 
mutta biojätettä saa laittaa jäätynee-
seenkin kompostoriin. Kompostorin 
jäätymistä ehkäisee se, kun sitä täyte-
tään säännöllisesti ja kun täytön yhte-
ydessä muistetaan lisätä seosainetta si-
tomaan kosteutta. Kompostorin voi 
eristää myös lumella. Jäätynyttä kom-
postoria voi sulatella esimerkiksi kuu-
mavesikanisterilla tai -pulloilla. Sa-
moin jäätynyttä kompostoria voi käyn-
nistellä keväällä kaatamalla siihen kuu-
maa vettä, johon on sekoitettu kom-
postiherätettä.

Lisätietoa: 
https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/
wp-content/uploads/sites/3/2021/08/
Kompostointi.pdf

Savonranta
Kolmitähkäntie 2 b • puh. 010 764 0720

(0,0835 €/ puhelu + 0,1209 €/min)

Savonranta
Kolmitähkäntie 2b • puh. 010 764 0720

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Tervetuloa 
kesäkaupoille

Kesäaukiolot voi tarkistaa: 
s-kanava.fi

– elintarvikejäte kannattaa    kompostoida– elintarvikejäte kannattaa    kompostoida
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TOUKOKUU
ma 23.5. klo 12
Toukosiunaus Jouko Makkosella, 
Säimenentie 857 
järj. Eläkeliiton Savonrannan yhdis-
tys ja Savonrannan kirkkopiiri

su 29.5. klo 10
Kirkkolaulujuhlien messu Kerimäel-
lä, klo 13 juhlakonsertti, bussikulje-
tus, seuraa kirkollisia ilmoituksia
järj. Savonrannan kirkkopiiri

KESÄKUU
pe 3.6. klo 11.30
Koulun kevätkirkko ja esikoululais-
ten siunaaminen kirkossa, Pappi-
lantie 24, järj. Savonrannan kirk-
kopiiri, Savonrannan koulu, Savon-
rannan päiväkoti

la 4.6.
Lukuvuosi päättyy peruskoululaisil-
la ja lukiolaisilla 

to 9.6. 
1. Seppoleiripäivä 8–12-vuotiaille 
varhaisnuorille Savonrannan seu-
rakuntakodilla, Pappilantie 17, ilm. 
seurakunnan kotisivulta, lisätietoja 
Pia Rask 044 776 8072 
järj. Savonlinnan seurakunta

pe 10.6. 
2. Seppoleiripäivä 8–12-vuotiaille 
varhaisnuorille Savonrannan seu-
rakuntakodilla, Pappilantie 17, ilm. 
seurakunnan kotisivulta, lisätietoja 
Pia Rask 044 776 8072
järj. Savonlinnan seurakunta

la 11.6. klo 13
Lapinlahden kansakoulun muisto-
merkin paljastustilaisuus Rönkön-
vaarantien ja Lapinlahdentien ris-
teys, Lapinlahdentie 2, Avoimet 
kylät -tapahtuma
järj. Lapinlahden kansakoulun enti-
set oppilaat 

pe 24.6. klo 12
Perinteinen juhannusaaton jal-
kapallo-ottelu paikalliset vastaan 
mökkiläiset urheilukentällä, Mon-
ninsaarentie 1A, vohvelikahvit
järj. Savonrannan Marttayhdistys

Savonrannan kesätapahtumat 2022Savonrannan kesätapahtumat 2022
la 25.6. klo 13 
Juhannuspäivän jumalanpalvelus 
kirkossa
järj. Savonrannan kirkkopiiri 

la 25.6. klo 20–24
Juhannustanssit Rönkön lavalla, 
Rönkönvaarantie 759, musiikista 
vastaa Lahti-Karjalainen
järj. Rönkönvaara-Lapinlahti ky-
läyhdistys ja Urheiluseura Rönkön-
vaaran Yritys

la 25.6.  klo 22
Juhannuskokko Pyöriinlahden pu-
dotuspaikalla
järj. Urheiluseura Rönkönvaaran 
Yritys

HEINÄKUU
la 2.7. klo 12.00
Savonranta Päivä -tapahtuman oh-
jelma vierasvenesatamassa, Pirt-
timäentie 2, koomikko ja näytteli-
jä Johanna Keinänen, musiikista 
vastaa Riku Elomaan kokoama or-
kesteri, klo 11.00 alkaen paistettuja 
muikkuja, kahvikoju, karjalanpiira-
koita, arpajaiset, myyntikojuja, Acti-
vity Maker ja ongintaa lapsille
järj. LC Savonranta, Savonranta-
Seura ym. järjestöt 

la 2.7. klo 15
Jumalanpalvelus kirkossa, 
Pappilantie 24
järj. Savonrannan kirkkopiiri

la 2.7. klo 18
Niin kauan minä tramppaan.... 
-konsertti Savonrannan kirkossa, 
Pappilantie 24, Vesa Kytöoja (bari-
toni) ja Taru Ritavesi (piano) vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri

su 3.7. klo 10
Kuljetus Oopperajuhlajumalanpal-

velukseen Olavinlinnaan, seuraa 
kirkollisia ilmoituksia
järj. Savonrannan kirkkopiiri

ti 5.7. klo 18 
”Psalttamus – pelimannivirsiä”  
-konsertti Savonrannan kirkos-
sa, Pappilantie 24, Senni Valtonen 
(kantele, urut, puhaltimet, avainviu-
lu, laulu) ja Timo Alakotila (piano, 
harmooni) vapaa pääsy, käsiohjel-
ma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri

ke 6.7. klo 17.30 
Lasten- ja nuorten rantaonkikilpai-
lu sahan rannassa (Piippuhallin ta-
kana)
järj. Savonrannan Urheilukalastajat 

ti 12.7. klo 17–19 
VPK:n toritapahtuma torilla, Kolmi-
tähkäntie, sateen sattuessa palo-
asemalla, järj. Savonrannan VPK

ti 12.7. klo 18 
Gustav Mahler: Das Lied von der 
Erde -konsertti Savonrannan kir-
kossa, Pappilantie 24, Minna 
Raassina (mezzosopraano) ja Saki 
Kono (piano), vapaa pääsy, käsioh-
jelma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri

ti 19.7. klo 18
Matkamiehen mieli palaa…. -kon-
sertti Savonrannan kirkossa, Pap-
pilantie 24, Sampo-Elias Asikainen 
(basso) ja Saki Kono (piano) vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri

pe 22.7. klo 17
Vanhan pappilan puutarhakonsertti 
-Ikivihreitä Suomen suvessa, Viita-
niementie 97, Sirkka Kosonen (hai-
tari) ja Jani Perkiönmäki (saksofoni 
ja klarinetti) vapaa pääsy, käsiohjel-
ma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri
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su 24.7. klo 16
Myllykirkko Säimenen myllyllä, 
Sönkäntie 17, kahvitarjoilu
järj. Savonrannan kirkkopiiri ja Sa-
vonranta-Seura ry

ti 26.7. 
Martanpäivä torilla, Kolmitähkäntie, 
kahvi- ja vohvelitarjoilu
järj. Savonrannan Marttayhdistys

ti 26.7. klo 18
Savonlinnan Musiikkiakatemian 
kamarimusiikkikonsertti Savonran-
nan kirkossa, Pappilantie 24, va-
paa pääsy, käsiohjelma 10 euroa
järj. Savonrannan kirkkopiiri

ELOKUU
su 14.8. klo 13
Hautuumaajuhla hautausmaan 
kappelissa, Rauhantie 24, kahvi-
tarjoilu
järj. Savonrannan kirkkopiiri

SYYSKUU
La 10.9. klo 9–16 
Suur-Saimaan lohimestaruus (Sa-
vo-Karjala cupin päätöskilpailu) 
Paasvedellä, kilpailukeskus vieras-
venesatamassa,  Pirttimäentie 2
järj. Savonrannan Urheilukalastajat 

su 11.9. klo 13
Piirineuvoston järjestämä syyskau-
den aloitusmessu, kahvitus
järj. Savonrannan kirkkopiiri

NÄYTTELYT
Savonranta-talo
Lamminniementie 3
Savonrannan ukrainalainen cafe
ke klo 8-12
to-su klo 10-15
1.6.–30.6.2022
Päivi Suomalaisen ja Kerttu Kyötti-
sen yhteisnäyttely ’Kuvin ja sanoin’
2.–37.7.2022
Marjatta Pennasen myyntinäyttely.

Vuokalan mylly
Lamminniementie 6
1.6.-31.8.2022
ti-pe klo 10–16
la klo 10–14
Käsityömyymälä ja Muistojen kou-
lutaulut -näyttely. Vapaa pääsy

Säimenen myllymuseo
Sönkäntie 17
1–.31.7.2022
ma-pe 10–15

Piippuhalli
Sahakuja 8
25.7.– 31.8.2022
VUOKALA 22 NiksNaks

Galleria-Ateljee Marja Kardell
Tuusanmäentie 4
Avoinna koko kesän, varmista tai-
teilijan paikallaolo 
puh. 040 520 6440

MUUTA
7.6.–29.7.2022
ti ja pe klo 11–14
Savonrannan kirkko avoinna, Pap-
pilantie 24
järj. Savonrannan kirkkopiiri

Syksy 2022 
tuoremehuasema Savonranta-ta-
lossa, Lamminniementie 3
järj. Savonranta-Seura 

MUISTOJEN
KOULUTAULUT

Vuokalan mylly
Lamminniementie 6,

Savonranta
 

Avoinna
1.6.-31.8.2022

ti-pe klo 10-16
la klo 10-14

  Vapaa pääsy
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Savonrannan terveysasema
Terveysasema toimii Vanhainkoti Päivärinteellä, Lam-
minniementie 7

Terveysasema on suljettuna ajalla 4.–31.7.

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.

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus
ma–pe klo 8–14  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

INR-potilaiden näytteenotto ajanvarauksella keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30

AJANVARAUS
Sähköinen ajanvaraus omahyvis.fi-asiointipalvelussa

Ajanvaraus puhelimitse
015 527 7112 arkisin klo 8–15.30

RÖNTGEN
Terveysasemilla ei ole omaa röntgeniä. Sosterin rönt-
genpalvelut ovat ainoastaan Savonlinnan keskussairaa-
lassa:

HAMMASHOITO
Savonrantalaiset voivat valita käyttävätkö Kerimäen 
hammashoitolan vai muiden hammashoitoloiden palve-
luita.

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
Mielenterveyden ja riippuvuuksien avohoito
Muistihoitaja
Neuvola
Äitiysneuvola

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
Omaiset ja vierailijat ovat tervetulleita, vierailujen toivo-
taan ajoittuvan klo 8–19 välille. Vierailuajoista on sovitta-
va henkilökunnan kanssa etukäteen soittamalla, hoitajat 
ohjeistavat vierailijoille hygieniaohjeet vieraillessa.

Päivystys
Kun arvioit, että vaivasi vaatii kiireellistä tutkimista ja hoi-
toa, mutta ei uhkaa henkeä, soita valtakunnalliseen 
päivystysavun numeroon 116 117. Puhelu ohjautuu 
Sosterin alueelta soitettaessa Sosterin päivystys-
poliklinikoille. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka 
arvioi, onko vamma tai vaiva sellainen, että se on hoidet-
tava kiireellisesti päivystyksessä, sekä antaa tarvittaessa 
hoito- ja toimintaohjeet.

Päivystysapu 24/7   116 117

Omaisten potilastiedustelut  015 527 7100

Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112

SIJAINTI
Savonlinnan keskussairaala
Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna
Uudisrakennustyömaalla on vaikutuksia saapumis-
reitteihin. Päivystykseen omalla autolla tultaessa ajo-
reitti on sairaalan rannan puolelta, reittiä Heikinpohjan-
tie-Kotilahdentie. Päivystyksen piha-alueella pysäköintiä 
ei ole, vaan pysäköinti on Kotilahdentien varressa 
sairaalarakennuksen kohdalla. Asiakas on mahdollista 
myös jättää autosta päivystyksen ovilla. Pääsisäänkäyn-
ti sairaalarakennukseen on Keskussairaalantieltä yläpi-
han pääoven kautta, jossa on info.

Päivystyspoliklinikalla potilaat hoidetaan hoidon tar-
peen ja kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Ter-

Terveyspalvelut Terveyspalvelut 
Savonlinnan seudullaSavonlinnan seudulla



veysasemilla tai sairaalan terveyskeskusvastaanotolla 
hoidetaan 2–3 vuorokauden sisällä hoitoa tarvitsevat.

PÄIVYSTYKSEN PALVELUT
Päivystyspoliklinikalla toimii myös sairaanhoitajan itse-
näinen vastaanotto
valvontaosasto, jossa toimii tehostettu valvonta ja nope-
an vasteen yksikkö.

TERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTTO
Terveyskeskuksen iltavastaanotolla hoidetaan potilaita 
ajanvarauksella ma–to klo 16–21 Savonlinnan pääterve-
ysaseman tiloissa Pihlajavedentie 8.

Terveysasemien keskitetty puhelinneuvonta ja ajanva-
raus: ma–pe klo 8–15.30 p. 015 527 7112

Hammashuolto 
KESKITETTY AJANVARAUS PUHELIMITSE 
puh. 015 527 7114
arkisin särkypotilaiden ajanvaraus klo 8–10, muut klo 
10–14.30
myös ajanperuutukset ja siirrot
Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Puheluihin soitetaan 
takaisin siinä järjestyksessä kun takaisinsoittopyyntö ja 
jätetty. Myös läpi päässeisiin puheluihin vastataan ja 
heti kun puheluissa on taukoa, soitetaan takasinsoittoja.
Kaikki hammashuollon ajanvaraukset näkyvät myös 
sähköisesti www.hyvis.fi-palvelusta
Ajanvarauspuhelun yhteydessä hammashoidon am-
mattilaiset tekevät arvion hoidon tarpeesta ja kiireelli-
syydestä. Kiireellisyys luokitellaan oireiden mukaisesti.

Hammaslääkäripäivystys
Arkisin särkypotilaiden ajanvaraus klo 8–10 
puh. 015 527 7114
Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9–10
puh. 044 417 2900. 
Iltaisin ja öisin 
yhteydenotto keskussairaalan päivystykseen

Eläinlääkäripäivystys
SAVONLINNA JA ENONKOSKI
PALVELUAIKA ARKISIN KLO 8–16
Puhelinaika ajanvarauksia, tiedusteluja ja neuvontaa 
varten on arkisin klo 8–9. Puhelinajan jälkeen eläinlää-
kärit ovat potilastyössä ja kiireellisissä tapauksissa pu-
helimeen voi ainoastaan jättää viestin. Eläinlääkäri ottaa 
yhteyttä viestin jättäneisiin mahdollisimman pian.

Pieneläimet p. 044 417 2388
Hyötyeläimet p. 044 417 2293

Kunnaneläinlääkärit:
Taru Hirvonen, Anni Jäppinen, Tinja-Maria Vuori

vs. kunnaneläinlääkärit:
Tiina Kaarela, Jenni Lepistö, Pinja Räsänen

klinikkaeläinhoitajat:
Lotta Huuki, Lotta Mikkonen, Sirkku Rajala

Käyntiosoite
Kunnallinen eläinlääkäriasema
Kitkantie 6, 58410 Kerimäki

Savonlinnan kaupungin Savonlinnan kaupungin 
palveluja Savonrannallapalveluja Savonrannalla

Savonrannan Asiointipisteen palvelut
Kangastie 3, avoinna arkisin ma–pe klo 9–11.30 ja klo 
12.30–15.00, puh. 044 417 4050
ks. kesän 2022 aukioloajat www.savonlinna.fi

• neuvonta, lomakejakelu ja hakemusten vastaanotto
• valokopiointi-, skannaus- sekä laminointi-
 palvelu
• palvelupisteestä voi ostaa Savonranta-karttoja ja   
 -kortteja sekä Savonranta-historiakirjoja
• veneiden laitripaikka- 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
•  Oikeusaputoimiston 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 9–11.30 ja klo 12.30–
14.00 ja pe 9–11.30 ja klo 12.30–15.00.

Kirjaston asiakaspalvelu on suljettu ajalla 23.5.–10.6. ja 
22.8.–9.9. ja kirjasto on avoinna tuolloin itsepalveluaika-
na 9–11.30 ja 12.30–15.00.
ks. kesän 2022 aukioloajat www.savonlinna.fi
Kirjastovirkailija Arja Pesonen, puh. 044 417 4437, 
s-posti: arja.pesonen@savonlinna.fi

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 Simo Räty, puh. 044 417 4221, 
simo.raty@savonlinna.fi

Rakennustarkastukset
tarkastusinsinööri Marko O. Kosonen ajanvarauksella, 
puh. 05 478 6556, marko.o.kosonen@savonlinna.fi

Palotarkastus, tiedotus, valistus  
puh. 020 133 4463

Nuohooja  
Savon Piippu Oy, ajanvaraus arkisin puh. 044 517 3010

Yleinen hätänumero / Palohälytys 112
2323
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Frisbeegolfrata  Kangastie 3
Perustettu: 2013
Väylien määrä: 18
Heittopaikat: Tekonurmi
Pinnanmuodot: mäkinen, paljon korkeuseroja
Reittiohjeet: Auto kirjaston pihaan ja viereisen koulun pi-
hasta lähtee 1. Väylä. Radat lyhyitä, mutta ihan hyviä. 

Savonrannan liikuntapalvelutSavonrannan liikuntapalvelut

Kuntosali Hikipisara Kangastie 3

Hinnasto
Aikuiset
kertamaksu 5,15 €,
1 kk / 26,00 € 
3 kk / 62,00 €
6 kk / 113,00 €
12 kk / 206,00 €
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 
kertamaksu 2,80 €, 
1 kk / 15,50 €
3 kk / 34,00 €
Seniorikortti 65+ sis. kuntosali + uinti + jumpat rajoi-
tetusti (myös työkyvyttömyyseläke). 
Voimassa ostopäivästä 
12 kk 92,00 €
6 kk 49,00 €
Koko sali
järjestöt 37,00 €/h
muut 67,00 €/h 

Lasten leikkipaikka
Miinanpuisto, Lamminniementie 11a
lat 62o 10.254’ lon 29o 12.371’
Ylläpitäjä: Savonlinnan kaupunki, kunnallistekniset 
palvelut. Ei sallita koiria eikä kissoja edes kytkettynä.

Liikuntasalit  Kangastie 5, 58300 Savonranta
Salimaksu 10,20 €/tunti

Kuntoportaat
Peruskoulun, Kangastie 5, jääkiekkokaukalon takana 
rinteessä pururadan lähellä

Pururata
Savonrannan peruskoulun pururadat 1 km valaistu, 2 
km ja 3 km, Kirveslahden lenkki 8 km
Pururadan alussa ulkokuntosali

2424
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Tenniskenttä  Monninsaarentie 1A
Kenttämaksu 9 €/tunti, avaimen saa maksua vastaan 
Savonrannan Salesta kaupan aukioloaikoina. Avain 
palautettava ennen kaupan sulkeutumista.

Urheilukenttä  Monninsaarentie 1A
Kesällä 2017 kunnostettu kivituhka kenttä, juoksura-
dat tiilimurskaa.

Parkour-puisto  Monninsaarentie 1A

Kaikista vapaa-aikapaikoista ja tilojen käytöstä 
vastaavat:
Räty Simo, vapaa-aikapäällikkö
Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 044 417 4221
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: simo.raty@savonlinna.fi

Uimaranta  Kääpäsaarentie 1
Savonrannan taajaman uimapaikka sijaitsee kirkonky-
lässä Pukkivirran rannalla. Savonrannan muut uima-
paikat ovat Rönkönvaarassa ja Hankavaarassa. Pie-
niä uimapaikkoja hoitaa kunnallistekniset palvelut ja 
näillä uimapaikoilla sekä jätehuolto että kunnossapi-
to ovat viikoittaista.

Puistojen, lasten leikkipaikan ja uimapaikkojen yhteys-
tiedot:
Aurava Raili, kaupunginpuutarhuri
Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4630
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: raili.aurava@savonlinna.fi

WWW.LOMAVOUTI.FI 

 
Mukavaa mökkilomaa!Mukavaa mökkilomaa!

WWW.LOMAVOUTI.FI 

 

Savonrannan tori / 
sateen sattuessa paloasemalla
• turvallisuustietoa
• alkusammutuskoulutusta
• potkuautorata
• paloautoajelua

VPK:n toritapahtuma
ti 12.7.2022 klo 17–19
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Savonrannan taajaman länsipuolelle si-
joittuu vanhaa ja edustavaa metsä-, ja 
järviluontoa. 
 Lukuisat pienet järvet ja lammet ovat 
syntyneet mäkisen maaston laaksoi-
hin ja notkoihin. Näitä lampia ja pieniä 
järviä reunustavat lukuisat mäet, jot-
ka ovat korkeimmillaan liki 150 met-
riä nykyisen merenpinnan yläpuolella. 
Korkeita alueen kohoumia ovat muun 
muassa Palaneenmäki, Huutmäki ja 
Soidinmäki. Tämä vesistöiden ja mäki-
en mosaiikki sijaitsee aivan Koloveden 
kansallispuiston kainalossa.
 Toisinaan on kuulunut ehdotuksia 
Kieluan liittämisestä osaksi Koloveden 
kansallispuistoa mutta toistaiseksi asia 
ei ole edennyt. Tämä satojen hehtaari-
en alue on pääasiassa Metsähallituksen 
hallinnassa. Metsät ovat valtion talous-
metsiä, mutta lähistöllä on myös muu-
tamia pieniä suojelualueita. Vaikka 
alueen metsiä onkin hyödynnetty pai-
koin runsaastikin on jäljellä vielä hie-
noa ja erämaista luontoa. 
 Metsissä on osia, joihin kirves ei ole 
juuri koskenut, tai ei ainakaan hyvin 
pitkään aikaan. Nykyisin jo vanhat liki 
sadan vuoden ikäiset talousmetsät ovat 
suojelemisen arvoisia ja ne ovat luon-
nontilaisen metsän kaltaisia.
 Savonrannankin metsiä on aikojen 
kuluessa hyödynnetty monin tavoin. 
Ehkä ei niin voimakkaasti kuin  yleen-
sä Karjalan ja Savon metsiä. Kasken-
polton ydinalueet sijaitsivat hieman 
Savonrantaa pohjoisempana. Itä-Suo-
messa on alueita joiden peltoalasta on 

KIELUALLA ON SÄILYNYT   ERÄMAISTA JAKIELUALLA ON SÄILYNYT   ERÄMAISTA JA

ainakin puolet poltettu kaskeamalla 
soista ja metsistä.
 Muistona näistä ajoista Savosta löy-
tyy vielä runsaasti heleitä lehtimet-
siä. Nämä vanhat kaski-, ja laidunmaat 
ovat hiljalleen kasvamassa umpeen. 
Koivu ei pärjää vahvempaa ja varjosta-
vaa kuusta vastaan.
 Noin parissa sadassa vuodessa 
muuttuu avoin kaskikoivikko suurien 
ja hämärien kuusikoiden valtaamaksi 
korpimetsäksi.
 Eteläinen Suomi on hiljalleen kuuset-
tumassa ja laajemmat lehtimetsät häviä-

vät. Nämä lehtimetsät ovat suurimmak-
si osaksi ihmisen aikaan saamia.
 Luontaisesti Suomi kuulu kangas-
metsien alueeseen ja on etupäässä ha-
vumetsien peittämä.
 Myös metsätalous suosii havupui-
den kasvattamista johtuen havupuille 
suotuisasta ilmastosta.
 Tosin esimerkiksi rauduskoivumet-
sä tuottaa kaksinkertaisen sadon ver-
rattuna havumetsiin. Edellytyksenä  on 
ravinteinen ja multava maaperä. Rau-
duskoivun kasvu on nopeaa aina pa-
riinkymmeneen vuoteen saakka.

LAJISTOLTAAN EDUSTAVAA   LUONTOALAJISTOLTAAN EDUSTAVAA   LUONTOA

Varpushaukka on Kieluan runsaslukuisimpia petolintuja.
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KIELUALLA ON SÄILYNYT   ERÄMAISTA JAKIELUALLA ON SÄILYNYT   ERÄMAISTA JA

Kieluan niin kuin koko Suomenkin 
metsät muodostuvat erilaisista kangas-
metsistä. Korkeilta ja kuivimmilta pai-
koilta löytyy mäntyä kasvavia karuk-
kokankaita ja vastakohtana paikoin on 
lehtomaisia kangasmetsiä.
 Eteläisessä Suomessa on kuivia ja 
tuoreita kangasmetsiä aikalailla saman 

verran, ehkä tuoreita hieman enem-
män. Savonrannassa tilanne on saman-
tapainen. Kieluan tuoreissa kangas-
metsissä kasvaa paikoin komeita van-
hoja kuusia. 
 Pohjoisessa Suomessa on taasen kol-
minkertaisesti kuivia kangasmetsiä 
eteläiseen Suomeen verrattuna.
 Eteläisessä Suomessa on suojeltu vai 
pieni osa vanhoista metsistä, joten pie-
netkin suojelualueet ovat tärkeitä tur-
vapaikkoja monille lajeille. Etelä-Suo-
messa on moninkertaisesti lajeja ver-
rattuna pohjoiseen, vaikka suurimmat 
suojelualueet ovat Pohjois-Suomessa.
 Kieluan metsissä on paikoin myös 
kosteita korpimetsiä. Korpimetsät synty-
vät monin tavoin. Aiheuttajina on muun 
muassa suon laajentuminen, maan ko-
hoamisen aiheuttama vesitasapainon 
muutos metsässä ja nykyisin myös avo-
hakkuut. Notkelmassa oleva avohakkuu 

LAJISTOLTAAN EDUSTAVAA   LUONTOALAJISTOLTAAN EDUSTAVAA   LUONTOA

Alueella pesii muun muassa käpytikka, 
pohjantikka ja palokärki.

Monilla puulajeilla on omat sieni-, ja 
kääpälajit, jotka hiljalleen lahottavat 
puuta. Myös puun eri ikävaiheissa la-
hottajasienien  ja kääpien lajisto muut-
tuu ainakin osittain.

Kekomuurahaiset viihtyvät mustikka-
tyypin tuoreissa kangasmetsissä.
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kuivaa Polttopuuta
koivua  33, 50, 75, 100, myös leppää

Sirkkelisahausta
Sahatavaran myyntiä
myös leppää, tuppilautaa

Traktorityöt

MARTTI LUOSTARINEN 
Rönkönvaara

p. 050 543 3107

Polttopuuta
Mökkivuokraus

Pilkekonevuokraus
riskitherrat@gmail.com

040-5458317

MYYDÄÄN JA SAHATAANMYYDÄÄN JA SAHATAAN
kaikenlaista sahatavaraa,  myös ylisuuret  tukit kaikenlaista sahatavaraa,  myös ylisuuret  tukit 

PYSTYHIRRESTÄ  rakentamistaPYSTYHIRRESTÄ  rakentamista
Katso kotisivutKatso kotisivut

www.lapinahonpalvelut-makkonen.fi
p. 050 347 5209

soistuu helposti kun ei ole kuusikkoa 
enää hyödyntämässä sadevettä.
 Kieluan korvissa pesii lukuisa jouk-
ko lintulajeja kuten pohjantikka, peu-
kaloinen, pyy ja hömötiainen. Hömö-
tiainen on aikaisemmin ollut yksi Suo-
men runsaslukuisimmista linnuis-
ta mutta nykyään se on päässyt uhan-
alaisten lajien listalle. Kieluan metsis-
tä hömötiainen löytää yhä lahovikaista 
puuta pesäkolon koverrukseen. Puuai-
neksen tulee olla täysin lahoa jotta hö-
mötiainen pystyy pesäkolon tekemään. 
Mikäli puun sisällä oleva ydinpuu on 
kovaa ei pesäkolon tekeminen hennol-
la nokalla onnistu.
 Muita alueen lintuja ovat muun mu-
assa palokärki, metso, helmipöllö, vii-
rupöllö ja kalasääksi. Viime vuosiin 
saakka myös kuukkeli on sinnitellyt 
alueen metsissä. Aikoinaan kuukkeli 
pesi aivan eteläistä rannikkoa myöten.
 Alueen järvet ja lammet ovat näi-
hin päiviin saakka pysyneet erämaisi-
na. Suurin osa vesistöiden rantametsis-
tä ovat luonnontilaisia tai luonnontilai-
sen kaltaisia. Kasvi-, hyönteis-, ja lintu-
lajisto on rikas ja lajistoon kuulu monia 
harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja.
 Muun muassa kuikka ja kaakkuri 
pesivät alueella. Alueen kauniista jär-
vistä voisi mainita Kielua-järven, Kiu-
rujärven ja Iso-Vasarajärven. 

 Alueella on myös biologisten arvo-
jen lisäksi maisemallisia arvoja. Pai-
koin vesistöjä reunustavat komeat mo-
reenimäet vanhoine monisatavuotisi-
ne honkineen. Palokärkikin löytää tar-
peeksi paksuja mäntyjä pesäkolon te-
kemiseen. 
 Toivottavasti Kieluan kaunis ja erä-
mainen luonto tulee säilymään Sa-
vonrannassa tulevillekin sukupolville. 

Alue ei ole varsinaisessa retkeilykäy-
tössä. Retkeily on ohjattu Kolovedelle 
ja Kakonsaloon.
 Alueella saa kuitenkin retkeillä, mar-
jastaa ja sienestää jokamiehen oikeuk-
sin. Pitää muistaa kuitenkin ne velvol-
lisuudet niin luontoa kuin maan omis-
tajiakin kohtaan.

Teksti ja kuvat Jarmo Vacklin

Alueella on myös lehtomaisia kankaita joilla kasvaa monenikäisiä lehtipuita.
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Välistä väylälle- hanke on hankeaikana 
(1.6.21–31.12.22) mahdollistanut Sa-
vonrannalla hankkeen työikäisille asi-
akkaille työ- ja toimintakykyä tukevia, 
toiminnallisia, osallistavia ja yhteisölli-
siä tapahtumia Savonranta-talolla.
 Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n hallinnoiman ESR-hanke toteu-
tetaan lähialuehankkeena, joten olem-
me järjestäneet erilaisia toiminnallisia 
tapahtumia hankeyhteistyössä Savon-
rannan yhdistysten ja yritysten kanssa. 
Siten vahvistamme savonrantalaisten 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä tu-
emme alueellisesti paikallisia yhdistyk-
siä ja yrityksiä ostopalvelujen kautta.
ä	Hävikkiruokakokkausta olemme 

toteuttaneet jo kahdesti yhteistyös-
sä Salen myymäläpäällikön Saa-
ra Muhosen kanssa. Kaupan hävik-
kielintarvikkeista olemme kokan-
neet Savonrannan marttayhdistyk-
sen ohjeistuksella herkullisia ruo-
kia sekä jakaneet tietoa ja materiaa-
lia hävikin hyödyntämisestä.

ä	Savonrannan VPK:n ohjauksessa 
harjoiteltiin syksyllä tärkeitä alku-
sammutustaitoja sekä ensiaputaitoja

ä	Joulukorttipajassa valmistettiin Sa-
vonrannan kotipalvelun ja palve-
lutalojen ikäihmisille jouluterveh-
dykset osallistumalla Siskot ja Si-
mot ry joulukorttikampanjaan

ä	Pikkujouluissa leivottiin yhdessä 
joululeivonnaisia 

ä	Pääsiäistapahtumassa savonranta-
laisten lisäksi mukana myös ukrai-
nalaisperheet valmistamassa upeita 
pääsiäiskoristeita 

 Hankeyhteistyö jatkuu edelleen pai-
kallisten toimijoiden kanssa. Erilaisia 
ulkoaktiviteetteja, tapahtumia ja ret-
kiä on suunnitteilla kesäkaudelle. Sil-
lat-hankkeen kanssa mahdollistam-
me myös ukrainalaisperheille osallis-
tumismahdollisuuksia erilaisiin aktivi-
teetteihin ja tapahtumiin. 

Välistä väylälle Välistä väylälle 
toimii  yhteistyössä toimii  yhteistyössä 
paikallisten kanssapaikallisten kanssa

 Välistä väylälle -hanke haluaa tukea 
ja vahvistaa savonrantalaisten yhdis-
tystoimijoiden ja yhteistyötahojen yh-
teisöllistä osaamista kohdata erilaista 
tukea tarvitsevia ihmisiä. Poikkeusolo-
jen vuoksi on tärkeää vahvistaa osaa-
mista kohdata ukrainalaisia, kotoutu-
via sotapakolaisia hankealueella.
 Toteutamme yhdistystoimijoille/yhteis-
työtahoille Savonranta-talolla kesän aika-
na koulutuskokonaisuuden monikulttuu-
risuudesta, vuorovaikutustaidoista, koh-

7.5.2022 16.29 Välistä väylälle logo .png
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taamisen taidoista sekä osallisuuden ja elä-
mänhallinnan tukemisesta käytännössä.  
 Savonrannalla aistii hyvän yhteishen-
gen ja auttamisen halun. Aito välittämi-
nen näkyy, kuuluu ja tuntuu. On ilo saada 
olla mukana hankeyhteistyössä kanssanne 
edistämässä savonrantalaisten yhteisölli-
syyttä ja hyvinvointia. Tehdään hyvää yh-
dessä.
 Välistä väylälle- hankkeen projektipääl-
likkö Sari Nyrhinen p. 044 7593560

Tunnelmakuvia hankkeen toiminnallisista tapahtumista:

7.5.2022 16.29 Välistä väylälle logo .png

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 1/1
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Savonrannan VPK:n kulunut talvi on 
ollut työtäytteinen niin hälytysten hoi-
tamisen ja varsinkin koulutusten jär-
jestämisen suhteen. 
 Palokunnalla oli hälytyksiä vuonna 
2021 yhteensä 130, joista pelastustoi-
men ja ensivasteen tehtäviä 81 kpl sekä 
turvapuhelintehtäviä 49 kpl. Erilaisia 
harjoituksia järjestettiin palokunnalle 
56 kertaa. Palokunnan jäseniä osallis-
tui Etelä-Savon pelastuslaitoksen jär-
jestämiin koulutustilaisuuksiin niin 
etänä kuin lähikoulutuksena.
 Palokunnan vahvuus on tällä hetkel-
lä 13 jäsentä, joista naisia neljä ja mie-
hiä yhdeksän. Tällä porukalla pyöri-
tetään toimintaa ja hoidetaan pelas-
tuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti ensivaste- ja pelastus-
toimen hälytykset sekä Itä-Savon sai-
raanhoitopiirin Sosterin kanssa sovi-
tut turvapuhelintehtävät Savonrannan 
alueella.
 Kuluneen talven aikana olemme 
saaneet neljä uutta toimijaa mukaan, 
joista kaksi kävi talven aikana pelastus-
toimen peruskurssin ja on nyt muka-
na hälytysosastossa. Uusimmat tulijat 
ovat nyt perehdytyksessä ja tarkoitus 
heillä lähteä koulutukseen tuleva syk-
synä.
 Palokunta on pystynyt hoitamaan 
hälytykset riittävällä miehityksel-
lä. Päiväaikaan on välillä ollut haas-
teita, kun osa palokuntaan kuuluvista 
on töissä, joista ei pysty lähtemään hä-
lytyksille. Siksi tarvitsisimme mukaan 
muutaman aktiivisen toimijan, jotka 
sitoutuisivat koulutuksiin, harjoituk-

Palokunnan Palokunnan 
kuulumisiakuulumisia
siin ja hälytyksille lähtöön. Näin pys-
tyisimme turvaamaan Savonrannalla 
ensivasteen- ja pelastustoimen palve-
luiden saatavuuden myös tulevaisuu-
dessa.
 Jos sinulla heräsi ”kipinä” palokun-
taan mukaantulosta, haluat olla autta-
massa toisia hädän hetkellä, haluat olla 
mukana aktiivisessa porukassa, tule 
mukaan! Palokunnan harjoitukset ovat 
tiistai-iltaisin klo 17.30 alkaen. Tule 
asemalle ja tutustu toimintaan. Voit ot-

taa yhteyttä puhelimitse Jyrkiin 0500-
592567, Raijaan 050-5413772 tai Ka-
riin 050-5464045, myös sähköpostilla 
savonrannanvpk@espl.fi yhteydenotto 
onnistuu.
 Sinua juuri tarvitaan mukaan Sa-
vonrannan VPK:n toimintaan!

Kari Jääskeläinen
Savonrannan VPK:n puheenjohtaja
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                   PIENKERÄYS UKRAINALAISTEN PALOLAISTEN AUTTAMISEKSI SAVONRANNALLA 

 

Savonrannan Lions Club, Savonrannan Martat, Savonrannan Toimintakeskus, Savonrannan 
Vanhempainyhdistys, Savonranta-Seura ja Savonrannan VPK ovat yhdessä järjestäneet pienkeräyksen 
Savonrannalle sotaa pakoon tulleiden Ukrainalaisten perheiden auttamiseksi. 

Keräystuloilla avustetaan sotaa pakoon tulleita ihmisiä hankkimalla heille ruokaa, hygieniatuotteita, 
lääkkeitä, vaatteita, kenkiä, leluja, askartelutarvikkeita ja koulutarvikkeita, sekä hankkimalla 
kuljetuspalveluja poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten luona käymistä varten. 

Keräyslupa on voimassa 21.6.2022 saakka ja keräyksen enimmäissumma 10.000 €. 

Keräyslupa n:o RA/2022/448 

Voit osallistua keräykseen tekemällä lahjoituksen tilille: FI54 5650 5220 0120 26 

merkitse saajaksi Savonrannan VPK, käytä viitettä 1122 

Maanantaisin julkaistaan ”savonrantalaiset” facebook sivuilla sen hetkinen keräyksen tuotto ja miten 
lahjoituksia on käytetty. 

Lahjoittajien nimiä ja lahjoitussummia ei julkaista. 

Keräyksen järjestäjien yhteystiedot: savonrannanvpk@gmail.com 

LAHJOITA KERÄYKSEEN SOPIVAKSI KATSOMASI SUMMA JA HAASTA YSTÄVÄSI KERÄKSEEN MUKAAN! 

 

   TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ! 
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Piha-ja puutarhatyöt, 
mökkisiivoukset,  
kauppa-asiointipalvelu
Rantatontteja myynnissä
Mökkitalkkarit 
Marko ja Marja
puh.040-5546688
marjajamarko@hotmail.com

Mökkitalkkarit Marko ja Marja

www.matka-kosonen.fi • p 015 541 146
Kerimäentie 4, 58200 Kerimäki

NAUTINAUTI
MATKASTA!MATKASTA!

•• VALMISMATKAT VALMISMATKAT
•• TILAUSAJOT  TILAUSAJOT •• REITTILIIKENNE REITTILIIKENNE

Pieni mutta pippurinen   kyläyhdistysPieni mutta pippurinen   kyläyhdistys
Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdis-
tys toimii sitkeästi talkoohengellä. Yh-
distys on toiminut yhtäjaksoisesti 40 
vuotta aina perustamisvuodesta 1981 
lähtien. 
 Muutama vuosi sitten arvioitiin ky-
län alueen vakituiseksi väkimääräksi 
noin 120 henkilöä, mutta kesäisin vä-
kimäärän arvioidaan vähintään tup-
laantuvan kesäasukkaista, kuten koko 
Savonrannan alueella. 
 Kylä sijaitsee Oriveden rannalla Sa-
vonrannan pohjoiskulmassa, ja kylän 
asukkaista suurimmalla osalla on lyhy-
empi matka Joensuuhun kuin Savon-
linnaan. Kylästä pääsee päällystetietä 
pitkin Savonlinnaan, mutta lyhyimmät 
reitit Joensuuhun ovat ilman päällys-
tettä olevia kelirikkoalttiita kapeita ja 
mäkisiä kyläteitä. 

Kylätoimintaa tehdään monella saral-
la, mutta toiminnan keskipisteenä on 
Rönkkötalo, joka on kokenut monen 
muun entisen kyläkoulun tapaan muo-
donmuutoksen toimivaksi kyläläisten 
kokoontumispaikaksi. 
 Rönkkötalon tilavassa keittiössä 
paistetaan karjalanpiirakoita etukäteis-
tilausten perusteella. Talvella piirakan-
paistoon kokoontuu pieni ydinporuk-

ka, mutta kesäisin paistotalkoot pursu-
avat väkeä, kun lomalaiset otetaan mu-
kaan leipomaan ja nauttimaan tuorei-
den karjalanpiirakoiden kanssa juo-
duista kahveista. 
 Aiemmin myös ikäihmiset pääsi-
vät tuoreiden piirakoiden seuraan, kun 

paistopäivän päätteeksi Rönkkötalolla 
järjestettiin virikekerho. Koronarajoi-
tukset lopettivat valitettavasti kerhon, 
mutta kyläläiset eivät ole luopuneet 
toivosta löytää vetäjä kerholle. Viimek-
si kevään 2022 kumppanuuspöytään 
tuotiin kyläläisten esitys kaupungille 

Rönkkötalo on Rönkönvaaran ja Lapinlahden kylien yhteinen olohuone. 
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Hoivakammari
Klassinen hieronta
Vyöhyketerapia
Hot Stone  
Kuumakivihieronta
Intialainen  
päähieronta
Vauvahieronta

Luonto- ja eräopaspalvelut

Sirpa Hirvonen
050 077 84 67

Kääpäsaarentie 12 B 1
58300 Savonranta

facebook: @hoivakammari
instagram: @hoivakammari

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 kesää kaikille

Pieni mutta pippurinen   kyläyhdistysPieni mutta pippurinen   kyläyhdistys

Karjalanpiirakoilla on tärkeä merkitys 
yhdistyksen varainhankinnassa.

Piirakanpaiston todelliset puuhanaiset Anja Pääkkönen ja Ritva 
Turtiainen jouluisissa tunnelmissa.

virikekerhon vetäjän löytämiseksi kau-
pungin vapaa-aikatoimesta. 

Koronapandemia vaikutti monella sa-
ralla Rönkönvaaran ja Lapinlahden ky-
lätoimintaan ja vakiintuneista tapahtu-
mista yhdistys pystyi toteuttamaan vii-
me vuonna vain sääntömääräiset koko-
ukset ja pikkujoulun. Tänä vuonna toi-
mintaa on pikkuhiljaa jälleen käynnis-
tetty lisää.  
 Juhannustanssit järjestetään perin-
teisesti juhannuspäivän iltana Rönkön 
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Osuuskunta Savonrannan SaVuKoOsuuskunta Savonrannan SaVuKo
vuokra-asuntoja

Vuokalanraitti 1, Savonranta, Puh. 0440 679 167

Savonrannan Toimintakeskus rySavonrannan Toimintakeskus ry
Rakennus- ja remontointipalveluja
pihatöitä
pesulapalvelut

Vuokalanraitti 1, Savonranta, Puh. 0440 679 167

lavalla yhteistyössä kylän urheiluseu-
ran Rönkönvaaran Yrityksen kanssa. 
Urheiluseura vastaa lavan valvonnasta 
ja iltakymmeneltä Pyöriinlahden pu-
dotuspaikalla sytytettävän juhannus-
kokon poltosta. Kyläyhdistys järjestää 
tanssimusiikin, puffetin ja myy pääsy-
liput. Näin toimien yhteistyö on jatku-
nut ainakin yhden miesmuistin verran.
 Karjalanpiirakoilla on suuri rooli 
yhdistyksen varainhankinnassa. Ilman 
niitä yhdistys ei pystyisi ylläpitämään 
Rönkkötaloa. Rakennuksen kiinteiden 
kulujen hillitsemiseksi yhdistys toteutti 
viime kesänä Leader-hankkeenaan au-
rinkosähkökeräimet Rönkkötalon ul-
korakennuksen katolle. 
 Tälle hankkeelle saatiin Leader-
avustusta 50 prosenttia kustannuk-
siin. Kokonaiskustannus oli 11.500 eu-
roa. Avustusta saatiin myös Suur-Sa-
von Energiasäätiöltä, 3.500 euroa. Ky-
läläiset osallistuivat myös tämän hank-
keen talkoisiin. 
 Aiemmin on hanketyönä toteutet-
tu muun muassa Rönkkötalon muu-
tos kyläkoulusta toimivaksi kylätalok-

si kahdessa eri hankkeessa. Lisäksi ur-
heiluseura kunnosti omana hankkee-
naan tanssilavan ja myös kylän yhteis-
tä Harikan uimarantaa on kunnostettu 
talkoilla.

Rönkkötalossa on biljardipöytä, joka 
toimii myös tarjoilupöytänä juhlissa. 
Kokoustekniikkaa on päivitetty ja ta-
lossa on uusi tulostin. Talossa on myös 
pyykinpesukone, jota vuokrataan eri-
tyisesti lomalaisille. Näihin on aikoi-
naan saatu avustusta muun muassa Sa-
vonrannan aluejohtokunnalta. Talon 
yläkerran yksiötä vuokrataan lyhytai-
kaisesti. Myös yläkerran saunaa on sa-
tunnaisesti vuokrattu.
 Rönkkötaloa vuokrataan toimin-
ta- ja kokoustiloiksi kyläläisten ja ky-
län yhdistysten lisäksi myös muille jär-
jestöille ja yksityishenkilöille. Siellä 
on pidetty ainakin häitä, rippijuhlia ja 
muistotilaisuuksia, mutta myös synty-
mäpäiviä, hirvipaisteja ja koirien met-
sästyskokeen toimistoa sekä tiedotettu 
kaivosvaltauksista ja järjestetty vaaliti-
laisuuksia.  

Kun kylän muutamat koululaiset kyy-
ditetään kirkonkylän kouluun, opiske-
levat aikuiset Rönkkötalossa Linnalan 
kursseilla. Uusia käsityötaitoja on opit-
tu pisimpään, myös viime talvena. Ai-
emmin kursseilla on opittu mm. ruo-
anlaittoa, venäjän ja espanjan alkeita 
sekä tietotekniikan saloja.
 Pihan ulkorakennuksessa on oma-
toimikirjasto, kyläläisten kuntosali, 
roskien keräyspiste ja kylmää varasto-
tilaa. Myös ulkorakennuksen remon-
tointiin saatiin Leaderin kautta avus-
tusta. Kaikkia näitä pääsee käyttämään 
ja vuokraamaan olemalla yhteydessä  
kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Rai-
mo Turtiaiseen, sihteeriin Anne Käyh-
köön, talonmieheen Heikki Karviseen 
tai piirakkaporukan koollekutsujaan 
Ritva Turtiaiseen.
 Aktiivisina hallituksen jäseninä 
edellä mainittujen lisäksi ovat tänä 
vuonna Sanna Hakolahti, Erkki Heis-
kanen, Eerik Karvinen, Jari Käyhkö, 
Ulla Lindell ja Simo Päivinen. Yhdis-
tys on päättänyt , että hallitukseen ko-
kouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus 
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myös nuorison edustajalla, jota käyttää 
Iita Mononen ja vapaa-ajan asukkai-
den edustajalla, jota käyttää tänä vuon-
na Paula Soini.
 Yleisissä kokouksissa kahdesti vuo-
dessa,  jotka kutsutaan koolle paikallis-
lehdessä, käydään monipuolista ja mie-
lenkiintoista keskustelua sekä yhdis-
tyksen toteuttamista hankkeista ja ta-
pahtumista että tulevaisuudesta ja sen 
haasteista. Pienellä kylällä on mahdol-
lisuus elää ja olla jatkossakin, mutta ää-
ripäänä kylällä on myös mahdollisuus 
näivettyä ja hiljentyä. 

Yhteistyötä yhdistys tekee niin Savon-
linnan kaupungin kuin seurakunnan 
kanssa. Kaupungin kanssa on sopimus 
katuvalojen laskuttamisesta kaupun-
gilta ja jätekatoksen käytöstä Rönkkö-

talon piharakennuksessa. Seurakun-
nalle tarjotaan tilat hartaushetkien jär-
jestämiseksi. Kauneimmat joululaulut 
ja äitienpäivä ovat viime vuosina olleet 
vakiintuneet seurakunnan tapahtumat 
kylässä.
 Monet tapahtumat olisivat jääneet 
ilman ahkeraa talkooväkeä. Kylätoi-
minnan eteen tehdyn talkootyön hur-
jaa kokonaismäärää voi vain arvailla. 
Jokaisen osaamista on tarvittu; ketään 
ei ole käännytetty pois talkoista. 

Yhtenä yhdistyksen roolina on toi-
mia paikallisasukkaiden edunvalvoja-
na. Sitä on toteutettu niin Leader-toi-
minnassa kuin kaupungin kahdesti 
vuodessa järjestämissä kumppanuus-
pöydissä. Yhdistys on mukana myös 

Savonlinnan kylien toiminnassa ja alu-
een maakunnallisessa kylätoiminnassa 
Järvi-Suomen Kylissä, jonka puheen-
johtajana toimii Anne Käyhkö.
 Tapahtumista ilmoitetaan ilmoitus-
tauluilla, sanomalehdissä ja sosiaali-
sessa mediassa. Yhdistyksen oman fa-
cebook-sivun, https://www.facebook.
com/ronkonvaara, ovat löytäneet eri-
tyisesti entiset kyläläiset. Rönkkötalon 
eteisessä ja pihalla olevia ilmoitustau-
luja käytetään aktiivisesti ilmoittami-
seen.

Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdis-
tyksen sihteeri jo vuodesta 2000.

Anne Käyhkö

Rönkön lavan juhannustanssien yhteydessä poltetaan kokko juhannuspäivän iltana klo 22 ellei metsäpalovaroitus tv. sitä estä.
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Mikko Käyhkö
044 097 9617
kayhko.mikko@gmail.com

SÄHKÖURAKOINTIA

Torimyynnissä
muikkuja
ja kuhaa

Sähköurakointia ja pumppujen asennukset 
vuosien kokemuksella.

* Jätevesijärjestelmien suunnittelu, myynti- ja asennus
* Likakaivojen tyhjennykset
* Kaivinkone- ja traktorityöt
* Rakennustenpohjat, tienteot/korjaukset. * Klapeja tarjolla säkkitavarana
UUTTA! Energiapuukoura kaivinkoneessa tienreunojen ja 
pellonlaitojen raivaukseen.

  

KONEURAKOINTI
ARTO PESONEN

SÄIMEN

Puh. 050 581 5292
arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi

Puh. 050 523 7361 (Kalle)
www.koneurakointipesonen.fi

URAKOINTI SAVONRANNALLA JA LÄHIKUNNISSA

Sähköurakointi Aki Sairanen
Savonranta     Puh. 0500 917839

aki@sahkotyosavonranta.fi

SÄHKÖTYÖT PUUTAVARAKULJETUKSET 
KULJETUS ESKO MAKKONEN OY

Puutikkoniementie 57,
58300 SAVONRANTA

Puh. 040 583 6989

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 Likakaivojen tyhjennykset
teiden lanaukset 

ja puunajot traktorilla 
URHO KÄYHKÖ

Hankalahdentie 60, 58300 SAVONRANTA

Puh. 0500 318 842



3737

Savon Piippu Oy

www.savonpiippu.com

NUOHOUS-
PALVELUA
MYÖS ILMANVAIHTO-

KANAVIEN 
PUHDISTUKSET,

SÄÄTÖ- JA MITTAUSTYÖT

Ajanvaraukset:
klo 9-14 numeroon 044 517 3010

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

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

Puh. 0500 192 406, 044 241 1745

Kuukausivuokra alkaen 3 €/m2.

Meiltä saat 
kokonaisvaltaista

palvelua aina 
puunkaadosta

pilkkeisiin ja 
kannon jyrsinnästä

nurmikon 
perustamiseen.

Kasvaako 
pihallasi

VAARAPUITA?

Kustannusarvio ja
tilaus kätevästi

NETISTÄ

Ota yhteyttä: 040 358 4557
toimisto@metsapalvelukonttinen.fi
www.metsapalvelukonttinen.fi

Meiltä saat kokonaisvaltaista 
palvelua aina puunkaadosta 

pilkkeisiin ja kannon jyrsinnästä 
nurmikon perustamiseen.

Satamakatu 11, 57130 Savonlinna

toimisto@metsapalvelukonttinen.
www.metsapalvelukonttinen.

Ota yhteyttä: 040 358 4557

Kustannusarvio ja 
tilaus kätevästi

NETISTÄ
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Lehtisalaatti 1 gLehtisalaatti 1 g

Kestävän 
mökkeilyn
maakunta
Mökkielämän alkuun upeissa Etelä-Savon järvimaisemissa 

pääset klikkaamalla visitsavonlinna.fi/palveluja-mokille. 

Sivustolle on koottu tietoa Savonlinnan kaupungin palveluista 

ja muista vapaa-ajanasukkaille hyödyllisistä asioista.

Vapaa-ajan asumisen ja kestävän mökkeilyn teemasivusto 

laiturilla.fi on kiinnostava tietopaketti mökkeilyn

noviiseille ja konkareille. Iloista mökkikesää

Etelä-Savossa!

Kuva: V
isit Saim

aa
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SAVONRANNAN SATAMARAVINTOLA 

RAVINTOLA VIHREÄ LIPSTIKKA

www.vihrealipstikka.f i

RENTOA RAVINTOLATOIMINTAA JA HYVÄÄ RUOKAA SEKÄ TÄYDET ANNISKELUOIKEUDET

Pirttimäentie 2  
58300  Savonranta

SAVONRANNAN SATAMARAVINTOLA 

RAVINTOLA VIHREÄ LIPSTIKKA

www.vihrealipstikka.f i

RENTOA RAVINTOLATOIMINTAA JA HYVÄÄ RUOKAA SEKÄ TÄYDET ANNISKELUOIKEUDET

Pirttimäentie 2  
58300  Savonranta

LVI-työt

Traktorityöt

Tonttipuiden kaadot

Vuokramökit

Välinevuokraus 

(sup-laudat, tentsile-teltat, pomppulinna)

Otto Makkonen

otto@vaahermaki.com

p. 0400 679 528 (myös whatsapp)

www.vaahermaki.com

LVI-työt
Traktorityöt

Tonttipuiden kaadot

Vuokramökit
Välinevuokraus  

(sup-laudat, tentsile-teltat, pomppulinna)
 

Otto Makkonen
otto@vaahermaki.com

 p. 0400 679 528 (myös whatsapp)
www.vaahermaki.com
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 44 0543180

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


