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MIHIN SUUNTAAN HALUAMME KUNTAAMME KEHITTÄÄ?
Kulunut vuosi on ollut jälleen tapahtumarikas ja – kuten kaikki tiedämme – hyvin poikkeuksellinen. Vaikka akuutti koronatilanne varjostanee arkielämäämme vielä varsin pitkään, on
aika siirtää katseet myös tulevaisuuteen.
Lähitulevaisuuden merkittävin kuntaa ja kuntalaisia koskettava tapahtuma on kevään kuntavaalit. Savitaipaleenkin osalta kuntalaiset tekevät tuolloin merkittäviä valintoja. Mihin
suuntaan haluamme kuntaamme kehittää?
Keskeinen tehtävä uusilla valtuutetuille tulee olemaan uuden kuntastrategian laatiminen.
Mitkä asiat tai kehittämiskohteet ovat uusien valtuutettujen mielestä sellaisia, joihin kunnan voimavaroja tulisi suunnata? Savitaipaleen ikärakenne ja muuttuvat palvelutarpeet
johtavat väistämättä myös siihen, että tulevina vuosina on pohdittava mahdollisia säästökohteita. Mistä asioista tulevat valtuutetut olisivat valmiita säästämään, ja mistä palveluista voidaan kenties luopua? Säästöjen rinnalla on tehtävä myös elinvoimapanostuksia. Minkä tyyppiset investoinnit ovat sellaisia, jotka turvaavat Savitaipaleen vetovoiman ja kiinnostavuuden myös tulevaisuudessa?
Haasteita uusilla valtuutetuilla siis riittää, mutta toisaalta kuntapolitiikka tarjoaa ainutlaatuisen näköalan kuntalaisten palvelujen ja toimintojen järjestämiseen. Toivottavaa vaalien
kannalta onkin se, että saamme myös Savitaipaleelle riittävän kattavan ja monipuolisen
joukon ehdokkaita eri väestöryhmistä. Moniäänisyys ja näkökulmien rikkaus on valtuustolle eduksi, ja se on myös demokratian toimivuuden edellytys.
Palaan vielä muutamaan ajankohtaiseen asiaan. Olkkolan Kartanon yrittäjän haku on saanut paljon huomioita viime viikkoina. Vaikka tiedämme, ettei kannattavan liiketoiminnan
pyörittäminen ole helppoa, uskomme, että ainutlaatuisessa Olkkolan miljöössä on potentiaalia kasvaa kunnan lippulaivakohteeksi. Uuden lisämausteen Olkkolan Kartanon ympäristöön tuo leirintä- ja karavaanarialue, jonka kehittämiseen kunta on sitoutunut.
Myös Yrityspassin käyttöönotto on näkynyt viime aikoina sekä lehtien palstoilla että kauppojen ikkunamainoksissa. Tarvitsemme kuntaan uusia ja innovatiivisia aloitteita, jotka edistävät palvelujen kysyntää ja luovat kuvaa yrittäjäystävällisestä kunnasta. Toivotankin menestystä Savitaipaleen yrittäjäyhdistykselle uuden yrityspassi-kokeilun täytäntöönpanossa.
Lopuksi haluan nostaa esille muutaman tunnustuksen tai kunnianosoituksen, jotka on osoitettu Savitaipaleen kunnalle. Suomen Olympiakomitea myönsi äskettäin Savitaipaleen
kunnalle Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta

ja panostuksesta työhyvinvointiin. Tunnustuksella on erityisesti suuri merkitys näin koronan aikana. Suomen Moottoriliitto puolestaan myönsi joulukuussa kunnalle tunnustuksen
ja kunniakirjan Savitaipaleen kunnalle moottoriurheilun hyväksi tehdystä yhteistyötä. Tunnustus liittyy yhteistyöhön Imatran Motocross ry:n kanssa.
Tunnustuksena ja ansiona voidaan pitää myös sitä, että kansainvälinen asiantuntijajäsenistö ehdottaa Saimaa Geopark ry:lle kansainvälisesti merkittävää UNESCO Global Geopark statusta. Savitaipale on ollut kahdeksan muun Saimaan alueen kunnan kanssa osana Saimaa Geopark -verkoston toimintaa. Kunnan alueella sijaitsee monia Geopark -kohteita, kuten Kärnäkosken linnoitus, Lepänkannon harjumaasto ja Orrainpolun maisemapaikkana
tunnetut Luotolahdenvuoren jyrkänteet. UNESCO:n status antaa kohteille uudenlaista näkyvyyttä. Se tukee alueen matkailun ja yritystoiminnan kehittämistä sekä nostaa kansainvälisestikin esille alueen geologiset ja kulttuuriset erityispiirteet.
Joten vaikka kulunut vuosi on ollut haasteellinen, paljon positiivisiakin asioita on tapahtunut. Näissä merkeissä toivotan lukijoille hyvää ja valoisaa kevättalven jatkoa!
Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja


Yrityspassi
otettiin
käyttöön
15.1.2021
Savitaipaleen Yrittäjien yrityspassi on voimassa 15.1.-30.4.2021. Passiin kerätään leimoja
paikallisilta yrityksiltä tai yhdistyksiltä, jotka
ovat ilmoittautuneet mukaan kampanjaan.
Passiin kerätään vähintään 25 euron (tuotteen tai palvelun) ostoksista viisi leimaa eri
yrityksistä tai yhdistyksistä, jonka jälkeen
passin voi palauttaa seuraaviin pisteisiin (KMarket, S-Market, R-kioski, kirjasto, Savitaipaleen Helmi tai Jakeluasema Suutari Ky).
Kaikkien passin palauttaneiden kesken arvotaan 5.9.2021 pääpalkintona viikon mökkiloma Kuusamossa (Savit.OP).
Arvontoja on kaksi: 7.5.2021 ja 5.9.2021.
Kummassakin arvonnassa arvotaan lähes 50
verovapaata lahjakorttia arvoltaan 100 € –
1000 €. Lahjakortteja voi käyttää ainoastaan
savitaipalelaisten tuotteiden ja palvelujen
hankintaan.
Savitaipaleen kunta avusti Savitaipaleen Yrittäjien yrityspassihanketta 20 000 eurolla.

Lisätietoja ja mukana olevat yritykset
ja yhdistykset:
www.savitaipaleenyrityspassi.fi
tai hankkeen suunnittelija
Pekka Ässämäki p. 0400 142178
tai Yrittäjien pj. Teemu Virtanen
p. 040 5880 738.



Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit järjestetään
sunnuntaina 18.4.2021.
Kuntavaalien
ennakkoäänestys
kotimaassa on ke 7.4. – ti 13.4.2021.
Savitaipaleella yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Savitaipaleella kirjasto,
Keskustie 2, 54800 Savitaipale.
Kunnanhallitus vahvisti 18.1.-21 ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi ke (7.4.), pe, ma
ja ti klo 11-19, to (8.4.) klo 9-16 ja la ja su
(10.-11.4.) klo 11-15.

Koronatilanteesta 2021

Teknisen toimen kevät

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella
ennen tiedotteen painoon menoa edelleen kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat
perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

 Vanha hyvinvointiasema puretaan kesällä.

On tärkeää että jaksamme noudattaa Eksoten ja
AVIn antamia ohjeita. Perusohjeet, käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälien noudattaminen ovat
edelleen kaiken perusta viruksen torjunnassa.
Nämä toimenpiteet ehkäisevät myös muita tauteja, kuten flunssaa ja mahatautia.
Kulloinkin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten tarkoituksena on estää ns. joukkoaltistuksien
syntyminen. Jätetään siis suuremmat kokoontumiset myöhemmäksi. Myös ulkomaille matkustamista kannattaa juuri nyt välttää, jotta koronaviruksen muunnokset eivät leviä laajalti Suomessa.
Kasvomaskisuositusta on noudatettu yleisissä
tiloissa kuten esimerkiksi kaupoissa kiitettävästi.
On hienoa huomata miten haluamme kantaa vastuun itsestämme ja muista ihmisistä.

Koronarokotteeseen kutsutaan kirjeellä
Omaa koronarokoteaikaa voi odotella kaikessa
rauhassa. Kutsu tulee Eksotelta kirjeitse.
Monelle lapselle ja nuorelle on tärkeää että voi
jatkaa omaa harrastusta. Harrastustoimintaa pyritäänkin jatkamaan mahdollisimman pitkään. Toiminnan jatkuminen turvataan parhaiten noudattamalla kulloinkin voimassaolevia ohjeistuksia.
Korona aika on vaikuttanut lasten ja nuorten opiskeluun sekä vapaa-aikaan. Myös monet perheet
sekä ikä-ihmiset ovat luovineet erilaisten haastavienkin asioiden kanssa. Monissa työyhteisöissä
on jouduttu muuttamaan työtapoja.
Me olemme tässä tilanteessa yhdessä. Huolehditaan omasta hyvinvoinnista ja nautitaan elämästä
vaikka ulkoillen ja luonnosta nauttien. Kun itse voi
hyvin, pystyy tukemaan tarvittaessa myös muita.
Kulloinkin voimassa olevat ohjeet löytyvät sekä
Eksoten että Savitaipaleen kunnan nettisivuilta.
-> Jos epäilet koronavirustartuntaa tee ensin
oirearvio netissä ja/tai soita Eksotelle.
* Soita arkipäivisin hyvinvointiasemalle
puh. 05 352 1400 ja muina aikoina
päivystysapuun puh. 116 117.

Purkutyö aiheuttaa liikennettä ja äänisaastetta,
mutta yritetään selvitä siitäkin! Alue on parin
vuoden päästä aikalailla muuttuneen näköinen,
kun vanha rakennus on poissa ja alue tasoiteltu:
uusi hyvinvointiasema pääsee paremmin oikeuksiinsa ja näkymään.

 Myös vesitornin kunnon tutkimista jatketaan
tarkemmin tänä vuonna. Torni on vuodelta 1959,
joten tiedossa on saneerausta tulevina vuosina.
Tutkimuksella selvitetään saneerauksen aikataulu
ja kustannukset.

 Marttilan kevyenliikenteen väylä on lähdössä vihdoinkin työn alle. Hanketta on vuoden
vaihteessa tarkennettu ja selvitetty ja hankkeen
lopullinen rahoitus ratkeaa loppukesällä. Silloin
päätetään lopullisesti myös hankeen laajuus ja
sovitaan tarkemmin kunnan ja ELY-keskuksen
rahoitusosuuksista.

 Leirintäaluehanke on kunnan tämän vuoden
investointiohjelmassa. Alustava 30 -paikkainen
yleissuunnitelma on valmiina. Toteutuuko se yhdessä vai kahdessa vaiheessa riippuu siitä, miten
kustannusarvio saadaan tarkentumaan. Myös
Olkkolan kartanoon valittavan uuden yrittäjän
kanssa käytäneen aiheesta keskustelua. Leirintäaluetta on suunniteltu sijoitettavaksi Olkkolan tien
vasemmalle puolelle ennen kartanoa. Kaavallisesti
alue jo mahdollistaa sellaisen toiminnan.
Leirintäalueelle on mitoitettu 30 sähköpisteellä
varustettua asuntovaunu- / autopaikkaa. Lisäksi
alueelle tulee mm. pieni alue telttailijoille, huoltoja WC-rakennus, septitankin tyhjennyspiste, grillikatos ja infopiste.
 Nautitaan talviurheilusta!   
Kaikki ladut ovat nyt hyvässä kunnossa ja uutena
on pienten ja vähän isompienkin lasten iloksi ajettu vanhan urheilukentän ympärille latulenkki.
 Katso latujen kunto:
https://www.savitaipaleenurheilijat.fi/jaostot/hiihto/

 Luistelu: Yläkenttä on luistelukunnossa, samoin
Heituinlahden kenttä.
StU:n luistelujaosto ajoi Kuolimolle radan tammikuun lopulla, mutta kaikki on kiinni talven kulusta
 Katso jääradan tilanne:
http://luistelu.kuolimo.net/

Ikäystävällinen asuminen
-hanke Savitaipaleella
Savitaipaleella on käynnistynyt vuoden 2020
lopulla Ympäristöministeriön rahoittama Ikäystävällinen asuminen -hanke. Hanke päättyy
31.10.2021 tai vuoden lopussa, mikäli tekemistä ja
budjettia on vielä jäljellä.
Hanketta hallinnoi Eksote ja projektipäällikkönä
toimii Kirsi Koskelainen tiiviissä yhteistyössä Savitaipaleen kunnan, Toimintakeskus Suvannon,
Virkkulankylä Oy:n ja LAB -ammattikorkeakoulun
kanssa.
Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Ensisijaisina tavoitteena on lisätä Savitaipaleen
ikäystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tarkoitus on
myös tukea kunnassa käynnissä olevaa ikäihmisten asumisen ja asuinympäristön muutosta. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin toteutuneen
hankkeen kartoituksia ja raportteja.
Miten ikäystävällisyyttä kunnassa on tarkoitus
lisätä?
Jotta Savitaipaleesta saadaan ikäystävällinen kunta, tulee sitä kehittää yhdessä mm. kunnan eri
toimialojen, vanhusneuvoston, järjestöjen ja yritysten sekä kuntalaisten kanssa. Hanke yksin ei
pysty ikäystävällisyyttä lisäämään, mutta toimii
hyvänä lisänä kehittämistyötä koordinoiden.
Tarkoitus on järjestää keväällä sekä syksyllä valmennustilaisuuksia ikäystävällisyydestä ja yhteisöllisyydestä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Koronatilanne vaikuttaa siihen pysytäänkö hankkeen tilaisuuksia järjestämään paikan päällä vai
joudutaanko
niitä järjestämään etäyhteyksien avulla.
Lisäksi kehitetään taajamaa
nykyistä helppokulkuisemmaksi, viihtyisämmäksi ja esimerkiksi muistisairaiden erityistarpeet paremmin huomioivaksi. Kehittämisestä toteutetaan Green Care ajattelun avulla, jolloin hyvinvointia ja elämänlaatua lisätään
luonnon, erilaisten luontoelementtien ehkä myös
eläinten avulla.

Millainen on hankkeen budjetti?
Kokonaisbudjetti on noin 100 000 euroa, josta
palvelujen ostoon on varattu noin 36 000 euroa.
Tällä rahalla voidaan ostaa hankkeen ehtojen mukaan osaamista ja asiantuntijuutta esimerkiksi
syötävään viheraluesuunnitteluun, mutta ei materiaaleja suunnitelmien toteuttamiseen.
Taimia suunnitellaan hankittavaksi osittain lahjoituksina yksityisiltä ja yrityksiltä, tuolloin
esim. ruusuryhmät nimetään
lahjoittajan mukaan.
Kuntalaiset voivat lahjoittaa myös
omista puutarhoistaan syötäviä
kasveja. Asiasta tiedotetaan kunnassa maalis-huhtikuussa.
Muuta
Kannattaa huomioida, että ikäystävällisyydestä
hyötyvät kaikki kuntalaiset. Ikääntyneille hyvät
ratkaisut ovat usein hyviä myös nuoremmille.
Lisätietoja, ajatuksia, ehdotuksia ym. voi laittaa
Kirsi Koskelaiselle kirsi.koskelainen@eksote.fi
tai p. 040 651 3911.


Seuraa ajankohtaisia asioita
kunnan netti- & fb-sivuilta:
www.savitaipale.fi
https://www.facebook.com/Savitaipale/
(kunnan fb-sivuja voit seurata vaikket itset olisikaan facebookissa)
Millaisia päätöksiä tehdään esimerkiksi
kunnanhallituksessa, lautakunnissa ym?
Mistä löytyvät viranhaltijapäätökset yksittäisistä
asioista? Katso:
https://www.savitaipale.fi/hallinto/esityslistat-japoytakirjat

Ajanvaraus lääkärille ja hoitajalle: Savitaipale, Lemi, Luumäki
puh. 05 352 1400
Kiireelliset asiat ma–pe klo 8–10, muut ajanvaraukset ja tiedustelut ma–pe klo 10–16.
Kun hätä on suuri, soita 112. Sähköinen asiointi: eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu.
AIKUISSOSIAALITYÖ Savitaipale
ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA
Ajanvaraus vastaanottokäynnille hva:lle ja
PÄIVYSTYS illalla, yöllä ja viikonloppuna
etäkontakti puhelimitse sosiaalityöntekijälle
Soita ensin Päivystysapuun 116 117, josta
sukunimen alkukirjaimen mukaan:
saat apua ja neuvoja.
A – L puh. 040 139 0334 sosiaalityöntekijä
Keskussairaalan päivystys sijaitsee KSari Sirkiä
siivessä (ovi 38, Kahilanniementie 2, LPR).
M – Ö puh. 040 759 6730 sosiaalityöntekijä
Minna Viljakainen
ISO APU: ENSI NEUVO ikä 65+ vuotiaille
MUISTIHOITAJAN PALVELUT
puh. 05 352 2370, ma-pe klo 8-16.
Muistikoordinaattori puh. 040 139 0443
Soittopyyntö klo 8-13.30 välisenä aikana
Minna Kilpi
ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU- ja
LASTENNEUVOLA
Ajanvaraus- ja palvelunumero
puh. 05 352 8502, ma–pe klo 8–15.
MIELENTERVEYS- ja PÄIHDEPALVELUT
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 040 504 0454, ma–pe klo 12–13.
Kaikkina päivinä ja aikoina toimiva
palvelunumero puh. 05 352 4610.

DIABETESHOITAJA
puh. 040 027 8012, ma-pe klo 12.30-13.

LABORATORIO
Ajanvaraus puh. 05 352 6000, ma–pe klo
7.30–16 (soittopyynnöt klo 7.30–14.30).
eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu

RÖNTGEN ARMILA
Palvelee ilman ajanvarausta
ma-to 8-15.30, pe 8-14.30.
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Ajanvaraus puh. 044 791 4755
ma-pe klo 8-15.
VUODEOSASTO
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877
Sairaanhoitaja puh. 040 713 1907
Osastonsihteeri puh. 040 713 1906
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939
VALKAMA
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877
Hoitajat puh. 040 703 7564
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939

FYSIOTERAPIA
Ajanvaraus puh. 05 352 6000, ma-pe klo
7.30-16 (soittopyynnöt klo 7.30-14.30).
Apuvälinelainaukset soittopyynnön kautta.
Jonni Myyrän tie 1, Savitaipaleen liikuntatalo
HAMMASHOITO
Ajanvaraus puh. 05 352 7059,
ma-pe klo 8-15. Hammashoidon päivystys
Päivystysapu 116 117.

KOTIHOITO Savitaipaleen toimipiste
Toimipisteen vastaava puh. 040 710 6095
Kotihoidon ohjaaja puh. 040 651 3039
Fysioterapeutin arviointikäynnit:
puh. 040 127 4211.

ETHÄN TULE VASTAANOTOLLE KUUMEISENA TAI HENGITYSTIEOIREISENA.
KASVOMASKIEN JAKO: Vähävaraisille Savitaipaleen hyvinvointiasemalla ke klo 9-11.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Savitaipaleen hyvinvointiasema
Maitolantie 7, 54800 Savitaipale

P. (05) 3521 400
Y-tunnus 0725937-3
Faksi (05) 456 1217
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi
www.eksote.fi
25.1.2021

SAVITAIPALEEN KUNTA
01/2021
Kunnanvirasto, avoinna ma-pe klo 9-15 ............................. 040 158 6542
www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi
Yleinen hätänumero ...........................................................................112
Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen ..................................... 040 736 6053
Palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki .................................... 040 169 0205
yhteyshenkilö kunta/kuntalaiset – Eksote
HALLINTO-OSASTO
Hallinto- ja taloustoimisto
Toimialajohtaja, hallintojohtaja Virpi Myllyharju ................... 040 848 7210
Arkistosihteeri Saara Muhonen .......................................... 040 713 1919
Palkkasihteeri Pirkko Bilen ................................................. 040 713 1871
Atk-asiantuntija Seppo Loisa............................................... 040 565 8081
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen……………………… ……..040 822 5357.
Lomituspalvelujohtaja Virpi Kallio ....................................... 040 775 8845
Keskuskeittiö
Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz .................................... 040 713 1932
SIVISTYSOSASTO
Toimialajohtaja, sivistystoimenjohtaja vt.Tea Loisa…
040 713 1870
Palvelusihteeri Ilkka Valassaari…………………………… .040 713 1875
Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe ........................................ 040 500 1853
Liikuntatoimenohjaaja Teemu Lepistö…………………… ….040 631 3372
Kansalaisopisto
Rehtori Tea Loisa .............................................................. 040 713 1870
Palvelusihteeri Tuija Kuurne ............................................... 040 713 1884
Kirjasto
Kirjasto .............................................................................. 040 713 1886
Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen .................................. 040 713 1885
Europaeuksen koulu ja lukio
Rehtori Petri Kyyrä…………………………………………... 040 631 4441
Apulaisrehtori Sami Korhonen ............................................ 040 713 1900
Koulusihteeri Helena Kylliäinen ........................................... 040 713 1887
Opinto-ohjaaja Aino Rautiainen ......................................... 040 713 1889
Erityisluokanopettaja Jaana Jurvanen................................. 040 763 4613
Erityisluokanopettaja Ulla Kokkola ...................................... 040 713 1902
Erityisopettaja 7 – 9 lk ......................................................... 040 713 1894
Erityisopettaja 1 – 6 lk ......................................................... 040 713 1929
Koulukuraattori ................................................................... 040 196 6033
Koulupsykologi……………………………………………… …040 196 6044
Terveydenhoitaja .............................................................. 040 563 3897
Keittiö ................................................................................ 040 713 1901
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta…………………… 040 713 1937
Heituinlahden koulu
Koulun johtaja Pertti Simpura ............................................. 040 637 4249
Varhaiskasvatus
Päiväkoti Kissankello ......................................................... 040 523 1486
Varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä ............................ 040 713 1934
Kivikoulu viskarit ................................................................. 040 703 8935
Sinikello ryhmis……………………………………………… 040 610 6812
Heituinlahden ryhmis .......................................................... 040 539 0149

Esiopetus
Kivikoulu ............................................................................. 040 704 8347
Heituinlahti………………………………………………………040 713 1909
TEKNINEN OSASTO
Toimialajohtaja tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela…… 040 055 8063
Rakennustarkastaja Jorma Kuisma ……………………… 040 186 5055
Kiinteistöpäällikkö Mikko Holsti ........................................... 040 648 7505
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio .................................... 040 835 7826
Palvelusihteeri Piia Adusoo ................................................ 040 713 1878
Palvelusihteeri Minna Tynkkynen ........................................ 040 713 1879
Talonmies Oliver Wischnewski ........................................... 040 552 9297
Talonmies Seppo Laari ....................................................... 040 056 3723
Talonmies Hannu Rahikainen ............................................. 040 532 5209
Lämpö- ja vesihuoltolaitokset
Mika Repka………… ………………………………………….040 621 3168
Jouni Niemi ........................................................................ 040 595 8908
Timo Rötkö ......................................................................... 040 551 4936
Päivystys .......................................................................... 040 867 7229

Kaakkois-Suomen lomituspalvelut/Mikkeli
Lomituspalveluohjaaja Heli Kärmeniemi……………………040 547 2875
Lomituspalveluohjaaja Pia Rapi…………………………… 040 713 1877
Nuorisotyö
Savitaipaleen nuorison tuki Ry ........................................ 040 065 7411
Etsivä nuorisotyö……………………………………………… .040 715 2536
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Neuvontapuhelin……………………………………………… 05 616 7020
Palopäällikkö Esa Viiru ………………………………….. … 05 616 7028
Palotarkastaja Kari Ahonen ................................................ 040 040 5820
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

.......................... 040 354 6592

Etelä-Karjalan Työvoiman palvelukeskus
Työvoimaohjaaja Harri Huomanen ..................................... 029 504 2056
Etelä-Karjalan maaseututoimi
Savitaipaleen toimisto, agrologi Päivi Kangasmäki ……… 040 559 1858
Pro Agria, Etelä-Suomi
Kasvintuotannon asiantuntija Asko Laapas .......................... 040 721 9991
Saimaan Kuitu Oy
Asiakaspalvelupäällikkö Heli Pajuvirta……………………… 040 707 4772

Säilytä luettelo!

Kukas täällä
häärää?

Valmistuin kiirastorstaina 2005 ja saman vuoden
elokuussa aloitin peruskoulun opona Savitaipaleella Europaeuksen koulussa. Vuonna 2012 uuden koulurakennuksen ja yhtenäiskoulun myötä
minusta tuli myös
lukion opo.

Mitä työhösi kuuluu,
millainen on työpäiväsi?

Aino lempiharrastuksensa parissa
(kasvomaski otettiin pois kuvauksen ajaksi)

Opinto-ohjaaja Aino Rautiaisen

- Opon virka on koulun paras virka (täysin objektiivinen arvioni )! - Suhteellisen vähän opetusta,
paljon henkilökohtaista kohtaamista. Ei kokeita,
ei arviointia, ei siis myös juurikaan kotona tehtävää työtä. Ja työaikakin on OVTES:ssa määritelty.
- Työpäiväni ovat varsin vaihtelevia. Oppituntien
ja ohjausten lisäksi olen monessa mukana. Viime
vuodet olen ollut opetussuunnitelmatyössä ”työrukkasena” (peruskoulun ops juuri päivitettiin,
lukion ops on parhaillaan työn alla).
- Teen oppilashuoltoa yhdessä opettajien ja Eksoten väen (kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi) kanssa.
- Oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
on myös tärkeä osa työtäni
- Olen KiVa-koulun yhteyshenkilö, teen oppilaitosja työelämäyhteistyötä, pysyttelen parhaani mukaan ajan tasalla jatkuvissa koulutussektorin
muutoksissa.
- Vuodenvaihteessa tuli juuri vireille opojen osalta
pidennetyn oppivelvollisuuden vaikutukset ja
siinäpä onkin pähkäilyä!

tuntevat varmastikin Europaeuksen koulun
oppilaat.
Mutta minkälainen on Koulukeskuksessa
opona työskentelevän Ainon historia ja arki?

- Korona-aika on tuonut etäopetusta , etäpalavereja ja –koulutuksia sekä lisännyt ohjaustarvetta,
koska etäily ei kaikille sovi.

Millainen työhistoria sinulla on ja milloin
aloitit työsi Savitaipaleella?

Onko työsi/koulu/oppilaat muuttuneet
vuosien varrella?

- Olen kotoisin Kuopiosta ja sieltä lähdin opiskelemaan Tampereen yliopistoon nuorisotyöntutkintoa; valmistuin sosionomiksi vuonna 1986.
Ennätin tehdä nuorisotyötä 15 vuotta (Kuopiossa,
Tampereella, Helsingissä, Siilinjärvellä ja Mäntsälässä). 90-luvun lama vei nuorisotyöltä valtavasti
resursseja ja iltatyöt alkoivat tuntua rasitteelta,
joten aloin miettiä, missä työssä voisin hyödyntää
nuorisotyön osaamistani ja saada päivätyön. Päädyin hakeutumaan opo-koulutukseen Joensuun
Yliopistoon 1998 ja sillä tiellä olen.
- Joensuussa olimme 7 vuotta, jossa molemmat
lapset myös syntyivät.

- Perustyö ja nuoret eivät juurikaan ole muuttuneet vuosien varrella. Tapa tehdä työtä on toki
digitalisaation myötä muuttunut, mutta kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on pysynyt entisellään (etäaikaa lukuun ottamatta) ja se on juuri
tässä työssä parasta.

Onko korona-aika vaikuttanut työhösi?

Mitä pidät työstäsi, hyviä/huonoja puolia?
- Työssä on hienoa nähdä oppilaiden kasvu peruskoulun aikana ja lukioon jatkavien osalta vielä
pidemmältä ajalta.
- Työyhteisömme on mainio ja pidän myös todella
paljon yhtenäiskoulusta; eri-ikäiset vipeltäjät
tuovat väriä jokaiseen päivään.

- Huonoja puolia en työstäni juurikaan keksi. Jos
jotain pitää väkisin vääntää, niin ehkä työn sirpaleisuus. Asioita on paljon yhtä aikaa vireillä ja sen
vuoksi välillä tuntuu, ettei valmista tule, kun työhuoneen oveni on lähes aina auki oppilaiden,
opiskelijoiden ja koulun aikuistenkin tulla.

Tärkeä tehtävä on tukea ja motivoida oppilaita ja
olla läsnä oleva aikuinen, nähdä ja kuulla lasta ja
nuorta, kulkea oppilaan rinnalla koko koulutaipaleen ajan.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Aloitimme määräaikaisina koulunkäynninohjaajina Europaeuksen koululla elokuussa 2019 ja vakituisina elokuussa 2020.

- Vapaa-aikana harrastan liikuntaa: vesi- ja kotijumppaa, tennistä ja kävelyä. Luen paljon, neulon
ja neuloessani katselen tv:stä lähinnä sarjoja ja
elokuvia sekä puoli 9 uutiset. Kulttuuririentoja
harrastan siellä minne bussi ja juna vie, koska en
omista autoa.

Hanna työskentelee yläkoulun pienluokassa erityisluokanopettajan ja kahden koulunkäynninohjaajan kanssa.
Katjan pesti on alakoulun pienluokassa erityisluokanopettajan ja kolmen ohjaajan kanssa.



Ja miltä oma työ tekijästään tuntuu?

Koulunkäynninohjaaja on
oppilaiden tukihenkilö
Koulukeskuksen uudet vakituiset
koulunkäynninohjaajat ovat
Katja Nevalainen ja Hanna Vaartaja

- Katja ja Hanna: ”On etuoikeutettua saada työskennellä koulumme upeiden oppilaiden parissa.
Työ on monipuolista ja vaihtelevaa ja päivittäin
saa olla mukana kokemassa oppilaiden kanssa
suuria onnistumisia ja olla tukena vastoinkäymisissä. Tämä työ on loistovalinta ihmisille, jotka
haluavat työskennellä lasten ja nuorten kanssa.”


Ylioppilaskirjoitukset järjestetään maaliskuussa 15.-31.3.2021 liikuntatalon salissa.
Siellä riittää tilaa pitää välimatkaa, kun kirjoittajia
saattaa enimmillään olla n. 40.

Wanhat tanssit siirtyvät toukokuun puoliväliin, jos tilanne silloin sallii tapahtuman järjestämisen.
Perinteisen tyylin penkkarit on peruttu 18.2.
Abit suunnittelevat jotain korvaavaa, tautitilanteen sallimaa ohjelmaa penkkaripäiväksi.

Hanna (kuvassa vas.) ja Katja luonnehtivat työtään
muutamin sanoin:
Keskeistä koulunkäynninohjaajan työssä on yksittäisten oppilaiden tai oppilasryhmien avustaminen ja ohjaus. Toimimme myös opettajan työparina ja "apuopettajana" tukemalla oppilaita eri
oppiaineiden opettelussa.
Työhön kuuluu myös välituntien, ruokailun ja
koulukyytien valvomista.

Koulutilojen käyttö korona-aikana
Koulutoiminnan ulkopuolisia tilaisuuksia ei järjestetä auditoriossa/muissa tiloissa. Kansalaisopiston toiminta koulukeskuksessa jatkuu toistaiseksi
normaalisti.

Nuorten työpaja ja Nuorisotila Morovan kevät 2021
Työpalvelut:
Työpajan kautta voi tilata työpalveluita haravoinnista rännien puhdistukseen ja kuljetusavusta renkaiden vaihtoon, vikakoodin lukuun ja tekstiilipesuun (auton penkit, sohvat
yms.). Myynnissä myös sahatavaraa sekä
polttopuita.
Laitevuokrausta
aggregaatista lumilinkoon ja peräkärrystä rakennustelineisiin. Uutena
meiltä vuokrattavana
maantiivistäjä 70kg
(tärylätkä).
* Kysy lisää Matilta p. 0400 776 746 tai
Veskulta p. 040 715 2584.
Otamme vastaan myös ideoita ja ehdotuksia
uusista palveluista.
Nuorisotila:
Nuorisotila on savitaipalelaisten nuorten yhteinen päihteetön olohuone. Vinkkaa toiveesi
teemailloista, kokoa harrastusporukka, nuorisotila soittimineen ja peleineen on maksutta
käytössänne. Nuorisotilalle on hankittu nyt
myös uusia Playstation-pelejä sekä uusi älytelkkari nuoria varten. Nuorisotilalla voit viettää myös vain aikaa ja olla tekemättä mitään.

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä?
- Kerro miten haluaisit osallistua, niin suunnitellaan yhdessä! Voit tulla vaikka työntekijän
kaveriksi valvomaan nuorisotilaa perjantaisin,
järjestää liikunta- tai kulttuurihetkiä erityisryhmille, tai muuta. Kiinnostaako yhdistyksen
toiminta?
Ota yhteyttä Kaitsuun, 0400 657 411.
Kierrätys- ja käsityömyymälä:
Otamme vastaan ehjää, puhdasta ja käyttökuntoista tavaraa.
Emme vastaanota vaatteita, yli 5v vanhoja
kodinkoneita emmekä tietosanakirjoja.
Kierrätysmyymälä p. 040 715 2529.
Myymälästä löydät myös paljon uusia puutuotteita. Valmistamme puutuotteita myös
tilauksesta sekä korjaamme mm. huonekaluja. Puupaja/ Ari p. 0400 590 109.

Avoinna:
Ma-to
Pe

klo 8-15
klo 8-13:30
kierratysmyymala_morova
Monitoimikeskus Morova / Savitaipaleen Nuorison Tuki Ry

Nuorisotila on avoinna:
Keskiviikko klo 14–19
Parittomien viikkojen perjantaisin klo 18–22
nuorisotila_morova
Nuorisotila Morova Savitaipale
Tiedotus myös koulun ilmoitustauluilla
ja nuorisotilan ulko-ovessa.
Nuorten vuokra-asunnot:
Nuorten vuokra-asuntoja on rivitaloissa Nieriäntiellä, Olvenlammella. 16–30 –vuotiaille
on vuokrattavana 11 asuntoa, 33,5 sekä 40
neliöisiä. Asuntoihin on jatkuva haku,
hakulomakkeita saat Morovasta ja osoitteesta www.snty.fi.
Tällä hetkellä yksi asunto on vapaana.

Etsivä nuorisotyö:
Tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeessa oleva
nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja
muun tuen piiriin, joita hän tarvitsee. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, luottamuksellista ja
maksutonta matalan kynnyksen palvelua. Ota
yhteyttä Sanniin, p. 040 715 2536

Työllistämispalvelut:
Nuorten työpaja:
Ootko 16-28 –vuotias ja vailla ammattia tai työtä?
Tuu nuorten työpajalle työkokeiluun tai töihin!
Saat käytännön työn tekemistä, työyhteisössä
olemisen ja työelämän vaatimusten harjoittelua.
Samalla saat tukea arjen hallintaan, oman polun
löytämiseen ja toteuttamiseen.
Monenlaisia työtehtäviä, kysy lisää: Päivi
p. 040 679 2289, Kaitsu p. 0400 657 411.
Voit kysyä myös TET-paikkaa (työelämään tutustuminen) tai kesätöitä.

Kesätyöt:
Nuoret kesäksi duuniin! Savitaipaleen
Nuorison Tuki ry tarjoaa kesätyöpaikkoja
Monitoimikeskus Morovassa v.2000-2005
syntyneille, peruskoulun päättäneille ja Savitaipaleella 1.1.2021 kirjoilla olleille nuorille.
Hakulomakkeita saatavana Morovalta. Mahdollisia työtehtäviä mm. työt työpajalla, kierrätysmyymälässä tai keittiössä sekä siivous- ja
ulkoaluetyöt.
Hakemusten henkilökohtainen palautus Morovaan
viimeistään to 8.4.2021
mennessä.
Lisätietoja saat Kaitsulta p.
0400 657411 tai Sannilta p.
040 7152536.

Nuorten kesätyötuki 2021
Kunnanhallitus käsittelee helmikuun kokouksessaan jo useita vuosia käytössä ollutta nuorten
kesätyötukea. Jos asia hyväksytään, kesätyötukea
maksetaan seuraavin ehdoin:
Savitaipalelainen yritys, yhdistys tai yksityinen
työnantaja saa kunnalta tukea työllistäessään
peruskoulunsa päättäneen v. 2000 - 2005 syntyneen ja Savitaipaleella 1.1.2021 henkikirjoitetun
nuoren.
Kesätyöksi lasketaan 1.5. - 15.9.2021 tehty työ.
Tuettavan työjakson pituus on 2 - 8 viikkoa. Kunnan korvaama osuus on 50 % bruttopalkasta
sovittujen enimmäispalkkojen rajoissa.
Tukeen oikeutettavat työpaikat
on ilmoitettava kirjallisesti
(lomakkeita saa kunnan neuvonnasta tai www-sivuilta)
viimeistään 24.6.2021 mennessä kunnan infoon.
Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajan toimittaman selvityksen pohjalta. Selvitys on jätettävä
taloustoimistoon viimeistään 1.10.2021.

Lisätietoja www.savitaipale.fi tai
p. 040 822 5357, 040 848 7210.

Anja Vasara jäi eläkkeelle 1.2.

Pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen:
Onko työttömyytesi jatkunut jo vuoden, eikä työpaikkaa ole yrityksistä huolimatta löytynyt? Ota
rohkeasti yhteyttä Kaitsuun p. 0400 657 411,
Päiviin p. 040 679 2289, omaan asiantuntijaasi
TE-toimistossa tai TYP:ssä (työvoiman palvelukeskus) niin mietitään sinulle sopivin vaihtoehto.
Tarjolla tilanteesta riippuen töitä esimerkiksi kiinteistöhuollon, kierrätysmyymälän tai puupajan
puolella, käsitöiden parissa sekä keittiö- ja siivoustöitä.

Kunnassa tehdyn yli kolmekymmentävuotisen
työrupeaman jälkeen Anja jätti kunnan siivoushommat 1.2.2021 alkaen. Vuonna 1988 Anja
aloitti työt Kirkonkylän koululla. Viimeiset toimipaikat olivat kirjasto-palotalo ja kunnantalo.

Täysikuu kutsuu luontoon:

Laavujen yö lauantaina
27.2. klo 17.00-21.00

Laavujen yössä noudatetaan AVI:n koronaohjeita.
Osallistu vain terveenä . Pese kätesi. Muista turvaväli 2 m. Käytä tarvittaessa maskia. Ruuhkatilanteessa anna tilaa seuraaville. Osallistuminen
omalla vastuulla.
* Stu luistelujaosto*
Yhteistyötahot: Savitaipaleen kunta, Partakosken
kyläyhdistys, Tapani Myyrä, Laksiaisten Erämiehet, Veskansan ry , Saimaan Palju, Savitaipaleen
Helmi, Sytyke ry


Liikuntatilojen käyttö
korona-aikana
Kuva helmikuu19 I.Hölsä

Laatujaan ensimmäistä Laavujen yötä vietetään
kuudella laavulla eri puolilla Savitaipaletta. Laavuilla on parkkipaikoilta opasteet ja pari henkilöä
tulta ja tunnelmaa luomassa. Ota mukaasi omat
eväät, taskulamppu ja retkeilyyn sopiva vaatetus
sekä maski. Omatoimisesti voi yöpyä ainakin
Myyränvuoren sekä Rovastinojan laavuilla.

Lotjasatama, Kärnäkoski. Partakosken
Kyläyhdistyksen ylläpitämä laavu. Paikoitus
Partakoskentie 872. Siitä n. 1km helppokulkuista
polkua laavulle. Tiedustelut Rauno Alatalo
p.0400505212
Myyränvuori Heituinlahti Myyräntie180 .
Kylätieltä n 200 m kävelymatkan päässä. Laavu
on korkealla kalliolla, Tied. Tapani Myyrä
p.0400142083
Säänjärven retkipolun laavu , Säänjärventie 401. Tied. Erja Ruohio p.0440220725
Takomäen louhimo , Laksiaisten Erämiesten laavu . Jylhissä louhimomaisemissa.
Takomäentie135. Laavu on autotien varressa.
Tiedustelut Matti Niemi p. 0456507760
Pettilän kyläkeskuksen kota,
Veskansan ry:n ylläpitämä kota.
Kuivasensaarentie 1196, Tiedustelut Merja
Ahtiainen p. 0407325561
Rovastinoja, Kivikautinen asumus . Yleisessä
käytössä oleva laavu, jossa mahtuu myös yöpymään. Kammarlahdentie 160, siitä opastus
parkkipaikalle. Kävelyä parkkipaikalta n 1km.
Tiedustelut Mirjami Jurvanen p.0405636217
Olkkolan kartano laavu, kota sekä kaksi
muuta tulipaikkaa. Olkkolan kartanon ympäristössä. Tiedustelut Jarmo Peltonen p. 0509190071

Liikuntatalolla noudatetaan ajankohtaisia koronarajoituksia. Toimintaohjeet löytyvät liikuntatalon
ulko-ovesta.
Ylioppilaskirjoitukset pidetään liikuntatalolla
16.-31.3, joka aiheuttaa seuraavia muutoksia:
- Kuntosali on käytettävissä 16-31.3. arkisin
klo 6-8 & 17-22. Viikonloppuisin kuntosali on
käytössä klo 6-22.

- Liikuntatalon iso sali on käyttökiellossa
15. - 31.3.2021.
Terveisin, Teemu Lepistö, liikunnanopettaja
&liikuntatoimenohjaaja puh. 040 6313372
teemu.lepisto@savitaipale.fi



TULE MUKAAN KUNNON
RYHMIIN/Savikunto
 Iltaryhmät
- kunnon kuntopiiri
- spinning – ilmoittaudu
- toiminnallinen harjoittelu
- kahvakuula + TRX
- selkävoitto

Ma 17.00 - 18.00
Ti 17.15 - 18.00
Ke 16.30 - 17.15
To 17.20 - 18.05
Pe 17.15 - 18.15

 Päiväryhmät
- allasjumppa
- veteraanien kuntosali
- ikääntyvien saliryhmä
- kehonhallinta
- ohjattu kuntosali

Ma 11.00 - 11.30
Ti 12.00 - 13.00
Ke 09.30 - 10.30
To 10.00 - 11.00
Pe 12.00 - 13.00

Kivun hoito - Kuntotus - Rentoutus
PALVELUSETELIYRITYS

toimisto@savikunto.fi p. 0040 801 4840

Sapassi Savitaipaleella
10.-18.7.2021
 Viimekesäisen typistetyn Sapassin jälkeen
saamme toivottavasti vähän runsaamman
tapahtumaviikon – suositaan kesäisiä ulkotapahtumia!
 Varattuja päiviä:
Lauantaina 10.7.

* Yleisurheilukentän avajaiset ja kilpailut.
Avajaiset alkavat klo 12.00, kilpailut klo 12.30.
* Maalaismarkkinat ja Pettilä Grand Prix,
Polkuformula-ajojen SM-kisat, Pettilän kyläkeskus
Lauantaina 17.7. klo 16-21

Savitaipaleen
KESÄLEHTI 2021
Savitaipaleen
kesä/tiedotelehti
ilmestyy taas
toukokuussa.
Lehti jaetaan jokaiseen
savitaipalelaistalouteen
sekä kaikkien Savitaipaleen kesämökkiläisten
kotiosoitteisiin ympäri
Suomea.
Lehti on jaossa myös pitkin kesää paikkakunnan
matkailu- ja info-pisteissä, kahviloissa, kirjastossa ja
tapahtumissa.

 ILMOITA TIEDOT kesälehteä varten 24.3.
Esiintyjinä mm: Katja & Antti,
Pauli Hanhiniemen Retkue ym.
* Järjestäisikö sinun ryhmäsi/yhdistyksesi POP
UP- tai liikuntatapahtumia, teatteria, lastentapahtumia, toririentoja ym? –Yritetään tulevana
kesänäkin järjestää kiva yhteinen kesäviikko!
- Kerro ideasi/varaa tapahtumapäiväsi
kulttuuritoimistosta:
helena.hjerppe@savitaipale.fi tai
p. 040 500 1853


mennessä: Tarkista oman yrityksesi, yhdistyksesi
tms. tiedot – muutokset, poistot, lisäykset,
puhelinnumerot ym.
Jos v. 2020 lehti ei ole käsillä, tarkista omat tiedot
nettilehdestä kunnan www-sivuilta.

 Tapahtumakalenteritiedot tulisi
laittaa lehteä varten 24.3. mennessä.
 Onko sinulla kivoja kesäisiä tapahtumakuvia
– lähetä niitä ehdolle julkaistavaksi kesälehdessä.
(Jos kuvissa on ihmisiä, pyydä heiltä lupa
julkaisuun). Aina on tilaa myös hyville
kansikuvaehdotuksille! (pystykuva)

Tiedot kulttuuritoimistoon: Helena Hjerppe,

Tuo teoksesi

kansantaidenäyttelyyn

helena.hjerppe@savitaipale.fi tai p. 040 500 1853
tai palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäselle
p. 040 8225 357; sirpa.hyrkkanen@savitaipale.fi

Kansantaidenäyttely
järjestetään taas
heinäkuussa Gellariassa,
(Peltoinlahdentie 11)
kokoontumis- ym. rajoitukset huomioiden.

Yritysten ja yhdistysten maksulliset
ilmoitukset kerää Lions Club Savitaipale.
Ilmoitusvastaava v.2021 on Samppa Oksanen.


Kaikenlaiset teokset ovat tervetulleita
näytteille!
-> Piirrokset, maalaukset, käsityöt ja askartelut,
veistokset, keramiikka,puutyöt ym.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
pj. Taru Järvimies, puh. 0405906818, tai
tarujarvi@gmail.com

Ilmoita tietosi tapahtumakalenteriin!
Kulttuuritoimistossa kootaan edelleen myös
ohjelmalehtinen tapahtumista.
Kalenteri on jaossa kirjastossa,
kaupoissa ym.
Lähetä tiedot:
helena.hjerppe@savitaipale.fi

KIRJASTO on avoinna

Osallistu lukuhaasteeseen!

* ma-ti-ke ja pe
klo 12-19
* to klo 9-16
https://heili.finna.fi
kirjasto@savitaipale.fi
p. 040 7131 886/
asiakaspalvelu
p. 040 7131 885/
kirjastotoimenjohtaja

Savitaipaleen kirjasto on mukana
Heili-kirjastojen lukuhaasteessa,
jossa tarkoituksena on lukea
vuoden aikana 25 kirjaa eri teemoista.

Kirjaston lukusali ei ole lukukäytössä
AVIn/eksoten ohjeistuksen mukaisesti. Lehtiä voi
lainata kotiin ja vitriinin/lukusalin näyttelyt voi
piipahtaa katsomassa.

* Helmikuun näyttely:
Ossi Eteläpään
koristeveistotöitä
* Maaliskuu:
Vitriinissä Maila Koukin
lehmäaiheisia esineitä,
tekstiilejä ja kuvia

Lukuhaastelistan saat omasta
kirjastosta tai Heili-verkkokirjastosta.
Tule mukaan haasteeseen ja tutustut ehkä kirjoihin, jotka muuten eivät tarttuisi matkaasi!
Aihealueita ovat mm. ”Eteläkarjalaisen kirjailijan
kirjoittama kirja”, ”Kirjassa ollaan kesämökillä/mainitaan Saimaa”, ”Kirjassa on kiellettyä rakkautta” tai ”Kirja sijoittuu sota- tai katastrofiaikaan” ym.
Lukuhaastelomake palautetaan kirjastoon ja kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja v.-22 alussa. Tule mukaan lukemaan!


Seuraa kunnan fb-sivuilta myös
kirjaston ajankohtaisia asioita:
https://www.facebook.com/Savitaipale/

Kirjastokino-elokuvapalvelu
aloitti vuoden alussa
Etelä-Karjalan Heili-kirjastot ottivat käyttöön
Kirjastokino-elokuvapalvelun. Aiemmin käytetty
Viddla-palvelu jäi samalla pois käytöstä.
Nyt elokuvia voi katsoa kirjastokortilla rajoituksetta, kun Viddlassa elokuvia sai katsoa vain 4/kk.
Tutustu tarjontaan: Kirjastokino.fi
Palveluun kirjaudut omalla Heili-kirjastonkortin
tunnuksella ja pin-koodilla.


HUOM -> teatteriterveisiä:
 Ismo Tuhkalaisen kirjoittama ja ohjaama
juhlanäytelmä Europaeuksesta siirtyi koronan takia joulukuun 2020 alusta tulevaan syksyyn
2021. Pääosan Tanelia esittää Juho Markku ja
mukana on suuri joukko paikkakunnan harrastajanäyttelijöitä ja lausujia.
Välijoen Nuorisoseura Riennon kesäteatteriesitys Siunattu hulluus (ohj. Jouni Henttu):
Työryhmä kokoontuu maaliskuussa miettimään
ensi kesän teatterin kohtaloa. Seuraa tilannetta:
https://kylat.ekarjala.fi/valijoki/kesateatteri/

Europaeuksen koulun oppilastyö

200 runoa Savitaipaleelta
Viimevuotisen Euorpaeus 200 v –juhlavuoden
merkeissä ex-Charlotta, itsekin runoniekka Terttu
Kultanen keräsi jo toisen oman paikkakunnan
runokirjan. Suomen juhliessa sataa vuotta painosta tuli ensimmäinen, sadan runon kokoelma. Nyt
laitettiin tuplasti paremmaksi 200v-juhlien merkeissä ja kansien sisältä löytyy 200 savitaipalelaista runoa. Kuvituksesta ovat vastanneet Europaeuksen koulun oppilaat.
Painatuksesta vastaa Savitaipaleen Kotiseutuyhdistys ja alun perin tarkoitus oli julkistaa kirja
Kalevalan päivänä 28.2.2021. Aluehallintoviraston
asettama kokoontumisrajoitus (max 20 henkeä)
hankaloittaa Kalevalan päivän tapahtuman järjestämistä, joten julkistamispäivä ja –tapa on
vielä avoin. Seuraa ilmoituksia!

KANSALAISOPISTON
kevättä

https://www.opistopalvelut.fi/savitaipale/
Koronatilanteesta
huolimatta kansalaisopiston kevään
työkausi päästiin
aloittamaan lähes
normaalisti vuodenvaihteen jälkeen 7.1.2021.
Samalla kansalaisopiston toiminta pyörähti
käyntiin myös Taipalsaaren kunnassa.
Koronatilanteen vuoksi olemme joissakin tapauksissa joutuneet rajoittamaan ryhmien osallistujamäärää tai jakamaan suurempia ryhmiä kahteen
osaan. Muutamia ryhmiä jouduttiin toki myös
turvallisuussyistä perumaan. Opiston ryhmiä on
ohjeistettu kasvomaskin käytöstä, turvaväleistä,
käsi- ja yskimishygieniasta sekä työpöytien ja
tarvittavien välineiden desinfioinnista oppituntien
jälkeen.
Monissa opintoryhmissä on vielä muutamia
vapaita opiskelupaikkoja, joita voi tiedustella
opiston toimistosta p. 040 7131 884.
Jos Etelä- Karjalan koronatilanne aiheuttaa uusia
ohjeistuksia tai rajoituksia, tiedotamme niistä
ryhmille mahdollisimman pian. Toiveena kuitenkin on, että saisimme ohjeistuksia noudattaen
vietyä kevään toimintakauden loppuun.
Opiston kevätnäyttelyiden toteutuminen on
vielä epävarmaa. Tiedotamme asiasta myöhemmin.
Koronatilanteen salliessa kevään
Lintuharrastuskurssi alkaa la 20.3. klo 9.00.
Lintuharrastuskurssille
ehtii vielä ilmoittautua
mukaan
p. 0407131884.
Kokoontuminen
vesitornin parkkipaikalla.

SAVITAIPALEEN KUNNALTA
HAETTAVAT AVUSTUKSET
Liikuntatoimen, liikuntatilojen, nuorisotoimen
sekä kulttuuritoimen avustukset haetaan
31.3.2021 mennessä, kuten myös muut
yhteisöavustukset.
Vuoden 2021 liikunta- ja kulttuuritapahtumiin voi
hakea avustusta koko vuoden ajan. Samoin kylätoimintamääräraha-avustukset ja harkinnanvaraiset kohdeavustukset ovat haettavissa läpi vuoden.
Hakulomakkeita saa kirjastosta ja kunnan
www-sivuilta osoitteesta
https://www.savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet
Samalla hakulomakkeella haetaan sekä määräaikaan mennessä että jatkuvalla haulla haettavat
avustukset. Lisäksi samalla lomakkeella haetaan
hakijan samaan tapahtumaan/tilaisuuteen haettavat avustukset.
Hakemukseen tulee liittää talousarvio (rahoitussuunnitelma), toimintasuunnitelma (suunnitelma
avustuksen käytöstä) sekä toimintakertomus
(selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä) ja
tilinpäätös.
 Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Savitaipaleen kunta, Sivistystoimi/
avustukset, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale.
Lisätiedot: www.savitaipale.fi ja palvelujohtaja
Kristiina Pihlajamäki, puh. 040 1690 205
kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi,


Tapahtumakalenteri
Etelä-Karjala nettitapahtumakalenteri sai viime
vuoden alussa uuden ilmeen ja uusia ominaisuuksia . Voit mm. linkittää yhdistyksen omat fbtapahtumat suoraan eKarjalan kalenteriin sekä
kertoa harrastekalenterin puolella oman ryhmäsi
tai yhdistyksen tarjoamista harrastepiireistä yms.
https://tapahtumat.ekarjala.fi
https://harrastukset.ekarjala.fi
Esimerkiksi kunnan www-sivuilla näkyy heti seuraavat 6-7 Savitaipaleen tulevaa tapahtumaa.
Helposti saavutettavaa tietoa – ole aktiivinen ja
tiedota!

K-posti Oy. Julkinen tiedote: jaet-

Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirk-

taan kaikkiin Savitaipaleen talouksiin.

kotie 6, 54800 Savitaipale. P. 040 1586 542.





Tapahtumia:

Veskansa ry:n tapahtumia,
Pettilän kyläkeskus

Käsityöaseman
näyttelyt:
* Kalenteripyyhkeitä Kaija
Viirun kokoelmista –näyttely
on avoinna 29.3. asti.
* Mitä tuli tehtyä –näyttely
8.4.-3.6.
* Käspaikkanäyttely kesä-elokuussa
Käsityöasema on avoinna
ma klo 12-17 ja to klo 10-15.
p. 040 256 3605 sle.kasityoasema@gmail.com

(Kuivasensaarentie 1196)



Savis Kirppis&Käsityö (Hallitie 2)
- Varaa oma myyntipöytä – saat maaliskuun loppuun asti myyntipaikan kuukaudeksi kahden viikon hinnalla. P. 044 764 5664. Avoinna:
ti-ke klo 12-17, to-pe 10-15 ja la klo 10-14.
kirppissavis20@gmail.com


MLL perhekahvila
kokoontuu 5.2. alkaen perjantaisin
klo 10-12 Antinpuistossa
(vko 9 ei kokoontumista).
MLL:n perhekahvilat ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia kohtaamispaikkoja.
Omat eväät. Muistetaan turvavälit. Tervetuloa
tapaamaan muita vanhempia ja leikittämään
lapsia!
Lisätietoja Tiia Tapanainen 040 8240163 ja
Miia Paajanen 050 4653602.

Punaisen Ristin viikon toritapahtuma lauantaina 8.5. klo 10 - 13. Varauksella Covid-19 rajoitukset huomioiden.
SPR:n Savitaipaleen osasto juhlii
70-vuottaan konsertilla
Lauantaina 3.7.-21 klo 16 Hakamäellä SPR:n Savitaipaleen osaston 70-vuotis juhlakonsertti Elvis
Forever by Aron & Cool Company


Aurinkoista kevättalvea kaikille! 

9.5. Äitienpäivän juhla
19.6. Pettilän koulun 80-vuotisjuhla
10.7. Maalaismarkkinat ja Pettilä Grand Prix,
Polkuformula-ajojen SM-kisat
7.8. Rahikkalan Myllyjuhla
* Pettilän Kyläkeskuksesta löytyvät monipuoliset
harrastusmahdollisuudet ja palvelut pyykinpesusta erilaisiin vuokravälineisiin (mm. astiastoja,
tapahtumateltta ja -kalusteita, grilli ym.)
Lisätietoja p. 050 3133 493, Fb: Veskansa ry


Savitaipale
Solar Regatta
7.-8.8.2021
Elokuussa on tulossa riemukas monipuolinen yleisötapahtuma, jonka tavoitteena on edistää aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä ja kiinnittää huomiota
ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Solar Regatta on kilpailutapahtuma, johon liittyy
myös paljon oheisohjelmaa Savitaipaleella. Tapahtumassa on RC-pienoissähkö- ja isompien
sähköveneiden näytös ja kilpailu, harrastenäyttely sekä aurinko- ja venetekniikan näyttely.
Tapahtuma järjestetään Olkkolan ja Lepänkannon ranta-alueilla.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille aurinkoveneistä ja
niiden rakentamisesta kiinnostuneille. Kilpailun veneluokkia on useita ja niille on säännöt. Puhtaudestaan
kuuluisa Kuolimo-järvi on erinomainen paikka tapahtuman järjestämiseksi.
Seuraa tapahtumatietoja mediassa ja www.sasry.fi ja
ilmoittaudu mukaan hyvissä ajoin.
Järjestäjänä on Savitaipaleen Aurinkosähkö ry ja sen
Aurinkovene -hanke, joka on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta. Hankkeen projektipäällikkö on Kari Kotirinta.

Tiedotteen kokosi: Helena Hjerppe. Anna palautetta:
helena.hjerppe@savitaipale.fi 

