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Terveisiä kunnantuvalta!                        1/2020 
 

Ole oman elämäsi Europaeus 
Tänä vuonna vietetään Savitaipaleen kuulun miehen, D.E.D.Europaeuksen syntymän 200-vuotisjuhlaa. Vuon-
na 1820 syntynyt, tuttavallisesti Taneli, oli legendaarinen mies jo eläessään. Hän uppoutui työhönsä intohi-
moisesti, itseään säästelemättä. Hän pisti itsensä likoon niiden aatteiden ja asioiden puolesta, jotka koki tär-
keiksi. Ja kun oli  kyse Europaeuksesta, niitä asioita oli paljon!  
Hän teki suurimman työnsä seitsemällä runonkeruumatkallaan, löytäen monia aiemmin tuntemattomia runo-
ja ja runoalueita, mm. Inkerin Kullervo-runoineen ja rikkaine naislaulun perinteineen. Europaeus innoitti 
myös sisarpuolensa Charlotta Europaeuksen keruutyöhön ja näin Charlotasta tuli ensimmäinen naispuolinen 
runonkerääjä. 
 
Jos kansanrunous tuntuu itselle kaukaiselta alueelta, löytyy Tanelista kosketuspintaa nykyaikaan monelta 
muultakin alalta. Hän toimi sorrettujen auttajana ja korosti kansankielen merkitystä – monelta hänen aikalai-
seltaanhan jäi koulunkäynti vähiin, koska suomenkielisiä oppikirjoja ei ollut. Tämä innosti Europaeuksen 
suomennos- ja sanakirjatyöhön. Hän suomensi mm. geometrian oppikirjan ja uppoutui suomen kirjakielen 
sanaston kehittämiseen toimittamalla mm. ruotsalais-suomalaisen sanakirjan. Lönnrotin apuna hän toimitti 
myös venäläis-suomalaista sanakirjaa.  Muutama lehtikin tuli siinä sivussa perustettua, mm. 1846 Suometar, 
jota hän ystäviensä kanssa toimitti aktiivisesti muutaman vuoden.  
 
Europaeus halusi ylevästi  ”levittää valkeutta rahvaalle ja isänmaalle” ja osallistua kansankirjastotyöhön sekä 
koulutuksen kehittämiseen: ”On tärkeää opettaa maataloutta kansakouluissa, sillä silloin opitaan työhön ja 
päästään laiskuudesta ja irstaisuudesta!” Europaeus oli raittiusmies, hän ajoi viinanpoltto-oikeuksista ja maa-
kapakoista luopumista – hänhän voisi olla hyvä airut nykyisinkin, kun kunnat julistautuvat tipattomiksi ja sa-
vuttomiksi! Euopaeus oli myös eläinsuojelija. Hän mm. vaati, että hevosia on hoidettava kelvollisesti ja elu-
koiden kiusaajat on esivallan tuomittava sakkoihin. Ei vieras ajatus edelleenkään. 
 
Tänä vuonna on tarkoitus tuoda Europaeuksen persoonaa ja töitä esille monipuolisesti. Runonkeruussa on 
alettu jo tuumasta toimeen: muutaman vuoden takainen Charlotta, Terttu Kultanen kerää savitaipalelaisten 
kirjoittamia runoja ja tarkoitus on kotiseutuyhdistyksen kanssa yhdessä painattaa kirja ”200 runoa Savitaipa-
leelta”. Tähän toivotaan myös nuorien kirjoittajien runoja, joten innoittakaapa oma jälkikasvunne ”taneloi-
maan” vaikka tekstiviestien muodossa uutta runoutta ja lähettämään ne Tertulle! 

 
Karkauspäivänä 29.2. kannattaa suunnata koulukeskuksen auditorioon. Silloin Tane-
lin sukulaismies , talonpoikaisen sukuhaaran kollega nykyajassa,  FM kansanperinteen 
tutkija Mikko Europaeus kertoo Kaksiainen –otsikon alla Tanelin moninaisista töistä ja 
aatoksista. Armoitettuna jazzmiehenä Mikko on myös säveltänyt sukulaismiehelle 
kappaleen Indo-Europaeus-Africanus, jonka hän itse kantaesittää juhlassa. Koska päi-
vä on myös karkauspäivä, pistävät Runoset-ryhmän jäsenet Juhani Loukkolan kanssa 
parastaan konkkarunoja esittäen, pilke silmäkulmassa ja vanhan perinteen mukaan 
hamekangas matkassa. 

 
Vuoden aikana on luvassa lisää asiantuntijaluentoja, konsertteja ja mm. pieniä esityksiä Europaeuksesta Ta-
neli-nukella, jonka nukketaiteilija Emma Jussila-Scherman valmistaa juhlavuotta varten. Vuosi huipentuu  
Ismo Tuhkalaisen kirjoittamaan Europaeus-näytelmään, johon paraikaa etsitään näyttelijöitä. Esityspäivät 
asettuvat lähelle Europaeuksen syntymäpäivää (1.12.) , 4.-6.12.2020. Nuori yrittäjä ja opiskelija Joel Hietala 
on suunnitellut juhlavuodelle oman logon sekä valoilmoituksen liikuntatalon viereiselle ulkotaululle. 
- Vuosi on vasta aluillaan – heittäydytään kaikki Europaeuksen intohimolla töihimme ja harrastuksiimme! 
Tervetuloa tapahtumiin – niitä kannattaa bongata niin paikallislehdestä, tapahtumakalentereista  kuin kun-
nan fb-sivuiltakin!  

Juhlavuoden terveisin   Helena Hjerppe, kulttuurisihteeri 



Kukas täällä häärää? 
 

 
 

Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio  

on työskennellyt Savitaipaleella jo vuosikymme-
nen. Mitä hänen työnsä pitää sisällään? 
  

Millainen työhistoriasi on,  
milloin aloitit täällä? 
 
- Olin ennen Savitaipaleelle tuloa eri konsultti-
toimistoissa töissä 1998 – 2009. FCG Suunnittelu-
tekniikka Oy oli viimeisin yksityisen puolen työn-
antajani. Vuonna 2010 aloitin Savitaipaleella puo-
liksi Lemin kunnan kanssa. 
Vuonna 2018 kesällä irtisanouduin Lemiltä ja 
aloitin Taipalsaarella. Savitaipale ostaa Taipalsaa-
relta 50 % työajastani. 
 

Mitä työhösi maankäyttöinsinöörinä kuuluu, 
mitkä ovat ajankohtaisia asioita? 
 
-  Olen molempien kuntien työrukkanen kaavoi-
tusasioissa. Teen itse kaavoja ja ohjaan konsultti-
en kaavahankkeita. 
Lisäksi teen muitakin kiinteistöasioiden asiantun-
tijatehtäviä mm. kauppoihin ja vuokrauksiin liit-
tyen. 
-  Toimin myös Maanmittauslaitoksen määrää-
mänä kaupanvahvistajana ja vahvistan kaikenlai-
sia kiinteistöluovutuksia koko Suomen alueella. 

-  Kaikenlaiset kunnan tuottamat teemakartat ja 
paikkatietoaineistot kulkevat yleensä minun kaut-
tani. 
-   Asiakaspalvelu on kiinteä osa työtehtäviä. Yh-
dessä rakennustarkastajien kanssa tulkitsemme 
kaava-asioita ja rakennusoikeuksia maanomista-
jille ja kiinteistönvälittäjille. 
 

Onko työsi muuttunut vuosien varrella? 
 
-  Työni on muuttunut paljon vuosien varrella. 
Koko ajan tulee uusia sähköisiä palveluita ja asi-
ointi suuntautuu koko ajan enemmän verkkoon. 
Lainsäädäntö muuttuu myös koko ajan ja siinä 
pitää yrittää olla ajan tasalla ainakin pääkohdista.  
-  Myös maanomistus ”kaupungistuu” ja uuden 
sukupolven uudet kiinteistöomistajat kaipaavat 
enemmän neuvontaa kiinteistöasioissa. 
 

Mitä pidät työstäsi? Hyviä/huonoja puolia? 
 
-  Hyvä puoli on se, että jokainen päivä on taatusti 
erilainen ja viikoittain oppii edelleen jotain uutta. 
-  Huonoja puolia: Kaavoitus synnyttää usein risti-
riitatilanteita: Rakentamisen ja suojelun näke-
mykset ovat usein kaukana toisistaan. Projektit 
ovat turhan pitkäkestoisia. Ainainen kiirekin tun-
tuu olevan. 
 

Oletko tekemisissä kuntalaisten kanssa vai 
istutko pääasiassa toimistossa? 
 
-  Olen paljon tekemisissä kuntalaisten kanssa, 
kasvokkain toimistolla, puhelimella ja sähköpos-
titse. 
 

Miten vietät vapaa-aikaasi? 
 
-  Vapaa-aikana puuhastelen pienimuotoisesti 
oman firman konsulttihommia, satunnaisesti 
metsästystä, ulkoilua, penkkiurheilua ja Netflixiä 
etenkin scifi-sarjoja. 
 
 Viisikymppinen Antti asuu vaimonsa kanssa maa-
seudulla Luumäellä ja heillä on kaksi melkein 
aikuista poikaa. 
 

Antin tavoittaa puhelimitse numerosta 
040 835 7826 tai  
sähköposti  antti.hirvikallio@savitaipale.fi  

mailto:antti.hirvikallio@savitaipale.fi


VENEPAIKKOJEN HINNAT 

1.4.2020 ALKAEN (sis. alv) 
  
-> Laituripaikoilla on käytettävä joustavaa kiinni-
tystä veneen keulakiinnityksessä. 
  
1. LAITURIPAIKAT / PAPPILANLAHTI 
hintaluokka 1 pienvenesatama 
leveys enintään 2,60 m 140,00 €  
2,61 - 3,00 m 180,00 €  
2. LAITURIPAIKAT / PAIMENSAARI 
hintaluokka 1 pienvenesatama  
leveys enintään 2,60 m 140,00 €  
2,61 - 3,00 m 180,00 €  
  
Hinta sisältää Pappilanlahden aluekeräyspisteen 
käyttöluvan, juomaveden käyttömahdollisuuden 
Pappilanlahden rantakioskin takaseinän vesipis-
teeltä sekä autopaikan käyttöoikeuden parkkialu-
eelta. (Toinen vesipiste löytyy myös kunnan vari-
kon seinän päädystä Huoltotien puolelta). 
  
Laituripaikan hintaan sisältyy yksi veneportin-
avain, lisäavaimista veloitetaan 20 €/kpl. Mikäli 
avain kadotetaan, uuden lunastushinta on myös 
20 €.  Mikäli laituriporttiin myöhemmin tulee  
ohjelmoitava avain, peritään siitä 30€/avain. 
Avaimista perittäviä maksuja ei palauteta.  
 
3. MAAPAIKAT / PAPPILANLAHTI / PAIMENSAARI 
60,00 €  
Maksu sisältää talvisäilytysmahdollisuuden omalla 
maksetulla maapaikalla. 
  
4. A. KYLKIKIINNITYSPAIKAT  
hintaluokka 2, pienvenesatama 
Pappilanhden laiturit / kylkikiinnityspaikat  
Hinta 1 x leveä (merkitty laituriin) 300,00 € 
 4. B. KYLKIKIINNITYSPAIKAT  
hintaluokka 3, pienvenesatama 
Pappilanhden laiturit / kylkikiinnityspaikat  
Hinta 2 x leveä (merkitty laituriin) 450,00 €  
  

VENEIDEN TALVISÄILYTYS 
Pappilanlahden isolle parkkialueelle (Kuolimontien 
itäpuolella) voi jättää veneen talvisäilöön 1.10. - 
10.5. 70 euron  talvisäilytysmaksulla. Talvisäily-
tysmahdollisuus koskee ensisijaisesti laituripaikan 
haltijoita. Säilytysalue merkitään kunnan toimesta. 
 Huom! Parkkialueella ei suoriteta talvilumitöitä. 
 
Muualla satama-alueella tai Olkkolan puistoalu-
eella ei ole lupa säilyttää veneitä 

Teknisen osaston  
kuulumisia 
 
Tekninen lautakunta päätti, että verollista  
* jätevesimaksutaksaa korotetaan 1.1.2020 alka-
en nykyisestä 3,25 €/m3:sta niin, että uusi hin-
ta on 3,60 € / jv-m³. 
* Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottohintoja 
korotettiin 1.1.2020 alkaen nykyisestä 9,55 €/m3 
niin, että uusi hinta on 10,54 €/m3. Nämä ovat 
kaikki verollisia hintoja. 
 

Satamahanke valmistui v. 2019 loppusyksyl-

lä. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle  
oli 850.000 € alv 0% ja loppusummaksi muodostui 
noin 800.000 € (alv 0%).  Lopullisia kustannuksia 
nosti vielä se, että Olkkolan puistoon ajettua 
ruoppausmassaa ei ollut alkuperäisessä kustan-
nusarviossa mukana. Oletus oli, että ruoppaus-
massa olisi mennyt hyötykäyttöön varastointipai-
kaltaan, mutta ne tyrehtyivät aina liian suuriin 
siirtomatkoihin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
EU-tukea hankkeelle saatiin 350.000 €.  
 

Tämän vuoden investointilistalta löytyy mm. 
viemäriverkoston saneerausta, Palvelutalon kau-
kolämpölinjan rakentamista ja sadevesiviemärin 
uusimista. Lisäksi Kievarintien osan saneerausta 
alikulun kohdalla ja Kievarintien katuvalaistuksen 
uusimista, kuten myös Koulu- ja Kellonsoittajan-
polun valaistuksen uusimista. Vesitornin kuntoa 
selvitetään ja jätevesipumppaamoita saneerataan. 
Kiinteistöpuolella mm. kunnantalon peruskorja-
uksen suunnittelua, Palotalon remontti valmistuu, 
hyvinvointiaseman perustamistöitä ja parkki-
aluejärjestelyjä. Heituinlahdessa, liikuntatalolla ja 
kivikoululla on vuorossa talotekniikan uusimista. 
 

 Ympäristötarkastaja Jarmo Karhula  

jää eläkkeelle 1.4.2020 ja sitä ennen hän on lomalla. 

Jarmo on hoitanut viime vuosina Lappeenrannan seu-
dun ympäristötoimessa ympäristönsuojelun tehtävä-
kentästä mm. vesiensuojeluun, turvetuotannon ja maa-
talouden valvontaan liittyviä tehtäviä. Tätä ennen hä-
nellä on aikaisemmilta vuosilta laaja kokemus ympäris-
tönsuojelun koko sektorista.  
Savitaipaleen kunnassa hän on hoitanut seudun aika-
na myös kunnan yksityistie- ja luontopolkuasioita. 
Ympäristönsuojelutyö on viime vuosina muuttunut 
siten, että ympäristötarkastajat ovat erikoituneet eri 
aihealueisiin.  Ympäristönsuojelun henkilöstön kuten 
myös koko ympäristötoimen henkilöiden yhteystiedot 
löytyvät sivustolta www.lappeenranta.fi hakusanalla 
”ympäristötoimen yhteystiedot”. 

http://www.lappeenranta.fi/


Hyvää elämää ikääntyneenä 
 
Savitaipale on mukana HELMI  
- Hyvää elämää ikääntyneenä  
 -hankkeessa, jossa vahvistetaan 
maaseudulla kotona asuvien ikäih-
misten osallisuuden ja turvallisuu-

den tunnetta sekä etsitään ratkaisuja yksinäisyy-
den lievittämiseen.  
Kevään 2020 aikana jalkaudutaan kylille ikäihmis-
ten pariin kertomaan heille suunnatusta toimin-
nasta Savitaipaleen kunnan alueella sekä tarjotaan 
ohjausta ja neuvontaa palveluista. Kyläkierroksel-
ta saatujen tarpeiden pohjalta voidaan käynnistää 
myös uutta toimintaa valituilla kylillä. 
Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisen maatalousrahastosta ja ra-
hoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-
keskus. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus Oy Socom.  
 
Vielä on jäljellä kaksi tapaamista: perjantaina 6.3. 
klo 12-15 Toimintakeskus Suvannossa ja keskiviik-
kona 22.4. klo 13-15 Taipaleen yhteinen pöytä 
Heituinlahden Nuorisoseurantalolla. 
 

KUTSUTAKSIREITIT 
1.8.2019 - 31.7.2020  

 
1. Ahonikki–Viiru–Kirkonkylä ja takaisin,  
reitti ajetaan tiistaisin. 
Liikenne O. Eteläpää Oy, puh. 0400 243 910  
2. Monola–Kohonen–Välijoki–Kylliälä–Kaihtula–
Kirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan perjantaisin.  
Liikenne O. Eteläpää Oy, puh. 0400 243 910  
3. Kuivanen–Kirkonkylä–Kuivanen, reitti ajetaan 
perjantaisin. Taksipalvelu J. Rahikainen Ky,  
puh. 0500 213 350  
4. Orrai–Partakoski–Kirkonkylä, tarvittaessa  
Tinaniemeen ja takaisin, reitti ajetaan perjantai-
sin. Taksipalvelu J. Rahikainen Ky, p. 0500 213 350  
Kutsutaksikuljetukset ajetaan kirkonkylälle  
aamupäivällä n. klo 9.00–10.00 ja paluu takaisin n. 
klo 12.00–13.00.  
* Reitit, reittien alkamiset ja päättymiset sekä 
aikataulut sovitellaan koulukyyditysten kanssa 
yhteensopiviksi.  
 
Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edelli-
senä päivänä ja maksaa suoraan taksiyrittäjälle 
linja-autolippua vastaavan kuljetusmaksun.  
 

 

Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto toimii ikäihmisten palveluihin ja 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa asiantuntijatoi-
mielimenä. 
 Vanhusneuvosto koostuu  järjestöjen, seurakun-
nan ja kunnan edustajista. Voit olla matalalla kyn-
nyksellä yhteydessä vanhusneuvoston jäseniin tai 
sihteeriin.  
-> Puheenjohtaja Pekka Haimila, Eläkeliitto,  
sähköposti: pekka.p.haimila@gmail.com,  
sihteeri  palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki,  
sähköposti: kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi, 
puh. 040 1690 205. 
 

* Kaikille avoin  

Virkistyskerho  
klo 13.45-15 Toimintakeskus  
Suvannossa kokoontuu joka 
toinen tiistai  11. ja 25.2. sekä 10. ja 24.3. sekä 7. 
ja 21.4. sekä 5. ja 19.5. Vierailijoita eri aloilta, srk, 
kunta, eksote, yhdistykset ym. Järj. Savitaipaleen  
Vanhaintuki ry. 
 
  

Savuton kunta  
 
Savitaipaleen kunta on  
liittynyt Savuton kunta  
–ohjelmaan 1.1.2020.  
alkaen. Ohjelmassa on mukana valtaosa Suomen 
kunnista. Ohjelman tavoitteena on, että kunnan 
työpisteet ja niiden ympäristö on savuton.  
* Tällöin mm. 
- tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisäti-
loissa eikä sisätiloissa ole tupakointitiloja 
- mahdolliset tupakointipaikat ulkona on sijoitettu 
riittävän kauas rakennuksesta niin, ettei tupakan-
savu pääse sisätiloihin 
- tupakointi on kielletty työaikana, pois lukien 
viralliset tauot eli kahvi- ja lounastauot 
- tupakoivaa henkilöstöä tuetaan tupakoinnin 
lopettamisessa 
- työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan ole-
van savuton. 

 

VAUVARAHA – tiesithän, että 
Savitaipaleen kunta maksaa kaikille 
savitaipalelaisvauvoille 500 euron 
vauvarahan kun vauva syntyy ja toi-
sen 500 euroa, kun vauva täyttää  
1 vuotta. Rahaa ei tarvitse hakea,  
asia hoituu neuvolan kautta. 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri P. (05) 3521 400 Y-tunnus 0725937-3 
Savitaipaleen hyvinvointiasema Faksi (05) 456 1217 
Maitolantie 7, 54800 Savitaipale Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi 
  www.eksote.fi 
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Osa Savitaipaleen hyvinvointiaseman toiminnoista Tilaelementissä. 
                                                           
i
  

iAjanvaraus 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. 
 

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 
PÄIVYSTYS illalla, yöllä ja viikonloppuna 
Soita ensin Päivystysapuun 116 117, josta 
saat apua ja neuvoja (myös hammashoidon 
päivystys). 
Keskussairaalan päivystys sijaitsee K-
siivessä (ovi 38, Kahilanniementie 2, LPR). 

 
RÖNTGEN SAVITAIPALE 
Ajanvaraus puh. 040 713 1903 
 
RÖNTGEN ARMILA 
Palvelee ilman ajanvarausta  
ma–to 8–15.30, pe 8–14.30. 
 

HAMMASHOITO 
Ajanvaraus puh. 05 352 7059, 
ma–pe klo 8–15. 

ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET  
Ajanvaraus puh. puh. 044 791 4755, 
ma–pe klo 8–15. 

ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU- ja 
LASTENNEUVOLA 
Ajanvaraus- ja palvelunumero  
puh. 05 352 8502, ma–pe klo 8–15. 

MUISTIHOITAJAN PALVELUT 
Muistikoordinaattori puh. 040 182 6439 

MIELENTERVEYS- ja PÄIHDEPALVELUT 
Psykiatrinen sairaanhoitaja 
puh. 040 504 0454, ma–pe klo 12–13. 
 
Kaikkina päivinä ja aikoina toimiva 
palvelunumero puh. 05 352 4610. 

KOTIHOITO 
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus: 
Iso apu –palvelukeskus (Ensineuvo) 
puh. 05 352 2370, ma–pe klo 8–15.  
Toimipisteen vastaava puh. 040 710 6095 
Kotihoidon ohjaaja puh. 040 651 3039 
Fysioterapeutin arviointikäynnit: 
Heidi Suikkanen puh. 040 127 4211 

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

SOSIAALIPALVELUT / 
AIKUISSOSIAALITYÖ  
Palveluohjaaja puh. 040 569 7522 
Palveluneuvoja puh. 044 781 2303 
Sosiaalityöntekijä puh. 040 180 6890 

FYSIOTERAPIA 
Ajanvaraus ja apuvälinelainaus 
puh. 05 352 6000, ma–pe klo 7.30–16  
(soittopyynnöt klo 7.30–14.30). 
Jonni Myyrän tie 1, Savitaipaleen liikuntatalo 

VUODEOSASTO 
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877 
Sairaanhoitaja puh. 040 713 1907 
Osastonsihteeri puh. 040 713 1906 
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939 

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

VALKAMA 
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877 
Hoitajat puh. 040 703 7564 
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939 



 
 
                           02/2020 
  

SAVITAIPALEEN KUNTA 
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  
Osastopäällikkö, 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 
Laskentasihteeri Sirkku Aholaakko ..................................... 040 713 1873 
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen……………………… ……..040 822 5357. 

              Lomituspalvelut 
Lomituspalvelujohtaja Virpi Kallio  ....................................... 040 775 8845 
Johtava maatalouslomittaja Pia Rapi .................................. 040 713 1877 
Johtava maatalouslomittaja Heli Kärmeniemi……………….040 547 2875 

              Keskuskeittiö 
                  Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz   .................................... 040 713 1932 

 
              SIVISTYSOSASTO 

Osastopäällikkö, sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen ……   040 631 2605 
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 iltapäivätoiminta……………………………….   040 713 1937 
 
 
 
 

http://www.savitaipale.fi/


 
Heituinlahden koulu 
     Koulun johtaja Pertti Simpura ............................................. 040 637 4249 
Varhaiskasvatus 

Päiväkoti Kissankello  ......................................................... 040 523 1486 
                   Varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä ............................ 040 713 1934 

Vuorohoitokoti Tuulikello ..................................................... 040 703 8935 
Heituinlahden perhepäivähoitokoti  ..................................... 040 539 0149 
Esiopetuksen erityisopettaja  ................................. ………  040 713 1929 

Esiopetus 
Kivikoulu ............................................................................. 040 704 8347 
Heituinlahti………………………………………………………040 713 1909 

 
TEKNINEN OSASTO 
 Osastopäällikkö, 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 
 

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 
                   Eläinlääkäri Heidi Kummunsalo .......................................... 040 025 6174 
                   Terveystarkastaja Tarja Lopperi ......................................... 040 571 8034 
          
             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! 



Sapassi Savitaipaleella  

11.-19.7.2020  
 

 Mitä ohjelmaa sinun yhdistykseesi tai 

ryhmäsi järjestää tulevan kesän Sapassiin?   
 

Tulossa mm.  
Lauantaina 11.7. klo 16  

Hakamäki piknik 
 Esiintyjinä: * Katja & Antti 
* Jarkko Martikainen soo-
lona * Muska * Hearthill 
sekä * Tornaattori 

Sunnuntaina 12.7. klo 16.00 Konsertti Europaeus-
henkeen Savitaipaleen kirkossa, Harri Lidsle, tuu-
ba &muusikkoystävät.  
Maanantai 13.7. klo 18.00 Kouvolan Harmonikko-
jen Kummanen-yhtye  Hakamäen lavalla. 
Tiistai 14.7.  
* Klo 10 Teatteri Rollon esitys Kotia kohti torin 
Einola-lavalla tai Suvannon etuterassilla, paikka 
täsmentyy kevään aikana 
* Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven 
lavalla, Tahdittajana Heikki Hytti&Amoroso.  
* Klo 14 Lasten museopäivä Hakamäellä aloite-
taan Teatteri Rollon koko perheen esityksellä 
"Umpimähkän valtakunta". Sen jälkeen tehtävä-
kierroksia museolla ym. ohjelmaa. 
Torstai 16.7. Klo 18 Vintage Cruising Savitaipa-
leen Helmen pihassa. Vanhoja autoja ja menope-
lejä, musiikkia, ruokaa ja hyvää seuraa! 
Lauantai 18.7.  
* Klo 10 alkaen Maalaismarkkinat ja Polkuformu-
la-ajojen Suomen mestaruuskilpailut Pettilän 
kyläkeskuksen ympäristössä. Voit jo ilmoittautua 
molempiin,  p. 040 937 9591. 
* Klo 17-21 Hakamäellä  Riento Rocks! Esiintyjinä 
Noora, Chaos Nation, Aston Kalmari ja Kuolimo´s 
Pirates.  
Sunnuntaina 19.7. Muistelo-orkesterin konsertti 
Tapio Rautavaaran elämästä ja lauluista Haka-
mäellä. 
 
* POP UP-tapahtumia, liikuntaa,  teatteria,  
lastentapahtumia, toritapahtumia  ym! 

- Kerro ideasi/varaa tapahtumapäiväsi  
kulttuuritoimistosta:  
helena.hjerppe@savitaipale.fi  tai  
p. 040 500 1853 
 

Savitaipaleen 
KESÄLEHTI 
2020 
 

Savitaipaleen kesä/tiedotelehti ilmestyy taas 
toukokuussa. Se jaetaan jokaiseen savitaipale-
laistalouteen sekä kaikkien Savitaipaleen kesä-
mökkiläisten kotiosoitteisiin ympäri Suomea. Lehti 
on jaossa myös pitkin kesää paikkakunnan matkailu- 
ja info-pisteissä, kahviloissa, kirjastossa ja 
tapahtumissa.  

 
 ILMOITA TIEDOT kesälehteä varten 20.3. 
mennessä: Tarkista oman yrityksesi, yhdistyksesi 
tms. tiedot – muutokset, poistot, lisäykset, 
puhelinnumerot ym. Jos v. 2019 lehti ei ole 
käsillä, tarkista omat tiedot nettilehdestä kunnan 
www-sivuilta. 

 Tapahtumakalenteritiedot tulisi 

laittaa lehteä varten 20.3. 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,  
helena.hjerppe@savitaipale.fi tai p. 040 500 1853 
tai palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäselle   
p. 040 8225 357; sirpa.hyrkkanen@savitaipale.fi 

 
Yritysten ja yhdistysten maksulliset ilmoitukset 
kerää Lions Club Savitaipale.  
Ilmoitusvastaava on v.2020 Ossi Hjerppe, 
ossi.hjerppe@gmail.com, p. 0456994060 
 

 

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

mailto:helena.hjerppe@savitaipale.fi
mailto:helena.hjerppe@savitaipale.fi
mailto:sirpa.hyrkkanen@savitaipale.fi
mailto:ossi.hjerppe@gmail.com
http://www.savitaipale.fi/
https://www.savitaipale.fi/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat
https://www.savitaipale.fi/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat


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

Huom! DIGIOPASTUSTA kirjastossa:  
ke 11.3. klo 12-17 ja ma 6.4. klo 12-17. Varaa aika 
kirjastosta, p. 040 7131 886.  
 

-> LUKUPIIRI aloittaa kirjastossa 4.3. klo 17.  
Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista! 
 
 

Kalevalan päivän  
tapahtuma,  
karkauspäivänä 
29.2.2020 klo 14 
Koulukeskuksessa  
Klo 14.00 Kahvitarjoilu 

Klo 14.30 Ohjelma:  
-Rajan Nuorten Kansantanssiryhmä K´eikun karja-
laisten tanssien sikermä 
- FM, kansanperinteen tutkija Mikko Europaeus 
kertoo Taneli Europaeuksesta otsikolla ”Kaksiai-
nen” sekä esittää kaksi sävelmää, Europaeuksen 
tallentaman kansansävelmän sekä juhlakalulle 
omistetun kantaesityksensä kappaleestaan 
 Indo-Europaeus-Africanus! 
- Runoset-ryhmä ja Juhani Loukkola esittävät 
riiuurunoja karkauspäivän kunniaksi. 
*Esillä myös Pirjo Jäkälän ja käsityöaseman puu-
hanaisten Kalevala-peittoja ja virkattuja runoruu-

tuja.                  *Vapaa pääsy -tervetuloa!  
 
 

Europaeus200 v -juhlavuonna 
tulossa mm. luennoitsijoita: la 29.2. Mikko Euro-
paeus ; Olkkolan kartanossa Tanelin ja Charlotan 
päivänä 5.7, historian harrastaja Markku Kivistö; 
Hakamäki-päivänä 26.7. Juha Nirkko Kansan-
runousarkistosta ja 6.12. SKS:n tutkija Jukka Saa-
rinen. 

Ismo Tuhkalaisen Europaeus-näytelmän esi-
tykset yleisölle auditoriossa  4.-6.12.2020 (sekä 
koululaisnäytökset).  Juhlakonsertti kirkossa 12.7. 
ja monta muuta – seuraa ilmoituksia! 

Kansantaiteilijat kaikilta 
aloilta –huomio! 
 

Kansantaidenäyttely järjestetään taas välivuo-
den jälkeen 28.6.-26.7. Gellariassa.  Kaikenlaiset 
kansantaiteet on tervetulleita näytteille!   

Niin piirrokset, maalaukset, 
käsityöt ja askartelut, veis-
tokset, keramiikka ym.ym.  
Ilmoittautuminen alkaa tou-
kokuun aikana, mutta toki 
kysellä ja ilmoittautua voi 
vaikka heti.  

Ilmoittautumiset kansantaideyhdistyksen sihtee-
rille Terttu Kultaselle teelkoo@gmail.com tai  
p. 0400 660 659. 
-> Terttu kerää myös runoja – savitaipalelaisten 

omaa Europaeus-aineistoa – uuteen 200 runoa 
Savitaipaleelta –kirjaan. Nyt kaikki pöytälaatik-
korunoilijat – jättäkää runo muistoksi jälkipolvil-
lekin ja lähettäkää omat runot painettavaksi kan-
sien väliin! Runot voi laittaa Tertulle sähköpostil-
la, paperilappusella tai vaikka puhelimessa sanel-
len! 
 

KANSALAISOPISTON  
kevättä 
- Vielä ehtii opiskelemaan ja harrastamaan.  

* Maaliskuussa alkavia kursseja:  
* Koivukodin keramiikka alk. 
ti 3.3. klo 9.30.  
* Posliininmaalauksen vii-
konloppukurssi alk. la 7.3. klo 
9.00 Heituinlahden koululla. 

Ilmoittaudu 2.3. mennessä.  

* Huhtikuussa alkavia kursseja: 
* Lintuharrastuskurssi jatkuu la 4.4., kokoontumi-
nen vesitornin parkkipaikalla klo 9.00.  
* Ilmajooga alk. ke 22.4. klo 9.00 Villa Lavanda.  
* Lavismaraton alk. ma 27.4. klo 17.00. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. Ilm. 20.4. mennessä.  
* Baila alk. ma 27.4. klo 19.05. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Ilmoittaudu 20.4. mennessä. 
Ilmoittautuminen p. 0407131884 tai netissä 
https://www.opistopalvelut.fi/savitaipale/ 

 Opiston kevätnäyttelyt: 
Sunnuntaina 5.4. klo 12.00 – 15.00 käsityönäytte-
ly Välijoen vanhalla kaupalla. 
Sunnuntaina 19.4. klo 11.00 – 16.00 Savitaipaleen 
koulukeskuksessa.  
Perjantaina 1.5. klo 12.00 – 15.00 Lennuksen 
metsästysmajalla. Tervetuloa! 

mailto:kirjasto@savitaipale.fi
mailto:teelkoo@gmail.com
https://www.opistopalvelut.fi/savitaipale/


SAVITAIPALEEN KUNNALTA 
HAETTAVAT AVUSTUKSET 
julistetaan haettaviksi 31.3.2020 mennessä 
jos ei toisin mainita. 
 
Avustusten hakulomake on uudistunut. Samalla 
hakulomakkeella haetaan sekä määräaikaan 
mennessä että jatkuvalla haulla haettavat avus-
tukset. Lisäksi samalla lomakkeella haetaan haki-
jan samaan tapahtumaan/tilaisuuteen haettavat 
avustukset. Lisätietoa:  palvelujohtaja Kristiina 
Pihlajamäki, puh. 040 1690 205,  
kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi    
 
 LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUKSET  
paikallisille urheiluseuroille liikuntapalvelujen 
tarjoamiseen kuntalaisille 
 LIIKUNTAPAIKKOJEN AVUSTUKSET (kunnossa-
pito, kalusto ja kyläkentät) 
hakemukseen tulee liittää erittely kunnossapito-
kustannuksista ja kalustohankinnoista 
 NUORISOTOIMEN PERUSAVUSTUKSET  
nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille 
 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET  
kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille eri-
laisten tapahtumien yms. toteuttamiseen (jatku-
va haku) 
 MUUT YHTEISÖAVUSTUKSET  
yleishyödyllisille yhteisöille 
 
Hakulomakkeita ja avustusten jakoperusteita saa 
kunnan neuvonnasta, kirjastosta ja kunnan www-
sivuilta osoitteesta 
http://www.savitaipale.fi/asiak/lomakkeet.php   
Hakemukseen tulee liittää talousarvio (rahoitus-
suunnitelma), toimintasuunnitelma (suunnitelma 
avustuksen käytöstä) sekä toimintakertomus 
(selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä) ja 
tilinpäätös. Hakemukset liitteineen tulee toimit-
taa osoitteella:  
Savitaipaleen kunta,  
Hallinto-osasto/avustukset,  
Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale 
 

Lisäksi on haettavissa seuraavat avustukset ja 

tuet: (hakuaika koko vuosi tai erikseen mainittu aika) 

 

* LIIKUNTATOIMEN KOHDE- JA KOULU-
TUSAVUSTUKSET (30.11.2020) SEKÄ 

* VUODEN 2020  LIIKUNTATAPAHTUMAT:  
Seurat ja järjestöt voivat tehdä kunnalle tarjouk-
sen liikuntatapahtuman järjestämisestä vuonna 

2020 (jatkuva haku).  Tarjoukset tulee toimittaa 
sivistystoimistoon . 
 

* KYLÄTOIMINTAMÄÄRÄRAHAT   
Avustukset kylätoimintamäärärahasta myöntää 
kunnanjohtaja. 
Kylätoimintamäärärahat haetaan ilman erillistä 
hakuaikaa vuoden 2020 aikana.  
Tästä myönnetään kylätaloavustusta seuraavin 
ehdoin: 
Kylätalolle kiinteistöveron suuruinen avustus. 
Avustusta maksetaan vain yhtä taloa koh-
den/kylä.  
 

Sekä harkinnanvaraista kohdeavustusta  
seuraavin ehdoin: 
Harkinnanvaraista kohdeavustusta voidaan mak-
saa erilaisiin hankkeisiin. Tuki on aina suuruudel-
taan alle 100 % hankkeen kustannuksista. Hakijan 
on huolehdittava pääosasta kustannuksista mm. 
käyttökorvauksilla, muilla tuloilla ja talkoovoimin. 
Harkinnanvaraista avustusta haettaessa on mu-
kaan liitettävä toimintasuunnitelma avustuksen 
käytöstä sekä kokonaisrahoitussuunnitelma.  
Avustus voidaan sitoa maksettavaksi kuitteja 
vastaan. 
 
 

Tapahtumakalenteri  
uudistui 
 
Etelä-Karjala tapahtumakalente-
ri on saanut uuden ilmeen ja 
uusia ominaisuuksia – voit mm. 
linkittää yhdistyksen omat fb-
tapahtumat suoraan eKarjalan 
kalenteriin. 
 
Olet sitten yhdistys tai rekisteröimätön toiminta-
ryhmä, joka järjestää tapahtumia – käy rekisteröi-
tymässä kalenterin käyttäjäksi ja laita omat ta-
pahtumasi kaikille tiedoksi! 
https://tapahtumat.ekarjala.fi 
 
Esimerkiksi kunnan www-sivuilla näkyy heti seu-
raavat 6-7 Savitaipaleen tulevaa tapahtumaa. 
Helposti saavutettavaa tietoa – ole aktiivinen ja 
tiedota! 
Kulttuuritoimistossa kootaan edelleen myös  
paperiversio/ohjelmalehtinen tapahtumista –
sitä on jaossa kirjastossa, kaupoissa ym.  
Laita tietoja siihen:  
helena.hjerppe@savitaipale.fi 

mailto:kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi
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TULE MUKAAN 
KUNNON RYHMIIN 

Savikuntoon p.040 801 4840 
  

Iltaryhmät 
Kunnon kuntopiiri:    Ma 17.00 - 18.00 
 Spinning:    Ti   17.15 - 18.00 
 Toiminnallinen harjoittelu:  Ke  16.30 - 17.15 
 Kahvakuula + TRX:  To   17.20 - 18.05 
 Selkävoitto:   Pe   17.15 - 18.15 
 

Päiväryhmät 
 Allasjumppa:  Ma 11.00 - 11.30 
 Veteraanien kuntosali  Ti   12.00 - 13.00 
 Ikääntyvien saliryhmä  Ke  09.30 - 10.30 
 Kehonhallinta  To  10.00 - 11.00 
 Ohjattu kuntosali  Pe  12.00 - 13.00 
Huom: 
Ryhmiin voi tulla ilmoittautumatta (paitsi spinning) 
 
 

SUVANNON  LIIKUNTARYHMÄT  
kevät 2020 
Allasryhmät: 
* Allascircuit  Ma klo 18.45 - 20.15   8 €/krt 
* Nivelallas Ti klo 13.30 - 15.00   5 €/krt 
* Vesijumppa  Ke klo 8.30 - 10.00   5 €/krt 
* Tules-allas Ke klo 10.00 - 11.30   5 €/krt 
* Aquamix  To klo 16.30–18.00   8 €/krt 
 

Liikuntasaliryhmät 
* Kehonhuolto ( fysioterapian sali ) 
Keskiviikkoisin klo 16.30– 17.30 8€/krt 
 Kevätkauden kausikortti kaikkiin 
liikuntaryhmiin 90€/kausi. 
Ryhmiin voi tulla mukaan ilman ilmoittautumista. 
Lisätietoja: fysioterapia@toimintakeskus-
suvanto.fi  p.044-2973510 
 

 Toimintakeskus Suvannon altaalla 
7.3. klo 17:30-19 Tunnelmauinti 28.3. 
Uimahallin yleisövuorolla kummi - lapsi -uinti. 
Kummilapsi ui kummin seurassa maksutta 
 

 Aikuisten uimakoulu Mukaan voivat 

tulla sekä uimataidottomat että jo osaavat uimarit. 
1 h / kerta: ti 28.4., to 30.4., ti 5.5., to 7.5., ti 12.5., 
to 14.5., ti 19.5., to 21.5. Iltaisin, tarkka aika 
ilmoitetaan myöhemmin.  
Ilmoittaudu s-postilla & lisätietoja: 
paula.hirvi@toimintakeskus-suvanto.fi  tai 
puhelimitse 050 3009642. 

Kevät 2020 - SAVITAIPALEEN 

LIIKUNTASEURAN JUMPAT  
 
MA   klo 17.00-18.00 VOIMISTELUKOULU 6 – 9 v., 
liikuntatalo    
MA   klo 18.00-19.00 CORE, liikuntatalo 
MA   klo 19.00-20.00 VENYTYSJUMPPA, 
liikuntatalo  
TI     klo 18.15-19.30 KUNTOSALICIRCUIT,  
liikuntatalo 
TI     klo 18.15-19.15   LAVIS, Savikunnon sali 
TO   klo 18.15-19.15 MIXTREENI, Savikunnon sali 
SU   klo 10.00-11.30   LIIKUNTAMAA, liikuntatalo 

-> Lue lisää: www salise.fi 
 
 

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA 
 

Varaa vuoro tennishallista 
Savitaipaleen kunnanhallitus on päättänyt,  
että  kunta ostaa tennishallista vuoroja kevät-
kaudelle 2020. Savitaipalelaiset yhteisöt ja yksi-
tyishenkilöt voivat tiedustella näitä vuoroja liikun-
tatoimenohjaaja Teemu Lepistöltä maanantaisin 
klo 9-12, p. 040 631 3372  tai sähköposti 
 teemu.lepisto@savitaipale.fi. 

 

Kevään uimakoulu lapsille 

järjestetään Suvannossa 28.4.  
alkaen. Myös aikuisuimakouluryh-
mä. Ilmoittaudu / kysy lisää: 

paula.hirvi@toimintakeskus-suvanto.fi  tai  
p. 050 300 9642. Ilmoittautumisohjeet huhtikuun 
alussa paikallislehdessä ja netissä. 
 

Ui elämäsi kuntoon –kampanja järjestetään 

Toimintakeskus Suvannossa 1.-31.3.2020. Osal-
listujat keräävät  kampanjassa uintisuorituksia ja 
kuukauden loputtua palkitaan valtakunnallisesti 
aktiivisimmat uimahallit. Ohjeet kampanjaan osal-
listumisesta on saatavana Suvannosta. 
 

Kuolimo Skating –koko perheen  
ulkoliikuntatapahtuma järjestetään la 7.3. 
Pääkoordinaattorina Original Events Oy ja Teemu 
Virtanen, p. 040 588 0738 tai 
teemu.virtanen@gmail.com  sekä StU:n luistelu-
jaosto. 
 
Ma 24.2. Nuorten lasketteluretki Messilään, kysy 
peruutuspaikkoja Kai Wahlroos, p. 0400 657 411. 

https://toimintakeskus-suvanto.fi/ryhmat/allascircuit
https://toimintakeskus-suvanto.fi/ryhmat/nivelallas
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Nuorisotila 
 
Nuorisotila on savitaipalelaisten nuorten yhtei-
nen päihteetön olohuone. Vinkkaa toiveesi tee-
mailloista, kokoa harrastusporukka, nuorisotila 
soittimineen ja peleineen on maksutta käytössän-
ne. Saa olla myös tekemättä mitään  

Keskiviikko klo 14–19 
Parittomien viikkojen perjantaisin klo 18–22  

   nuorisotila_morova 

Nuorisotila Morova Savitaipale 
 

Tiedotus myös koulun ilmoitustauluilla, nuorisoti-
lan ulko-ovessa ja snty.fi. 
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. 
 

Etsivä nuorisotyö: 
-> Mitä? 
Tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuo-
ri ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun 
tuen piiriin, joita hän tarvitsee. Etsivä nuorisotyö 
on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta 
matalan kynnyksen palvelua. 
 

-> Kuka? Missä? 
Moi!  
Aloitin Savitaipaleella 
Etsivänä Nuoriso-
työntekijänä 
1.10.2019.  
Miut löydät useimmi-
ten Morovasta mut 
lähen kyllä vaikka 
kahville! Voit myös 
soittaa, laittaa viestiä 
tai sähköpostia.  
Miun kans voi tulla 
juttelemaan kuulumi-

sia, miettimään koulutusvaihtoehtoja, kattele-
maan työpaikkoja tai ihan mitä vaan sie haluat. 
Nuori, oon täällä siuta varten! Nähhää pian  
terkuin Sanni 
* Sanni Saaranen, Etsivä Nuorisotyöntekijä 
puh. 040 715 2536 
sanni.saaranen@snty.fi 
Facebook: Etsivä Nuorisotyöntekijä Sanni 

Nuorten vuokra-asunnot: 
Nuorten vuokra-asuntoja on rivitaloissa Nieriän-
tiellä, Olvenlammella. 16–30 –vuotiaille on vuok-
rattavana 11 asuntoa, 33,5 sekä 40 neliöisiä. 
Asuntoihin on jatkuva haku,  
hakulomakkeita saat Morovasta ja osoitteesta 
www.snty.fi. 
* Helmikuun 2020 lopussa vapautuu 33,5 m2 ko-
koinen asunto. 

Kierrätysmyymälä: 
 
Otamme vastaan ehjää, puh-
dasta ja käyttökuntoista tava-
raa.  
Emme vastaanota vaatteita, yli 
5v vanhoja kodinkoneita em-
mekä tietosanakirjoja. 
 
 

Kierrätysmyymälä p. 040 715 2529. 
Maksullinen kuljetuspalvelu p. 0400 776 746. 

Ma-to klo 8-15 
Pe klo 8-13:30 
Instagram:     kierratysmyymala_morova 

Monitoimikeskus Morova / Savitaipaleen 
Nuorison Tuki Ry 

 

Työpalvelut: 
Työpajan kautta voi tilata työpalveluita lumitöistä 
pusikoiden raivaukseen ja kuljetusavusta renkai-
den vaihtoon ja tekstiilipesuun (auton penkit, 
sohvat yms.). Myynnissä myös sahatavaraa. Laite-
vuokrausta aggregaatista lumilinkoon ja peräkär-
rystä rakennustelineisiin. 
Kysy lisää p. 0400 776 746 tai p. 040 715 2584.  
Otamme vastaan myös ideoita ja ehdotuksia uu-
sista palveluista. 
 

Työllistämispalvelut 
Nuorten työpaja: 
* 16-28 –vuotias, vailla ammattia tai työtä? Tule 
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 tutus-
tuminen) tai kesätöitä.  
 



Palkkatyöstä uusi alku -hanke: 
Onko työttömyytesi jatkunut jo pitkään, eikä työ-
paikkaa ole yrityksistä huolimatta löytynyt?  
Palkkatyöstä uusi alku- hankkeen kautta työlliste-
tään yli 200 päivää Kelan työmarkkinatukea saa-
neita kaikenikäisiä henkilöitä.  
Hanke on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti, 
vapaita paikkoja on vielä jäljellä.  
Ota yhteyttä Kaitsuun p. 0400 657 411,  
Päiviin p. 040 679 2289, omaan asiantuntijaasi TE-
toimistossa tai TYP:ssä (työvoiman palvelukeskus). 
 

Kesätyöt: 
Kesäduuniin! Savitaipaleen 
Nuorison Tuki ry tarjoaa 
kesätyöpaikkoja Monitoimi-
keskus Morovassa v. 1999-
2004 syntyneille, peruskou-
lun päättäneille ja Savitaipa-

leella 1.1.2020 kirjoilla olleille nuorille. Paikkoja 
on haussa vähintään 10. Hakulomakkeita saata-
vana Monitoimikeskus Morovasta. Minimityös-
kentelyaika 3 viikkoa.  
Mahdollisia työtehtäviä mm. työpajatyöt, kierrä-
tysmyymälä, keittiö, siivous ja ulkotyöt.  
Hakemusten henkilökohtainen palautus  
Morovaan viimeistään pe 3.4.2020 mennessä. 
Lisätietoja antaa: 
Kaj Wahlroos, p. 0400 
657 411kaj.wahlroos@savitaipale.fi 
Päivi Malkki, p. 040 679 2289 paivi.malkki@snty.fi 
 
 

 

 Nuorten  

 kesätyötuet  
 v. 2020 
 

Savitaipaleen kunnan vuoden 2020 talousarvioon 
on varattu  28 000 € käytettäväksi savitaipalelais-
ten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen savitai-
palelaisen yrityksen, yhdistyksen tai yksityisen 
työnantajan palveluksessa. Tukea on maksettu 
vuodesta 1993 lähtien. Viime vuonna tuella työllis-
tettiin 77 savitaipalelaista nuorta 25 yrityksessä. 
 
Nuorten kesätyötuen jakoperusteet ovat  
seuraavat: 
Työllistettävän nuoren tulee olla ennen työsuh-
teen alkamista  

- peruskoulunsa päättänyt, syntynyt v.1999 - 2004 
ja 1.1.2020 henkikirjoitettu Savitaipaleella. 
- Nuorten kesätyötuen piiriin sisällytetään myös 
ne ko. vuosina syntyneet nuoret, jotka on sijoitet-
tu Savitaipaleelle perheisiin tai hoitokotiin, vaikka 
eivät ole kirjoilla Savitaipaleella. 
- Nuori voi olla savitaipalelaisen yrityksen, maata-
lousyrityksen, yhdistyksen, yksityisen työnantajan 
ja jonkin verotusoikeudettoman julkisyhteisön 
palveluksessa.  
- Työllistetty nuori ei saa syrjäyttää vakinaisessa 
työsuhteessa olevaa työntekijää.  
- Työllistetty nuori solmii työsuhteensa 
itsenäisesti. 
Tuen saamiseksi työnantajan on ilmoitettava 
kirjallisesti tuettavat työpaikat viikkoa ennen 
työsuhteen alkamista, kuitenkin viimeistään 
26.6.2020 mennessä kunnan infoon. 
Tuettavaan työpaikkaan ei voi saada samanaikai-
sesti muuta tukea. 
 
Kesätyöksi lasketaan 1.5. - 15.9.2020 tehty työ. 
Tuettavan työjakson pituus on 2 - 8 viikkoa.  
Kunnan korvaama osuus on 50 % bruttopalkasta.   
 
Korvattavat enimmäispalkat: 
- tuntipalkka 5 €/h, tuki 2,5 €/h 
- viikkopalkka 200 €/vko, tuki 100 €/vko 
- kuukausipalkka 800 €/kk, tuki 400 €/kk 
- korvattava työaika voi olla enintään 8h/päivä ja 
40h/viikko. 
 
Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle korkeam-
paa palkkaa, korvattavien enimmäispalkkojen 
ylittävä osa ei oikeuta tukeen. 
Kunta maksaa työnantajalle työllistämistuen jälki-
käteen työnantajan tekemien selvitysten perus-
teella. Selvityksessä (palkkatodistus) on oltava 
työllistetyn nimi, henkilötunnus, osoite, työsken-
telyaika (mikäli työ on tehty useammassa jaksos-
sa, kukin jakso on selvitettävä tilityksen yhteydes-
sä), palkkaperuste sekä työnantajan tietoina nimi, 
osoite, pankkiyhteystiedot ja selvitys tehdystä 
työstä. 
 
Selvitys palkan maksusta on 
jätettävä kunnan  
taloustoimistoon  
viimeistään 2.10.2020.  
Lomakkeet työsuhteen al-
kamisesta ja selvitykset pal-
kan maksamisesta ovat saa-
tavana kunnan neuvonnasta 
tai kunnan www-sivuilta. 

mailto:paivi.malkki@snty.fi


Tapahtumakalenteri,  Savitaipale 2020  
-> Katso ajankohtaiset tapahtumatiedot: www.savitaipale.fi   

 
HELMIKUU 
Ma 24.2.  Nuorten lasketteluretki Messilään. Kysy lisää: kaj.wahlroos@savitaipale.fi tai 0400 657 411.  
Ti 25.2.  Klo 13-15 Luento: Kestävät valinnat toimintakeskus Suvannossa. Vapaa pääsy kaikille kiinnostuneil-

le. E-K Martat. 
Ti 25.2.  Klo 12-13 Hyvän mielen lounas-yhteisöllinen lounas Suvannossa, kaikille avoin, 7,5 €. 

Ke 26.2.  Klo 18 Tuhkakeskiviikon tuhkamessu kirkossa, Kilpiä, Juntunen, kuoro. Kaikille avoin Taize´-
laulujen harjoitus messua varten kirkossa klo 17 alkaen. 

To 27.2. Klo 12-19 Hiihtolomahulinat Välijoen Männistössä; peli-ilta klo 18, järj. Välijoen Nuorisoseura 
Riento ry. Tied. valijoki@gmail.com  

La 29.2. Kalevalanpäivän juhla koulukeskuksessa karkauspäivänä, 
Europaeus-juhlavuoden merkeissä. Kahvitarjoilu klo 14 alkaen.  

 N. klo 14.30 Rajan Nuorten kansantanssiryhmä K´eiku.  Europaeuksen 
elämästä kertoo FM, kansanperinteen tutkija Mikko Europaeus. Mikko-
vankka musamies myös-esittää myös kaksi kappaletta, mm. kantaesitys 
Indo-Europaeus-Africanus! Kantelettaren runoja ja karkauspäivän juttu-
ja/riiuurunoja esittävät Runottaret ja Juhani Loukkola. Käsityöaseman 
naisväen tekemiä Kalevala-peittoja ja runoruutuja näytteillä. Vapaa pääsy. 

La 29.2. Klo 10-17 Uuden kirpputorin, Missiotorin avajaiset, Peltoinlahdentie 32 (ent. kirkkoherranvirasto).  

La 29.2.  Klo 15-18 Olkkolan Helmihulinat. Ohjelmassa mm. hiihtoratsastusta, koko perheen talvi-

jumppa, potkukelkkakisa, Helmi-pilkki, lumilyhtyjen rakennuskilpailu, tuote-esittelyjä ym. Laavul-
la/kodassa tulet klo 15-18 ja avantosauna lämpiää klo 17-20. Ulkotulet syttyvät klo 18, rekiajelua. 

Klo 18-24 Karkauspäivän karkelot kartanolla: BBQ-herkkupöytä (varaukset), rivitanssia, kantri-
musiikkia, karkauskymppi palkinnoin, karkauspäivän kosintakisa hamekankain ym. Lisätiedot: Kirsi 
Keskitalo p. 040 159 1911. 

 
MAALISKUU 

Ke 4.3. Klo 17.00 kirjastossa LUKUPIIRI. Jaa lukukokemuksiasi, keskustele kirjojen sisällöstä, ehkäpä 
tutustut kirjailijoihinkin, olitpa mies tai nainen - tule lukupiiriin! Ensimmäisellä kerralla kirjat:  

 Johanna Venho-Ensimmäinen nainen ja Päivi Storgård: Olet valaissut minun tietäni. Lue jompikumpi 
tai molemmat. Taustana meillä Naisten Pankki, joka kerää varoja kehitysmaiden naisten koulutuk-
seen ja yritystoimintaan. Lukupiirin aloittajina Rauni, Iiris ja Leena – tule mukaan! 

Ke 4.3. ”Lempeän katseen voimauttava valokuva” –voimauttavan valokuvan menetelmän 
kehittäjä Miina Savolainen vierailee Suvannossa: klo 13-14.30 valokuvaprojektin ”Naiseuden voi-
ma” juhlistamistilaisuus, tervetuloa. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Klo 16-17.30 Voimauttavan valo-
kuvan käyttö: ammattiryhmille, esim. kasvatus-, opetus- ja sotehenkilöstö. Tule tutustumaan Su-
vannon  voimauttavan valokuvauksen projektiin ja sen toteuttamiseen ikääntyneiden kanssa. Kuule 
myös voimauttavan valokuvan menetelmän käytöstä eri asiakasryhmien kanssa. Osallistumismaksu 
5 €, sis. kahvitarjoilun. Ennakkoilmoittautuminen 1.3. mennessä: suvanto@toimintakeskus-
suvanto.fi tai p. 040 5540 461. 

Pe 6.3. Klo 12-15 Hyvä ikääntyminen –kyläkierros Toimintakeskus Suvannossa. 
Tietoa ikääntyneille suunnatusta toiminnasta ja palveluista, treffaa kyläläisiä 
kahvikupin ääressä. Vapaa pääsy kaikille kiinnostuneille! Tied. p. 050 
5954246. 

La 7.3. Klo 11-15 Kuolimo Skating, koko perheen talvitapahtuma Olkkolan 
rannan ympäristössä/mahdollisella luisteluradalla tai Timon taipaleella. Ilta-
ohjelma klo 18.30 alkaen. Järj. Original Events ja StU:n luistelujaosto. P. 
040 588 0738/Teemu Virtanen, teemu.virtanen@gmail.com  

La 7.3. Klo 17.30-19 Tunnelmauinti Suvannon uimahallissa. 
 
 
 

http://www.savitaipale.fi/
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Ti 10.3. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Välijoen Männistössä, Männistöntie 
10. Liput 10 €, sis.kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Septimas. 

Ke 11.3. Klo 12-17 Digiopastusta kirjastossa, varaa aika p. 040 7131 886. 

To 12.3. Klo 10 Lasten elokuvat Kivikoulun eskarien salissa, Peltoinlahdentie 3. Vapaa pääsy (alle kouluik.), 
kesto n. 1/2h, järj. kulttuuritoimisto 

Pe 13.3. Klo 11.00-11.15 Kunniavartio Savitaipaleen sankarihautausmaalla, talvisodan haudoilla, talvi-
sodan päättymisen 80-vuotispäivän muistoksi. Tavoitteena on saada jokaiselle talvisodassa kaatu-
neen haudalle (112 kpl) kunniavartija. Järjestäjät vastaavat vartijoiden lumipukujen hankinnasta. 
Ilmoittaudu kunniavartijaksi mahdollisimman pian, Pentti Pylkölle p. 0400 551 253 tai  

 pentti.pylkko@gmail.com  

Pe 13.3. Klo 18-20 Ilo pintaan vaik syvän märkänis – Talvisodan päättymisen 80-vuotismuisto- ja 
muistelutilaisuus koulukeskuksen auditoriossa. Ohjelmassa sekä talvisotaan liittyviä sota- ja koti-
rintamamuistoja että sota-ajanhenkisiä musiikkiesityksiä ja yhteislauluja. Esillä sota-aikaisia sotilas-
pukuja ja muita varusteita. Järj. Savitaipaleen Aura. 

La 21.3. Klo 15.00 J.S.Bachin syntymäpäiväkonsertti kirkossa, Aino Juntunen, urut. Vapaaehtoi-
nen maksu. 

La 28.3. Uimahallin yleisövuorolla kummi&lapsi –unti. Kummilapsi kumminsa seurassa maksutta. 

Su 29.3. Klo 15 koulukeskuksen auditoriossa MIMI ja KUKU! Pikku Kak-
kosesta, Fox kidsiltä ja lukuisista live-keikoista tutut Mimi- tyttö 

ja Kuku- leijona tarjoavat Pääsiäisseikkailu Tipitiin! 
Kohtaa pääsiäisnoita ja lennä luudalla  pelastamaan pääsiäistipuja ja 
pupuja. Voit pukeutua pääsiäisaiheen mukaan! Aulassa pääsiäiskort-
tiaskartelua Hinta kaikilta 7 € sis. konsertin ja askartelun. Järj. kult-
tuuritoimisto. 

Su 29.3. Klo 18.00 Siionin virsien veisuuilta seurakuntakodissa. 
Ti 31.3. Klo 12-13 Hyvän mielen lounas-yhteisöllinen lounas Suvannossa, kaikille avoin, 7,5 €. 

 
HUHTIKUU 
To 2.4. Klo 10 Lasten elokuvat Kivikoulun eskarien salissa, Peltoinlahdentie 3. Vapaa pääsy (alle kouluik.), 

kesto n. 1/2h, järj. kulttuuritoimisto 
Su 5.4. Klo 12-15 Kansalaisopiston käsityönäyttely Välijoen vanhalla kaupalla. 

Ma 6.4. Klo 12-17 Digiopastusta kirjastossa, varaa aika p. 040 7131 886. 
Ti 14.4. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Välijoen Männistössä, Männistöntie 

10. Liput 10 €, sis. kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Amorosa-trio. 
Su 19.4. Klo 11-16 Kansalaisopiston kevätnäyttely koulukeskuksessa. 
Ke 22.4. Klo 13-15 Hyvä ikääntyminen -kyläkierros – Taipaleen yhteinen pöytä Heituinlahden NS-talossa, 

Tuohikotintie 1266. Tietoa ikääntyneille suunnatusta toiminnasta ja palveluista, treffaa kyläläisiä 
kahvikupin ääressä. Vapaa pääsy kaikille kiinnostuneille! Tied. p. 050 5954246. 

Ti 28.4. Klo 12-13 Hyvän mielen lounas-yhteisöllinen lounas Suvannossa, kaikille avoin, 7,5 €. 
 

TOUKOKUU 
Pe 1.5. Klo 12-15 Kansalaisopiston käsityönäyttely Lennuksen 

metsästysmajalla. 
Ti 12.5. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivä-

tanssit. Liput 10 €, sis. kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittaja-
na Trio Finrex. 

La 16.5. Klo 9-14 Kevätmarkkinat ja mahdollisesti sataman 
avajaiset. 

To 21.5. Klo 15 Kirkkokuoron kevätlaulajaiset kirkossa. 
Ti 26.5. Klo 12-13 Hyvän mielen lounas-yhteisöllinen lounas Su-

vannossa, kaikille avoin, 7,5 €. 

Su 31.5. Klo 18 Säveliä kesäillassa – Laulavat Luumit esiintyvät 
kirkossa. 

 

 
 

mailto:pentti.pylkko@gmail.com


K – Posti Oy. Julkinen tiedote: jaetaan kaikkiin Savitaipaleen kunnan talouksiin. 
Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. P. 040 1586 542. 
 
KESÄ 
TI 9.6. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. 

Liput 10 €, sis.kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Jarmo Ranta ja Terässiipi trio. 

La 13.6. SISU-kisa torilla. Haasta yhdistyksesi jäsenet, työkaverisi tai koko perhe mukaan! Tied. Savikunto 

oy, p. 040 8014840, toimisto@savikunto.fi  
13.-14.6. Eteläpään retki  Ilmajoen musiikkijuhlille Tied.  p. 05 4160 075 tai tilausjot@liikenneetelapaa.fi 

24.6.-5.7. Välijoen Nuorisoseuran kesäteatteriesitykset Hakamäellä. 
28.6.-26.7. Kansantaidenäyttely Gellariassa. 
Ti 14.7. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. 

Liput 10 €, sis.kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Heikki Hytti&Amor. 

La 8.8. Satamatapahtuma 

La 19.9. Klo 9-14 Syysmarkkinat torilla, LC Savitaipale 
 

Kaikille avointa toimintaa: 
* Klo 18 Peli-illat Välijoen Männistössä: 27.2; 20.3; 24.4. ja 22.5. Männistöntie 10. Vapaa pääsy, kaikenlaiset pelit  
sählystä konsolipeleihin! 
*Klo 16  Karibialaisten tanssien kurssi Välijoen Männistössä joka kuukauden 1. sunnuntai. Välijoen NS Riento

  

* NÄYTTELYT: 
- Käsityöasemalla:  1.2.-31.3. Kirjontatöiden näyttely ja  
1.4.-31.5. ”Mitä tuli tehtyä?” –näyttely. Avoinna ma klo 12-17 ja to 10-15. 

- Kirjastossa: 
helmi-maaliskuu  Jaakko Mäkeläisen postimerkkikokoelman helmiä 
huhtikuu Kuvataidekoulun kevätnäyttely 
toukokuu  Äitienpäiväkortteja Alli Kaupin kokoelmista 
kesäkuu  Lehtisali: Jyrki Outisen maalauksia 
PS: Art Paimensaaren isännän, Matti J.Raution 90-vuotisjuhlanäyttely  
Galleria Kaakaopavussa heinäkuun ajan. 
 
HEI!  - Onko sinulla keräilyharrastus tai käsitöitä tms, joita voisit tuoda näytteille kirjaston vitriiniin/ lukusaliin? 
Ota yhteys Helenaan p. 040 500 1853 tai sähköpostilla.   

Sapassi-viikkoa vietetään 11.-19.7.2020 
-> Mitä sinun yhdistyksesi  tai ryhmäsi järjestää yhteisellä kesäviikolla? 

* La 11.7. Hakamäki Piknik – Muska, Tornaattori, Katja&Antti, Hearthill ja Jarkko Martikainen soolona! 
* Su 12.7. klo 16.00 Harri Lidsle tuuba&muusikkoystävät, konsertti Savitaipaleen kirkossa  Europaeus- 
juhlavuoden merkeissä 
* Ma 13.7. Klo 18 Kouvolan Harmonikkojen Kummanen –yhtye esiintyy laulusolistin kera Hakamäellä. 
* Ti 14.7. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Liput  
10 €, sis.kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Heikki Hytti&Amoroso. 
* Ti 14.7. klo 14.00 Lasten museopäivä Hakamäellä alkaa Teatteri Rollon koko perheen esityksellä ”Umpimäh 
kän valtakunta” , kesto n. 30 min. Tehtäväkierroksia museolla ym. ohjelmaa sen jälkeen. 

* To 16.7. Klo 18 Vintage Cruising Savitaipaleen Helmen pihassa, Peltoinlahdentie 31.  
Vanhoja autoja ja menopelejä, musiikkia, ruokaa ja hyvää seuraa! 

* La 18.7. Klo 17-21 Hakamäellä Riento Rocks! Esiintyjinä Noora, Chaos Nation, Aston Kalmari ja Kuolimo´s   
Pirates. Järj. Välijoen Nuorisoseura Riento ry.  
* La 18.7.  Legendaariset  Maalaismarkkinat ja Polkuformula-ajojen Suomen mestaruuskilpailut Savitaipaleella  
Pettilän kylässä. Markkinamyyjät ja kilpailujoukkueet voivat ilmoittautua jo nyt osoitteeseen,  
ari.enbom@wippies.fi  tai puh. 040-937 9591. Lisätietoja samasta osoitteesta ja Veskansan ry:n koti- ja fb-sivuilta 
* Su 19.7. Muistelo-orkesteri konsertoi ja kertoo Tapio Rautavaaran elämästä 
 
 Tiedotteen kokosi Helena Hjerppe, anna palautetta: helena.hjerppe@savitaipale.fi p. 040 500 1853      
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