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Terveisiä kunnantuvalta!

1/2019

Tätä juttua kirjoittaessa ulkona paukkuu pakkanen ja hiihtokelit ovat parhaimmillaan. Talven suuri lumimäärä on tehnyt
luonnosta satumaisen kauniin. Savitaipaleella puitteet talviliikuntaan ovat muutenkin erinomaiset. Ilmassa on kuitenkin
myös epävarmuustekijöitä. Perinteisen luistelutapahtuman
toteutus on epävarmaa, sillä pakkasesta huolimatta jäätilanne
on luisteluradan tekemisen osalta haasteellinen. Varasuunnitelmana on ollut uuden Talvirieha -tapahtuman järjestäminen,
jolloin painopiste siirtyy luistelusta muuhun talviseen oheisohjelmaan.
Pidän tärkeänä, että kunnassa on tapahtumia paitsi kesällä
myös talvella. Tapahtumat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia
kuntalaisilla, elävöittävät aluetta, tuovat matkailijoita ja heijastuvat kunnan talouteenkin.
Kuva: Ismo Hölsä

Tapahtumat ovat myös osa kunnan markkinointia, jonka edistämiseen saimme vuodenvaihteessa
uutta osaamista. Savitaipaleen Helmen yrittäjä Tommi Naakka solmi kunnan kanssa yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa hän edistää paitsi kunnan tapahtumatuotantoa ja markkinointia myös
elinkeinotoimintaa laajemminkin. Tommi on vahvasti mukana myös Talviriehan järjestelyissä.
Haluamme jatkossa näkyä kuntana entistä monipuolisemmin Suomessa ja myös ulkomailla. Haluamme lisätä monikanavaista viestintää ja saada alueelle mm. uusia asukkaita, matkailijoita ja leirikoululaisia. Haluamme markkinoida kuntaamme entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin, esitellä mm. kunnan toimitiloja ja tontteja, liikunta- ja retkeilymahdollisuuksia sekä houkutella alueelle uutta yritystoimintaa.
Vuoden vaihteessa lanseerasimme Savitaipale Original -tunnusmerkin. Sen tarkoituksena on vahvistaa Savitaipaleen alueen tuottajien ja toimijoiden näkyvyyttä
sekä tuoda esille paikallisuutta. Savitaipale Original -merkki mahdollistaa jatkossa
myös yhtenäisen markkinointibrändin käyttämisen. Kehitystyö tunnusmerkin
ympärillä jatkuu yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Talvisin terveisin kunnantalolta,
Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja

(Tiedotteen kokoajan lisähuomautus: Sepolta
onnistuvat myös teatteri- ja musikaalilavasteiden
rakentelu ja mm. Suomi100-musikaalin monta
näyttämöpulmaa ratkesi Sepon avustuksella!)

 Mitä pidät työstäsi?
Voiko työstä sanoa, että se on kivaa? Työ on todella monipuolista ja ainakin toistaiseksi on ollut
kivaa! Joskus yöunet jäävät päivystysten takia
vähille ja se on varmaankin työn harvoja huonoja
puolia.

 Miten vietät vapaa-aikaasi?
- Olen vaakatasossa sohvalla! Talviaikaan tulee
vietettyä jonkin verran aikaa jäähallilla ja joskus
istun myös rumpujen taakse ja kuvittelen osaavani soittaa!


Uusia kasvoja kunnan/yritystalolla:
Sari Keskinen aloitti Lemin

Kukas täällä häärää?
Jos piipahdat koulukeskuksessa, et voine välttyä
törmäämästä keltatakkiseen talonmieheen,
Seppo Laariin. Kun keittiön oven kahva reistaa,
luokan hylly on vinksallaan tai tavaraa roudataan
koululta milloin mihinkin – Seppo on vissisti paikalla.
(Toim. huom: Kun Linnateatteri kasasi näyttämölle Herra Hakkaraisen lavasteita tammikuun lopulla – kuka oli tyhjentänyt koulun ruokalan pöydistä, viritellyt näyttämön verhot, roudannut pianot
sun muut vermeet pois tieltä, asetellut lisätuolit
ja laittanut paikat valmiiksi niin teatterille kuin
yleisöllekin? – Töitä, jotka ulkopuolinen huomaa
vasta jos niitä ei ole tehty!)

 Mistä olet kotoisin?
Olen syntynyt ja asunut nuoruusvuodet Heituinlahdessa, sitten muutin kirkonkylälle ja nyt asun
Lavikanlahdella.

 Milloin aloitit työt kunnassa?
Aloitin kunnan talonmiehen toimessa heinäkuussa 2013; sitä ennen tein metallimiehen hommia.

 Mitä töihisi kuuluu?
Olen yleismies(henkilö), joka tekee kaikkea mitä
kuvitella saattaa: pieniä ja vähän isompiakin korjaustöitä, lumitöitä, talotekniikan huoltoa ja kunnossapitoa, kuukausitestejä paloilmoittimilla ja
monta muuta hommaa. Useimmiten teen töitä
yksin, mutta joissakin töissä tarvitsee apulaista ja
hyvät työkaverit auttavat tarvittaessa.

kunnan kanssa yhteisenä
sivistystoimenjohtajana joulukuun 2018 alussa. Vastuualueeseen kuuluvat koulut,
varhaiskasvatus, kirjasto ja
kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi.
Sarin tavoittaa kunnantalon 2. kerroksesta maanantaisin, tiistaiaamuisin ja torstaisin.
P. 040 631 2605 sari.keskinen@savitaipale.fi

Kristiina Pihlajamäki aloitti
palvelujohtajana 1.2.2019. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm.
- toimiminen yhteyshenkilönä
Eksoten ja kuntalaisten välillä –
ota rohkeasti yhteyttä!
- kaikenikäisten parissa tehtävät
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät
tehtävät ja kehittämistyö
Kristiinan tavoittaa kunnantalolta.
P. 040 169 0205
kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi

Tommi Naakka on aloittanut
kunnassa osapäiväisenä elinkeinokonsulttina.
Toinen puolikas päivästä kuluu
Savitaipaleen Helmessä. Työhuone löytyy yritystalon toisesta kerroksesta (sovithan tapaamiset
etukäteen).
Kaikissa kunnan markkinointi-, matkailu- ja elinkeinoasioissa, sekä muutenkin voit olla minuun
yhteydessä! P. 0400 557 879
tommi.naakka@savitaipale.fi

Uuden yksityistielain
vaikutukset kansalaisten
elämään, mikä muuttuu?

Vuoden 2019 alusta on astunut voimaan Yksityistielaki (560/2018) (YTL) ja samalla Laki yksityisistä
teistä (358/1962) (LYT) lakkasi olemasta yksityistieasioita koskeva sovellettava laki.
Käytännössä merkittävin muutos on kunnan
tielautakunnan toiminnan loppuminen. Vuosi
2019 on siirtymäaikaa, jolloin hoidetaan vuoden
2018 puolella vireille tulleet asiat.
Tielautakunnan ennen hoitamat asiat siirtyvät
eri viranomaisten ja tahojen hoidettaviksi.
Tiekunnan, tiekunnan perustamiskokouksen,
toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätökseen
tyytymätön voi YTL:n 64 §:n mukaan vaatia päätöksen oikaisemista tiekunnan kokoukselta 30
päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.
Tiekunnan osakas tai muu asianosainen voi YTL:n
65 §:n mukaan moittia tiekunnan kokouksen tai
perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, joka on nostettava
maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa, joka
Savitaipaleen osalta on Mikkelin käräjäoikeus.
Moitekanne on nostettava 3 kuukauden kuluessa
päätöksen tekemisestä.
Tiekunta voidaan perustaa maanmittausviranomaisen
yksityistietoimituksessa tai tieosakkaiden pitämässä
tiekunnan perustamiskokouksessa YTL:n 49 §:n mukaisesti. Kahden tai useamman tiekunnan yhdistämisestä, tiekunnan jakamisesta sekä tiekunnan lakkauttamisesta päätetään YTL:n 63 §:n mukaan maanmittausviranomaisen yksityistietoimituksessa tai kyseisten
tiekuntien päätöksillä. Tien tai tienosan liittämisestä
tiekunnan tiehen voidaan YTL:n 63 §:n mukaan päättää maanmittausviranomaisen yksityistietoimituksessa
tai tiekunnan ja liitettävän tienosan tieosakkaiden
sopimuksella. Tiekunta katsotaan syntyneeksi YTL:n 49
§:n mukaan, kun sen perustamisesta on tehty merkintä maanmittausviranomaisen kiinteistötietojärjestelmään.

Yksityisteiden neuvonta myös kuntatasolla loppuu ja neuvonta keskittyy Suomen tieyhdistykselle ja muille viranomaisille, joille kunnan tielautakunnan tehtävät siirtyvät eli maamittauslaitokselle ja maaoikeudelle.

Yksityisteitä koskeva ajantasainen tieto
Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että
- tiekunnasta on maanmittausviranomaisen yksityistierekisterissä ajantasaiset tiedot
- yksityistiestä painorajoituksia ja tienkäytön
kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot Väyläviraston ylläpitämässä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Tieosakkaan on annettava YTL:n 50 §:n mukaisesti tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon
järjestämiseksi tarpeelliset tiedot itsestään ja
tienkäytöstään.
Tiekuntien toimintaa joustavoittavia säännöksiä
Uusi yksityistielaki sisältää uusia säädöksiä yksityistien suoja – ja näkemäalueista sekä yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta yksityisteiden tiealueelle on omat säädöksensä.
Tiekunta voi laatia itselleen hallintoaan ja muuta
toimintaansa koskevat säännöt, jotka tulevat
voimaan, kun niiden hyväksymisestä on tehty
merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
Tiekunnan kokous voi yksimielisesti YTL:n 68 §:n
mukaan päättää, tai jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkaat voivat keskenään sopia muun
toimijan tai yhteisön valtuuttamisesta huolehtimaan yksityistien hallinnoinnista ja tienpidosta
korkeintaan 4 vuodeksi kerrallaan. Todennäköisesti valtuutuksesta muulle taholle koskevasta
menettelystä on jollakin aikataululla tulossa valtioneuvoston asetus.
Tiekunnan kokouksen koollekutsuminen YTL:n
61 §:n mukaan tapahtuu kirjallisesti, joko postitse, sähköpostitse tai muuta tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Tarkemmin koollekutsumisesta voidaan määrätä tiekunnan säännöissä.

Koulutusta yksityistielain
täytäntöönpanosta
Alueellisia yksityistiepäiviä järjestetään Imatralla
4.3.2019 ja Imatralla 6.3.2019. Kyseisillä koulutuspäivillä saa ajankohtaista tietoa uuden yksityistielain antamista velvoitteista yksityistiekunnille.
Kunnan ja valtion avustukset yksityisteille
Kunta saa uuden yksityistielain 84 §:n mukaisesti
edelleen päättää sen varoista yksityistien tienpitoon (= kunnossapitoon) myönnettävistä avustuksista, avustusten ehdoista ja käytön valvon-

nasta kuten myös tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä kunnan avustusten
myöntämiselle tienpitoon YTL 84 §:n mukaan
on, että tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa
ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
ovat ajantasaiset niin kuin YTL:n 50 §:ssä edellytetään.
Valtio voi YTL:n 83 §:n mukaan vuosittain edelleen myöntää avustuksen sellaisen yksityistien
tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta. Edellytyksenä on
lisäksi, mitä kunnan avustuksen maksamiseen on edellä olevassa kappaleessa vaadittu. Ilmeisesti myöhemmin on tulossa valtioneuvoston asetus, jossa annetaan
tarkempia säädöksiä valtionavustusmäärärahan jaosta.

Siirtymäsäädökset
YTL:n 97 §:n mukaan kiinteistön omistajan ennen
yksityistielain (560/2018) voimaantuloa kumotun
lain yksityisistä teistä (358/1962) mukaisesti
asettama veräjä, puomi, tai muu sulkulaite saa
olla paikoillaan vuoden 2020 loppuun asti. Jos
kiinteistön omistaja tämän jälkeenkin haluaa pitää
sulkulaitteen paikoillaan, menetellään kuten YTL:n 29
§:n 3 momentissa säädetään.

Kumotun lain mukaisissa tielautakunnissa, yksityistielain voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelyyn sovelletaan kumotun lain säännöksiä. Tielautakunnan toiminta lakkaa
31.12.2019. Tuolloin tielautakunnassa vireillä
olevan asian käsittely siirtyy toimivaltaiselle viranomaiselle ja siihen sovelletaan yksityistielakia
(560/2018). * Tielautakunnan sihteeri :
Jarmo Karhula, p. 040 5718 032


Hae rakennuslupa ajoissa
ja vältä ruuhka!
Tekninen toimisto muistuttaa että rakennus- /
toimenpidelupia voi hakea hyvissä ajoin ennen
hankkeeseen ryhtymistä. Luvan myöntämisen
jälkeen on aloittamiseen aikaa enintään kolme
vuotta ja hankkeen loppuunsaattamiseen viisi
vuotta.
Tällä hetkellä ei ole ruuhkaa lupien käsittelyssä.
Tilanne muuttuu huhti- kesäkuussa jolloin katselmuksetkin vie oman aikansa.
Terveisin Jorma Kuisma, rakennustarkastaja,
p. 040 186 5055 jorma.kuisma@savitaipale.fi

Vuoden 2019 rakennus- ja
korjaushankkeita teknisellä
osastolla
- yritystalon kellaritilojen kunnostuksen loppuun
saattaminen
- kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu ja
pihavalaistuksen uusinta
- erilaisia kuntoarvion mukaisia töitä tehdään
muun muassa: palotalolla (mm. vesijohtosaneerausta), Päiväkoti Kissankellossa, Kivikoululla
sekä Heituinlahden koululla ja terveystalolla
- Kuolimontien ja Ympyrätien asfaltointi sekä
katusaneerausta 200 m matkalla Kievarintiellä
alitustunnelin kohdalla
- vesilaitoksen puhdasvesipuolen kattavat automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmät uusitaan
- Pappilanlahden laitureiden asennustyöt siirtyivät keväälle. Toimittajaa jouduttiin vaihtamaan
loppukesällä ja laiturielementtien valmistuksen
tiedettiin menevän tiukalle. Pappilanlahti jäätyi
tänä vuonna pahaksi onneksi kuten vanhoina
hyvinä talvina ja viikon liian aikaisin tavaratoimituksiin nähden.


Avosairaanhoidon
hoitajakäyntien
asiakasmaksut
vuonna 2019
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote)
terveys- ja hyvinvointiasemilla hoitajan vastaanotolla tapahtuvasta suonensisäisestä (i.v) lääkehoidosta perittävä maksu on 22,50 €/vuorokausi.
Haavahoito maksaa 11,40 €/käynti. Uutena asiakasmaksuna peritään hoitajan vastaanotolla olevista sairaanhoitokäynneistä kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa 11,40 €/ käynti. Maksuttomina hoitajan vastaanotoilla säilyvät
esimerkiksi rokotukset, silmänpohjakuvaukset,
INR-pikamittari seurantakäynnit sekä työttömienja maahanmuuttajien terveystarkastukset.
Eksoten hallitus hyväksyi vuoden 2019 sosiaali- ja
terveyshuollon asiakasmaksut 5.12.2018. Suurin osa
sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992).
Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista kunta/kuntayhtymä voi poiketa
vain alaspäin.

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.
ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA
PÄIVYSTYS illalla, yöllä ja viikonloppuna
Soita ensin Päivystysapuun 116 117, josta
saat apua ja neuvoja (myös hammashoidon
päivystys).
Keskussairaalan päivystys sijaitsee Ksiivessä (ovi 38, Kahilanniementie 2, LPR).
HAMMASHOITO
Ajanvaraus puh. 05 352 7059,
ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
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.

LABORATORIO
Ajanvaraus puh. 05 352 6000, ma–pe klo
7.30–16 (soittopyynnöt klo 7.30–14.30).
eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu
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
DIABETESHOITAJA ja
REUMAHOITAJA
puh. 040 027 8012, ma–pe klo 12.30–13.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Savitaipaleen hyvinvointiasema
Maitolantie 7, 54800 Savitaipale

RÖNTGEN SAVITAIPALE
Ajanvaraus puh. 040 713 1903.
RÖNTGEN ARMILA
Palvelee ilman ajanvarausta
ma–to 8–15.30, pe 8–14.30.
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Ajanvaraus puh. 05 352 7009,
ma–pe klo 8–15.
TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO
TEHOSA Savitaipale–Lemi–Luumäki
puh. 040 651 3947 (24/7).
MUISTIHOITAJAN PALVELUT
Muistikoordinaattori puh. 040 651 1453.
KOTIHOITO
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus:
Iso apu -palvelukeskus puh. 05 352 2370,
ma–pe klo 8–15.
Toimipisteen vastaava puh. 040 710 6095
Kotihoidon os. sihteeri puh. 040 713 1906
Fysioterapeutin arviointikäynnit:
Matleena Juvonen puh. 040 127 4211
SOSIAALIPALVELUT /
AIKUISSOSIAALITYÖ
Palveluohjaaja puh. 040 723 0619
Palveluneuvoja puh. 044 781 2303
Sosiaalityöntekijä puh. 040 180 6890
VUODEOSASTO
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939
Sairaanhoitaja puh. 040 713 1907
Osastonsihteeri puh. 040 713 1906
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877
VALKAMA
Hoitajat puh. 040 703 7564
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939

P. (05) 3521 400
Y-tunnus 0725937-3
Faksi (05) 456 1217
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi
www.eksote.fi
23.1.2019

1/19
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
Toimistosihteeri Tuula Peräkasari ...................................... 040 774 1787
Johtava maatalouslomittaja Pia Rapi .................................. 040 713 1877
Johtava maatalouslomittaja Eija Litmanen .......................... 040 503 0517
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
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 ................................................................... 040 049 1348
Koulupsykologi……………………………………………… …040 196 6044
Terveydenhoitaja .............................................................. 040 563 3897
Keittiö ................................................................................ 040 713 1901
Koululaisten iltapäivätoiminta………………………………. 040 713 1937

Heituinlahden koulu
Koulun johtaja Pertti Simpura ............................................. 040 637 4249
Varhaiskasvatus
Päiväkoti Kissankello ......................................................... 040 523 1486
Vs.varhaiskasvatuspäällikkö Mia Tikka ............................... 040 713 1934
Vuorohoitokoti Tuulikello ..................................................... 040 703 8935
Heituinlahden perhepäivähoitokoti ..................................... 040 539 0149
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sarri Mäkitalo ……… 040 542 9919
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
Tielautakunnan sihteeri Jarmo Karhula .............................. 040 571 8032
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
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Neuvontapuhelin……………………………………………… 05 616 7020
Palopäällikkö Esa Viiru ………………………………….. … 05 616 7028
Palotarkastaja Markku Lopperi……………………………..… 05 616 7029
Palotarkastaja Kari Ahonen ................................................ 040 040 5820
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Eläinlääkäri Heidi Kummunsalo .......................................... 040 025 6174
Terveystarkastaja Tarja Lopperi ......................................... 040 571 8034
Ympäristötarkastaja Jarmo Karhula .................................... 040 571 8032
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
Myynti- ja markkinointipäällikkö Heli Pajuvirta……………… 040 707 4772

Säilytä luettelo!

Nuorten kesätyötuki
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 28 000 €
käytettäväksi savitaipalelaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen savitaipalelaisen yrityksen
palveluksessa. Tukea on maksettu vuodesta 1993
lähtien. Viime vuonna tuella työllistettiin 73 savitaipalelaista nuorta 20 yrityksessä.
Työllistettävän nuoren tulee olla ennen työsuhteen alkamista peruskoulunsa päättänyt, syntynyt v.1998 - 2003 ja 1.1.2019 henkikirjoitettu
Savitaipaleella. Nuorten kesätyötuen piiriin sisällytetään myös ne ko. vuosina syntyneet nuoret,
jotka on sijoitettu Savitaipaleelle perheisiin tai
hoitokotiin, vaikka eivät ole kirjoilla Savitaipaleella.
Nuori voi olla savitaipalelaisen yrityksen, maatalousyrityksen, yhdistyksen 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
28.6.2019 mennessä kunnan infoon.
Tuettavaan työpaikkaan ei voi saada samanaikaisesti muuta tukea.
Kesätyöksi lasketaan 1.5. - 15.9.2019 tehty työ.
Tuettavan työjakson pituus on 2 - 8 viikkoa.
Kunnan korvaama osuus on 50 % bruttopalkasta.

Selvitys palkan maksusta on jätettävä kunnan
taloustoimistoon viimeistään 4.10.2019.
Lomakkeet työsuhteen alkamisesta ja selvitykset
palkan maksamisesta ovat saatavana kunnan
neuvonnasta tai kunnan www-sivuilta.



Nuorisotiloja ja kesätöitä!
Nuorisotila Morova:
Keskiviikko klo 14–19
Torstai
klo 15–19
Parittomien viikkojen perjantaisin klo 18–22
Nuorisotila on savitaipalelaisten nuorten yhteinen päihteetön olohuone. Vinkkaa toiveesi teemailloista, kokoa harrastusporukka, nuorisotila
soittimineen ja peleineen on maksutta käytössänne. Saa olla myös tekemättä mitään 
* INSTAGRAM: nuorisotila_morova
* fb: Nuorisotila Morova Savitaipale
Tiedotus myös koulun ilmoitustauluilla, nuorisotilan 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 ym.
Ota yhteyttä Kaitsuun, 0400 657 411.

Kesätyöt:
Kesäduuniin! Savitaipaleen Nuorison Tuki ry

tarjoaa kesätyöpaikkoja Monitoimikeskus MoroKorvattavat enimmäispalkat :
vassa v. 1998- 2003 syntyneille, peruskoulun
untipalkka * * tuntipalkka 4 €/h, tuki 2 €/h
päättäneille ja Savitaipaleella 1.1.2019 kirjoilla
* viikkopalkka 160 €/vko, tuki 80 €/vko
olleille nuorille. Paikkoja on haussa vähintään 10.
* kuukausipalkka 640€/kk, tuki 320€ /kk
Hakulomakkeita saatavana Monitoimikeskus Mo* korvattava työaika voi olla enintään 8 t/päivä ja 40 t/viikko
rovasta. Minimityöskentelyaika 2 viikkoa.
Mahdollisia työtehtäviä mm. työpajatyöt, kierräMikäli työnantaja maksaa työntekijälle korkeamtysmyymälä, keittiö, siivous ja ulkotyöt.
paa palkkaa, korvattavien enimmäispalkkojen
Hakemusten henkilökohtainen palautus Moroylittävä osa ei oikeuta tukeen.
vaan viimeistään to 4.4.2019 klo 16 mennessä.
Kunta maksaa työnantajalle työllistämistuen jälKysy lisää: Kaj Wahlroos, p. 0400 657 411,
kikäteen työnantajan tekemien selvitysten peruskaj.wahlroos@ savitaipale.fi tai Päivi Malkki, p.
teella. Selvityksessä (palkkatodistus) on oltava
040 679 2289 paivi.malkki@ snty.fi
työllistetyn nimi, henkilötunnus, osoite, työskentelyaika (mikäli työ on tehty useammassa jaksossa, kukin jakso on selvitettävä tilityksen yhteydessä), palkkaperuste sekä työnantajan tietoina nimi,
osoite, pankkiyhteystiedot ja selvitys tehdystä
työstä.

Nuorten vuokra-asunnot:
Nuorten vuokra-asuntoja on rivitaloissa Nieriäntiellä, Olvenlammella. 16–30 –vuotiaille on vuokrattavana 11 asuntoa, 33,5 sekä 40 neliöisiä. Jatkuva haku. www.snty.fi.

Kierrätysmyymälä:
Ma-to
klo 8-15
Pe
klo 8-13:30
Heinäkuussa 2019 perjantain aukiolo klo 8-18.
Otamme vastaan ehjää, puhdasta ja käyttökuntoista tavaraa.
Emme vastaanota vaatteita, yli 5v vanhoja kodinkoneita emmekä tietosanakirjoja.
Kierrätysmyymälä p. 040 715 2529.
Maksullinen kuljetuspalvelu p. 0400 776 746.
Onko kätköihisi jäänyt tarpeettomia silmälaseja?
Otamme niitä vastaan ja toimitamme ne Ambomaalle Onandjokwen sairaalan silmäklinikalle.
INSTAGRAM: kierratysmyymala_morova
fb: Monitoimikeskus Morova / Savitaipaleen Nuorison Tuki Ry

 Työpalvelut:
Työpajan kautta voi tilata työpalveluita lumitöistä raivaukseen ja kuljetusavusta renkaiden vaihtoon ja tekstiilipesuun
(auton penkit, sohvat yms.).
Myynnissä myös sahatavaraa.
Laitevuokrausta aggregaatista
rakennustelineisiin. Kysy lisää p. 0400 776 746 tai
p. 040 715 2584.

 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 tutustuminen) tai kesätöitä.

 Palkkatyöstä uusi alku -hanke:
Onko työttömyytesi jatkunut jo pitkään, eikä työpaikkaa ole yrityksistä huolimatta löytynyt? Palkkatyöstä uusi alku- hankkeen kautta työllistetään
yli 200 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneita
kaikenikäisiä henkilöitä. Hanke on käynnissä v.
2019 loppuun asti, - vielä vapaita paikkoja!
* Ota yhteyttä Kaitsuun p. 0400 657 411, Päiviin
p. 040 679 2289, omaan asiantuntijaasi TE-toimistossa tai TYP:ssä (työvoiman palvelukeskus).

4H-päiväleiri Heituinlahdessa
Iloista toimintaa, parhaita kavereita ja yhdessä
viihtymistä. Päiväleiri on sinun juttusi (7-13 v.) jos
haluat tehdä ja kokeilla uusia asioita. Päiväleiri
järjestetään Heituinlahden nuorisoseuran talolla
24-28.6.2019 päivittäin klo 10-15. Hinta 20 €/
osallistuja. Hintaan sisältyy ohjelma ja lämmin
ateria joka päivä. Ilmoittautumiset mielellään
15.5. mennessä merja.kuukka@4h.fi tai suoraan
Heituinlahden 4H-kerhon ohjaajalle Sinille.

Isäntäperheeksi 18–25 v. nuorelle.
Isäntäperheenä toimiminen on mukava ja mutkaton,
koko perheen yhteinen juttu tutustua muiden maiden
kulttuureihin. Se on myös upea mahdollisuus päästä
treenaamaan kielitaitoa.
Suomeen tulevat vaihtarit ovat sosiaalisia, rohkeita ja
iloisia tyyppejä, jotka odottavat vierailultaan tavallista,
suomalaista arkea. Useimmiten parhaiksi muistoiksi
vaihtarit kertovatkin perheen yhteiset hetket, kuten
kokkailun ja retket luontoon. Myös suomalainen sauna
on monelle ulkomaalaiselle ikimuistoinen elämys.
Perhe elää tuiki tavallista arkea, mitään erityisjärjestelyitä ei tarvita. Tärkeintä on, että perheenne on kiinnostunut vieraista kulttuureista ja osaa jonkin verran
puhua englantia.
Vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa aikana yleensä
muutamassa eri isäntäperheessä noin kolmen viikon
jaksoissa kesäkuukausina. Tänä aikana esittelette
vaihtarille suomalaista kulttuuria juuri teille sopivalla
tavalla. Olisiko se vaikkapa mökkireissu, mansikan
poimintaa tai kortin peluuta auringon alla? Vaihtarille
ihan tavallisetkin asiat ovat uutta ja eksoottista! Haku
isäntäperheeksi päättyy 31.3.2019Hakulomake:
https://4h.fi/tekemista/maailmalle/isantaperheeksi/

Oma 4H-yritys on helppo tapa
kokeilla, millaista on olla yrittäjä.
Oletko 13 vaan et yli 28-vuotias? Oma 4H-yritys
antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä
turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys
on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan
tahtiisi. 4H-yrityksen perustaminen on helppoa.
Yritysideasi voi olla uusi, tai voit käyttää jotain jo
keksittyä. Yrityksessäsi voit esimerkiksi myydä
leivonnaisia, pestä ikkunoita, hoitaa lapsia tai
tarjota kauppa-apua vanhuksille.

Ota yhteyttä: 050-5206166 /
merja.kuukka@4h.fi

TAPAHTUMIA:
* La 16.2. klo 17-19 vesidisco kaiken ikäisille. Alle
kouluikäiset vanhempien vastuulla. Uimalippu.
* Tulossa merenneitouinti maaliskuussa. Seuraa
ilmoittelua Suvannon facebookissa tai
www.toimintakeskus-suvanto.fi-sivulla tai ota
yhteyttä (05) 6773754.
UIMAHALLIN YLEISÖVUOROT:
ma, pe
klo 15.00 – 19.00
ti, to
klo 06.00 – 09.00
ke
klo 15.00 – 20.00
la
klo 12.00 – 17.00
Lippujen hinnat:
aikuiset lapset alle 15v.
Kertalippu
5€
3€
Sarjalippu (10)
45 €
25 €
Perhelippu 2 aikuista +2 lasta
13 €
Ryhmälippu 1 ½ h
100 €
Lapset alle 5v. ilmaiseksi. Alle kouluikäiset
vanhempien seurassa.
Lisätiedot ja varaukset fysioterapiasta
p. 05-6773 754 tai
fysioterapia@toimintakeskus-suvanto.fi

SUVANNON LIIKUNTARYHMÄT
kevät 2019
* Allascircuit Johanna
Maanantaisin
klo 18.45 - 20.15. 8e/krt
* Nivelallas Annastiina
Tiistaisin klo 13.30 - 15.00. 5e/krt
* Seniori-ikäisten allas Johanna
Keskiviikkoisin klo 8.30 - 10.00. 5e/krt
* Tules-allas Johanna
Keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.30. 5e/krt
* Kehonhuolto ( fysioterapian sali ) Annastiina
Keskiviikkoisin klo 16.30-17.30 8e/krt
* Tanssillinen jumppa (fysioterapian sali)
Annastiina Torstaisin klo 10.45-11.45 8e/krt
* Aquamix Johanna
Torstaisin klo 16.30-18.00. 8e/krt
-> Syyskauden kausikortti kaikkiin liikuntaryhmiin,
80e/kevätkausi.
Ryhmiin voi tulla mukaan ilman ilmoittautumista.
Lisätietoja: annastiina.kakko-simpura@ toimintakeskus-suvanto p.056773754

ALOITA KUNNON
VUOSI 2019
Savikunnossa
Harjoittele turvallisesti ja terveellisesti fysioterapeutin ohjauksessa
Tule mukaan ohjattuihin ryhmiimme
KUNTOSALIKUNTOPIIRI myös aloitteleville:
Ma klo 17 - 18
VETERAANIEN KUNTOSALI : Ti klo 12 - 13
TOIMINNALLINEN HARJOITTELU:
Ke klo 16.30 – 17.15
KAHVAKUULA: To klo 17.15 – 18.00
OHJATTU KUNTOSALI: Pe klo 12 – 13
IKÄÄNTYVIEN RYHMÄ: Ke klo 9.30 – 10.30
ALLASJUMPPA: Ma klo 11 – 11.30 (vuoro 10.30
– 12.00)
Huom! Ryhmiin ei ennakkoilmoittautumista
Osta 10 kpl ryhmälippuja; käyvät kaikkiin kuivaryhmäjumppiin
Lisäetuna saat kuntosaliavaimen käyttöösi (2 kk)
arvo 78 €. toimisto@savikunto.fi p.
PS. Spinning-ryhmä tulossa! * SISU-kisa jatkuu!



Tule tutustumaan ilmajoogaan!
Ilmajoogatunti Villa Lavandassa, Keskustie1
To klo 17.30 - 18.45, Hinta: 20 € / kerta
Vuoden yrittäjä tarjous 48 € / 3krt
Voit myös koota oman ryhmän, maks. 10 henkilöä. Tarjoushinta ryhmälle 165 €. Tarjoushinnat
ovat voimassa 31.5. asti.
Ilmajooga on uudenlainen joogaharjoitus, jossa
käytetään apuna katosta roikkuvaa silkkiliinaa,
hammockia. Kangaslenkki tukee kehoa keventäen
nivelten kuormitusta ja tekee näin harjoittelusta
lempeää ja turvallista.

Ilmajooga vahvistaa tehokkaasti keskivartalonlihaksia, parantaa kehonhallintaa ja lisää liikkuvuutta ja aineenvaihduntaa. Pää alaspäin tehdyt
harjoitteet haastavat sinut heittäytymään ja hulluttelemaan. Riipunnat vapauttavat jännitteitä
niska-hartiaseudusta ja parantavat selkärangan
hyvinvointia. Riipunnat teemme yhdessä rauhalliseen tahtiin ohjaajan avustuksella.
Ilmajooga sopii kaikille, niin kokeneille joogeille
kuin omaa liikuntalajia etsivälle. Olet tervetullut
sellaisena kuin olet!
TIISTAI
17.15 – 18.15 Pilates
KESKIVIIKKO
18.30 – 20.00 Pilates + venyttely
TORSTAI
16.00 – 17.00 Pilates
17.30 – 18.45 Ilmajooga
19.30 – 21.00 Pilates miehet
Ilmoittautuminen / lisätietoja:
Taina Valsi p. 0456554511,
taina@villalavanda.fi www.villalavanda.fi


SAVITAIPALEEN LIIKUNTASEURAN jumpat, kevät 2019
MA klo 18.00-19.00
VOIMISTELUKOULU 6 – 9 v., liikuntatalo
MA klo 18.30-19.30 CORE kk:n koulu
MA klo 19.00-20.00 VENYTYSJUMPPA,
liikuntatalo
TI klo 18.15-19.30 KUNTOSALICIRCUIT,
liikuntatalo
TI klo 17.30-18.40 LAVIS kk:n koulu
TO klo 18.00-19.00 TEHOTREENI kk:n koulu
TO klo 19.00-20.00 KAHVAKUULA, liikuntatalo
SU klo 10.00-11.30 LIIKUNTAMAA, liikuntatalo

Kunnan hiihtolatujen kunnossapito
ostetaan ulkopuoliselta.
Latuja on olosuhteista riippuen 15 - 30 km Hullasmäen,
Petyn ja Kaskein alueella.
Lisäksi Heituinlahdesta löytyy
kunnossapidettävää latuverkostoa.
Tänä talvena jäätilanne näyttää sellaiselta, että lumikuorman jäälle noustava vesi
pitää moottorikelkan latukoneineen poissa jäältä.
Hiihtolatujen ajot näkee mm. kunnan sivuilta
www.savitaipale.fi "latuverkon tilanne"-linkin
kautta, joka ohjaa Stu:n hiihtojaoston sivuille.
Siellä on ilmoitettu viimeinen ajopäivä kullekin
ladulle.

Jääkentät Heituinlahden koululla ja kirkonkylällä yläkenttä hoidetaan muiden lumitöiden
lomassa. Viikolla päiväsaikaan ja viikonloppuisin
silloin, kun lunta sataa enemmän ja muukin aurauskalusto on liikkeellä. Kentillä on myös lumikolat, joilla voi työnnellä pienet lumimäärät itse.

Avantosaunan vuorot
keskiviikkoisin:

- Eläkeläiset klo 15.30 – 16.30
- Naiset
klo 16.30 - 18.30
- Miehet
klo 18.30 – 20.00
Ajat löytyvät myös kunnan nettisuilta.
Sauna lämpiää keskiviikkoisin: viimeinen kerta on
24.4. Palautteen perusteella laiturin valaistusta
on parannettu ja pumpun avulla avanto pyritään
pitämään miellyttävän kokoisena. Saunamaksu
5 €/kerta, eläkeläiset 3 €. Maksut laskutetaan
keväällä avantokauden jälkeen.


* Lue lisää: www salise.fi


Hiihtolomahulinat

Välijoen Männistössä!
 Torstaina 28.2. klo 10-19: mäenlaskua,
puffetista hernekeittoa ja pannaria, nuotiomakkaraa ja monenlaista ohjelmaa männistön ympäristössä.
Kirppis -> varaa pöytä valijoki@gmail.com tai
040 701 7969/Saila.

Kunnan kuntosalin ja
liikuntasalien vuorot
voit tarkistaa
nettisivuilta:

https://www.savitaipale.fi/palvelut/liik
unta/sisaliikunta
liikunta@savitaipale.fi

Koulukeskuksen
kuulumisia
Koulukeskuksen kulunut lukuvuosi
on ollut vilkas. Toimintaamme on
värittänyt lukiolaisten suuri määrä,
mikä on tuonut koulukeskuksen arkeen uudenlaista säpinää. Päivälukiolaisia on tänä vuonna 95
ja yhteensä aikuislukion aineopiskelijoiden määrän kanssa lukiolaisten määrä on yhteensä 107.
Keväällä Suomen Tietotoimiston lukiovertailussa
Savitaipaleen lukio oli viidenneksi paras lukio
koko Suomessa, mikä oli meille ilahduttava ja
rohkaiseva uutinen. Se antoi uskoa omaan toimintaamme. Lukion menestys riippuu hyvin pitkälti siitä työstä, mitä me teemme peruskoulussa
oppilaiden oppimisen eteen.
Paikalleen ei kuitenkaan saa pysähtyä. Koulukeskus jatkaa toimintaansa aktiivisena toimijana.
Kevään aikana koululla vierailevat mm. psykologi
Leea Mattila sekä apulaisprofessori Jarkko J. Saarinen. Leea Mattila luennoi helmikuun alussa
nuorten asioista ja kaverisuhteista. Vierailun järjesti MLL:n Savitaipaleen yhdistys yhteistyössä
Lukion tukiyhdistyksen ja koulukeskuksen kanssa.
Apulaisprofessori Jarkko J. Saarinen Itä-Suomen
Yliopistosta valottaa nuorille tulevaisuudessa
tarvittavia tietoja ja taitoja aiheenaan: ”Kiihtyvästi muuttuva maailma - mitä tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan”?
Koulukeskuksessa esiintyy säännöllisesti myös
vierailevia teatteri- ja musiikkiryhmiä ja vastaavasti oppilaat ja opiskelevat vierailevat eri teatteri-, kulttuuri- ja musiikkitapahtumissa Savitaipaleen ulkopuolella. Kahdeksasluokkalaiset osallistuvat tänäkin vuonna valtakunnalliseen ”Taidetestaajat”-hankkeeseen. Joulukuussa oppilaat
vierailivat Lappeenrannan taidemuseossa ja
Suomen Kansallisteatterissa katsomassa Romeo
ja Julia -teatteriesitystä.

Koko perhe hiihtämään!
Liikunnallisempana puolena on tarjolla perinteinen Kuolimon luistelutapahtuma sekä yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa maaliskuussa
järjestettävät lumipäivät. Mielenkiintoiset lumipäivät järjestetään 12.3. päivätilaisuutena oppilaille ja samana päivänä iltatilaisuutena yhteisesti
koko perheelle. Koulukeskuksessa on tämän lukuvuoden aikana työskennellyt myös koululiikun-

nanohjaaja tarjoten oppilaille monenlaista toimintaa ja liikunnallisia kerhoja pitkien välituntien
ja ruokatuntien aikana sekä myös ennen ja jälkeen koulupäivien.

Digitutor-opettaja ohjaa sekä
opettajia että oppilaita
Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmat korostavat monialaista oppimista, digitalisaation
hyödyntämistä opetuksessa sekä kansainvälisyyttä. Lukiossa lisäksi yliopistoyhteistyöhön kannustetaan ja velvoitetaan uuden lukiolain myötä.
Perusopetuksessa digitaalisuutta edistää digitutor-opettajamme opetustyönsä ohella ohjaten ja
neuvoen muita opettajia ja oppilaita digitaalisuuden maailmaan. Toiminta laajenee maakunnallisena yhteishankkeena kevään aikana myös lukion
opettajien keskuuteen tutoropettajan toimesta.
Savitaipaleen lukiossa opiskelijat voivat valita
opintoihinsa ”Virtaa Kuolimosta” - kurssikokonaisuuden, minkä puitteissa tehdään yhteistyötä
sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston että
Kööpenhaminan Yliopiston kanssa. Kurssi on hyvä
esimerkki monialaisesta viiden oppiaineen muodostamasta opintokokonaisuudesta, mikä sisältää
sekä yliopistoyhteistyön että kansainvälisen opintomatkan Kööpenhaminaan.
Muussa kansainvälisessä yhteistyössä ranskaa
opiskelevat lukiolaiset vierailevat kevään aikana
Pariisissa. Yhteistyötä ja oppilasvaihtoa Sosonvyj
Borin kaupungin kanssa sekä viime syksynä alkanutta yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa
Taavetin lukion kanssa on myös tarkoitus jatkaa.
Yhteistyötä tehdään myös eurooppalaisen etwinning ohjelman puitteissa, missä oppilaat
ovat yhteydessä kirjeitse/sähköpostitse eri koulujen oppilaisiin Euroopassa.
Terveisin Petri Kyyrä, rehtori
HUOM! Penkkarit to 14.2. - myös torilla!
- Wanhojen päivä ja Wanhat tanssit pe 15.2;
myös iltatilaisuus liikuntatalolla – tule katsomaan! * Päättäjäispäivä ja lakkiaiset la 1.6.

Sapassi Savitaipaleella
13.-21.7.2019
 Mitä ohjelmaa sinun yhdistykseesi tai
ryhmäsi järjestää tulevan kesän Sapassiin?
Tulossa mm.
11.-13.7. Sapassifutis
La 13.7. Nukkekotimarkkinat koulukeskuksessa
klo 10-16
La 13.7. HAKAMÄKI Piknik: pääesiintyjänä
Miljoonasade!
To 18.7. Savitaipaleen OP:n taidehuutokauppa
koulukeskuksessa klo 14, musiikkia, ym. ohjelma
ja taide-esittelyt alkavat klo 11.
La 20.7. Klo 10 maalaismarkkinat ja klo 12 polkuformulat Pettilän kyläkeskuksessa.
Su 21.7. Klo 15 Erkki Luumi orkestereineen konsertoi Hakamäellä.
Ma - pe 15.-19.7. klo 10 – 11 Sapassitunnit Villa
Lavandan puutarhassa
* Kerro ideasi/varaa tapahtumapäiväsi
kulttuuritoimistosta:
helena.hjerppe@savitaipale.fi tai
p. 040 500 1853


Savitaipaleen
KESÄLEHTI 2019
Savitaipaleen kesä/tiedotelehti ilmestyy taas
toukokuussa. Se 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 18.3.
mennessä: Tarkista oman yrityksesi, yhdistyksesi
tms. tiedot – muutokset, poistot, lisäykset,
puhelinnumerot ym. Jos v. 2018 lehti ei ole
käsillä, tarkista omat tiedot nettilehdestä:

https://issuu.com/teroprint/docs/savitaipale
_2018_hr (huom. alaviivat vuosiluvun ymp.)
 Myytkö suoramyyntinä marjoja, vihanneksia,
lihaa, leivonnaisia tms. – ilmoita siitä – saat tiedot
luetteloon ilmaiseksi!

 Tapahtumakalenteritiedot tulisi laittaa
lehteä varten 22.3. 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 Arto Puonti p. 050 3476 808.


KIRJASTO on avoinna
ma-ti-ke
to
pe

klo 12-19
klo 9-16
klo 12-19

https://heili.finna.fi
kirjasto@savitaipale.fi
p. 040 7131 886/asiakaspalvelu
p. 040 7131 885/kirjastotoimenjohtaja


Lue kotiseutusi paikallislehti
kirjaston ePressistä!
ePress (www.epress.fi) - sähköinen sanomalehtipalvelu toimii
nyt myös Savitaipaleen kirjastossa.
Huom! Palvelua voi käyttää
vain yksi asiakas kerrallaan ja
palvelu toimii vain kirjastossa!
ePress:
• Sisältää jo yli 200 maakunta- ja paikallislehteä
• Mukana myös suurimmat lehdet, kuten Helsingin Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa, HBL
• 24 kk lehtikohtainen arkisto
ePress on suomalainen sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet luettavaksi heti niiden
ilmestyttyä painosta. Lehdet ovat digitaalisia näköisversioita, täysin samassa muodossa kuin painosta ilmestyvät lehdet.

Viddla - Katso
elokuvia kotona

Heili-kirjastot ovat liittyneet elokuvapalvelu Viddlaan. Tarvitset vain nettiyhteyden ja jonkin katseluvälineen (tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen).
 Mene palveluun https://www.viddla.fi/ ja valitse elokuva.
 Valitse kirjastoksi Heili-kirjastot, anna kirjastokorttisi tunnus ja pin-koodi ja klikkaa ”Katso elokuva”.
 Pääset valitsemaan neljä elokuvaa kuukaudessa. Elokuvan laina-aika on 48 tuntia.

E-äänikirja

– Kuuntele kirjaa missä vaan

Heili-kirjastojen e-kirjakokoelma on täydentynyt
kotimaisilla e-äänikirjoilla. Kirjat kulkevat mukanasi vaikkapa älypuhelimessasi. Kokoelmassa
on kymmeniä suomenkielisiä äänikirjoja sekä
lapsille että aikuisille. Ellibsin äänikirjojen kuuntelu tapahtuu suoraan selaimessa, jolloin erillisen
kuunteluohjelman lataamista ei tarvita.
Käytössäsi on kuitenkin oltava jatkuva verkkoyhteys.
Ellibsin äänikirjojen lainaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin e-kirjojenkin. Kirjaudu Ellibskirjastoon kirjastokorttisi tunnuksella ja pinkoodilla. Lainaaminen tapahtuu klikkaamalla
Kuuntele-painiketta.

muuta luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa.
Kirjan lainaamiseen tarvitaan kirjastokortin tunnus ja pin-koodi, verkkoyhteys ja lukemiseen soveltuva laite. Kirjat ovat kaikkien yhtaikaisesti
lainattavissa koko kampanjan ajan 4.–24.2.2019.


Poistokirjoja myynnis-

sä talvitapahtumassa
Talviriehapäivänä lauantaina
23.2. kirjasto on avoinna
klo 12-15 ja myynnissä on pieni erä poistokirjoja.
Mehua ja pientä askartelua lapsille.
Lue lehdet, käytä ePressiä, lainaa uutuuksia!


Kalevalan päivän
tapahtuma
kirjastossa torstaina
28.2.2018 klo 17.00
alkaen, ohjelma n. klo 17.30.
* Uusi Kalevala 170 v *
Puolavellin ja rasvapannarin maistelua,
pullakahvit.
Lausuntaryhmä Charlotta-Ritvan kera esittää
Kantelettaren hersyviä tekstejä sekä runoja paikkakunnan omasta ”Kalevalasta”, Sata runoa Savitaipaleelta –teoksesta. Illan juontaa Taneli-Raimo.
Musiikkia ja yhteislaulua ym.
Kalevalat ja Kantelettaret näytteillä ja myynnissä
poistokirjoja. Vapaa pääsy - tule rentoon runon ja
musiikin iltaan ja nautiskele tunnelmasta!


Näyttelyt kirjaston vitriini :

Koko kansa lukee
4.–24.2.2019
Helmikuussa on oikea aika kokeilla e-lukemista ja
tehdä se yhdessä vaikka koko ystäväpiirin kanssa.
Kirjastot ja kustantajat avaavat yhtaikaisesti luettavaa lapsille nuorille ja aikuisille.
Kampanjakirjat löytyvät 4. helmikuuta osoitteesta
ekirjasto.kirjastot.fi, joka on yleisten kirjastojen
yhteinen e-kirjasto. E-kirjastosta löytyy myös

* Helmikuu: Tuija Pesun nypläystöitä
* Maaliskuu:
Henri Laarin puukkoja
* Huhtikuu: pääsiäiskortteja Raija ja Riitta Hämäläisen kokoelmista
* Toukokuu: Kuvataidekoulun kevätnäyttely

Hiihtolomaohjelmaa:

sunnuntaina 24.2. klo 14-16
entisen kirkonkylän koulun
sali (Koulutie 11) :
Tamperelainen sirkus,
SirkusrakkausPumPumin

PellePändi esiintyy klo
14.30 ja 15.30 ja maalaustalo on kuin suuri
värityskirja, jossa lasten maalattavana on kokonainen talo (teltta). Talon maalaus jatkuu nonstoppina koko kaksituntisen ajan. Pellet ohjaavat
maalausta musahetkien välissä ja välillä voit tehdä vaikkapa rintanapin
talvirepun koristeeksi.
Talomaalit ovat myrkyttömiä, vesiliukoisia
ja lähtevät normaalissa pesussa.
Musahetket kestävät
n. 20 minuuttia. Katso
www.sirkusrakkauspumpum.fi Voit osallistua
tapahtumaan mihin aikaan tahansa klo 14-16
välillä. Tapahtumalippu kaikilta 5 €. Tiedustelut
kulttuuritoimistosta Helena/040 500 1853


KANSALASIOPISTON
kevättä

Keväällä alkavia kursseja:
 Kalligrafia alk. pe 22.2. klo 18.00 Koulukeskuksen kuvaamataitoluokassa. Mukaan ehtii vielä.
 Rautalankaviikonvaihde/pääsiäiskoristeet
15.-17.3. klo 18. Ilmoittaudu 8.3. mennessä.
 Luovaa kudontaa keväisenä lauantaina alk.
30.3. klo 10.00 Käsityöasemalla. Ilmoittaudu 25.3.
mennessä.
 Ilmajooga alk. ke 17.4. klo 9.00 Villa Lavandassa. Ilmoittaudu 11.4. mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot kursseista
p. 040 7131884 tai
https://peda.net/savitaipale/kansalaisopisto
Käsityöasema avautui syyskuussa 2018 käsityöharrastajien käyttöön Yritystalolla. Syksyn
aikana, vajaassa puolessa vuodessa kävijöitä käsityöasemalla oli 1078.
Aseman viihtyisät tilat tarjoavat hyvät puitteet
omaehtoiselle käsityön harrastamiselle esim.
kudontaan. Lisäksi asemalta saa tarvittaessa apua
ja opastusta vaikka pieneen korjausompeluun.

Käsityöasema on toiminut myös muutamien kansalaisopiston käsityöryhmien sekä runonlausujien
kokoontumispaikkana syyskaudella. Kevätkaudella opiston ryhmistä kokoontuvat käsityöasemalla ainakin
Kudonnan jatkokurssi sekä
Luovaa kudontaa keväisenä
lauantaina.
Kansalaisopiston kevätnäyttely pidetään 14.4.2019. Paikka
ja aukioloajat tarkentuvat
myöhemmin.


Leader-rahaa yhdistyksille ja
yrityksille
Leader Länsi-Saimaa myöntää edelleen tukea
yritysten investointeihin ja toiminnan kehittämiseen sekä yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeisiin.
Keväällä 2019 on yhdistysten lisäksi mahdollista
hakea tukea pieniin, 1 000-10 000 euron, investointeihin Tehotonnit-teemahankkeessa, jonka
haku päättyy 31.3.2019.
Näillä investoinneilla voidaan esim. kunnostaa
yhteisiä tiloja, parantaa niiden energiataloutta,
kohentaa asuinympäristöä tai kehittää harrastusmahdollisuuksia. Investoinnit voivat olla kone-,
laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista
tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja
yrityskokeiluihin
13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahaa
itse toteuttamiinsa hankkeisiin ja yrityskokeiluihin. Tukea voi saada 100-500 € (erityistapauksissa
1000 €) ja tukiprosentti on 90 %. Kipinärahaa voi
hakea esim. tapahtuman järjestämiseen, harrastusvälineiden hankkimiseen, kokoontumispaikan
viihtyvyyden parantamiseen tai muuhun nuorten
itse suunnittelemaan ja toteuttamaan asiaan.
Hakijana voi olla vähintään kolmen hengen nuorten ryhmä, nuorten yhdistys tai nuori yrittäjä
yksin. Haku aukenee lähiaikoina.
Tutustu tarkemmin: www.leaderlansisaimaa.fi
tai kysy lisää yritys- ja kehittämisrahoituksesta
puh. 045 668 9007 (toiminnanjohtaja Terhi Ojanen)

SAVITAIPALEEN KUNNALTA
HAETTAVAT AVUSTUKSET
julistetaan haettaviksi 15.3.2019 mennessä
 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET
paikallisille urheiluseuroille liikuntapalvelujen
tarjoamiseen kuntalaisille
 LIIKUNTATILOJEN AVUSTUKSET (kunnossapito,
kalusto ja kyläkentät)
hakemukseen tulee liittää erittely kunnossapitokustannuksista ja kalustohankinnoista
 NUORISOTOIMEN PERUSAVUSTUKSET
nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille
 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille erilaisten tapahtumien yms. toteuttamiseen
 MUUT YHTEISÖAVUSTUKSET
yleishyödyllisille yhteisöille
Hakulomakkeita ja avustusten jakoperusteita saa
kunnan neuvonnasta, kirjastosta ja kunnan wwwsivuilta osoitteesta
http://www.savitaipale.fi/asiak/lomakkeet.php
Hakemukseen tulee liittää talousarvio (rahoitussuunnitelma), toimintasuunnitelma (suunnitelma
avustuksen käytöstä) sekä toimintakertomus
(selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä) ja
tilinpäätös. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 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
KOULUTUSAVUSTUSTEN

Kylätoimintamäärärahat haetaan ilman erillistä
hakuaikaa vuoden 2019 aikana.
Tästä myönnetään kylätaloavustusta seuraavin
ehdoin:
Kylätalolle kiinteistöveron suuruinen avustus.
Avustusta maksetaan vain yhtä taloa kohden/kylä.

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


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


hakuaika on loka-marraskuu 2019

* VUODEN 2019 LIIKUNTATAPAHTUMAT:
Seurat ja järjestöt
voivat tehdä
kunnalle tarjouksen liikuntatapahtuman järjestämisestä vuonna
2019. Tarjoukset
tulee toimittaa
sivistystoimistoon.

* KYLÄTOIMINTAMÄÄRÄRAHAT
Avustukset kylätoimintamäärärahasta myöntää
kunnanjohtaja.

Savitaipaleen kunnan
vauvarahaa korotettiin
Savitaipaleen kunnassa on jo
useamman vuoden ajan ollut
käytössä 500 euron vauvaraha.
Savitaipaleen kunnanhallitus on
päättänyt nostaa vauvarahaa
valtuustoaloitteen johdosta 1.1.2019 alkaen.
Uusi 1000 euron vauvaraha maksetaan kahdessa
erässä eli vauvan syntyessä 500 € ja toinen erä
500 € lapsen 1-vuotisneuvolakäynnin jälkeen.

Eduskunta- ja EU-vaalien
ennakkoäänestys järjestetään
kirjastossa
Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina
14.4.2019.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 3.-9.4.2019 ja ulkomailla
3.-6.4.2019.
Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina
26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakko-

äänestys kotimaassa on
15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.
Savitaipaleen kunnassa ennakkoäänestyspaikka
on kirjasto, Keskustie 2 ja vaalipäivän äänestyspaikka on kunnantalo, Kirkkotie 6.

Kirjasto ja ennakkoäänestyspaikka
on avoinna:
* ke, pe, ma ja ti klo 11-19,
* to klo 9-16 ja la ja su klo 11-15.
Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista löytyvät
jokaiselle äänioikeutetulle
lähetettävästä ilmoituskortista.
Ota ehdottomasti mukaasi
henkilöllisyystodistus, joka voi
olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai
vastaava kuvallinen asiakirja.

KUTSUTAKSIREITIT
31.7.2019 asti

1. Ahonikki-Viiru-Kirkonkylä ja takaisin, reitti
ajetaan tiistaisin.
2. Monola-Kohonen-Välijoki- Kylliälä-KaihtulaKirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan torstaisin.
3. Kuivanen-Kirkonkylä-Kuivanen, reitti ajetaan
perjantaisin.
4. Orrai-Partakoski-Kirkonkylä, tarvittaessa Tinaniemeen ja takaisin, reitti ajetaan perjantaisin.
Reittien liikennöitsijä:
Taksipalvelu J. Rahikainen Ky, puh. 050 021 3350
Kutsutaksikuljetukset
ajetaan kirkonkylälle aamupäivällä n. klo 9.0010.00 ja paluu takaisin n.
klo 12.00-13.00.
Reitit, reittien alkamiset ja päättymiset sekä aikataulut sovitellaan koulukyyditysten kanssa yhteensopiviksi. Tästä johtuen ajopäivät ovat voineet vaihtua. Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edellisenä päivänä.
Asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle linjaautolippua vastaavan kuljetusmaksun.




Kesää kohti! Koko perheen norppaturvallisen katiskan rakennustalkoot
Talkoot ovat osa viime kesänä alkanutta katiskakalastuksen edistämishanketta. Yleisö pääsee itse
rakentamaan helppokäyttöisiä ja norpille turvallisia Saimaa-katiskoja luonnonsuojeluliiton ohjaajien opastuksessa.
Aika: lauantai 29.6.2019 klo 12-15
Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie
1196.
Lisätietoja esim. Kuivasen osakaskunnan
pj. Seppo Ukkonen, p. 0400 550 731.
seppo.ukkonen@elisanet.fi
Tarkempia tietoja tulevassa kesälehdessä.

Kimmon kahvit kirjastossa
perjantaina 22.2.klo 14 – 15.
Tule juttelemaan ajankohtaisista asioista kunnanjohtajan kanssa - esitä ideoita,
anna palautetta!


Tapahtumakalenteri, talvi 2019
NÄYTTELYT:
Helmikuu
Tuija Pesun nypläystöitä kirjaston vitriinissä
Käsityökeskukseessa on näytteillä kansantaideyhdistyksen maalauksia. Ma klo 12-17 ,to klo 10-15.
Maaliskuu
Henri Laarin puukkoja ym. kirjaston vitriinissä * Käsityökeskuksessa ryijynäyttely
Huhtikuu
Raija ja Riitta Hämäläisen vanhoja pääsiäiskortteja kirjaston vitriinissä
Toukokuu
To 9.5. – pe 31.5 Kuvataidekoulun kevätnäyttely: ELOKUVAN TAIKAA kirjastossa.
HELMIKUU
To 14.2.
To 14.2.
To 14.2.
Pe 15.2.
La 16.2.
Su 17.2.
Ma 18.2.
Ti 19.2.
Pe 22.2.
La 23.2.
La 23.2.

La 23.2.
Su 24.2.

Ma 25.2.
To 28.2.

To 28.2.

Klo 14 Ystävänpäivänjuhla kirkossa. Musiikkipitoista ohjelmaa. Järj. SPR:n Savitaip.osasto
Penkkariajelut – pysähdys myös torilla.
Klo 18 Metkuillaan kuoron 10v.-juhlakonsertti Lappeenranta-salissa. Liput: lippu.fi
Klo 18 Wanhat tanssit liikuntatalon salissa. Salonkiorkesteri, vapaa pääsy!
Klo 17 – 19 Suvannossa vesidisco kaiken ikäisille. Alle kouluik. vanhempien vastuulla. Uimalippu.
Klo 18 kirkossa musiikkia viululla ja uruilla. Kari Hämäläinen, viulu ja Toni Pussinen, urut. Ohj. 10 €.
Klo 9.15 ja 10.15 Katja Koukkusen Kalevalapajat kirjastolla eskareille ja viskareille, kantelemusiikkia, runoja, Sammon taontaa, johon lapset osallistuvat ym. Järj. kulttuuritoimisto.
Klo 10.30-12 MLL:n perhekahvila ”Mummolassa” Suvannossa. Seur.kerrat 26.3; 23.4; ja 21.5.
Klo 14-15 Kimmon kahvit kirjastossa. Tule keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!
Klo 12-15 Kirjaston talvitapahtuma: poistokirjoja myynnissä, lapsille pientä askartelua, mehua.
Klo 11-15 Talvirieha: erilaisia talviharrastuspisteitä ulkona, väline- ja lajiesittelyjä, ruokaa ja
musiikkia Olkkolassa, rannalla ym. Klo 18 Roihukävely rantaraitilla. Klo 20.00 Iltaohjelmaa Olkkolan Kartanossa, ks.erillinen ohjelma viimeiseltä sivulta.
Kaasua, komisario Palmu –näytelmä/ Hki Kaupunginteatteri. Ilmoittaudu p. 05 4160 075.
Klo 14-16 kk:n entisen koulun salissa Non-stop –tapahtuma - hiihtolomalle pelleillen! Tamperelainen SirkusRakkausPumpumin PellePändi esiintyy klo 14.30 ja 15.30 (n. 20 min.), salissa Maalaustalo, joka tarjoaa non stop-taidepuuhaa – maalaa taloa koko tapahtuman ajan, väri on vesipestävää! Pellet avustavat maalauksessa ja leikittävät lapsia väliajalla. Rintanapin tekoa ym. – tule
mukaan reippaaseen menoon! Liput kaikilta 5 €. Järj. kulttuuritoimisto, p. 040 500 1853.
Nuorten lasketteluretki Messilään. Ilmoittaudu 14.2. mennessä p. 0400 657 411.
Klo 10-19 Hiihtoloman Hulinat Männistössä. Kirppis (pöytävaraukset valijoki@gmail.com tai 040
7017969/Saila), mäenlaskua, puffetista hernekeittoa ja pannaria, nuotiomakkaraa ja monenlaista
ohjelmaa Männistön ympäristössä. Tervetuloa viettämään koko perheen hiihtolomapäivää!
klo 17.00 KALEVALAn päivän tapahtuma kirjastossa. Perinneruokien maistelua, Charlotta-Ritvan& lausuntaporukan hersyvää ohjelmaa Kantelettaresta sekä omasta Sata runoa Savitaipaleelta –opuksestakin, musiikin kera. Ohjelmaosuus alkaa n. klo 17.30. Illan juontaa Taneli-Raimo,
pullakahvit. Järj. Kotiseutuyhdistys ja kulttuuritoimi.

MAALISKUU
To 7.3.
Lasten ELOKUVAT Kivikoulun eskarien salissa kaikille alle kouluikäisille. Vapaa pääsy, kesto n. 1/2h.
Järj. kulttuuritoimisto.
8.-10.3.
Klo 17.30 Järjestyksenvalvojan peruskurssi Välijoen Männistössä, Männistöntie 10. Kurssi
jatkuu 15.-17.3. yhteensä 40 op.tuntia. Maksu 180 € NS jäsenet/195 € muut. Voit varat myös ruokailun +kahvin la-su 10 €/pv. Minimiosallistujamäärä 8 henk. Ilmoittautumiset 24.2. mennessä p.
040 537 2363 tai tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi
Ti 12.3.
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Välijoen Männistössä: Trio H-hetki.
15.-16.3.
Klo 17 (päättyy la klo 10) Alakoululaisten yö kirkossa. Ilmoittaudu 13.3. mennessä Saara Mrcelalle.
La 16.3.
Klo 12-15 MLL:n KEVÄTkirppis koulukeskuksessa. Varaa pöytä: p. 040 960 2402/Satu Pekkanen.
Pöytä 5€/MLL:n jäsen, 7 €/muut.
23.-24.3.
klo 16 Naisten päivät, seurakuntakoti, kahvia ja miniretriitti, klo 19.30 iltamessu kirkossa.
Su 24.3.
Klo 10 Marian ilmestymispäivän messu. Kaikille avoimet kirkkokahvit ja päivätilaisuus srk-kodissa.
Pe 29.3.
Klo 18 Nuorten lähetysilta Seurakuntakodin nuorisotilassa.
Su 31.3.
Klo 10 messu, kirkkokuoro. Lähetysbrunssi srk-kodissa; nimikkolähetti kertoo työstään .

HUHTIKUU

* Kuvataidekoulun TEHDÄÄN YHDESSÄ –työpajat klo 10.00-11.30, Kivikoulun yläkerrassa, Peltoinlahdent. 3.
La 30.3.
PÄÄSIÄISTIPUT KARKUTEILLÄ, keramiikka, ope Sari Kouki.
La 6.4.
KEVÄTAURINGON TERVEHDYS, monotypia, ope Soli Perttu.
La 13.4.
PÄÄSIÄISPUPUN YLLÄTYSASKARTELU, opet Sari & Soli.
Tervetuloa kokeilemaan kivoja taidejuttuja 4-7-vuotias lapsi ja yksi aikuinen! Hinta yhdeltä lapselta+aik.15 €/ yksi
työpaja, 45 €/ koko kurssi. Lisälapsi +5 €. Muista essut ja/tai sotkunkestävät vaatteet sekä iloinen mieli!
Ilmoittautumiset: savitaipaleenkuvataidekoulu@gmail.com 22.3. mennessä!
To 4.4.
Lappeenrannan Kaupunginorkesterin Elokuvamusiikin konsertti kaikille koululaisille liikuntatalon
salissa. Järj. kulttuuritoimisto ja koulukeskus.
La 6.4.
Klo 14-16 Donkkis Big Night –ilta alakoululaisille seurakuntakodissa.
Ti 9.4.
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Välijoen Männistössä: Amorosa-trio.
La 13.4.
Kevätmyyjäiset Käsityöasemalla klo 10-15, Kievarintie 1.
Su 14.4.
Klo 18 Palmusunnuntaina kirkkokonsertti: Gabrien Faure´n Requiem. Projektikuoro ja soitinyhtye, johtaa Kai-Jussi Jankeri. Maksullinen.
15.-17.4.
Klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkot.
To 18.4.
Klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen kirkossa.
Pe 19.4.
Klo 10 Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa.
21.-22.4.
Klo 10 I ja II pääsiäispäivän messut kirkossa.
Ma 22.4.
Klo 18 Nuorten pääsiäisjuhla seurakuntakodissa.
Su 28.4.
Klo 10 Herättäjän kirkkopyhä, messu kirkossa, kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat srk-kodissa.
Ti 30.4.
Klo 10.30-12 MLL:n perhekahvilan vappunaamiaiset srk-kodin takkahuoneessa.
TOUKOKUU
Pe 3.5.
Klo 15.00 Maalaa (katu)matto! Käsityökeskus ja kuvataidekoulu järjestävät mattomaalariiltapäivän kuvataidekoululaisille ja muille pikkumaalareille käsityökeskuksen pihalla, Kievarintie 1.
Su 5.5.
Klo 10 Sanan kevätpäivä, messu, Hannu Päivänsalo, srk-kodissa kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
9.-11.5.
PINJA-näytelmä auditoriossa. Esitykset To 9.5.2019 klo 19 (ensi-ilta), pe 10.5. klo 19 ja
La 11.5. klo 15. Liput 5 €. Yhdeksännen luokan ilmaisutaidon ryhmän kevään lopputyö on näytelmän ja musiikin keinoin nuorten ongelmiin pureutuva teos. ”Pettymys, häpeä ja yksinäisyys syöksevät Pinjan tummaakin tummempaan maailmaan, jossa todellisuuden ja mielikuvituksen rajat hämärtyvät.” Käsikirjoitus: Kaisa Martin, ohjaus: Sanna Pulkkinen.
To 9.5.
Klo 19 Gospel Gentlemen –konsertti kirkossa. Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen esiintyvät. Maksullinen.
La 11.5.
MLL:n valtakunnallisen leikkipäivän tapahtuma Antinpuistossa.
La 11.5.
Klo 10.00-13.00 Savitaipaleen tori: Punaisen Ristin viikon tapahtuma. Musiikin tahdittamana on
mahdollisuus nauttia lettuja kahvin/teen kera tutustuen paikallisosaston toimintaan - lapsille nallesairaala. SPR:n tuotemyyntipiste sekä arvontaa. Arpajaistuotto menee paikallisosaston toimintaan.
Su 12.5.
Klo 14.00 Äitienpäivän kahvikonsertti koulukeskuksen auditoriossa. Vapaa pääsy, järj. Savitaipaleen Mieslaulajat.
Ti 14.5.
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla (+karaoke): Jarmo Ranta&Terässiipi-trio
Su 19.5.
Klo 17-21.30 Välijoen lavan sunnuntaitanssit syyskuulle asti. Tule talkoolaiseksi – tanssiharrastajatalkoolaisille luvassa mm. ilmaisia tanssilippuja! Ota yhteyttä p. 050 369 4389/Lilja tai p. 040 701
7969/Saila tai valijoki@gmail.com
* Katso Heituinlahden Nuorisoseuran talon kevätpuolen tanssit: https://www.heituinlahti.fi/tanssit

KESÄ-HEINÄKUU:
8.-9.6.
La 8.6.

Retki Mannerheim –oopperaan Ilmajoella. Ilmoittaudu 20.3. mennessä p. 05 4160 075
Klo 11-15 Kelloja ja kolistimia puihin ja pensaisiin –kurssi Sari Koukin keramiikkapajalla, Kaijanlahdentie 2. Ulkona, jos sää sallii. tule nonstoppina. Materiaalimaksu. Toinen kurssipv pe 12.7.
Ti 11.6.
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla (+karaoke): Jussi Seppänen&Dominou
16.6.
Retki Heinolan teatterin Pokka pitää – kesäteatterinäytökseen. Ilmoittaudu p. 05 4160 075
La 29.6.
Klo 12-15 Norppaturvallisen katiskan rakennustalkoot Pettilän kyläkeskuksessa, p. 0400 550 731
30.6.-31.7.
ART Paimensaari –kesänäyttely, Rautionpolku 3.
Heinäkuussa ”Gellariassa ”Art-up -hengessä eklektistä hoopismia” – Olli Hongisto
Urmaksen uskomaton uni -Välijoen Nuorisoseuran näytelmän lisänäytökset kesällä, päivät ilm. myöhemmin.
La 6.7.
Kirkonseudun marttojen torikahvio.
Ti 9.7.
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla (+karaoke): Heikki Hytti&Amor

K – posti Oy. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin Savitaipaleen talouksiin.
Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. P. 040 1586 542
13.-21.7.-19 SAPASSI-viikko

– varaa yhdistyksesi tapahtumapäivä kulttuuritoimistosta! Varattuja päiviä:

15.-19.7.
klo 10 – 11 Sapassitunnit Villa Lavandan puutarhassa, Keskustie 1. Hinta: 10 € / kerta
11.-13.7.
Sapassifutis tekonurmella ja liikuntakeskuksessa.
La 13.7.
Nukkekotimarkkinat koulukeskuksen aulassa klo 10-16. P. 040 9623489.
La 13.7.
HAKAMÄKI Piknik – pääsesiintyjänä MILJOONASADE!
To 18.7.
Savitaipaleen Osuuspankin taidehuutokauppa koulukeskuksessa klo 14.00. Ohjelma alk. klo 11.00.
La 20.7.
Klo 10 alkaen maalaismarkkinat ja klo 12 alk. polkuformulakisat Pettilän kyläkeskuksessa.
Su 21.7.
Klo 15 Erkki Luumi –orkesterin konsertti Hakamäellä
La 27.7.
Kirkonseudun marttojen vohvelikahvio torilla, musiikista vastaa Heikki Hytti solisteineen.
* Tiedotteen kokosi: Helena Hjerppe – anna palautetta: helena.hjerppe@savitaipale.fi p. 040 500 1853 

TALVIRIEHAPÄIVÄ 23.2.2019    
Savitaipaleella, Olkkolan Kartanon ympäristössä
lauantaina 23.2. Klo 11-15.00 ja klo 18.00 -iltamyöhään
Jäätilanteen johdosta luistelu- ja jäätoiminnat odottavat vielä jäiden vahvistumista. Ulkoilureitit tarkennetaan n.
viikkoa ennen tapahtumaa (mm. patikkareitit lumitilanteen mukaan). Vietetään mukava ulkoilupäivä ja ilta roihujen valaistessa Olkkolan ympäristön!
OHJELMAA KLO 11-15.00 OLKKOLAN KARTANON YMPÄRISTÖSSÄ:
Retkiluistelu- ja kilpakelkkavälineiden esittelyä, curling-esittelypiste, napakelkka koko päivän, Viipurin golfin talvigolfpiste, jääkiekko/salibandy laukaisukisat, seurat esittäytyvät, mahtava pulkkamäki (oma pulkka), ongintaa
lapsille, sisällä kudotaan kylän pisin kaulaliina (kudo sen verran kuin haluat), poliisi- ja palo-autoesittely hälytystilanteen mukaan, ja muuta ohjelmaa.
klo 11.00 lumenveistoon ilmoittautuminen p. 040 159 191:
kasaa oma joukkue, veikeimmät palkitaan
klo 11-14.00 hevosajelua (lapset 3 €, aikuiset 5 €)
klo 12.00 kylän pisin potkukelkkaletka (oma kelkka mukaan)
lähtö pääoven edestä
klo 12-15.00 avantokelluntaa kelluntapuvulla, (40 € / hlö, n. 15 min.)
klo 12-14.00 Europaeus museo avoinna, ei sisäänpääsymaksua
klo 13-15.00 RC- autorata kartanon yläkerrassa (kokeilu 2 €)
klo 16-16.30 Saunajooga (10 €) ilmoittautumiset puh. 040 159 1911
klo 15-17.00 avantosauna naiset ja klo 17-19.00 miehet (5 € /hlö) – oma pyyhe mukaan!
klo 17-18 sointukylpy (10 €), ilmoittautumiset puh. 040 159 1911
Olkkolan kodalla ja laavulla tarjolla makkaranpaistoa ja muurikkalettuja. Lounas klo 11-15.00: lohikeittoa ja ruisleipää 9 €/hlö, kasviskeitto 8€ /hlö ja kylmiä sekä lämpimiä juotavia. RAVINTOLA on avoinna klo 11-15.00 ja
19.30-24.00. Naisille esittelyssä ja myytävänä asuja (Sarin Puoti) perjantaina klo 12-18.00 ja lauantaina klo 1118.00.
klo 12-14.00 TALVIRIEHAJUMPAT non-stop SAVIKUNNOSSA (a' 30 min, a' 5 €) - tule paikalle!
klo 12-15.00 KIRJASTOLLA TAPAHTUU Avoimet ovet, poistokirjoja myynnissä, askartelu & mehupiste.
klo 18.00 Roihukävely rantaraiteilla Olkkolan ympäristössä (valaistu tunnelmaroihuilla)
klo 19.30 (-24) alkaen muistelot Olkkolan Kartanolla, illalliskortti - noutopöytä 29 € (Kreikan ja meksikon herkkuja), livemusiikkia, varaathan pöydän etukäteen puh. 040 159 1911
MAJOITUSTARJOUKSET: pyydä tuttuja tapahtumaan myös kauempaa!
OLKKOLA 2 hh 99 €/yö sis. aamiaisen, seuraavat yöt 89,-/yö sis. aamiaisen), Puh. 0401591911
KANTRI 2 hh, 150 € 2 yötä / huone pe-su, 3 hh 200 eur 2 yötä / huone pe-su 4 hh 240 € / 2 yötä / huone, 6 hh
sviitti 300 € / 2 yötä pe- su, Hostelli 40 eur / yötä / pedattu vuodepaikka pe-su. Tarjoukseen sisältyy saunavuoro naiset/miehet ja omatoimiaamiainen talon raaka-aineista majoittujien keittiössä. Puh. 040 143 0730

