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Koulussa korona-aika on koetellut niin oppilaita, opettajia kuin vanhempiakin.
Tämän kevään abiturientti Milja Tuura kirjoittaa kokemuksistaan kahdelta koronavuodelta.

Keväisin kaikki on epävarmaa   
Unen jäljiltä jähmein liikkein avaan tietokoneen. Tokkuraisin silmin etsin linkin videokokoukseen ja
varmistan, ettei kamera ole päällä. Liittyessäni etätunnille tarkistan kertaalleen, ettei mikrofoni ole
lipsahtanut auki. Kello on kahdeksan ja kietoudun tiukemmin peittoni uumeniin. Aamun
ensimmäinen etätunti alkaa, kuulokkeisiini kantautuu opettajan ääni, joka kuulostaa niin
rentouttavalta, että tekisi mieli ummistaa silmät.
Maaliskuussa 2020 kävin lukion ensimmäistä vuotta, kun kaikki Suomen koululaiset siirtyivät
etäopetukseen. Muistan katsoneeni hallituksen tiedotusta kirkkain silmin: tämähän on jokaisen
lapsen unelma! Melkein hypin riemusta, kun ajattelin, ettei tarvitse moneen viikkoon raahautua
siihen vankilan näköiseen rakennukseen, jota kutsutaan kouluksi. Kuvittelin hitaat kevättalven
aamut, joina keittäisin kaikessa rauhassa kahvia nuhjuinen yöpaita päällä. Kuvittelin helpot
välipalahetket opettajan auvoisen äänen kaikuessa tietokoneen kaiuttimista. Kuvittelin etäkoulun
tarkoittavan sitä, että jää aikaa kaikkeen muuhun järkevään, kun koulumatkat tai rupattelu jäävät.
Keväisin kaikki on epävarmaa. Luonto vihjailee jo muutoksesta, mutta seuraavana päivänä maa
taas kimaltaa. Halusin uskoa kotiin jäämisen helpottavan arkea. Tosiasiassa mitään arkea ei enää
ollut. Viikot muuttuivat harmaaksi, häilyväksi massaksi. Koulunkäynnistä tuli ylisuorittamisen ja
alisuorittamisen välistä tasapainottelua, aamusta iltaan puurtamista saamatta aikaiseksi juuri
mitään. Itsensä vakuuttelua, että voi ne tehtävät myöhemminkin tehdä.
Etätunnin aikana huomio harhailee helposti kaikkeen muuhun kuin opiskeluun. Yksi klikkaus ja
tietokoneen näytölle ilmestyy sata kiinnostavampaa asiaa kuin mitä opettaja kertoo
mikroevoluutiosta tai novellianalyysin tekemisestä. Vaikea keskittyä. Toisinaan taas saattoi
huomata uppoutuneensa tehtäviin niin intensiivisesti, että lounastauko jäi pitämättä. Havahtui
siihen, ettei ole hievahtanutkaan työpöydän äärestä lähes koko päivänä. Joskus koko oppitunnin
tehtävät saattoi tehdä vartissa.
Tavallisissa olosuhteissa ennen ensimmäistä oppituntia tulee poljettua pyörällä koululle ja noustua
rappusia pitkin luokkaan. Kotona liikerata ulottui sängystä työpöydän ääreen ja siitä jääkaapille.
Ulos lähteminen tuntui vaivalloiselta, mihin sitä edes menisi? Kuntosalit kiinni, kirjastot kiinni,
uimahallit kiinni. Omasta makuuhuoneesta tuli luokkahuone, ruokailutila ja jumppasali. Samaan
aikaan sen olisi pitänyt olla myös paikka, jossa viettää vapaa-aikaa, rentoutua ja nukkua. Sänky
toimi usein työpöydän lailla hyvänä paikkana seurata videon välittämää luentoa, ja tietokone oli
helppo kantaa myös ruokapöytään.

Digilaitteista tuli yhä tiiviimpi osa rytmittömiä päiviä, ne söivät sisäänsä tunteja ja taas tunteja
yhteen mittaan, kun välituntien kellot eivät kotona soineet ilmoittaen tauoista. Ruutuaika venyi,
mutta verkko vei ystävien luokse, kun ei heidän luokseen voinut vain kävellä. Kevät saapui
hiljalleen, mutta siitä ei nautittu porukalla.
Kavereiden kaipuu oli kurjinta. Kun kotona olemisessa rankkaa ei ollut koti vaan kodin
ulkopuolisen elämän puute, tietää olevansa todella onnekas. Rauhallinen ja turvallinen
etäkouluympäristö on etuoikeuteni, jota ei kaikille ole suotu. On kuitenkin turha väittää, ettei
eristäytyminen ystävistä olisi ollut raskasta. Koulussa nauran kymmeniä kertoja päivässä
luokkatovereitteni jutuille, mutta kotona en yksin kikattele kovinkaan usein. Videopuhelut tosin
välittävät vitsin kuin vitsin mainiosti. Etätuntien tunnelmat tuottivat täysin uuden huumorin alalajin
– ei ilo siis kokonaan kaikonnut, muutti vain muotoaan. Oli melko hauskaa, jos joku opettaja
paljastui hieman kömpelöksi etäluennoitsijaksi ja kaksikymmentä oppilasta katseli monen minuutin
mittaisen videon kuulematta lainkaan ääniä. Kenenkään uskaltamatta tietenkään kertoa opettajalle
tämän kömmähdyksestä.
On taas kevät, kaksi kummallista vuotta myöhemmin. Tuntuu oudolta ajatella, millaista lukio olisi
ollut ilman pandemian tuomia erikoisuuksia. Saimme olla lähiopetuksessa enemmän kuin monissa
muissa lukioissa, mutta etäkoulu on jäänyt tiukemmin mieleen. Meidän ikäluokkamme kävelee
edessä siintävään lakitustilaisuuteemme suurimman osan kertaakaan aiemmin näkemättä
yhtäkään lukion kevätjuhlaa. Voimme vain toivoa tilaisuuden toteutuvan, mutta tuleva näyttää
epävarmalta ja etäiseltä. Olisi harmillista päättää yhteinen koulumatka juhlistamatta sen
päätepysäkkiä lähellä toisia.

Milja Tuura, Abi 2022

Kevään 2022 abiturientit pukeutuivat vanhojenpäivänä 2021 frakkien ja juhlamekkojen sijaan
vanhoihin vaatteisiin. (kuva: Saara Uotila)
Tämän vuoden Wanhojentanssit järjestetään liikuntatalolla perjantaina 22.4.2022 klo 18.00.
Penkkariajelu to 17.2. klo 12 alkaen koulun pihalta – kierros kylällä.

Teknisen osaston kuulumisia

Kirsikkapuistosuunnitelma etenee

Marttilan kevyenliikenteenväylä

Kirsikkapuistosta on tulossa yleissuunnitelmaa.
Hiienmäentien ja Olkkolantien risteykseen, leikkikentän viereiseen puistoon, määritellään sopivan
kokoinen alue kirsikkapuistolle ja suunnitelmaan
merkitään paikat istutettaville puuntaimille.
Periaatteena kirsikkapuistolle on, että yhteisöt,
yhdistykset ja vastaavat voivat istuttaa kirsikkapuuntaimen saatuaan siihen kunnalta luvan.
Luvan saatuaan hakijat hankkivat ja istuttavat
puun kustannuksellaan. Puuntaimen juurelle voi
myös laittaa istuttajatahon tiedot ja päivämäärän.

Tekninen lautakunta antoi lausuntonsa Marttilan
kevyenliikenteen väylähankkeesta 27.1.2022.
Hanke on käynnistymässä kesällä ja kunta on
talousarviossaan varautunut hanketta rahoittamaan 250.000 €:lla (alv 0%). Koko hankkeen alustava kustannusarvio on 840.000 € (alv 0%).
Tällä rahoituksella saadaan uusi kevyenliikenteen
väylä ainakin Koulutien risteyksestä Hulkonkankaan hautausmaalle asti. Kaakkois-Suomen ELYkeskus etsii vielä loppurahoitusta, jotta hanke
voitaisiin toteuttaa koko suunnitelman osalta eli
Vt 13:lta lähtien.
Hankkeen lopullinen laajuus varmistuu lähiaikoina kun ELY-keskus ja Väylävirasto
ovat saaneet neuvottelut päätökseen hankkeen
lopullisesta toteutuksesta ja tiesuunnitelman
hyväksymispäätös on saatu.

Katutöitä Maitolantiellä
Loppukesän urakointeihin kunnan osalta tulee
Maitolantien osan saneeraus Hiienmäentien risteyksestä uuden hyvinvointiaseman ohitse. Samassa yhteydessä myös uuden hyvinvointiaseman kohdalle tulee rakennettavaksi korotettu
jalkakäytävä. Ennen näitä katutöitä samoilla alueilla saneerataan vanhoja betoniviemäreitä sujutussaneerauksella.

Kulkureittejä parannetaan
ranta-alueella
Myös Olkkolan ja Pappilanlahden alueen puistokäytäviä on suunniteltu saneerattaviksi kesän
aikana, nousuja ja laskuja tasataan, jotta myös
pyörätuolilla liikkuminen helpottuu. Lisäksi toteutetaan ainakin joitakin osa-alueita ikäystävällisen
hankkeen suunnitelmasta. Suunnitelmassahan on
istutuksia, lisäpenkkejä, opasteita, kaiteita, polun
leventämistä, pinnoitteen uusimista, lisäaktiviteettia yms.

Nautitaan talviliikunnasta
Riemuksemme on ollut vanha kunnon talvi.
Luistelurata, hiihtoladut ja läskipyörille/ kävelijöille tehdyt reitit ovat olleet kovassa käytössä. Tässä
näkyy taas se, miten kaikkien yhteistyöllä voidaan
onnistua. Seurojen sekä yksittäisten kuntalaisten
talkootyöllä saada paljon hyvää aikaiseksi.
Kunta on tämän tyyppisissä talkoissa rahapussillaan mielellään auttamassa ja mahdollistamassa
yhteistä hyvää. On ollut kiva lukea positiivisia
juttuja mm. facebookista näistä liikuntapaikoista
ja siitä miten hyvin niitä hoidettu.
Jatketaan samaan malliin tulevinakin vuosina!
* Vesa Roiko-Jokela, tekninen johtaja


Muutos Savitaipaleen kunnan

asunnonvuokrauspalveluissa
Savitaipaleen kunnan vuokrattavien
asuntojen vuokraus-palveluiden toteutus/hoitaja/tuottaja on vaihtunut
Savitaipaleen kunnalta
Kuntaisännöinti Oy:lle 1.11.2021 alkaen.
Jatkossa Kuntaisännöinti Oy palvelee teitä vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa, mm. asuntohakemuksissa, irtisanomis-ilmoituksissa ja muissa
vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Sähköisesti
asuntohakemus- ja irtisanomislomakkeet löytyvät
osoitteesta www.savitaipaleenvuokratalot.fi
* Jukka Asikainen, isännöitsijä p. 0400 284 490
jukka.asikainen@kioy.fi
* Merja Heinonen, kiinteistösihteeri
0400 170 481, merja.heinonen@kioy.fi

Osallisuus on nykyisin muotisana, mutta mitä se oikein
tarkoittaa?
Osallisuuden ainesosat
Osallisuudessa on kysymys ihmisen suhteesta
omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Osallisuus on
yksilö- ja tilannekohtaista, ja voidaan ajatella
kuulluksi tulemisen tunteena. Se voi syntyä esimerkiksi siitä, että saa toteuttaa itseään ja käyttää voimavarojaan toisten hyväksi tai toimii jonkin asian puolesta ja saa aikaan haluamaansa
muutosta.
Perustuslaissa on säädetty yksilön oikeudesta
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan sekä elinympäristönsä kehittämiseen.
Kuntalaki taas velvoittaa kunnan edistämään
asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa,
järjestämään asukkailleen palvelut parhaalla
mahdollisella tavalla sekä huolehtimaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumisesta.

Osallisuus on yhteinen asia
Kuntaorganisaation toiminnan perusta on myös
toimia yhdessä kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Parhaimmillaan kunta muotoilee
palvelut kuntalaisten kanssa yhteistyössä.
Kuntalaisten mielipiteitä voidaan kartoittaa esimerkiksi kyselyillä, joiden avulla saa hyvän kuvan
kuntalaisten mielipiteistä ja kokemuksista. Erilaiset mielipiteet ja kokemukset että kattava kokonaiskuva esimerkiksi eri ikäisten ihmisten kesken
on kunnan kannalta arvokasta tietoa.
Myös yhdistysten oma-aloitteisella toiminnalla on
suuri merkitys, jonka tukemiseen kunnan kannattaa panostaa.

Osallisuus vahvistaa kuntaa
Osallisuus lisää yhteisöllisyyttä. Kun tieto päätösten pohjaksi tuotetaan yhdessä niiden kanssa,
joita päätös koskettaa, mahdollistetaan hyvien
päätösten tekeminen. Kuntalaiset ovat parhaita
asiantuntijoita esimerkiksi kunnan palveluiden
järjestämisessä. Myös molemminpuolinen luottamus kasvaa, kun vuoropuhelu kunnan ja kuntalaisten kesken lisääntyy.
Hankeen myötä järjestetään tämän vuoden aikana koulutusta osallisuudesta sekä päättäjille että
työntekijöille. Tämän lisäksi hanketyöntekijä on
apuna osallisuussuunnitelman tekemisessä.

Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa
-hanke (1.2.2021 – 31.12.2022) on Leaderrahoitteinen Etelä-Karjalan Kylät ry:n hallinnoima
hanke, jossa on mukana kaikki Etelä-Karjalan
kunnat ja kaupungit. Hankkeen tavoitteena on
- vahvistaa asukkaiden osallisuuden toteutumista
- vauhdittaa ja tukea kuntien osallisuutta tukevien toimintatapojen ja ohjelmien laatimista sekä
niiden soveltamista ja edistää kunnan ja asukkaiden välistä vuoropuhelua.
- hankkeen aikana edistetään kylien ja hajaasutusalueiden yhdistysten kehittämistä sekä
tuetaan niiden vaikuttamismahdollisuuksia.
* Tarkat suunnitelmat ja toimenpiteet sovitaan
kuntakohtaisesti.
* Tiedustelut ja lisätietoja:
Henna Raikaslehto, projektipäällikkö
Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa -hanke
Etelä-Karjalan Kylät ry, puh. 041 314 1373
ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com



Leader
-toiminta jatkuu
Uusi Leader-rahoituskausi alkaa 2023 alussa.
Parhaillaan valmistelemme uuden kauden strategiaa, jossa määritellään millaisia hankkeita voimme vuosina 2023-27 rahoittaa.
* Osallistu työpajoihin: tule ideoimaan ja
vaikuttamaan strategian sisältöön:
ke 23.2. klo 10-11.30 Oloneuvokset K-60
Kaikki, jotka haluavat nostaa esiin maaseudun
varttuneemman väen kehittämistarpeet ja miettiä niihin ratkaisukeinoja.
to 10.3. klo 17-18.30 Kulttuuri, taide ja käsityöt Miten kulttuuri ja kädentaidot näkyvät alueen
elinvoimassa?
to 17.3. klo 17-18.30
Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet
to 19.5. klo 17-18.30 Tulevan kauden
Leader-strategian sisällön esittely
Työpajat järjestetään etäyhteyksin. Ilmoittaudu
www.leaderlansisaimaa.fi -> ajankohtaista.
Leader-toiminta jatkuu normaalisti vuonna 2022. Rahoitusta voi hakea yrityksen investointeihin ja kehittämiseen tai yhdistysten yleishyödyllisiin hankkeisiin.
Jos mielessäsi muhii pienempi tai suurempi hanke,
kannattaa ottaa yhteyttä!

www.leaderlansisaimaa.fi
Terhi Ojanen, puh. 045 668 9007
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi

Kukas täällä häärää?

Koronarajoitusten takia myös moni liikuntatapahtuma on pitänyt suunnitella uudestaan tai jättää
kokonaan pitämättä. Savitaipaleen koulukeskuksessa on ollut myös etäopetusjaksoja, jotka ovat
tuoneet omat haasteensa opetustyöhön.
Millä mallilla mielestäsi Savitaipaleen liikuntapaikat ovat?
Aloittaessani työni vuonna 2019, huomasin että
puitteet liikuntaan ovat Savitaipaleella erinomaisessa kunnossa.
Liikunnanopetuksessa tämä on suuri etu, koska
käytettävä aika pystytään käyttämään itse tunnin
aiheen sisältöön eikä esimerkiksi suorituspaikoille
siirtymiseen.
Kevättalven liikuntavinkki: kävelijöille ja pyöräilijöille ylläpidetään monikäyttöuraa, joka kulkee
jäätä pitkin Olkkolan rannasta Lepänkantoon ja
sieltä maastoa pitkin Rovastinojalle.
https://www.savitaipale.fi/palvelut/liikunta
-sivuilta löytyvät ajantasaiset tiedot sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksista.

Liikunnanopettaja, liikuntatoimenohjaaja

Teemu Lepistö
Millainen työhistoria sinulla on ja milloin aloitit
työt Savitaipaleella?
Aloitin työt Savitaipaleen kunnassa syyskuussa
2019. Vuosina 2009-2019 työkokemusta karttui
liikunta-alalta urheiluseuratyöstä, liikunnanohjaajan tehtävistä julkisella puolella sekä liikunnanopettajan tehtävistä yläkoulusta ja lukiosta.
Mitä työhösi kuuluu, millaisia työpäiväsi ovat?
Elokuusta toukokuuhun työpäivien perusrunko
koostuu opetustyöstä. Opetustunteja on viikossa
15-25 jaksosta riippuen. Tällä hetkellä suurin osa
opetustunneista pidetään hiihtoladuilla tai
Kuolimon retkiluistelureitillä.
Opetustyön lisäksi hoidan liikuntatoimenohjaajan
tehtäviä joihin kuuluu yhteydenpito seurojen
kanssa, tilavaraukset, liikuntaneuvonta sekä
liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.
Myös liikuntahankkeet vaativat viikoittain oman
työpanoksensa: vuoden 2021 aikana Savitaipaleen kunnassa oli menossa viisi liikunnan hanketta samanaikaisesti.
Onko korona-aika vaikuttanut työhösi?
Kyllä. Kunnan liikuntatiloissa on ollut koronasulkuja, jotka ovat vaikuttaneet kaikkien käyttäjien
toimintaan. Niistä tiedottamien ja sopiminen
täytyy tehdä yleensä nopealla aikataululla.

Mitä pidät työstäsi, hyviä/huonoja puolia/
parannettavaa?
Pidän työni monipuolisuudesta. Siitä, että työpäiviin sisältyy sekä liikuntatoimen asioiden hoitamista, että liikunnanopetusta lapsille ja nuorille.
Välillä on haastavaa suunnitella ulkoliikuntalajien
toteutusta kun sääolosuhteet saattavat muuttua
monta kertaa viikossa. Onneksi kovan pakkasen
tai sateen yllättäessä on "väistötilat" valmiina
Jonni Myyrän tiellä
Miten vietät vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikana harrastan monipuolisesti liikuntaa.
Maastopyöräily ja maastopyörien rakentaminen
on jo ollut pidempään se ykkösjuttu.
Teemun tavoittaa oppituntien ulkopuolella
numerosta 040 631 3372,
teemu.lepisto@savitaipale.fi
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SAVITAIPALEEN KUNTA
Kunnanvirasto, avoinna ma-pe klo 9-15 ............................. 040 158 6542
www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi
Yleinen hätänumero ...........................................................................112
Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä .......................................... 040 724 4603
Palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki ..................................... 040 169 0205
yhteyshenkilö kunta/kuntalaiset – Eksote
HALLINTO-OSASTO
Hallinto- ja taloustoimisto
Toimialajohtaja, hallintojohtaja Virpi Myllyharju ................... 040 848 7210
Hallintosihteeri Taina Heikkonen ........................................ 040 701 9242
Palkkasihteeri Pirkko Bilen .................................................. 040 713 1871
Atk-asiantuntija Seppo Loisa............................................... 040 565 8081
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen ......................................... 040 822 5357
Keskuskeittiö
Ruokapalveluesimies Miina Tattari...................................... 040 713 1932
SIVISTYSOSASTO
Toimialajohtaja, sivistystoimenjohtaja Tea Loisa ................. 040 713 1870
Palvelusihteeri Ilkka Valassaari........................................... 040 713 1875
Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe ........................................ 040 500 1853
Liikuntatoimenohjaaja Teemu Lepistö ................................. 040 631 3372
Kansalaisopisto
Rehtori Tea Loisa .............................................................. 040 713 1870
Palvelusihteeri Tuija Kuurne ............................................... 040 713 1884
Kirjasto
Kirjasto .............................................................................. 040 713 1886
Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen .................................. 040 713 1885
Europaeuksen koulu ja lukio
Rehtori Petri Kyyrä .............................................................. 040 631 4441
Apulaisrehtori Sami Korhonen ............................................ 040 713 1900
Koulusihteeri Helena Kylliäinen ........................................... 040 713 1887
Opinto-ohjaaja Aino Rautiainen ......................................... 040 713 1889
Erityisluokanopettaja Jaana Jurvanen................................. 040 763 4613
Erityisluokanopettaja Piritta Sulantaus ................................ 040 713 1902
Erityisopettaja 7 – 9 lk ......................................................... 040 713 1894
Erityisopettaja 1 – 6 lk ......................................................... 040 713 1929
Koulukuraattori ................................................................... 040 651 1455
Koulupsykologi ................................................................... 040 196 6044
Terveydenhoitaja .............................................................. 040 563 3897
Keittiö ................................................................................ 040 713 1901
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ............................... 040 713 1937
Heituinlahden koulu
Koulunjohtaja Pertti Simpura............................................... 040 637 4249
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä ............................. 040 713 1934
Päiväkoti Kissankello ......................................................... 040 523 1486
Kivikoulu viskarit ................................................................. 040 703 8935
Sinikello ryhmis ................................................................... 040 610 6812
Heituinlahden ryhmis .......................................................... 040 539 0149

Esiopetus
Kivikoulu ............................................................................. 040 704 8347
Heituinlahti .......................................................................... 040 713 1909
TEKNINEN OSASTO
Toimialajohtaja, tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela .......... 040 055 8063
Rakennustarkastaja Jorma Kuisma..................................... 040 186 5055
Kiinteistöpäällikkö Timo Tammelin ...................................... 040 503 8088
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio .................................... 040 835 7826
Palvelusihteeri Piia Adusoo ................................................ 040 713 1878
Palvelusihteeri Minna Tynkkynen ........................................ 040 713 1879
Talonmies Mika Räsänen ................................................... 040 673 2279
Talonmies Seppo Laari ....................................................... 040 056 3723
Talonmies Hannu Rahikainen ............................................. 040 532 5209
Puistoryhmä Antti Laari……………………………………… 040 661 2523
Lämpö- ja vesihuoltolaitokset
Mika Repka......................................................................... 040 621 3168
Jouni Niemi ......................................................................... 040 595 8908
Timo Rötkö ......................................................................... 040 551 4936
Päivystys ............................................................................ 040 867 7229

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

040 354 6592

Etelä-Karjalan Työvoiman palvelukeskus
Työvoimaohjaaja ............................................................... 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!

Eksoten viestintä ei enää päivitä Savitaipa-

Taina Heikkosen pitkäaikainen
edeltäjä arkistosihteeri
Saara Muhonen jäi lomille
1.2.2022. Eläkeaika koittaa
1.3.2022 alkaen.

leen kuntatiedotteeseen puhelinnumeroita ja
aikatauluja. Tarkemmat tiedot löytyvät netistä:

https://www.eksote.fi/
Savitaipaleen hyvinvointiasema
Maitolantie 7, 54800 Savitaipale

p. 05 352 7260
Aukioloajat: Ma–to klo 8–16,
pe ja aattopäivinä klo 8–15
Ajanvaraus: ma-pe klo 7-16, (26.1.22 alkaen klo
7-20, soittopyynnön voi jättää klo 7-13.30)
p. 05 352 7260



Savitaipaleen

KESÄLEHTI
2022

Ilta-, -yö ja viikonloppupäivystys
Yhteispäivystys toimii ympärivuorokautisesti
Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siiven 1. kerroksessa. Yhteispäivystykseen saa kiireellisissä asioissa yhteyden soittamalla numeroon 116117.
Hätänumero 112.
Laboratorion ajanvaraus puh. 05 352 6000
Hammashoidon ajanvaraus p. 05 352 7059.

Kesälehti ilmestyy
toukokuun puolivälissä.
Lehti jaetaan sekä oman
kunnan talouksiin että
Savitaipaleen kesämökkiläisten kotiosoitteisiin ympäri Suomen. Lehti on jaossa myös pitkin kesää
kaupoissa, kirjastossa, matkailupisteissä ym.



Ilmoita tiedot ja tapahtumat kesälehteä varten 24.3.2022 mennessä.

Uusia kasvoja kunnantalolla

Tarkista myös vuoden 2021 lehden palveluluettelosta oman yrityksesi/yhteisösi tiedot ja ilmoita
muutoksista/poistoista/lisäyksistä. Katso viime
vuoden lehti kunnan nettisivuilta
www.savitaipale.fi :
https://issuu.com/teroprint/docs/savitaipale_2021

Ilmoita tapahtuma- ym.tiedot kulttuuritoimistoon (kirjastossa): Helena Hjerppe, p. 040 500
1853, helena.hjerppe@savitaipale.fi
tai palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäselle (kunnantalo)
p. 040 8225 357, sirpa.hyrkkanen@savitaipale.fi
Tapahtumakalenteritiedot ja palveluluettelo ovat
yhdistyksille ja yrityksille maksuttomia.

Taina Heikkonen aloitti työt Savitaipaleen
kunnantalolla hallinto- ja taloustoimistossa
hallintosihteerinä 10.1.2022.
Tainan tavoittaa kunnantalon 1. kerroksesta.
Puh. 040 7019 242,
taina.heikkonen@savitaipale.fi

Yritysten ja yhdistysten maksulliset
ilmoitukset kerää Savitaipaleen Lions Club.
Ilmoitusvastaava vuonna 2022 on Pekka Ässämäki, p. 0400 141178, pekka.assamaki@pp.inet.fi
* Onko sinulla kivoja kesäisiä kuvia, tapahtumakuvia ym? Laita niitä ehdolle kesälehteen Helenalle! (Pyydä lupa yksittäisiltä kuvassa olevilta ihmisiltä, jos ei ole kyse julkisesta tapahtumasta)
Olisiko sinulla hyvä ehdotus kansikuvaksi? (riittävän suuri A4-pystykuva) Laita ehdolle!

Nuorten kesätyötuki 2022
Vuoden 2022 talousarvioon on
varattu 28 000 € käytettäväksi
savitaipalelaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen savitaipalelaisen yrityksen, yhdistyksen tai yksityisen työnantajan palveluksessa.
Tukea on maksettu vuodesta 1993 lähtien.
20 työnantajaa työllisti vuonna 2021 yhteensä 55
savitaipalelaista nuorta.

Työllistettävän nuoren tulee olla ennen työsuhteen alkamista peruskoulunsa päättänyt,
syntynyt v.2001 - 2006 ja 1.1.2022 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, jonkin verotusoikeudettoman julkisyhteisön tai yksityisen työnantajan 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 24.6.2022 mennessä kunnan infoon. Tuettavaan työpaikkaan ei
voi saada samanaikaisesti muuta tukea.

Kesätyöksi lasketaan 1.5. - 15.9.2022 tehty
työ. Tuettavan työjakson pituus on 2 - 8 viikkoa.
Kunnan korvaama osuus on 50 % bruttopalkasta.
Korvattavat enimmäispalkat:
- tuntipalkka 5 €/h, tuki 2,50 €/h
- viikkopalkka 200 €/vko, tuki 100 €/vko
- kuukausipalkka 800 €/kk, tuki 400 € /kk
- korvattava työaika voi olla enintään 8 t/päivä ja
40 t/viikko

Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle korkeampaa palkkaa, korvattavien enimmäispalkkojen
ylittävä osa ei oikeuta tukeen.
Kunta maksaa työnantajalle työllistämistuen jälkikäteen työnantajan tekemien selvitysten perusteella. Selvityksessä (palkkatodistus) on oltava
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.
Selvitys palkan maksusta on jätettävä kunnan
taloustoimistoon viimeistään 1.10.2022.
Lomakkeet työsuhteen alkamisesta ja selvitykset
palkan maksamisesta ovat saatavana kunnan
neuvonnasta tai kunnan www-sivuilta:
https://www.savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet


Koululaisrahastolautakunnan
apurahat
Koululaisrahastolautakunta ilmoittaa haettavaksi
apurahaa ammattikorkeakoulussa opiskeleville ja
ammatillisia toisen asteen perustutkintoja suorittaville savitaipalelaisille nuorille.
Apurahat ovat kaikkien alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden haettavissa, lukuun ottamatta niitä, jotka
ovat saaneet apurahan edellisenä vuonna tai
kaksi kertaa aikaisemmin.
Apurahan saajan tulee olla kirjoilla Savitaipaleella
1.1.2022.
Hakemukseen on liitettävä koulun antama opiskelutodistus.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta osoitteesta www.savitaipale.fi/lomakkeet

Apurahahakemus on jätettävä 18.3.2022
mennessä osoitteella: Savitaipaleen kunta,
Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. Kuoreen
merkintä ”apurahahakemus”.


Monitoimikeskus Morovan
kevät 2022
Nuorisotyö:
Onko sinulla ideoita, toiveita nuorisotilalle,
tapahtumiin tai retkiin?
Ota yhteyttä Kaitsuun puh. 0400 657 411.

Nuorisotila:
Nuorisotila on savitaipalelaisten nuorten yhteinen päihteetön olohuone. Vinkkaa toiveesi teemailloista, kokoa harrastusporukka, nuorisotila
soittimineen ja peleineen on maksutta käytössänne. Nuorisotilalle on hankittu uusia Playstation-pelejä ja älytelkkari nuoria varten. Nuorisotilalla voit viettää myös vain aikaa ja olla tekemättä
mitään.

Nuorisotila on avoinna:
tiistaisin ja torstaisin
klo 14–19
Nuorisotila Morova Savitaipale

Nuorten vuokra-asunnot:
Nuorten vuokra-asuntoja on rivitaloissa Nieriäntiellä, Olvenlammella. 16–30 –vuotiaille on vuokrattavana 11 asuntoa, 33,5 m2 sekä 40 m2.
Asuntoihin on jatkuva haku, hakulomakkeita
saat Morovasta ja osoitteesta www.snty.fi. Tällä
hetkellä on vapaana kolme asuntoa.

Etsivä nuorisotyö:
Hei nuori! Tarvitsetko tukea tai apua opiskeluun
liittyen vai oletko kenties keskeyttänyt opintosi
tai varusmiespalvelusi? Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä: Sanni puh. 040 715 2536 tai
Kaitsu puh. 0400 657 411.

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 puh.
040 679 2289, Kaitsu puh. 0400 657 411.
Voit kysyä myös TET-paikkaa (työelämään tutustuminen) tai kesätöitä.

Kesätyöt:
Kesäksi duuniin! Savitaipaleen Nuorison Tuki ry
tarjoaa kesätyöpaikkoja Monitoimikeskus Morovassa v 2001 - 2006 syntyneille, peruskoulun
päättäneille ja Savitaipaleella 1.1.2022 kirjoilla
oleville nuorille.
Hakulomakkeita saatavana Morovasta. Mahdollisia työtehtäviä mm. työt työpajalla, kierrätysmyymälässä tai keittiössä sekä siivous- ja ulkoaluetyöt. Hakemusten henkilökohtainen palautus Morovaan viimeistään to 7.4.2022 mennessä. Lisätietoja saat Kaitsulta puh. 0400 657 411.

Pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen:

Tiedotus myös koulun ilmoitustauluilla ja nuorisotilan ulko-ovessa.
Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä? Kerro miten
haluaisit osallistua, niin suunnitellaan yhdessä!
Voit tulla vaikka työntekijän kaveriksi valvomaan
nuorisotilaa, järjestää liikunta- tai kulttuurihetkiä
erityisryhmille, tai muuta. Kiinnostaako yhdistyksen toiminta?
Ota yhteyttä Kaitsuun puh. 0400 657 411.

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

Savikunto ryhmät 2022

Työpalvelut:
Työpajan kautta voi tilata työpalveluita haravoinnista rännien puhdistukseen ja kuljetusavusta
renkaiden vaihtoon, vikakoodin lukuun ja tekstiilipesuun (auton penkit, sohvat yms.). Myynnissä
myös sahatavaraa. Laitevuokrausta aggregaatista
lumilinkoon ja peräkärrystä rakennustelineisiin.
Uutena meiltä vuokrattavana maantiivistäjä 70 kg
(tärylätkä).
Kysy lisää Matilta p. 0400 776 746 tai Veskulta p.
040 715 2584.
Otamme vastaan myös ideoita ja ehdotuksia uusista palveluista.

Kierrätys- ja käsityömyymälä:
Otamme vastaan ehjää,
puhdasta ja käyttökuntoista tavaraa.
Emme vastaanota vaatteita, yli 5 v vanhoja kodinkoneita emmekä tietosanakirjoja.
Kierrätysmyymälä puh. 040 715 2529.
Myymälästä löydät myös paljon uusia puutuotteita. Avoinna:

Ma-to- klo 8 – 15 * Pe klo 8 - 13.30
Monitoimikeskus Morova / Savitaipaleen Nuorison Tuki Ry



Luistelu- ja leijonakiekkokoulu
StU jääkiekkojaosto järjestää Luistelukoulua ja
Leijonakiekkokoulua maanantaisin klo 18.0019.00. Luistelukouluun ja Leijonakiekkokouluun ovat tervetulleita kaikki luistelun ja jääkiekon opettelusta kiinnostuneet ikään katsomatta.
Leijonakiekkokoulu on myös keskiviikkoisin klo
17.45-18.45.
Paikkana Savitaipale Areena (eli
Jäähalli) Jonni Myyrän tie 3,
54800 Savitaipale.
 Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Olli Huutoniemi, 040 525
0952, olli.huutoniemi@gmail.com

 Hiihtoladut:
https://www.savitaipaleenurheilijat.fi/jaostot/hii
hto/
 Jäälatu ja monikäyttöura
kävelijöille ja pyöräilijöille:
https://www.saimaanpalju.fi/kuolimo/

* Allasjumppa MA klo 11.00 – 11.30
(vuoro 10.30 – 12.00)
* MYOVER40 MA klo 12.00 – 13.00
* Veteraanit kuntosali TI klo 12.00 – 13.00
* Spinning TI klo 17.15 – 18.00
* Kahvakuula KE klo 16.15 – 17.00
* MYOVER40 KE klo 17.00 – 18.00
* Kehonhallinta TO klo 11.00 – 12.00
* Toiminnallinen harjoittelu TO klo 17.20 – 18.05
* Ohjattu kuntosali PE klo 12.00 – 13.00
* Selkävoitto PE klo 16.15 – 17.15

Muista:
Hyvinvointisi tueksi InBody mittaus asiakasetuna
25€ muutoin 30€.
Liikuntatilojen ja auditorion vuokraus, esim.
perhejuhliin ja kokouksiin. toimisto@savikunto.fi


Uimahallin yleisövuorot:
ma, pe
ti, to
ke
la

klo 15.00–19.00
klo 06.00-09.00
klo 15.00–20.00
klo 12.00–17.00

Lippujen hinnat: aikuiset lapset alle 15v.
Kertalippu
5,50€
3,00€
Sarjalippu (10) 50€
25€
Perhelippu 2 aik. + 2 lasta 13€
Ryhmälippu 1½h
100€
Lapset alle 5v. ilmaiseksi.
Alle kouluikäiset vanhempien valvonnassa.
Lisätiedot ja varaukset uimahallin aukioloaikoina
p. 044-7728101 tai
s-posti: fysioterapia@toimintakeskus-suvanto.fi
allasryhmät: johanna.vasara@toimintakeskussuvanto.fi
vauvauinti, koulujen varaukset ja uimakoulut:
paula.hirvi@toimintakeskus-suvanto.fi


Avantouinti alkaa helmikuussa

Jos koronarajoitukset
sallivat, kunnan
avantouinti alkaa viikolla kahdeksan Olkkolan
Kartanon saunarannassa.
Lippukäytännöistä tiedotetaan erikseen.

SAVITAIPALEEN KUNNALTA
HAETTAVAT AVUSTUKSET
julistetaan haettaviksi 31.3.2022 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 saa kunnan neuvonnasta, kirjastosta ja kunnan www-sivuilta osoitteesta
https://www.savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet
Hakemukseen tulee liittää talousarvio (rahoitussuunnitelma), toimintasuunnitelma (suunnitelma
avustuksen käytöstä) sekä toimintakertomus
(selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä) ja
tilinpäätös.
Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
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 hakuaika on loka-marraskuu 2022
 VUODEN 2022 LIIKUNTATAPAHTUMAT:
Seurat ja järjestöt voivat tehdä kunnalle tarjouksen liikuntatapahtuman järjestämisestä vuonna
2022. Tarjoukset tulee toimittaa sivistystoimistoon.
 KYLÄTOIMINTAMÄÄRÄRAHAT
Avustukset kylätoimintamäärärahasta myöntää
kunnanjohtaja.
Kylätoimintamäärärahat haetaan ilman erillistä
hakuaikaa vuoden 2022 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


 Kansalaisopiston kevät
Koronapandemia toi omat haasteensa kansalaisopiston kevätkauden toiminnalle. Kieliryhmät ja
taide- ja taitoaineiden ryhmät aloittivat opiskelun
viikko suunniteltua myöhemmin eli 17.1.2022.
Liikuntaryhmät pääsevät toivon mukaan aloittamaan viimeistään 21.2. lähtien.
Etäopetusta on onneksi pystytty järjestämään
monissa kieliryhmissä ja parissa liikuntaryhmässä.
Syksyn ja talven mittaan on etäkursseja järjestetty myös huonekasvien ja puutarhan hoidosta, ja
niitä on pari luvassa vielä kevätkaudella.

 Kevään alkavat kurssit
ETÄKURSSIT:
Vanhan pihan preppaus pe 18.2. klo 17.30.
Opettaja lähettää Teams-linkin ilmoittautuneille.
Mansikkamaan hoito pe 11.3. klo 17.30.
Ilmoittaudu 4.3. mennessä. Opettaja lähettää
Teams-linkin ilmoittautuneille.
Kasvihuoneviljely kotipuutarhassa pe 8.4. klo
17.30. Ilmoittaudu 1.4.
mennessä. Opettaja
lähettää Teams-linkin
ilmoittatuneille.
LÄHIOPETUS:
Värjäystä kankaalle eri keinoin Savitaipaleen
käsityöasemalla la 12.3. klo 10.00. Kurssi on jatkoa syksyn kurssille, mutta mukaan mahtuu vielä.
Hopeasormuskurssi Koulukeskuksen teknisessä
tilassa alk. pe 6.5. klo 18.00. Ilmoittaudu 29.4.
mennessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 040 7131 884.
Ilmoittautua voit myös opiston nettisivujen kautta https://peda.net/savitaipale/kansalaisopisto

Sapassi Savitaipaleella
9.-17.7.2022
Millainen on
Sinun Sapassisi?

Maksuton DIGIOHJAUS
Digiopastus Savitaipaleen kirjastossa jatkuu
kevätkaudella 2022. Kokoontumispäivät ovat
torstaisin klo 10.00 -14.00.
Jäljellä vielä torstait 10.3. ja 7.4.
Varaa aika kirjastosta (max 1h/kerta)
p. 040 7131 886.
Ota mukaan oma puhelin/tabletti/läppäri ja
digiohjaaja Petri Kukko opastaa sinua pulmissa.


Osallistu lukuhaasteeseen!
Savitaipale on mukana Heili-kirjastojen v. 2022
lukuhaasteessa.
Lukuhaaste on leikkimielinen, koko vuoden kestävä lukuprojekti, jossa saat 25 erilaista tapaa valita
uutta luettavaa. Lukuhaaste on avoinna kaikille
lukemisesta kiinnostuneille ja tarkoitus on lisätä
lukuiloa, ei lukustressiä!
Kirjastosta ja Heili-sivuilta löydät kirjalistan, jossa
on 25 vinkkiä etsiä lukemista, esim. ”Kirja, josta
on tehty elokuva”, ”Kirja, johon liittyy kadonnut
henkilö”, ”Kirjan alkukieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai englanti” ym.
Lukuhaastelomakkeen palauttaneiden kesken
arvotaan pieniä palkintoja vuoden 2023 alussa.
Lukuhaasteella on oma fb-ryhmä:
Heili-kirjastojen lukuhaaste.

Nyt on viimeistään aika päättää oman yhdistyksen/yhteisön/yrityksen/ryhmän tms. omasta
Sapassiohjelmasta!
Järjestätkö kesäkisat, ranta/pihakirppiksen, pop
up-kahvion, kiertoajelun, kuorolaulua, naurua stand uppia, sirkusta, torisoittoa, patikkaretkiä,
runomaratonin – vai mikä on oman porukkasi
hulvaton ajatus?
Jotta tiedot ehtivät kesälehden Sapassi-juttuun ja
tapahtumakalenteriin, varaa päivä ja ilmoita siitä
Helenalle kulttuuritoimistoon 24.3. mennessä
helena.hjerppe@savitaipale.fi. Toki käsiohjelmiin
ja ilmoituksiin ehtii vielä toukokuunkin aikana.

Tähän mennessä sovittuja ohjelmia:
* Kesäteatteria Hakamäellä Sapassi-viikolla:
Välijoen Nuorisoseura esittää näytelmän Siunattu
hulluus. Tarkemmat esitysajat kesälehdessä.
* La 9.7. klo 10 Sapassitorilla: Katja ja Antti
* La 9.7. Klo 13
Sapassin
aloitusravit
raviradalla.
Tiedustelut:
p. 0500 257 173.
* La 16.7. Klo 16-21 Hakamäki Piknik
museoalueen viheriöllä. Upea ohjelma:
Wasco (Pekka Suomi, Katja Vasko) * Aston Kalmari * Tomi Salesvuo East Funk Attac, solistina
Sami Pitkämö * MAMBA.
* La 16.7. klo 10.00 alkaen

Maalaismarkkinat ja Polkuformulaajojen Suomen mestaruuskilpailut
”Kirja, jossa on sininen kansi”
* V. 2021 lukuhaasteen palkinnot (3 x 30 € lahjakorttia kirjakauppaan) arvottiin 4.2.-22. Yksi meni
Taavettiin ja kaksi Lappeenrantaan.
Yhteensä lukuhaastelomakkeita palautui 92 kpl.

Pettilän kyläkeskuksen ympäristössä, osoitteessa
Kuivasensaarentie 1196, 54950 Pettilä. Markkina
myyjät ja kilpailujoukkueet voivat ilmoittautua jo
nyt puh. 050 3133 493, veskansary@gmail.com
La 16.7. Sirkus Finlandia vanhalla urheilukentällä.

Kesäteatteria tiedossa
-tule mukaan!
Pitkän tauon jälkeen
heinäkuulle on suunnitteilla jälleen kesäteatteria. Aapelin kirjoittama
Siunattu hulluus esitetään Hakamäellä heinäkuussa viikoilla 27 ja 28.
Kesäteatterin tuottaa
Välijoen nuorisoseura
Riento ry ja näytelmän ohjaa Jouni Henttu.
Näytelmän harjoitukset aloitettiin jo ennen koronapandemiaa talvella 2020 ja harjoitukset jatkuvat vihdoin tänä keväänä.
Pitkän koronatauon takia muutama näyttelijä on
joutunut perumaan osallistumisensa ja tarvitsemme yhden miesnäyttelijän huijarisaarnamiehen rooliin (ja pienempiin tehtäviin) sekä yhden
lapsinäyttelijän varsan ja mummon rooliin.
Lisäksi tarjolla olisi pienempiä rooleja 1 - 2 henkilölle.
Jos näytteleminen hyvällä mielellä hilpeässä
seurassa kiinnostaa, niin ota yhteyttä:
ismo.tuhkalainen@gmail.com tai p. 044 270 3238
/Ismo. * Terveisin Päivi Tiainen ja työryhmä

---------------------------------------------------Talviloman päätökseksi teatteriin:
6.3. Klo 15.00
Europaeuksen koulun auditoriossa
Linnateatterin
hulvaton näytelmä,
Mauri Kunnaksen
kirjoihin perustuva
Etusivun juttu.
Näyttelijät Kalle
Tulander ja Nestori
Kyyrä. Menevää
musiikkia, riemukasta menoa
Tassulan Sanomien toimituksen parissa!
Liput kaikilta 10 € vain käteisellä (Sis. mehulasin
esitystä odottaessa). Perhelippu
(2 saman perheen lasta & 2 aikuista) 35 €.
Rajoitettu paikkamäärä, varmista paikkasi ja
varaa liput etukäteen ma 28.2.-pe 4.3. klo 9-15
tai su klo 9-13, p. 040 500 1853 . Katso fb Savitaipaleen kunta. Kesto 40 min. Suositus yli 2 v.
Järj. kulttuuritoimisto.

Savitaipaleen
aurinkosähköyhdistys ry
Yhdistys on ensimmäinen käyttäjäyhdistys. Tarkoitus on jakaa tietoa, kokemuksia
ja edistää aurinkoenergian käyttöä.
Aurinkoenergian käytön avulla torjutaan ilmastonmuutosta ja säästetään merkittävästi rahaa.
Nyt on tekniikka valmis ja hinnat muuttuneet
kannattaviksi.
Aurinkokennoratkaisu on helppo ja nopea toteuttaa – tuotanto alkaa heti. Kokemuksista on myös
hyötyä. Mennään kohti vähähiilistä Savitaipaletta! Liity jäseneksi www.sasry.fi
PS. 6.-7.8.2022. Savitaipale Solar Regatta,
Olkkola&Lepänkanto. Tied. Kari Kotirinta,
kari.kotirinta@gmail.com, +358 50 4532032


Veskansan ry järjestää kesällä useita
tapahtumia, seuraa tapahtumakalentereita!
Muista myös:
Herkullista ja suussa sulavaa rosvopaistia tarjolla kesällä/syksyllä Pettilän kyläkeskuksessa osoitteessa Kuivasensaarentie 1196. Ajankohta varmistuu myöhemmin.
 Veskansan ry:n kyläkeskuksesta vuokrattavana
kokoustiloja, astiastoja, tapahtumatelttoja, kaasugrilli, muurikka-lettupannuja jne.
puh. 050 3133493, veskansary@gmail.com


SavisKirppis ja Käsityö, Hallitie 2
Kirpputoria ylläpitää Savitaipaleen kirkonseudun kyläyhdistys
ry vapaaehtoisvoimin ja työllistämistukien avulla.
Paikalla toimii myös ruokajakelu.
Myös käsityömyyntiä
– villasukkia ja muita neuleita,
mattoja, riihitettyä ruisjauhoa,
kortteja ym.
Varaa pöytäpaikka 25 €/2 vko tai jäsenet 20 €/2
vko. P. 044 764 5664. kirppissavis20@gmail.com
Avoinna ti-ke klo 12-17, to –pe klo 10-15,
la klo 10-14. fb SavisKirppis ja Käsityö

Tapahtumakalenteri, kevät 2022
La 19.2.

22.-23.2.
Pe 25.2.
La 26.2.
La 26.2.
Ti 1.3.
La 5.3.
Su 6.3.

Ti 8.3.
To 10.3.
Pe 11.3.
MA 14.3.
La 12.3.alk.

Ma 4.4.
To 7.4.
La 16.4.
Pe 22.4.
La 30.4.
La 30.4.
Ma 2.5.
Su 8.5.



Klo 11-14 Keilailukurssi aloittelijoille. Liikenne Eteläpää järjestää aloittelijoille tarkoitetun retken Lappeenrannan keilahalliin. Paketti sisältää matkat ja 1h teoriatunnin ja 2h harjoittelua keilaradoilla. Hinta 40 €/henk. Ilmoittaudu 18.2. klo 15 mennessä p. 05 4160 075.
Kokeile uutta harrastusta!
Tanssiteatteri Raatikon Moonika Mekaniks –työpajat viskareille, eskareille ja Europaeuksen
koulun 1-3 –luokille, järj. kulttuuritoimisto.
Koululaisten luistelupäivä. Olkkolan taidenäyttely avoinna klo 9-14.
Klo 10-15 Luistelutapahtuma Kuolimo Skating Olkkolan rannalla ja klo 18-21
Roihuluistelu. Saunat ja avanto Olkkolassa klo 13-15 ja klo 19-21. P. 050 5555 862.
Klo 20 Luistelujen iltabileissä Olkkolan Hovissa Kuolimo´s Pirates. Iltabuffet klo 19.
Klo 11-15 Olkkolan laskiaislaavu, kotamakkaraa, keittoa ja lettua, luistelua ja ohjelmaa.
Klo 13-16 Onkikilpailut Olkkolassa, klo 16-18 yleiset saunat ja avanto. Kota ja laavu koko pv.
Klo 15.00 Koulukeskuksen auditoriossa Linnateatterin hulvaton näytelmä,
Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuva Etusivun juttu.
Näyttelijät Kalle Tulander ja Nestori Kyyrä. Menevää musiikkia,
riemukasta menoa Tassulan Sanomien toimituksen parissa! Liput kaikilta 10 € vain käteisellä. Perhelippu (2 saman perheen
lasta & 2 aikuista)
35 €. (Sis. mehulasin esitystä odottaessa).
Rajoitettu paikkamäärä, varmista paikkasi ja varaa liput etukäteen ma 28.2.-pe 4.3. klo 9-15 tai su 6.3. klo 9-13, p. 040 500
1853 . Katso fb Savitaipaleen kunta. Maskisuositus.
Kesto 40 min. Suositus yli 2 v. Järj. kulttuuritoimisto.
Talviloman mukava päätösohjelma!
Klo 17 Olkkolan Hovissa Naistenpäivän iltaohjelmaa ja noutopöytä.
Klo 10-14 Maksuton, kaikille avoin digiopastus kirjastossa. Varaa aika (max 1h/asiakas) kirjastosta, p. 040 7131 886.
Klo 13-14 Hyvinvointitapahtuma Toimintakeskus Suvannossa, aiheena ”Kaatumisen ehkäisy”. Järj. Vanhaintuki ry&Eksote. Varmista tapahtuman toteutuminen p. 044 7043 579.
Klo 9.15 ja 10.15 kirjaston lehtisalissa Teatteri Sytkyt: Peukaloisen retket, päiväkoti, viskarit,
perhepäivähoito. Järj. kulttuuritoimi, p. 040 5001853.
Taipaleen Talentit vapaaehtoistoiminnan kurssi 15-23 v. nuorille. Kurssi sisältää
20 h lähiopetusta, 10 h vapaaehtoistoimintaa ja 6 h itsenäisiä tehtäviä. Lähiopetuspäivät 1213.3.2022ja 2.4.2022 Savitaipaleella. Kurssi on maksuton ja siitä on mahdollisuus saada hyväkseen yksi Savitaipaleen lukion lukiokurssi. Kurssin käytyäsi voit halutessasi ilmoittautua
mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Lisätiedot diakoni Maria p. 040 0416739, Ilmoittaudu 25.2 mennessä seurakunnan nettisivujen kautta.
Klo 13-14 Hyvinvointitapahtuma Toimintakeskus Suvannossa, aiheena ”Elintapaneuvonta”.
Järj. Vanhaintuki ry&Eksote. Varmista tapahtuman toteutuminen p. 044 7043 579 (keittiö).
Klo 10-14 Maksuton, kaikille avoin digiopastus kirjastossa. Varaa aika (max 1h/asiakas) kirjastosta, p. 040 7131 886.
Klo 11 ja 13 Pianomusiikkia ja pääsiäislounas Olkkolan Hovissa, klo 19 trubaduuri esiintyy.
Klo 18 Wanhojentanssit liikuntatalolla, myös yleisölle. Elävää musiikkia.
Klo 11 Savitaipaleen Caravan-alueen viralliset avajaiset Olkkolassa, esittelyä&/ohjelmaa.
Klo 12 Vappubileet, päiväohjelmaa. Klo 18 livemusiikkia ja grilliruokaa Olkkolan Hovissa.
Klo 13-14 Hyvinvointitapahtuma Toimintakeskus Suvannossa, aiheena ”Yksinäisyys ja korona”(Hyvä Mieli –hanke). Järj. Vanhaintuki ry&Eksote. Varmista p. 044 7043 579 (keittiö).
Klo 12 ja 14 Elävää musiikkia/piano ja äitienpäiväkattaukset klo 12 ja 14 Olkkolassa.

K-Posti Oy. Julkinen tiedote: Jaetaan jokaiseen Savitaipaleen talouteen.
Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. P. 040 158 6542.
La 21.5.
La 21.5.

Viikot 27-28
9.-17.7.
La 9.7.
La 9.7.
La 16.7.

La 16.7.

La 16.7.
6.8.
6.-7.8.
La 13.8.

Klo 9-14 Kevätmarkkinat torilla. Tied. Lions Club/Juhani Valjakka
p. 0400 254475.
Klo 13-15 Olkkolan minigolf-kilpailut ja klo 15 SUP-lautailun 1. osakilpailu.
Kesäteatteria Hakamäellä: Välijoen Nuorisoseura esittää näytelmän
Siunattu hulluus. Tarkemmat esitysajat kesälehdessä.
Sapassi-viikko – varaa/ilmoita yhdistyksesi tms. tapahtumapäivä
kulttuuritoimistosta!
Klo 10 Sapassitorilla: Katja&Antti
Klo 13 Sapassin aloitusravit raviradalla. Tied. p. 0500 257 173.
Klo 16-21 Hakamäki Piknik museoalueen viheriöllä. Esiintyjät: Wasco (Pekka Suomi, Katja
Vasko), Aston Kalmari, Tomi Salesvuo East Funk Attac, solistinaan Sami Pitkämö ja Mamba.
Järj. Savitaipaleen Musiikinystävät.
Klo 10.00 alkaen Maalaismarkkinat ja Polkuformula-ajojen Suomen mestaruuskilpailut Pettilän kyläkeskuksen ympäristössä, Kuivasensaarentie 1196. Markkinamyyjät ja kilpailujoukkueet voivat ilmoittautua jo nyt puh. 050 3133493, veskansary@gmail.com
Sirkus Finlandia vanhalla urheilukentällä.
Klo 12.00 Rahikkalan Myllyjuhla vanhan myllyn siipien suojassa eteläkarjalaisessa kulttuurimaisemassa, Suomalansaarentie 71. Tarjolla mm herkullista ruispuuroa ja muita tuotteita.
Savitaipale Solar Regatta, Olkkola&Lepänkanto. Tied. Kari Kotirinta, 050 4532032
Poniravit raviradalla. Tied. p. 0500 257 173.

Näyttelyt:
* Kirjastossa: (avoinna ma-ke ja pe klo 12-19, to klo 9-16)
Helmikuu: Marika Alatalon maalauksia 25.2. asti
Maaliskuu: Timo Sulantauksen sorvaustöitä vitriinissä ja Ruisleipäaiheinen
näyttely lukusalissa.
Huhtikuu: Unelma Jäämerestä – Petsamo
kartoissa –näyttely. 8 roll-uppia esittelee monipuolisen valikoiman Petsamon
alueen kartoista. Keskeisiä näkökulmia
ovat rajat ja niiden muutokset, kartoitus,
kulkuväylien historia ja kolttasaamelaiset alueen alkuperäisenä väestönä.

Heinäkuu: Savitaipaleen kesäasukkaan Hilkka Geysselin maalauksia.
* Käsityökeskuksessa: (avoinna ma klo 12-17 ja to klo 10-15)
* 31.3. asti Tiina Luorasen valokuvia ”Minun Etelä-Karjalani”
* 4.4.-30.5. Mitäs tuli tehtyä: kudontatöitä syksystä -21 kevääseen 2022
Huom! Kansalaisopiston Monipuolisesti maalaten -ryhmän jäsenet puuhaavat taidenäyttelyä kesäkuulle
Gellarian tiloihin. Koronatilanteen tiimoilta kansalaisopiston kevätnäyttelyitä on jouduttu perumaan, joten
ryhmä haluaisi itse järjestää yhteisen katsauksen tämän ja menneiden vuosien teoksiin. Teokset olisivat
pääosin maalauksia ja näyttelyaika olisi n. 2 viikkoa. Seuraa ilmoittelua!

Tiedotteen kokosi Helena Hjerppe: Anna palautetta tiedotteesta ja ilmoita tapahtumasi kalenteriin:
helena.hjerppe@savitaipale.fi
Aurinkoista kevättalvea 

