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Vuoden 2023 alussa aloittava Etelä-Karjalan hyvinvointialue tuo monia muutoksia ja mietittäviä
asioita meillekin. Mm. ruokapalvelujen tuotanto Savitaipaleella muuttuu hankintalainsäädännön
vuoksi; meidän näkökulmasta melkeinpä maalaisjärjen vastaisesti.
Laki estää v. -23 alusta kunnan palveluiden myynnin suoraan hyvinvointialueelle – ja päinvastoin;
nyt väliin tarvitaan yhtiö. Kunnan ruokapalveluyhtiöllä ei kuitenkaan ole realistisia mahdollisuuksia
pärjätä hintakilpailussa, johon se vääjäämättä joutuisi.
Hetken näytti siltä, että juuri peruskorjattu valmistuskeittiö jäisi vain koulun ja varhaiskasvatuksen
ate-rioiden valmistajaksi. Hyvinvointialueen tarvitsemat ateriat olisi kuljetettu Imatralta tai Lappeenrannasta. Lainsäädäntö määritteli myös sen, että kunnan valmistuskeittiön henkilökunta siirtyy
hyvinvointialueen palvelukseen nykyisin palkkaehdoin. Tästä oli tulla pulma, kuka valmistaa vastaisuudessa kunnan sivistystoimen tarvitsemat ateriat? -Nyt asia ratkennee niin, että kunnan omistama valmistuskeittiö vuokrataan joko hyvinvointialueelle tai Saimaan Tukipalvelut Oy:lle (Satu).
Tulevaisuudessa keittiössä toimisi sekä hyvinvointialueen että ”Satun” työntekijöitä. He valmistavat ateriat sekä kunnalle että hyvinvointialueelle.
Monimutkaisia kuvioita, mutta tässä tilanteessa paras ratkaisu lienee kerrotunlainen ja kunnan
omistamassa valmistuskeittiössä voidaan jatkossakin valmistaa ruokaa lähes samalle kohdejoukololle kuin tänäkin päivänä.
Sivistystoimessa kääntyi uusi lehti
Kesäkuun alussa päiväkodin johtajana aloitti Reetta Juopperi ja syyskuun alussa sivistystoimenjohtajana Nina Pakarinen. Tehokas parivaljakko erityisesti yhdessä varhaiskasvatuksen ja teknisen
toimen henkilöstön kanssa selvittää mm. akuutteja tilaongelmia – tai paremmin sanoen, tiloihin kohdistuvia haasteita!
Kunnan verkkosivut uudistuvat
Loppuvuodesta pääsemme testaamaan uudistuvia kunnan verkkosivuja. Kunnan ajankohtaisia asioita löydät myös niin Facebookista (Savitaipaleen kunta) kuin Instagramistakin (Savitaipaleen_Syke)
–tule seuraajaksi! Verkkosivujen uudistamisesta lisää sisäsivuilla.
Maailma ympärillä mullistuu, korona on jo lähes arkipäivää ja naapurissa soditaan. Erilaiset valmiusasiat työllistävät ja vievät aikaa. Kuntaamme saapui ukrainalaisia perheitä ja heidän tukemisensa on
meidän jokaisen asia. Eteenpäin mennään ja yhdessä toimien saamme enemmän aikaan kuin yksin
puurtaen!
Sydämellä, Sovussa ja Sisulla
Johanna Mäkelä
kunnanjohtaja

Savitaipaleen kunta
Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
www.savitaipale.fi

SYKSYN AJANKOHTAISTA
VALMIUSKESKUSHARJOITUS

KUNNAN VERKKOSIVU-UUDISTUS

Tule ”asiakkaaksi” Savitaipaleen valmiuskeskusharjoitukseen tiistaina 15.11.2022 klo
17-20 liikuntatalolle, Jonni Myyräntie 1.
Tilaisuudessa harjoitellaan käytännössä
alueellisen valmiuskeskuksen perustamista
ja toimintaa.

Kunnan verkkosivujen uudistamistarve nähtiin
keväällä ajankohtaiseksi. Samalla päädyttiin uudistamaan kunnan markkinointi-ilmettä. Kokonaisuutta nimettiin vetämään markkinointiviestinnän asiantuntijaksi palkattu Jyrki Keränen.

Harjoituksessa jäljitellään tilannetta, jossa
pitkäkestoinen sähkökatkos aiheuttaa hankaluuksia Savitaipaleen asukkaille.
Jotta eri tahot pääsevät harjoittelemaan,
tarvitaan kuntalaisia valmiuskeskuksen
”asiakkaiksi”. Voit saapua paikalle omana
itsenäsi, mitään osaamista et tarvitse.
Paikalla tarjotaan pientä purtavaa ja mahdollisuus tutustua Savitaipaleen uudenlaiseen häiriötilanteen palveluun.
LISÄTIETOJA
Kristiina Kapulainen
(Eksote, valmiuspäällikkö)
puh. 040 651 1791,
kristiina.kapulainen@eksote.fi
Vesa Kultanen (Etelä-Karjalan
Pelastuslaitos, turvallisuuskouluttaja
puh. 0400 570 2712
vesa.kultanen@ekpelastulaitos.fi
Eila Siira (SPR valmiuspäällikkö)
puh. 0400 965 407
eila.siira@redcross.fi

Julkishallinnon verkkosivujen ulkoasua ja sisältöä ohjaa kuntalaki. Loppukeväästä selvitettiin
eri kuntien verkkosivuihin tutustumalla, kuinka
uusimmilla sivustoilla tekninen alusta on toteutettu ja miten ulkoasuun liittyvää lainsäädäntöä
on noudatettu. Samaan aikaan pyydettiin uuteen kuntailmeeseen graafista suunnittelua.
Tältä pohjalta tehtiin päätös tulevan sivuston
teknisestä toteutuksesta, graafisesta ulkoasusta ja kuntamarkkinointiin liittyvästä graafisesta ohjeistuksesta.
Sivuston sisällön rakennetta muokattiin nykyistä tarvetta vastaavaksi ja ulkoasukokonaisuutta
selkeytettiin nykyaikaisemmaksi. Tämän jälkeen sivuston rakennetta muokattiin, jotta sisällön siirtäminen voitiin aloittaa. Kaikki tämä
tapahtuu vanhojen verkkosivujen rinnalla, väliaikaispalvelimella.
Sen jälkeen siirrymme koekäyttöryhmällä testaamaan sisällön käytettävyyttä ja muita yksityiskohtia.
Näet tulevan sivuston graafista ilmettä tässä
kuntatiedotteessa.
Toivottavasti pidät näkemästäsi!

Kuntatiedotteen sisällöstä vastaavat Helena Hjerppe ja Jyrki Keränen
Anna palautetta kuntatiedotteesta: helena.hjerppe@savitaipale.fi

UUSIA KASVOJA
UUSIA KASVOJA KUNNAN PALVELUKSESSA

Tarmo Hellström
Tarmo aloitti kesällä kunnan viher- ja liikuntaaluevastaavana.
Hänen työkuvaansa kuuluvat viher- ja yleisten alueiden, leikkikenttien sekä ulkoliikuntapaikkojen ja retkeilyreittien kunnossapito ja
kehittäminen. Lisäksi mm. luonto- ja ympäristöasioista vastaaminen sekä katujen ja alueiden talvikunnossapito.
Tarmon tavoittaa kunnantalon 2. kerroksesta,
p. 040 579 7110
tarmo.hellstrom@savitaipale.fi

Jyrki Keränen
Jyrki Keräsen työnkuvaan kuuluvat kunnan
markkinointiviestintä ja verkkosivu-uudistus.
Jyrkin tavoittaa kunnantalolta.
p. 040 486 0070
jyrki.keranen@savitaipale.fi

Nina Pakarinen
Syyskuussa työnsä aloittaneen
sivistystoimenjohtaja Nina Pakarisen työnkuvaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus,
lukio, kulttuuri ja kirjasto, vapaa-aika sekä
kansalaispisto, yhteistyössä yksiköiden viranhaltijoiden kanssa. Työhuoneet löytyvät sekä
kunnantalolta (paikalla pääosin iltapäivisin)
että koulukeskukselta (aamupäivät).
p .040 627 7001
nina.pakarinen@savitaipale.fi

Reetta Juopperi
Elokuun alussa päiväkodin johtajana aloittaneen Reetta Juopperin toimisto löytyy Kivikoululta, Peltoinlahdentie 3.
p. 040 7131934
reetta.juopperi@savitaipale.fi

TEKNISTEN PALVELUJEN KUULUMISET
KAIKKI MUKAAN ENERGIAA SÄÄSTÄMÄÄN
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan, että
kunnan katuvalot sammutetaan ensi talven aikana
yötunneiksi klo 00–04 välisenä aikana. Yöaikainen
katuvalojen pimentäminen alkaa 1.10.2022 ja jatkuu koko talven yli lukuunottamatta torialuetta
jouluvalaistuksineen. Normaaliin käytäntöön palataan vasta talven jälkeen 30.4.2023.
Myös julkisten rakennusten lämpötiloja tarkastellaan ja pudotetaan tarvittaessa niin, että huonetilojen lämpötilat ovat 19-21 asteen välillä. Lisäksi
julkisten rakennusten pihavalaistuksissa harkitaan
valaistuksen vähentämistä turvallisuutta
vaarantamatta.

MARTTILAN KEVYENLIIKENTEEN
VÄYLÄHANKE
Marttilan kevyenliikenteen väylähanke
käynnistyy lokakuussa puiden kaadoilla.
Varsinainen urakka käynnistyy marraskuussa. Tämän vuoden puolella eivät varmaan ehditä tekemään muuta kuin poistaa
pintamaita ja aloittaa maansiirtoja.
Uuden kevyenliikenteen väylän pitäisi olla
valmis kesäkuun loppuun mennessä 2023.
PUISTOTYÖT ETENEVÄT

AURINKOPANEELEJA KÄYTTÖÖN JA
ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMINEN
Kesän aikana on selvitetty aurinkopaneelien asennuksia muutamiin isompiin kohteisiin. Heituinlahden koululla ja entisen tielaitoksen tukikohdassa
tutkitaan öljylämmityksestä luopumista. Näiden
osalta asiaan palataan talousarviokokouksissa.
Myös kaukolämpölaitoksella on selvitelty energian
säästömahdollisuuksia mm. lähtevän kaukolämpöveden alentaminen ja painetasot ovat selvityksen
alla.
Savitaipaleen Vuokratalot Oy selvittää myös osaltaan öljylämmityksestä luopumista ainakin yhden
rivitalon osalta. Ja sähkölämmityskiinteistöjen lämpötiloja ja niiden säätömahdollisuuksia tutkitaan.
Haastava energiatilanne edellyttää energiansäästötoimia yrityksiltä ja kunnilta. Tänä talvena kaikkien,
yksittäisestä kuluttajasta yritysten ja kuntien suurimpiin energiankäyttäjiin, toivotaan säästävän
energiaa. Kaikilta energiankäyttäjiltä peräänkuulutetaan nopeavaikutteisia toimia, joilla energiankulutusta voi leikata ja hetkellisiä huippukulutuspiikkejä madaltaa.

Olkkolan puistoalueen puistokäytävät on
peruskorjattu ja Tiaisenpolun reitille saatiin lisää puistopenkkejä syyskuun puolivälissä. Alueen lisäkehittämistä suunnitellaan ensi vuoden talousarvioon ja investointiohjelmaan.
Kirsikkapuiston suunnitelmat ovat valmistuneet ja niitä pääsee tutkimaan kunnan
nettisivujen kautta. Kaikki kommentit niistä ovat tervetulleita. Puiston perustamistöitä tehdään vielä loppusyksyn aikana.
Ensi vuodeksi on suunnitelmissa hankkia
uuteen puistoon pöytäryhmiä ja penkkejä
sekä jotain muutakin kivaa.

Erityisesti sähkönsäästötoimet ovat tarpeen. Myös
kulutuksen ajoitus hiljaisemmille vuorokauden
tunneille ja viikonpäiville tasaa kulutuspiikkejä ja
sähkön tehontarpeen huippuja.

Antinpuistoon on hankittu uusi hiekkalaatikko ja leikkipuiston aita on uusittu
turvallisemmaksi. Myös Kievarintien leikkipaikalle tulee syksyn aikana käyttäjien
toivomat keinut ja uusi liukumäki. Hiekkalaatikko uusittiin elokuussa.

Eri virastojen ja tahojen käynnistämä Astetta alemmas -kampanja starttaa 10.10.2022 ja kannustaa
kaikkia suomalaisia toteuttamaan energiansäästötekoja.

Savitaipaleentien varteen rakennettavan
kevyenliikenteen väylän vuoksi joudutaan
puru- ja frisbeegolfradalle tekemään pieniä muutoksia.

KUKAS TÄÄLLÄ HÄÄRÄÄ?
Piia Adusoo
Tehtäviini kuuluvat myös osoiterekisterin ylläpito
ja niiden kartalle laittaminen, esimerkiksi Google
Mapsiin. Tätä palvelua ei kovin moni kunta tai
kaupunki tarjoa.
Valmistelen myös teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat.
Tehtäviini kuuluu myös osin kunnan kirjanpitoon
liittyviä töitä, kuten erilaiset muistiotositteet,
erilaiset laskentataulukot ja ilmoitukset verottajalle – ja monta muuta tehtävää, jotka pitäisi ehtiä
tehdä!

Teknisissä palveluissa asioidessasi törmäät
useimmiten iloiseen ja auttavaiseen palvelusihteeri Piia Adusoon.
Piian tavoittaa kunnantalon II kerroksesta ja
puhelimitse
p. 040 7131 878. piia.adusoo@savitaipale.fi

Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Virosta. Olen syntynyt Viron
"sydämessä", pikkukaupungissa nimeltä Paide.
Millainen on työhistoriasi?
Virossa asuessani olin myyntisihteerinä kansainvälisessä tehtaassa, joka valmisti piirilevyjä.
Samanlainen Suomessa on Aspocomp Group
Oyj.
Muutimme perheen kanssa Suomeen (Taavettiin) kesällä 2014.
Keväällä 2015 aloitin merkonomiopinnot
Kouvolassa KSAOssa (Kouvolan seudun ammattiopisto, Eduko). Valmistuin merkonomiksi
keväällä 2016 ja tein erilaisia kirjanpitoon
liittyviä töitä. Marraskuussa 2016 aloitin Savitaipaleen kunnan teknisen palvelusihteerin
sijaisena ja syksyllä 2018 vakituisena palvelusihteerinä.
Mitä työhösi ja työpäivääsi kuuluu?
Työpäiväni ovat aika monipuolisia. Iso osa työtäni ovat rakennusvalvonnan sihteerin tehtävät.
Rakennuslupalaskut, rakennuslupien hakeminen
arkistosta asiakkaille, kopiointia, skannausta ja
ihan normaalia asiakaspalvelua.

Onko työsi teknisissä palveluissa muuttunut
vuosien varrella?
Työni teknisissä palveluissa on muuttunut aika
paljonkin vuosien varrella. Kun tulin kuntaan töihin, oli työnäni teknisten palvelujen laskutus, venepaikat, tontit, tilavuokrat jne. Nyt kun olen vakituisena palvelusihteerinä, töihini on lisätty
myös aika paljon mielestäni mielenkiintoista kirjanpitoa, rakennusvalvontaan liittyviä asioita,
esityslistojen ja pöytäkirjojen tekoa. Työ on mennyt paljon monimutkaisemmaksi, joka on myös
hyvä, koska se pitää pirteänä! Paljon on ollut
uuttaa opittavaa ja pulmatilanteita, joihin on pitänyt löytää ratkaisuja.
Mitä pidät työstäsi – hyvää/huonoa?
Minulla on maailman paras työ ja maailman paras
työnantaja ja työkaverit! Saan itse kehittyä ja
myös kehittää työtäni. Todella paljon iloa ja tyytyväisyyttä tuottaa se, kun kuntalainen on tyytyväinen hänelle tarjoamaani palveluun.
Millaisia toiveita sinulla on tulevaisuuden
suhteen?
Toivon, että töitä riittää tulevaisuudessakin ja
että pystyn vielä paremmin palvelemaan asiakkaita. Yksityisessä elämässäni toivon, että meidän
lapsemme pärjäisivät koulussa ja saisivat hyvän
tulevaisuuden itselleen.
Miten vietät vapaa-aikaasi?
Lasten kanssa oleillen ja rentoutuen. ”Lataan akkuja” kaikkein parhaiten kotona, perheen kanssa.

KUNNAN PUHELINNUMEROT
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
Markkinointiviestinnän asiantuntija Jyrki Keränen…………... 040 486 0070
Keskuskeittiö
Ruokapalveluesimies Miina Tattari............................................ 040 713 1932
SIVISTYSOSASTO
Toimialajohtaja, sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinena....... 040 627 7001
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 6 – 9 lk ................................................................. 040 157 9434
Erityisopettaja 1 – 5 lk ................................................................. 040 193 1971
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 Heli Tuovinen ...................................................... 040 637 4249
Varhaiskasvatus
Päiväkodin johtaja Reetta Juopperi .......................................... 040 713 1934
Päiväkoti Kissankello ................................................................... 040 523 1486
Kivikoulu viskarit .......................................................................... 040 703 8935
Sinikello ryhmis .............................................................................. 040 610 6812
Heituinlahden ryhmis ................................................................... 040 539 0149

KUNNAN PUHELINNUMEROT
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
Viher- ja liikunta-aluevastaava Tarmo Hellström ................... 040 579 7110
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
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
Lappeenrannan ympäristötoimi ................................................ 040 354 6592
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

Säilytäthän luettelon

KANSALAISOPISTO JA KIRJASTO
Kansalaisopiston työkausi alkoi syyskuussa. Vapaita kurssipaikkoja
löytyy vielä useista ryhmistä, ja niitä voi tiedustella opiston toimistosta. Merkittävä lisä kansalaisopiston opetustarjontaan on Savitaipaleen kuvataidekoulun opetuksen siirtyminen osaksi kansalaisopiston toimintaa.
Kuvataidekoulun opetustarjonta käsittää taiteen perusopetuksen
kursseja sekä muita lapsille ja nuorille suunnattuja taideopintoja.
Vielä loppusyksyllä loka-marraskuussa opistossa alkaa
mielenkiintoisia kursseja, joihin ehtii hyvin mukaan.
LOKAKUU
Kirjontakurssi alk. to 13.10. klo 12.00 Käsityöasemalla.
Helppo kompostointi (etäkurssi Zoomin välityksellä) ma 17.10 klo 17.30.
MARRASKUU
Lasten ja nuorten keramiikka alk. la 12.11. klo 9.00 Kuvataidekoululla. Rautalankaviikonloppu alk.
pe 11.11. klo 18.00 Kirkonkulman puupajalla.
JOULUKUU
Joulukorttipaja su 4.12. klo 9.00 Koulukeskuksen kuvaamataitoluokassa
Perennapenkin suunnittelu ja hoito (etäkurssi Zoomin välityksellä) la 10.12. klo 10.00.
Ilmoittaudu loppusyksyn kursseille
https://peda.net/savitaipale/kansalaisopisto tai p. 0407131884.
SAPASSI
Sapassia vietetään ensi kesänä 8.–16.7.2023.
Mikä on sinun yhdistyksesi tai ryhmäsi ohjelma tulevan kesän Sapassissa?
Varaa päivä kulttuuritoimistosta, p. 040 5001 853 tai helena.hjerppe@savitaipale.fi
Kymmenes Hakamäki Piknik järjestettäneen lauantaina 15.7.23!
KIRJASTO
Kirjaston lukusali saa uuden ilmeen
Kirjaston lukusaliin tulee uusia kalusteita marraskuun aikana.
Kiinteät lehtihyllyt korvataan tornihyllyillä, jotka on helppo siirtää sivuun silloin kun tila toimii
tapahtumapaikkana. Myös pöydät ja tuolit uusitaan. Pienen pintaremontin vuoksi lukusali on kiinni
päivän-pari, kunhan kalusteet tulevat. Seuraa ilmoituksia ja nettiä!
Omatoimikirjaston suunnittelu
alkaa. Parin vuoden sisällä kirjastoon saadaan ”omatoimiaikaa” ja laitteet omatoimista lainausta ja
palautusta varten. Tällöin asiakkaat voivat käyttää kirjastoa silloinkin kun henkilökuntaa ei ole
paikalla. Lisätietoja ensi vuoden puolella!
Kirjasto on avoinna ma-ke ja pe klo 12–19 ja to klo 9–16.
Huom! Poikkeusaikatauluja:
keskiviikkona 19.10. kirjasto on suljettu.
(Tutustumisretki Parikkalan ja Luumäen omatoimikirjaston toimintaan)
Aattopäivinä pe 4.11. ja ma 5.12. ja pe 23.12. kirjasto on avoinna klo 12–16.
kirjasto@savitaipale.fi Asiakaspalvelu p. 040 7131 886
Muista kuukausittain vaihtuvat näyttelyt, digiopastukset, lukupiiri ym. tapahtumat kirjastossa!
Katso tarkemmin tapahtumakalenterista.

KULTTUURI
EUROPAEUKSEN 200-VUOTISJUHLANÄYTELMÄ 4.–6.11.
DANIEL
Käsikirjoitus ja ohjaus: Ismo Tuhkalainen
Nimiosassa: Juho Markku
Savitaipalelaisen kansanrunouden kerääjän, kielitieteilijän
ja arkeologin, David Emanuel Daniel Europaeuksen
syntymästä tuli v. 2020 kuluneeksi 200 vuotta.
Juhlavuoden ohjelmistoa suunniteltaessa päätettiin tehdä
näytelmä tästä työlleen intoihimoisesti suhtautuneesta,
aikansa mystisestä uranuurtajasta. Nyt syksyllä 2022,
kaikkien rajoitusten ja peruutusten väistyttyä, näytelmä
valmistuu esitettäväksi Danielin kotikunnassa!
Näytelmän toteutttavat talkoina ja yhteisenä
ponnistuksena 16 paikkakuntalaista harrastajanäyttelijää
sekä kolme esitystekniikan taitajaa. Taustatukena mukana
on Savitaipaleen kunta ja Savitaipaleen kotiseutuyhdistys.

Näytösajat ja lippujen hintatiedot
löytyvät tämän tiedotteen tapahtumakalenterista

EUROPAEUS ON ICE - KOULUKESKUKSEN ESITYS/MUSIIKKINÄYTELMÄ 30.11 –2.12.

Näytösajat ja lippujen hintatiedot
löytyvät tämän tiedotteen tapahtumakalenterista.

Europaeus on ice - Sydän avoinna kuvaa maailmaa, jossa on kiirettä ja ristiriitoja. Tarinan päähenkilö haluaa muuttaa asenteita ja hän kutsuu kotiinsa uusia ystäviä. Yleisölle luodaan satumainen
esitys, jossa eri-ikäiset luistelijat, näyttelijät, laulajat ja soittajat tuovat vahvasti esille tunteita ja
tunnelmia. Esityksen musiikki soitetaan livenä ja osa sävellyksistä on omaa tuotantoa. Ammattilaisten tuottamat upeat valot ja äänet vahvistavat tunnelmaa.
Jäätarinan esittäjät ovat Europaeuksen koulun oppilaita ja Savitaipaleen lukion opiskelijoita. Yhteensä jäällä nähdään noin sata lasta ja nuorta. Esityksessä tulee esille koulussa tehtävien asioiden
monimuotoisuus. Tässä poikkitaiteellisessa teoksessa esitellään liikunnan, käsityön, kuvaamataidon, äidinkielen ja musiikin taitajat. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua esityksen valmistamiseen ja samalla tuoda omia vahvuuksiaan näkyviksi.
Jääesityksen valmistelu aloitettiin kouluilla jo viime vuoden syksyllä, mutta esitykset jouduttiin
perumaan koronarajoitusten takia vain viikkoa ennen ensi-iltaa. Rakenteilla olevat lavastukset ja
puvustukset laitettiin talteen ja tänä syksynä ne viimeistellään huolella.
Projektista vastaa työryhmä, johon kuuluvat koulujen opettajat Erja Levikari, Sanna Pulkkinen,
Kirsi Sinkko ja Päivi Tiainen. Esityksen valmistamiseen ja toteutukseen osallistuu iso joukko muita
koulujen aikuisia. Esityksen toteuttamiseen on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston apuraha.
Marraskuun vaihtuessa joulukuuksi voimme toivottaa koko Etelä-Karjalan maakunnan tervetulleeksi ihmeen äärelle Savitaipaleen jäähalliin!

NUORET
RANTA-AITAN NUORET YRITTÄJÄT
Kolmikko teki myös tarkan omavalvontasuunnitelman kahvilan pidolle. Lisäksi heillä jokaisella oli jo hygieniapassi suoritettuna.

Arttu Rautiainen, 18, Hilma Vakkila,18 ja Elsa
Näivä, 16

He halusivat selkeät aukioloajat, jotta kuntalaiset ja kesäasukkaat tavoittavat heidät. Lisäksi
tavoitteena oli pitää viikonloput kahvilaa auki,
sillä silloin väkeä olisi eniten liikkeellä. Nuoret
pitivät palaverin siitä, kuinka paljon ja mihin aikaan kukakin halusi työskennellä. Sen perusteella sovittiin sopivat aukioloajat. Myöhemmin he
kyllä huomasivat, että työvuoroja tarvittiin lisää,
kun yksin ei kiireessä aina pärjännytkään.

LIIKKEELLELÄHTÖ
Ranta-aitta-yrittäjiksi lähtö tapahtui Hilman
ehdotuksesta. Hän otti yhteyttä kuntaan
kuultuaan, että kunnan nuorisovaltuusto etsi
Ranta-aittaan kesäksi yrittäjää. Hän pyysi
sitten mukaan Artun ja Elsan.

Jokaisella oli kesän aikana oma vetovastuujakso, joka kesti muutaman viikon verran. Vastuuvuorossa oleva oli tällöin pääsääntöisesti
aina kahvilalla koko päivän. Kaksi muuta leipoivat ja auttoivat viikonloppuisin mahdollisuuksien mukaan .

Toiminta toteutettiin 4H-yhdistyksen avustuksella 4H-yrityksenä, jolloin kunnan kesätyötuki oli mahdollista. Käytännön järjestelyissä nuoria auttoivat omaiset, yksityishenkilöt, kunta ja 4H-yhdistys. Elintarvikkeiden
hankinnassa apuun tuli K-Market. Savitaipaleen Osuuspankki oli mukana Ranta-aitan
maksu- ja rahaliikenteessä, tässäkin siis rakentavaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden
kesken.

YRITTÄJYYS
Nuorten mielestä yrittäjänä olemista voi suositella kokeilemaan. Heidän mielestään on kuitenkin muistettava, että kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi pitää hallita monia pieniä
asioita yhtä aikaa.

VALMISTELUT
Nuoret ideoivat, suunnittelivat ja kalustivat
Ranta-aitan sisustuksen itse. Suuri apu tuli
myös nuorten perheiltä, jotka uurastivat
ahkerasti alkuvalmistelujen aikana. Kesän
aikana sitten kuultiinkin paljon kiitoksia
asiakkailta viihtyisästä ja hyvällä maulla
tehdystä kalustuksesta.
Lupa-asioista he olivat yhteydessä terveystarkastajaan, joka ystävällisesti neuvoi nuoria
käytännön asioissa.

Yrittäjänä olemisessa on nuorten mielestä vastuunsa, mutta se antaa myös mahdollisuuden
toteuttaa omia ideoita. He suosittelevatkin
rohkeasti kokeilemaan, jos haluaa jotakin erilaista, yrittäjyys kiinnostaa tai haluaa uusia haasteita. Yrittämisestä saa heidän mielestään paljon kokemusta tulevaisuutta ajatellen.
Ranta-aitalla yrittäminen olikin Hilman, Elsan ja
Artun mielestä miellyttävä, uudenlainen kokemus ja haaste.

NUORET
SAVITAIPALEEN NUORISON TUKI RY

NUORISOTILA
Morovan yhteydessä Hallitiellä sijaitseva
nuorisotila ja monitoimikeskus on savitaipalelaisten nuorten yhteinen olohuone.
Nuorisotila on turvallinen, päihteetön ja
kiusaamisvapaa ja siellä on aina paikalla
yksi tai kaksi aikuista. Tiloissa on uudet
pelitietokoneet, joilla voit pelata kavereittesi kanssa. Voit pelata myös biljardia, pingistä, ilmakiekkoa, konsolipelejä ja lukuisia
lautapelejä. Nuorisotilalla voit tavata kavereita, tehdä läksyjä tai muuten vaan hengailla. Välipalaakin on usein tarjolla.
Syyskausi alkoi hyvin vauhdikkaasti, nuoria
oli paikalla 25. Iltaisin nuorisotilalla on ollut
15-25 nuorta. Erilaisia tapahtumia on suunniteltu syksyksi, esim. disko on perjantaina
4.11. 6. lk:n järjestämänä.
Tilaa voi myös vuokrata esim. synttärijuhlia
varten. Vinkkaa toiveesi teemailloista, tapahtumista, yhteisistä tekemisistä, puutteista.
Nuorisotila on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 15-19. Hallitie 3.
NUORISOTYÖ
Onko sinulla ideoita, toiveita nuorisotilalle,
tapahtumiin tai retkiin? Ota yhteyttä
Kaitsuun puh. 0400 657 411.
Tiedotus myös koulun ilmoitustauluilla,
nuorisotilan ulko-ovessa ja snty.fi

Moikka! Mä oon Joonatan ja
oon täällä nuorisotilalla valvomassa.
Nuorisotila on meidän kylän
nuorten yhteinen turvallinen
toimintapaikka. Täällä pidetään hauskaa urheilun, musiikin ja pelien parissa.
Nuorisotila on ilmainen, aina
valvottu ja täällä ei kiusata
ketään.
Kaikki nuoret ovat tervetulleita!
Nähdään siis Morovalla.
Etsivä Joonatan Ahmed –
Puhelin 040 715 2536
Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä?
Kiinnostaako yhdistyksen toiminta? Kerro miten
haluaisit osallistua, niin suunnitellaan yhdessä.
Voit tulla vaikka työntekijän kaveriksi valvomaan
nuorisotilaa. Ota yhteyttä Kaitsuun puh. 0400
657 411.
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 yksi asunto.
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Ei työtä, ei koulua, ei tekemistä. Mistä apua?
Kaipaatko juttuseuraa, ratkaisuja pulmiin tai kysymyksiin? Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä:
Joonatan puh. 040 715 2536.
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 tarjolla, kysy lisää
Kaitsu puh. 0400 657 411.
Voit kysyä myös TET-paikkaa (työelämään
tutustuminen) tai kesätöitä.

Monitoimikeskus Morova / Savitaipaleen Nuorison Tuki ry

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

TYÖPALVELUT
Työpajan kautta voit tilata työpalveluja: haravointi,
rännien puhdistus, kuljetus- ja muuttoapu, renkaiden
vaihto, vikakoodin luku, tekstiilipesu (auton penkit,
sohvat yms.).
Meiltä voit vuokrata myös aggregaatin, lumilingon,
peräkärryn, rakennustelineet, maantiivistäjän,
otsonaattorin ym.
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 5vuotta vanhoja kodinkoneita emmekä tietosanakirjoja.
Kierrätysmyymälä puh. 040 715 2529. Hallitie 3.
Myymälän 7-vuotissynttäreitä vietetään ke 2.11. klo 10 –
14. Avoimet ovet, kahvitarjoilu, arpajaiset ym.
Tervetuloa!
Avoinna:
Ma-to klo 8–15
Pe
klo 8–13.30

AVUSTUKSET JA VARHAISKASVATUS
AVUSTUSASIAA
LIIKUNTATOIMEN KOHDE- JA KOULUTUSAVUSTUKSET
Haettavissa marraskuun loppuun 2022 mennessä.
VUODEN 2022 LIIKUNTATAPAHTUMAT
Seurat ja järjestöt voivat tehdä kunnalle
tarjouksen liikuntatapahtuman järjestämisestä
vuonna 2022. Tarjoukset tulee toimittaa
sivistystoimistoon.
KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
Kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille
erilaisten tapahtumien yms. toteuttamiseen,
jäljellä olevaa määrärahaa voi hakea marraskuun puoliväliin mennessä.
Hakulomakkeita saa kunnan neuvonnasta 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.
ANTTI MATIKAN SÄÄTIÖN APURAHAT
Antti Matikan säätiön apurahoja ja stipendejä
voivat hakea savitaipalelaista nuorisotyötä
tekevät järjestöt sekä savitaipalelaiset ylempää
korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat.
Säätiön Ossi ja Kauko Toljan rahastosta
avustusta voivat hakea lääketieteen opiskelijat.
Avustusten hakuaika päättyy 1.11.2022.
Hakulomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta.
Hakemukset palautetaan osoitteeseen:
Antti Matikan Säätiö, Nikkiläntie 78, 54800
Savitaipale.
Lisätietoja Jarmo Jukkara, p. 040 766 1905,
jukkarajarmo@gmail.com

VARHAISKASVATUS LIIKUTTAA

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, jossa
Savitaipaleen varhaiskasvatus on mukana. Ohjelma on kirjattu myös varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Ohjelmaan liittyvän ja tämän vuoden lopussa
päättyvän Hyppien ja Pomppien –hankkeen
kautta on varhaiskasvatukseen saatu monipuolisia liikuntavälineitä. Hankkeeseen liittyvän
koulutuksen myötä toimintakulttuuria on muutettu liikunnallisemmaksi. Samaan aikaan on
valmistuntu myös ajastettu liikuntasuunnitelma, liikuntakello, jonka mukaan toimitaan pitkin
vuotta.
Suunnitelmaan kuuluu muun muassa perheille
suunnattuja, osallistavia liikuntavinkkejä viisi
kertaa vuodessa, retkiä metsään ja lähiluontoon, yhteisiä tapahtumia perheitten kanssa,
musiikkiliikuntaa, leikkejä ja vaikkapa eskareiden uimaopetusta.
Varhaiskasvatuksen väki on saanut myös uuden liikuntamaskotin, joka lapsilta ja perheiltä
pyydetyistä nimiehdotuksista sai arvonnassa
nimekseen TARZANI.
TARZANI-nallen voit tavata
ensimmäistä kertaa
to 20.10.2022 klo 17.30
yleisurheilukentällä, alle
kouluikäisille järjestettävässä tapahtumassa.
Tarkempaa tietoa tapahtumasta tulee lokakuun
alkupuolella.

KOULUT
HEITUINLAHDEN KOULU
Heitsan koulu on pieni yhteisö, oppilaita on
tänä lukuvuonna 32. Juuri pienuus onkin kouluyhteisön ehdoton vahvuus.
Pienet luokkakoot tukevat yksilöllistä opetusta
ja opettaja pystyy oikeasti kohtaamaan oppilaat yksilöinä päivittäin.
”Se on työn suola. Kohdata nämä isot pienet
tyypit täällä ja olla mukana heidän opin polulla,
turvallisena aikuisena.”, sanoo Heli-ope.

Heituinlahden koulu aloitti lukuvuoden lähes
kokonaan uuden henkilökunnan voimin.
Lukuvuonna 2022–2023 koulun johtajana
toimii Heli Tuovinen. Heli opettaa myös 3.–4.
luokkaa.

Kivoja juttuja tapahtuu Heitsassa päivittäin .
Koululla käy säännöllisesti vierailijoita. Syksyllä
on tulossa ainakin Jätejengi ja tanssiteatteri
Raatikko ilostuttamaan ja tuomaan vaihtelua
meidän arkeemme.

Heli on työskennellyt luokanopettajana Heitsassa jo vuodesta 2009, mutta ollut välillä
useamman vuoden perhevapailla. Opettajana
Heli peräänkuuluttaa perinteisiä arvoja, joista
kunnioitus kouluyhteisön jäseniä kohtaan on
noussut erittäin keskeiseen asemaan.
Koulun 1.–2. luokkalaisia opettaa luokanopettaja Krista Ruutiainen. Vaikka Krista on uusi
opettaja Heitsassa, häneltä löytyy alkuopetuksen yh-dysluokkakokemusta jo useamman
vuoden ajalta. Kristan opetuksessa vuorottelevat toiminnallisuus ja perustyöskentely
sopivalla rytmityksellä.
Koulun vanhimpia, 5.–6. luokan oppilaita,
opettaa jo viime keväästä tuttu sijainen Iina
Vasara. Hän sijaistaa koko lukuvuoden virkavapaalla olevaa Mirja Harvistolaa.

Luonto on lähellä ja se koetaan erityisenä rikkautena. Koulu käyttää ympäröivää luontoa
oppimisympäristönä ja rauhoittumispaikkana
säännöllisesti.
Koulun alkuopetuksen arjessa tehdään tiivistä
yhteistyötä eskarilaisten kanssa. Eskarin opettajana toimii Saana Juopperi.

Koulunkäynnin ohjaajana jatkaa tuttuun tapaan Olga Mäkelä. Olgan tehtäviin kuuluu
myös iltapäivätoiminnasta vastaaminen.

Heitsan koulun arkea voi seurata Instagramissa nimellä heitsan.koulu

ARJEN APUA
HOKSAUTA MINUT – KORTILLA
APUA ARJEN PULMIIN

Onko mielessäsi ikäihmisiin tai vammaisiin
henkilöihin liittyviä asioita, joista toivot keskusteltavan Savitaipaleen kunnan vanhus- ja
vammaisneuvostossa?
YHTEYDENOTOT
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
Anu Valsi
puh. 0400 785271
tai sihteeri Kristiina Pihlajamäki
puh. 040 1690 205
s.posti: kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi.

UKRAINALAISPERHEET
Mietityttääkö elämäntilanteesi sinua? Oletko
kokenut elämänmuutoksen? Koetko olosi
yksinäiseksi tai turvattomaksi? Onko sinulla
huolia, joista haluat jutella? Haluatko tukea
liikkumiseen?
Savitaipaleella on jaossa Hoksauta minut –yhteydenottokortteja apteekissa, kirjastossa
sekä hyvinvointiasemalla. Täytä kortti ja laita
se postiin. Postimaksu on maksettu. Kortin
palauttamisen jälkeen sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse ja saat tarvitsemaasi tukea
luottamuksellisesti. Yhteydenotto tulee esim.
Eksotelta, seurakunnasta tai Savitaipaleen
kunnasta avun tarpeen mukaan.
Hoksauta minut -yhteydenottokortti on jaossa koko Etelä-Karjalan alueella. Kortti on kehitetty IkäArvokas –hankkeessa.
AJANKOHTAISTA VANHUS- JA
VAMMAISNEUVOSTOSTA
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäväkenttä
ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten
henkilöiden elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Asiat voivat olla pieniä tai isoja, mutta
niillä on merkitystä arjen sujumiseen. Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa
aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen.
Vanhus- ja vammaisneuvostosta on valittu
edustajat hyvinvointialueen alueellisiin neuvostoihin. Alueelliseen vanhusneuvostoon on valittu Anu Valsi ja alueelliseen vammaisneuvostoon Reino Kokkola.

Ukrainalaisperheet saivat kodin Valkamasta
Savitaipaleen kuntaan on muuttanut kahdeksan sotaa paennutta ukrainalaista perhettä.
Perheiden asuttaminen Valkama II:n asuntoihin
on tarkoittanut Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n,
SPR:n Savitaipa-leen osaston sekä Savitaipaleen kunnan tiivistä yhteistyötä sekä monien
yksityishenkilöiden panosta esim. lahjoitusten
muodossa.
Yhteistyö on sujunut hienosti ja tuloksena on
hyvät puitteet kuntaan asettumiseen. Kiitos
kaikille tähän toimintaan osallistuneille!
Perheet voivat nyt kotiutua rauhassa ja aloittaa
elämää uudessa maassa ja kotiympäristössä.

ARJEN APUA
KUTSUTAKSI

SAVITAIPALEEN HYVINVOINTIASEMA

KUTSUTAKSI-/ASIOINTILIIKENNEREITIT
1.8.2022–31.7.2023
1. Ahonikki-Hämäläinen-SäänjärviOlvenlampi-Honkalanmäki-Kirkonkyläja
takaisin, reitti ajetaan tiistaisin.
Taksipalvelu Kotisalo Ky, puh . 040 820 8790
2. Viiru-Survaja-Olvenlampi-HonkalanmäkiKirkonkylä ja takaisin, reitti ajetaan
perjantaisin.
Taksipalvelu Kotisalo Ky, puh . 040 820 8790
3. Kaulio-Monola-Välijoki-Havo-KaihtulaOlvenlampi-Honkalanmäki-Kirkonkylä ja
takaisin, reitti ajetaan perjantaisin.
JSK-Liikenne Ky, puh. 050 4312 448
4. Kuivanen-Pettilä-Supanaho-Kirkonkylä ja
takaisin,reitti ajetaan torstaisin.
Liikenne O.Eteläpää Oy, puh. 0400 243 910
5. Orrai-Partakoski-MarttilaKirkonkylä,tarvittaessaTinaniemeenjatakaisi
n, reitti ajetaan tiistaisin. JSK-Liikenne Ky,
puh. 050 4312 448
Kutsutaksi-/asiointiliikennekuljetukset
ajetaan kirkonkylälle aamupäivällä n. klo
9.00-10.00 ja paluu takaisin n. klo
12.00-13.00.
Reitit, reittien alkamiset ja päättymiset sekä
aikataulut sovitellaan koulukuljetusten ja
kyydin tarvitsijoiden kanssa yhteensopiviksi.
Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä
edellisenä päivänä. Asiakas maksaa suoraan
taksiyrittäjälle linja-autolippua vastaavan
kuljetusmaksun.
LINJA-AUTOAIKATAULUISTA
Ajantasaiset aikataulu löytyvät liikennöitsijöiden
Facebook- tai nettisivuilta.
Savitaipaleella liikennöitseviä yhtiöitä:
Savonlinja
Ihastjärven linja
Liikenne O. Eteläpää Oy
Soisalon Liikenne
Tilausliikenne E. Rantanen

AVOINNA:
maanantai - torstai 08:00–16:00
perjantai
08:00–15:00
Maitolantie 7
54800 SAVITAIPALE
p. 05 3527260
Hyvinvointi- ja terveysasemien toimipisteet
ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta kotiosoitteesta ja kunnasta.
AJANVARAUS
Kiireellisissä ja kiireettömissä asioissa voit
ottaa yhteyttä hyvinvointi- ja terveysasemien
keskitettyyn palvelunumeroon 05 3527260
ma-pe klo 7–20 ja muina aikoina päivystysapu
puh. 116 117.
Sinut ohjataan oikeaan paikkaan hoidon tarpeen mukaisesti. Puhelimessa tehdyn arvioinnin perusteella saat esimerkiksi kotihoitoohjeita tai ajan hoitajan, fysioterapeutin tai
lääkärin vastaanotolle. Varattu aika voi olla
myös puhelinaika. Kiireettömissä asioissa voit
jättää myös takaisinsoittopyynnön. Soitamme
takaisin saman päivän aikana.
Hätänumero 112.
ETELÄ-KARJALAN HYVINVOINTIALUE
ALOITTAA V. 2023 ALUSSA
Missä mennään tällä hetkellä?
Savitaipaleen edustajat hyvinvointialueen
valtuustossa ovat Leena Byckling ja Jouko
Saramies. He kertovat Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen valmisteluvaiheen ajankohtaisista asioista keskiviikkona 2.11. klo 18.00
kirjaston lukusalissa.
Tule kuulolle ja kyselemään!

LIIKUNTA
SAVITAIPALEEN LIIKUNTASEURAN JUMPAT
SYKSY 2022
Ma klo 17.00–18.00 voimistelukoulu 6 – 9 v.
liikuntatalo
Ma klo 18.00–19.00 barre, liikuntatalo
Ma klo 19.00–20.00 venytys- ja kehonhuoltojumppa, liikuntatalo
Ti klo 18.00–19.00 kuntosalicircuit
liikuntatalo
Ti klo 18.15–19.15 lavis/plus-lavis
Savikunnon sali
Ti klo 19.15–20.15 gymnaestrada
Savikunnon sali
Ke klo 12.15–13.15 vire-lavis/kehonhuolto
Suvannon sali
Su klo 10.00–11.30 liikuntamaa, liikuntatalo
lue lisää www.salise.fi
SAVIKUNTO RYHMÄT 2022 – 2023
Ma klo 11.00–11.30 Allasjumppa
(vuoro 10.30–12.00)
Ti klo 12.00–13.00 Veteraanit kuntosali
Ti klo 17.15–18.00 Spinning
Ke klo 14.00–15.00 MyOver40
Ke klo 17.00–17.45 Toiminnallinen harjoitus
Ke klo 12.00–13.00 Ohjattu kuntosali
joka toinen keskiviikko
To klo 11.00–12.00 Kehonhallinta
To klo 16.30–17.30 Selkävoitto
HUOM! Ryhmiin ei ennakkoilmoittautumista
Puh. 040-8014840 toimisto@savikunto.fi
UUSI KUNTOSALIMAKSU KÄYTTÖÖN
Tekninen lautakunta päätti ottaa käyttöön
1.11.2022 alkaen kuntosalin opiskelijahinnan,
joka on 66 €/4 kk (sis. alv.). Opiskelijakortti on
esitettävä oston yhteydessä.
Liikuntatalon avaimen panttimaksu muuttui
15 euroksi. Avaimia saa kunnantalolta.

UIMAHALLIN YLEISÖVUOROT
Ma klo 15.00–19.00
Ti klo 06.00–09.00
Ke klo 15.00–20.00
To klo 06.00–09.00
Pe klo 15.00–19.00
La 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 1½ h 100 €
Lapset alle 5v. ilmaiseksi.
Alle kouluikäiset vanhempien valvonnassa.
Lisätiedot ja varaukset uimahallin
aukioloaikoina p. 044 7728101 tai
fysioterapia@toimintakeskus-suvanto.fi
Allasryhmät:
johanna.vasara@toimintakeskus-suvanto.fi
Vauvauinti, koulujen varaukset ja uimakoulut:
paula.hirvi@toimintakeskus-suvanto.fi
TOIMINTAKESKUS SUVANTO
Palveluasuntoja vapaana, ota yhteyttä.
Tule meille töihin!
Kysy lisää! puh. 040 352 8993
TUTUSTU ETELÄ-KARJALAN
HARRASTEKALENTERIIN
Etelä-Karjalassa siirrytään harrastekalenterin
käyttöön tänä syksynä.
Jatkossa harrastuksen järjestäjät voivat
ilmoittaa omat ryhmänsä palveluun huolimatta siitä, liittyykö harrastus liikuntaan,
kädentaitoihin, kulttuuriin tai vaikka mopojen
rassaamiseen.

Kunnantalo on avoinna
arkisin klo 9–15
Kirkkotie 6

Näin erilaisista harrastuksista kiinnostuneiden on helpompi etsiä tietoa ryhmistä, kun
ne löytyvät kootusti samasta paikasta.

puh. 040 158 6542

Ilmoita oma harrastuspiirisi/kerhosi/ryhmäsi
tänne: harrastukset.ekarjala.fi

VAPAA-AIKA
LAAVUJEN YÖ
Savitaipaleen Urheilijoiden luistelujaoston
järjestämää ulkoilmatapahtumaa, Laavujen
yötä, vietetään lauantaina 15.10. klo 18-22.
Parkkipaikoilla on opasteet ja pari henkilöä
tulta ja tunnelmaa luomassa. Ota mukaasi
eväät, taskulamppu ja retkeilyyn sopiva
vaatetus.

LOTJASATAMA, Kärnäkoski
Partakosken Kyläyhdistyksen ylläpitämä
laavu.
Paikoitus Partakoskentie 872, siitä 250 m
helppokulkuista polkua laavulle. MLL Savitaipale järjestää ohjelmaa lapsille. Taskulamput
mukaan ja mahaan tilaa vaahtokarkeille.
Tiedustelut Pekka Saalasti p. 0400 151721
MYYRÄNVUORI, Heituinlahti
Myyräntie 180. Kylätieltä n. 200m
kävelymatkan päässä. Tämä laavu sopii hyvin
yöpymiseen.
Tiedustelut Tapani Myyrä p. 0400142083
SÄÄNJÄRVEN RETKIPOLUN LAAVU,
Valkjärven rannalla. Säänjärventie 401.
Kahvitarjoilu.
Tiedustelut Erja Ruohio p. 0440 220725
TAKOMÄEN LOUHIMO
Laksiaisten Erämiesten laavu jylhissä louhimomaisemissa. Takomäentie 135. Laavu on
autotien varressa.
Tiedustelut Paavo Lapatto p. 050 3227988
HUUHKAINVUOREN LAAVU, Heituinlahti
Susivuorentie 190 opaskyltti, josta metsäautotietä n. 1km. Paikalla kaukoputki tähtien
tarkkailuun.
Tiedustelut Jaakko Hannola p. 040 5854327
ROVASTINOJA, Kivikautinen asumus
Yleisessä käytössä oleva kota, jossa mahtuu
myös yöpymään. Kammarlahdentie 160,
opastus parkkipaikalle. Kävelyä parkkipaikalta
n. 1 km. Lettutarjoilu sekä ripaus mystiikkaa.
Tiedustelut Mirjami Jurvanen p. 040 5636217
SAUNASAARENTIEN LAAVU
Kaulio-Lennuksen Metsästysyhdistyksen uusi
laavu. Autotien päässä, Saunasaarentie 29.
Paikalla Seppo Vuokko, kysy ja keskustele
Suomen luonnosta!
Tiedustelut Toni Vainikka p. 040 5752293

OLKKOLAN KARTANON LAAVU JA KOTA
Olkkolan kartanon pihalla, Kuolimon rannalla.
Olkkolantie 2. Myytävänä makkaraa ja juomia.
Tiedustelut Jarmo Peltonen p. 050 9190071
VÄLIJOEN KORONALAAVU
Korpelantie/Jäkäläntien risteyksestä 300 m
Lemin suuntaan.
Uusi laavu!
Tiedustelut Maija Mehto p. 050 5343211
Tervetuloa tulille!
Osallistuminen omalla vastuulla. Osallistu vain
terveenä.
Yhteistyötahot:
Yhteistyötahot: Savitaipaleen kunta,
Partakosken kyläyhdistys, Tapani Myyrä,
Laksiaisten Erämiehet, Saimaan Palju, Olkkolan
Kartano, Sytyke ry, Maija Mehto/Wildventure,
Oiva Suni, Marko Liukkonen ja Kari Jukkara,
Lennuksen Metsästysyhdistys ry

TAPAHTUMAKALENTERI
LOKAKUU
Ke 12.10.
To 13.10.
To 13.10.
La 15.10.
Su 16.10.
Ma 17.10.
Ma 17.10.
La 22.10.

La 22.10.
Su 23.10.
Su 23.10.

Klo 17-18 hyvinvointiviikon ohjelmaa: kaikille avoin rappustreeni Hakamäen kuntoiluja kulttuuriportailla, Paimensaarentie 10.
Klo 17 hyvinvointiviikon ohjelmaa: kaikille avoin Cooperin testi, Jonni Myyräntie 1.
Lämmittely klo 17 ja testi klo 17.30.
Klo 10-14 Digiohjaaja Petri Kukko opastaa kirjastossa kännykän, tabletin, läppärin ym.
käytössä ja ongelmissa. Varaa aika kirjastosta, p. 040 7131 886. Maksuton.
Klo 18-22 Laavujen yö – mukana 10 laavua ympäri kuntaa. Järj. StU:n luistelujaosto.
Klo 15 Suuret klassikot soolokitaralla – Tommi Paldaniuksen konsertti auditoriossa.
Liput 10 €. Lapin Kesä, Finlandia, Myrskyluodon Maija, Bohemian Rhapsody ym.
Klo 17–18.30 hyvinvointiviikon ohjelmaa: kaikille avoin pyöräretki. Lähtö Liikuntatalo.
Klo 14.30–15.30 lähetysiltapäivät seurakuntakodilla. Seur. 31.10, 14. ja 28.11.
Klo 15.00 Koulukeskuksen auditoriossa Pressan Katin konsertti, mukana myös
jättipanda, saippuakuplat, savurenkaita ja lopuksi tietysti ilmapallohahmot kaikille!
Klo 14.30 alkaen aulassa myös suuri pomppulinna, joka on käytössä myös vartin konsertin jälkeen! Koko perhe syyslomalle vauhdikkaan musiikin ja menon siivittämänä!
Liput 6 € kaikilta. Järj. Kulttuuritoimisto, p. 040 5001853.
Klo 19–24 Heituinlahden NS talon tansseja tahdittaa Sami Rosholm&Casanova.
Klo 14 kirjastossa musiikkia syyspäivän iloksi. muusikko Valto Savolainen laulaa ja
laulattaa yhteislauluja. Tule kuulolle ja laulamaan kahvikupposen ääreen! Vapaa pääsy,
kahvimaksu.
Savitaipaleen kirkkokuoron 100-vuotisjuhla: Klo 10 Juhlamessu kirkossa, klo 12 kahvit
ja ansiomerkkien jako seurakuntakodilla ja klo 18 Kirkkokuoron juhlakonsertti kirkossa.
Kuoroa johtaa kanttori Aino Juntunen ja muita edellisiä kanttoreita. Vapaa pääsy

MARRASKUU
4.-6.11.

Ke 2.11.
La 5.11.
La 5.11.
Ke 9.11.
To 10.11.
Viikko 46

Ti 15.11.
La 19.11.
To 24.11.

Europaeus- näytelmä DANIEL Savitaipaleen koulukeskuksen auditoriossa. Käsikirjoitus
ja ohjaus: Ismo Tuhkalainen. Nimiosassa: Juho Markku Näytökset: Pe 4.11. klo 18, la
5.11. klo 14 ja su 6.11. klo 13 ja 16. Liput 5 €, alle 16 v. ilmaiseksi. Ikäsuositus yli 7v.
Kesto väliaikoineen n. 1,5 h. Paikkoja 95/näytös - varmista paikkasi ennakkovarauksella
ma 24.10. alkaen klo 16–21, puh. 044 270 3238 (soitto, tekstari tai Whatsapp).
Mainitse näytös, johon varaat paikat. Lipputulot luovutetaan SPR:n Savitaipaleen osastolle, Savitaipaleelle muuttaneiden ukrainalaisperheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen.
Klo 18 Ajankohtaista Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen valmisteluvaiheesta. Valtuutetut
Leena Byckling ja Jouko Saramies alustavat aiheesta ja vastaavat kysymyksiin.
Kahvitarjoilu. Järj. HVA:n Pienten kuntien puolesta ja sos.dem valtuustoryhmät.
Klo 18 Vainajien muistoilta kirkossa. Kynttilät syttyvät vuoden aikana poisnukkuneille.
Klo 19-24 Heituinlahden NS talon tansseja tahdittaa Kari Hirvonen&Onnentähti.
Klo 17 Kaikille avoin lukupiiri kirjastossa. Keskustelun pohjana kirja Heikkilä: Vapaus
valita kohtalonsa.
Klo 10-14 Digiohjaaja Petri Kukko opastaa kirjastossa kännykän, tabletin, läppärin ym.
käytössä ja ongelmissa. Varaa aika kirjastosta, p. 040 7131 886. Maksuton.
Metkat-lastenkulttuuriviikko: ke 16.11. Kulttuuritoimen tarjoamat koululaiskonsertit
eskarit-8 lk ja Raatikon tanssityöpajat 17.–18.11, Heituinlahden eskarit, 1-4 lk ja kk 1-2
lk. Konsertissa 16.11.esiintyvät:Susanna Lukkarinen ja Maija Sariola, jotka ovat tuttuja
lauluyhtye Club For Fiven laulajina. Tiedustelut kulttuuritoimisto.
Klo 17.30 Koko perheen jouluaskarteluilta seurakuntakodissa.
Klo 19–24 Heituinlahden NS talon tansseja tahdittaa Nina Åkerman&ManTra.
Klo10 Vanhusten adventtihartaus.

TAPAHTUMAKALENTERI
K-POSTI OY. JULKINEN TIEDOTE: jaetaan jokaiseen Savitaipaleen talouteen.
Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. p. 040 158 6542
MARRASKUU
La 26.11.

Sammakon joulutarina, Teatteri Kareluksen näytelmä kirjastossa/aika vielä avoin
(miten lukusalin remontti edistyy) Järj. Kulttuuritoimisto.
La 26.11. Klo 10–13 Adventtimyyjäiset Seurakuntakodilla. Joulupuuroa, joulukahvit, leivonnaisia,
käsitöitä, kortteja sekä arpajaiset. Adventtimyyjäisten rääppiäiset ja kirkkokahvit
su 27.11. messun jälkeen Seurakuntakodilla
Su 27.11. Klo 13 Kauneimmat joululaulut ja lähetysmyyjäiset Pettilän kyläkeskuksessa.
Ke 30.11. Klo 18.00 Europaeus on ice –musiikkinäytelmä, koulukeskuksen oppilaiden satumainen
esitys jäähallissa. Liput: 13 €; alle 12 v. 6 €. Lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.
JOULUKUU
To 1.12.
Pe 2.12.
To 1.12.
La 3.12.
La 3.12.
Su 4.12.
Ti 6.12.
Ke 7.12.
Ke 7.12.
Pe 9.12.
Su 11.12.
Ma 12.12.
La 17.12.
Su 18.12.

Klo 11.30 ja klo 18 Europaeus on ice –musiikkinäytelmä, koulukeskuksen oppilaiden
satumainen esitys jäähallissa. Liput: 13 €; alle 12 v. 6 €. Lipunmyynnistä tiedotetaan
myöhemmin.
Klo 10 Europaeus on ice-musiikkinäytelmä jäähallissa.
Klo 10–14 Digiohjaaja Petri Kukko opastaa kirjastossa kännykän, tabletin, läppärin ym.
käytössä ja ongelmissa. Varaa aika kirjastosta, p. 040 7131 886. Maksuton.
Klo 9–14 Joulunavausmarkkinat torilla; kuudesluokkalaisten myyjäiset ja leijonamarkkinat. Järjestää Europaeuksen koulun 6-luokka, leijonat ja kunta. Markkinatuotto
luovutetaan suoraan 6-luokkalaisten retkikassaan.
Klo 19–24 Heituinlahden NS talon tansseja tahdittaa Jarkko Yli-Sikkilä ja Piritta Niemenmaa&Soiva Orkesteri
Klo 14 Itsenäisyys&joulujuhla Pettilän kyläkeskuksessa, Kuivasensaarentie 1196.
Veskansa ry, p. 0500 753 229
Klo 12 Itsenäisyysjuhla auditoriossa. Kahvitarjoilu. Musiikkia (nuoret muusikot,
Adoramus-lauluyhtye), lausuntaa (Ritva&Anne), Savitaipaleen C&T-palkinnot. Sotaveteraanit ry:n historiateoksen julkistaminen.
Klo 17 Kaikille avoin lukupiiri kirjastossa. Keskustelun pohjana kirja Salminen: Katrina.
Klo 18 Lasten joulujuhla ja joululaulelot kirkossa.
Klo 18 Joulukonsertti kirkossa: Tommi Soidinmäki. Liput 25 €, puh. 045 655 4511
Klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa.
Klo 18 kirkossa Joulutarina: Eija Ahvo, kertoja; Tuula Hällström, piano ja Juho Punkeri,
laulu. Perinteisten joululaulujen, tunnelmallisten runojen ja 3:n taiteilijan erilainen
joulukonsertti, mm. Sibelius, Madetoja, Merikanto, Kaski, Kuusisto ym.
Klo 19–24 Heituinlahden NS talon tansseja tahdittaa Maria Tyyster.
Klo 18 Lauluyhtye Virtuoson konsertti kirkossa.

NÄYTTELYT
Kirjastossa: (Keskustie 2) (avoinna ma-ke ja pe klo 12–19, to klo 9–16, pe klo 12–18/1.9. alk 12–19)
3.–28.10.
Hillevi Karhun kädentaitoja lasitöistä tekstiileihin
1.–28.11.
Kaisa Martinin maalauksia
Joulukuu:
Tuo jouaiheisa töitä kirjaston joulunäyttelyyn! Ota yhteys Helenaan, 040 5001853.
9.–31.1.2023 Erja Levikarin taidenäyttely "Tuoksut vanamon ja varjot veen", luontoaiheisia maalauksia, koruja ym. teeman ympäriltä.
Helmikuu:
Anne Vertasen valokuvia
Toukokuu:
Europaeuksen koulun kuvataideryhmien töitä.

Käsityöasemalla: (Kievarintie 1)
5.9.–27.10. Taru Järvimiehen käsitöitä –Tarulla käsillä työt
31.10.–12.12. Rekipeitot
9.1.–2.3.2023 Erja Ruohion näyttely, 6.3.–27.4. Mitäs tuli tehtyä.

Ilmoita tapahtumasi kalenteriin: helena.hjerppe@savitaipale.fi tai https://tapahtumat.ekarjala.fi/

