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Rantasalmen 925 neliökilometrin pinta-alasta vesistöjä on 40 prosenttia. Tämän huomaa paitsi kartoista, myös mm. Suomen kauneimmaksi reitiksi vuonna
1997 valitulla Yöveden maitotiellä, jolta näkyy peltojen ja metsien lomasta vähän väliä kaunista järvimaisemaa. Tähän sen ikuisti Pia Saastamoinen.
370 neliökilometrin vesipinnalta löytyvät hyvät olosuhteet myös vesilinnustolle. Mira Markkanen-Vänttinen kuvasi lokkiyhdyskuntaa Tammenlahdessa 22.5.

RANTASALMEN KUNNANVIRASTO

palvelee rajoitetusti vuosilomien vuoksi 9.-27.7.2018
• Yhteispalvelupiste
ja hallinnon palvelut suljettu.
• Kirjasto on avoinna
oman aikataulunsa mukaisesti.
Seuraavat palvelut on tavoitettavissa
- rakennusvalvonta puh. 040 733 5670
- lomitustoiminta
puh. 040 561 5209
RANTASALMEN KUNTA TOIVOTTAA HYVÄÄ KESÄÄ!

* Matkailun INFO-piste
palvelee toimintatalo Oskarissa.
ESSOTE tuottaa tarvittavat
sosiaalitoimen palvelut.
Terveystalo Oy tuottaa
tarvittavat terveyspalvelut.
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
tuottaa tarvittavat tekniset palvelut.

Rantasalmen kunnan
matkailuneuvonta
Toimintatalo Oskari
Ohitustie 7
58900 Rantasalmi
travel.info@rantasalmi.fi
040-574 5754
Avoinna
7.5. – 1.6. ma – pe klo 9.00 – 16.00
4.6. – 12.8. ma – su klo 11.00 – 18.00
13.8. – 28.9. ma – pe klo 9.00 – 16.00
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Rantasalmi
- pieni kylä, suuri sydän
Jälleen saamme nauttia valon ja
lämmön lisääntymisestä. Sitähän
olemme odottaneet koko talven
ja kevään. Valo saa meidät virkistymään, heräämään ja liikkeelle
ulos sisätiloista. Matkailusesonki
käynnistyy ja kuntakeskus vilkastuu. Väen lisääntyminen näkyy
kaikkialla.

Kulunut vuosi on kunnan hallinnossa mennyt nopeasti. Uusi
valtuusto aloitti toimintansa viime kesänä. Myös uuden strategian
käynnistäminen aloitettiin välittömästi. Tulevaisuudessa kunnan
tehtävät tulevat entistä enemmän
painottumaan hyvinvoinnin ja

elinvoiman lisäämiseen. Strategiatyö on tätä kirjoitettaessa
vielä hieman kesken, mutta valmisteilla olevassa strategiassa on
määriteltynä mitä hyvinvointi ja
elinvoima ovat Rantasalmella.
Siinä todetaan muun muassa, että
hyvinvoiva kuntalainen on onnellinen ja tyytyväinen elämäänsä
fyysisesti ja henkisesti. Toimivat

ja saavutettavat palvelut mahdollistavat sujuvan arjen puhtaassa ja
turvallisessa ympäristössä. Kuntalaisella on ympärillään huomioonottava yhteisö, jonka toimintaan hän osallistuu mielellään.
Strategiassa painottuvat myös
luontomahdollisuuksien hyödyntäminen ja matkailu. Luontoon
liittyvä matkailu sekä matkailu
yleisemminkin tuleekin olemaan
yksi merkittävä osa Rantasalmen
elinkeinorakenteessa.

Rantasalmelaiset koululaiset
halusivat olla mukana miettimässä Rantasalmen kuntaa kuvaavaa
slogania. Heidän ehdotuksensa
saikin päättäjiltä laajan hyväksynnän. Sitä me juuri olemme! Rantasalmi – pieni kylä suuri sydän!
Nauttikaa kesästä ja
sen kaikista mahdollisuuksista!

Kristiina Järvenpää
kunnanjohtaja

Rantasalmi Travel

Valmis matkaehdotus vain yhdellä soitolla!

Oletko järjestämässä kesäreissua?
Ota yhteyttä - me autamme!

l Suunnittelemme mielenkiintoisen ryhmämatkan
Saimaan seudulla päiväksi tai pariksi
l Ehdotamme mukavaa tekemistä
l Etsimme mieluisan
majoituskohteen
Teemme koko
matkasta tarjouksen
budjettinne
huomioon ottaen

RantasalmiTravel

Palvelemme sähköisesti
joka päivä klo 10-20
Puhelin 050 594 5834,
050 4310525
info@rantasalmitravel.com
www.rantasalmitravel.com

VisitSaimaa
Rantasalmi Travel
Network services

Rantasalmen Matkailu ry

Monta mainiota mahdollisuutta
Matkailijan valinta - 14 vuotta - eikä suotta!

KESÄ-RANTASALMI 2018

Kirjasto ja
kunnan neuvonta
4.6. – 31.8.
ma–ti sekä to–pe 9–17, ke 9–19

LEIKKAA TALTEEN

Kirjastossa langaton netti, kopiointi,
poistomyynti, ompelukone ja etätyöhuone.
E-lehtinä luettavissa sanomalehdet
kautta maan sekä iltapäivälehdet.
Kokeile frisbeegolfia tai kahvakuulaa
– lainaa välineet!
Poistokirjamyynti koko kesän!
Kotiseutuyhdistyksen kahviautomaatti
lukusalissa: kahvi / kaakao / tee 1 €.

Kirjastoauto Jasso Toenperä
lomalla 2. – 29.7.

Kirjastoauto mukana kesänavajaisissa 9.6.
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Kirjastossa lauletaan
kesäiltoina!
Ma
To
Ma
To
La
Ma
To

4.6. yhteislauluja 17–18.30
28.6. kesäkaraoke 17–21
2.7. yhteislauluja 17–18.30
19.7. heinäkaraoke 17–21
4.8. markkinakaraoke 10–14
13.8. yhteislauluja 17–18.30
23.8. elokaraoke 17–21

Ke 1.8. klo 18–20
Freja Ulvestad Kärki Norjasta
kertoo kirjastaan Ei kenenkään sukua.
Musiikkia ja tarjoilua.

Palvelemme: ma-pe klo 9-17 ja la 9-13
* Palvelupiste myös Järvisydämessä

Kylätie 21, 58900 Rantasalmi puh. 0400 338 884

SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO
RANTASALMELLA

www.facebook.com/Toenpera

Tiedustelut 040 161 5017
kirjasto@rantasalmi.fi

RANTASALMEN MUSEO
Avoinna 9.6.-12.8.2018 ti-su klo 11-17
Museon puh. 040 827 1075
Toiminnasta ja opastuksesta vastaa
Rantasalmen 4H-yhdistys, puh.045 151 4084
TERVETULOA KÄYMÄÄN !

KESÄTIEDOTE 2018
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Uusia
tuulia ja
tuttuja
tapahtumia

Yksikönjohtaja
Mikaela Westergård
Vastaava lääkäri Mikael Ripatti
Hammaslääkäri Heli Karvanen
Toimipaikanpäällikkö Ulla Jauhanen
Palveluohjaaja Anne Tarkiainen
Toimistosihteeri Raili Tanninen
Toimistosihteeri Hilppa Kokkonen

lauantaina 4.8.2018 klo 9 – 15
Rantasalmen koulukeskuksen pihapiirissä
Julkistetaan: Pekka ja Manta 2018 ja Vuoden yksinyrittäjä
– Ohjelmaa lapsille
Rinssi-Everstissä: Pe 3.8. klo 19.00 Lipposjazz
Ihmekvintetti, Pepe Willberg
Liput 5,00 €
La 4.8. klo 11-15.00 Lipposbuffet Hinta 16,00 €
klo 22.00-01.30 Lippostanssit
Tähtisolisti Matti Esko
Liput 10,00 €
Rantasalmen kunta / kulttuuritoimi

Rantasalmen seurakunnan kesä
Kirkko avoinna päivittäin 11.6.-12.8. klo 11-18
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 (ei 24.6.)
Su 17.6. klo 10 konfirmaatiomessu kirkossa, ryhmä 1
Pe 22.6. klo 18 juhannuksen lipunnosto Kuus-Hukkalassa
Pe 22.6. klo 20 kokkojuhla Myllyrannassa, srk ja Etelä-Savon
Kansanlähetys
La 23.6. klo 10 messu kirkossa, saarna Leo Louhivaara, kahvit ja
lähetystilaisuus, srk ja Kansanlähetys
Su 24.6. klo 10 ei jumalanpalvelusta kirkossa
Pe 29.6. - su 1.7. peliyö goes Kaarnetsaari
Ma 2.7.- to 5.7. purjehdusleiri Kaarnetsaaressa
Su 8.7. klo 10 hoivalaitosten kirkkopyhä, kahvit
Ma 9.7. kehitysvammaisten, ti 10.7. mielenterveyskuntoutujien,
Ke 11.7. eläkeläisten, to 12.7. omaishoitajien leiripäivät Kirkkorinteellä
Su 15.7. klo 10 kesävieraiden kirkkopyhä, saarna Marita
Tynkkynen, liturgi Jukka Kuparinen, musiikki Heikki Tynkkynen,
Maija Tynkkynen, kesäkuoro, kahvit
Su 15.7. n. klo 12 kulttuurikävely hautausmaalle. Startti kirkosta
messun ja kahvien jälkeen, Rantasalmen kotiseutuyhdistys ja srk
Ke 18.7. klo 14 Veisuuta ja hengellisiä toivelauluja –seurat
Kirkkorinteellä, teatteri Fennica ja srk, kahvit
Su 22.7. klo 19 Kesäkonsertti kirkossa Anu Hälvä ja Jouni Somero,
vapaa pääsy, ohjelma 10 e
La 28.7. klo 13 konfirmaatiomessu kirkossa, ryhmä 2
Su 29.7. klo 10 messu kirkossa, saarna nimikkolähetti Saksasta,
kahvit
Su 29.7. klo 13 Kansanlaulukirkko Osikonmäen näkötornilla,
srk ja kyläyhdistys, luontokirkko
La 4.8. klo 9 alkaen seurakunnan kahviteltta Lipposmarkkinoilla
Su 5.8. klo 10 Lippospyhä kirkossa
Ke 15.8. klo 18 yrittäjien kesäilta
To 23.8. päihdekuntoutujien leiripäivä Kirkkorinteellä
savonlinnanseurakunta.fi/rantasalmen-kappeliseurakunta

RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNTA¤

Heinäkuun alussa kotiseutuyhdistys järjestää päiväretken 4.7.
Linnansaaren kansallispuistoon.
Blue Lake Cruisesin laiva m/s
Katrilli lähtee Mustalahden satamasta. Perillä Linnansaaressa
ollaan pari tuntia. Matkan hinta
on 25 euroa ja se sisältää Rantasalmen Retkeilijöiden tarjoamat
pullat ja nokipannukahvit. Mukaan mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sunnuntaina 15.7. kotiseutuyhdistys johdattaa kanssakulkijat
kulttuurikävelylle hautausmaalle. Kirkkotorilta lähtevän kävelyn aikana tutustutaan muun
muassa hautausmaan vanhojen
muistomerkkien tarinoihin ja
Rantasalmen kirkon historiaan.
Kulttuurikävely pohjautuu Menna
Mannerkorven kirjoittamiin teksteihin, ja se järjestetään yhteistyössä Rantasalmen kappeliseurakunnan kanssa.

Heinäkuun lopulla, pe 27.7.,
museon pihalla soi yhteislaulu.
Perinteistä yhteislauluiltaa säestää Vili Pekkarinen ja laulamassa
mukana ovat myös Rantasalmen
Aikamiehet.

Syksymmällä on luvassa tervankeittonäytös Osikonmäen näkötornilla. Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä Osikonmäen kyläyhdistyksen kanssa. Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Uudet jäsenet ja ideat ovat tervetulleita kotiseutuyhdistyksen
toimintaan! Yhdistystä voi tukea
myös nauttimalla Rantasalmen
kirjastossa kahvia, teetä tai kaakaota juoma-automaatista.

050 430 2406
040 720 0622
040 561 1648
044 417 2652
040 161 5015

TERVEYSPALVELUT
Rantasalmen terveysasema, Ilveksentie 11, 58900 Rantasalmi
Palveluesimies

Rantasalmen kotiseutuyhdistys
järjestää tänä kesänä useita tilaisuuksia yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Rantasalmen Yrittäjät

puh. 0440 651 395

Vuokko Sinisalo
040 660 9944
Vastaanotto
015 527 7148
Aukioloaika ma- to klo 7.30-15.30, pe 7.30-14
Ajanvaraus/puhelinpalvelu
ma-to 8-15, pe 8-14
015 527 7148
Hammashoitola
015 527 7151
ajanvaraus arkisin klo 8-9
Hammashoito kiinni 9.7. - 29.7.2018

Kotihoito, Kylätie 46 58900 Rantasalmi
Kotihoito 24h/vrk
Kotisairaanhoito
Palveluesimies

040 561 1647
044 417 2616

Anne Hirn
044 417 2601
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
044 417 2665
Lastenneuvola
044 417 2666
Diabetesneuvola
044 417 2667
Mielenterveysvastaanotto 044 417 2686
044 417 2685
Päihdetyöntekijä
040 161 5039
Remmitupa kiinni 9.7. - 5.8.2018
Vuodeosasto
044 417 2600
Fysioterapia
044 417 2677
Kouluterveydenhuolto
044 417 2612

Työterveyshuolto

030 6000

VANHUSPALVELUT
Palvelukeskus Mäntylä, Lipposenpolku 2
Palvelukoti Kuusela, Kylätie 24 a

040 196 5658
040 826 3220

KEHITYSVAMMAHUOLTO
Harjurinne, Hirventie 34 Palvelutalo
Päivätoiminta

040 170 3112
040 840 3726

PERHEPALVELUT
Perhekeskus Kehrä
Oravantie 4
58900 Rantasalmi
Koulupsykologi, perheterapeutti
Jonna Ahlfors-Boman 050 4370 655
jonna.ahlfors-boman@tietotaitogroup.fi
Lastensuojelun perhetyöntekijä
Neuvolan perhetyöntekijä
Perheneuvola kiinni 1.7. - 12.8.2018

040 705 6194
040 642 8259

RANTASALMEN SOSIAALITOIMISTO
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi
Palvelee ajanvarauksella
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
Miia Koponen
040 738 0757
Mari Laiho
044 351 2660
Hanna Puikkonen 044 351 2490
koulun sosiaalityö
VAMMAISPALVELUT

Terttu Laitinen

040 709 4285

LASTENVALVOJA

Minna Laitinen

040 129 4544

KUNTOUTTAVATYÖTOIMINTA Kaija Blomberg 040 359 7994
PALVELUSIHTEERI

Irma Laitiainen

040 161 5013

EDUNVALVOJA

Markku Karvonen 050 536 1399
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LIIKUNTATOIMINTAA KESÄLLÄ 2018
URHEILUKERHOT

URHEILUKESKUS

Urheilukentän suorituspaikat ovat kuntoilijoiden ja harrastajien vapaassa käytössä.
Urheilukentän varatuista käyttöajoista on ilmoitus kentän ilmoitustaululla. Peli, kilpailut ja
ryhmien varaukset on ilmoitettava viikkoa aikaisemmin urheilukentän toimistoon.
Urheilukentän huoltorakennuksen puku ja pesutilat avoinna: ma – su klo 8 – 21.00
Urheilukentän eteläisessä päässä on ulkokuntoiluvälineet jotka ovat
vapaassa käytössä kuntoilijoille ja harrastusryhmille.
Urheilukenttä avautuu käyttäjille kun pinnoitusurakka on valmis.
Tarkka valmistumistieto löytyy kesäkuussa kunnan nettisivulta.

Kerhoihin ilmoittautuminen alkamispäivänä ja kerhot ovat avoimia kaikille.
Kerhoista ei peritä osallistumismaksua.
Keskusurheilukenttä / yleisurheilukerho 7 – 15 v:
Torstaisin kello 15.00 – 16.30 keskusurheilukentällä, alkaen 28.6. ja päättyy 26.7.2018
Tuusmäen koulun kenttä / urheilukerho:
Keskiviikkoisin klo 15.00 - 16.30 Tuusmäen koulun kentällä,
alkaa ke 13.6 ja päättyy ke 11.7.2018.

KUNTOSALI

Myllyranta:
Myllyrannan ranta-alueella on frisbeegolfrata vapaassa käytössä. Radan aloituspiste on
Pekka Lipposen patsaalta. Aloituspisteestä löydät ratakartat, rataohjeet ja tuloskortin.
Ruutanaharju:
Ruutanaharjun maastossa on frisbeegolfrata vapaassa käytössä päivittäin klo 8 – 22. Rata
aloituspiste on Harjupirtin hiihtokeskuksessa jonne opastus Joroisten tieltä. Aloituspisteestä
löydät ratakartat, rataohjeet ja tuloskortin.
Lisää tietoa: http://www.rantasalmi.fi/palvelut-2/liikuntapalvelut/frisbeegolf/
Pelikiekkojen vuokraus: Rinssi-Eversti, Vesa Issakainen puh: 040 561 5259

Kuntosali toimii urheilukentän huoltorakennuksen päässä.
Kuntosalille on lunastettava kuntosalikortti, joko henkilökohtainen tai
kertakäyntikortti. Henkilökohtaisen kuntosalikortin voit lunastaa ja ostaa käyttöaikaa
Rantasalmen kirjastosta ma ja pe klo 9.00 - 17.00, ti, ke ja to klo 9.00 -19.00 ajalla.
Huom! Rantasalmen kirjastossa käy vain korttimaksu.
Kertakäyntikortin lunastus K- market Hummerista.
Palauta kertakäyntikortti kuntosalin eteisessä olevaan palautuslaatikkoon.
Kuntosalin käyttövuorot, ohjeet ja hinnat on nähtävissä kuntosalin eteisessä sekä
http://www.rantasalmi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/kuntosali/
• Kuntosali avoinna kaikkina päivinä kello 5 – 22.00

FRISBEEGOLF

UIMAKOULUT 2018
Rantauimakoulut:
Tuusmäki: 27 viikot
ma 2.7., ti 3.7., ke 4.7., to 5.7., pe 6.7.2018 alkaen klo 10.00,
ilmoittautuminen Hakojärven Markku Vihavaisen rannassa.

YLEISURHEILUA

Yleisurheilukilpailut:
Parkumäen kenttä: 25.6 / 2.7
Keskusurheilukentällä: 9.7. / 16.7
Tuusmäen kenttä 31.7. / 6.8
Hippo Yl. –kisat 23.7.2018
Kilpailut alkavat klo 18.00
http://rantasalmenurheilijat.sporttisaitti.com/

Tiemassaari: 28-29 viikot
ma 9.7.,.ke 11.7., pe 13.7., ti 17.7., to 19.7.2018 alkaen klo. 10.00, ilmoittautuminen
Rykiniemen uimarannalla. Opastus uimakoulupaikalle Tiemassaaren vanhalta kaupalta.

Yleisurheilun RU:n / kunnanmestaruuskilpailut ja kentän
avajaiskisat (tarkemmat tiedot Rantasalmen Lehdessä)

PESÄPALLO

Ruutananharjun areena on pesäpallon ja jalkapallon käytössä.
Vakiovuoroista hakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon.
Pesäpallokerho ma ja ke 20 - 24 viikoilla. Koulukeskuksen pesäpallokenttä
0–3 lk klo 14.15 – 15.15 ja Ruutanaharjun areenalla 4-7 lk klo 15.30 - 16.30.

Rantasalmi: 28-29 viikot
ti 10.7., to 12.7., ma 16.7., ke 18.7., pe 20.7.2018 alkaen klo. 10.00, ilmoittautuminen
Raudanveden uimarannalla (avantouintipaikan rannassa).
Parkumäki: 30 viikot
ma 23.7., ti 24.7., ke 25.7., to 26.7. ja pe 27.7.2018 alkaen klo. 10.00, ilmoittautuminen
Ukonniemen rannalla. Opastus uimakoulupaikalle on Parkumäen tieltä.
Uimakoulu kestää päivittäin kello 10.00 - 12.00. Varaa mukaan uimapuku ja pyyhe, sekä
sään mukainen varustus, muista hattu! Lisäksi myös vähän evästä tai ainakin juotavaa.
Rantauimakouluista ei peritä osallistumismaksu. Tarkemmat ohjeet uimakouluista
Rantasalmen Lehdessä / uimakoulupaikalla. Otetaan mukaan myös kesärantasalmelaiset.

JALKAPALLO

UIMAHALLIKOULU:

Lisätietoja: Pia Issakainen, puheenjohtaja, puh: 050 565 9080
http://rantasalmenurheilijat.sporttisaitti.com/

Uimahallikoulu järjestetään Juvan vesiliikuntakeskus Sampolassa 30.7. - 3.8.2018.
Uimahallikoulun ohjelma muodostuu uimaopetuksesta ja merkkisuorituksista.
Uimahallikouluun otetaan mukaan 35 uimakoululaista ilmoittautumisjärjestyksessä.
Uimahallikoulu on tarkoitettu 5 – 14 vuotta täyttäneille.
Ilmoittautuminen sähköpostilla 29.6.2018 mennessä arto.tilaeus@jarvisaimaanpalvelut.fi.
Ilmoituslomake löytyy kunnan nettisivulta:
http://www.rantasalmi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/liikuntalomakkeet/
Halliuimakoulun osallistumismaksu on 15 € / osallistuja.
Ilmoittautuneille tarkemmat tiedot uimahallikoulusta lähetetään kirjeitse kotiin.

TENNIS

Tenniskenttä on Hotelli Rinssi-Everstin etupihalla.
Tennistä voi pelata myös koulukeskuksen hiekkatekonurmikentällä.
Varaukset suoritetaan kentän ilmoitustaululla olevaan varauskirjaan.
Vakiovuorohakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon.

SUUNNISTUS

Kiintorastiverkosto on kirkonkylän Ruutananharjun suunnistuskartalla ja
Porosalmen suunnistuskartalla. Suunnistuskartat voit noutaa liikuntatoimistosta tai
tulostaa itse nettisivulta osoitteesta:
http://www.rantasalmi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/liikunta-alueiden-kartat/

LENTOPALLO

KUNTORADAT

Ruutanaharjun kuntorata 7 km, Asikkalan kuntorata 2,1 km, Tuusmäen kuntorata 1,7 km,
Parkumäen kuntorata 1,7 km, Kolkontaipaleen kuntorata 2,2 km, Pirttiselän kuntorata ja
Tiemassaaren kuntorata 1.2 km. Lisää tietoa: www.rantasalmi.fi

Kirjasto ja kunnan neuvonta
palvelevat kesällä kunnantalolla.
Verkossa Lumme-kirjastojen ekirjoja voi lainata kellon ympäri.
Kirjojen ja lehtien lisäksi kirjasto lainaa elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia ja nuotteja sekä
kahvakuulia ja frisbeegolfkiekkoja. Ensimmäinen kirjastokortti
on maksuton, ja kortin voi uusia 2
eurolla. Henkilö- tai ajokortilla ei
enää lainata.

Kirjastossa on avoin langaton
verkko ja nettikoneita, joilla voi
myös lukea paikallis-, maakuntaja aikakauslehtiä. Neuvonnassa
voi lunastaa ja ladata kuntosalikortit, ostaa paikallisia julkaisuja
sekä tulostaa ja kopioida. Korjaustyöt onnistuvat kirjaston ompelukoneella, ja varattava tutkijahuone
soveltuu etätyöhön.
Poistokirjamyynti jatkuu koko
kesän. Kesäkassillinen luettavaa
maksaa 3,50 €, kirjat ja lehdet
0,20 €.

Karaokea kesäiltaan

Kirjastossa lauletaan yhteislauluja kerran kuussa maanantai-

Asikkala, (Junttilan uimaranta) Parkumäki (Ukonniemi uimaranta), Tuusmäki (Hakojärven
uimaranta)), Tammenlahti, Kirkonkylä (Myllyranta uimaranta ja Raudanveden uimaranta)
ja Tiemassaari (Rykinniemen uimaranta)

LIIKUNTAINFO

Kylien pienpelipaikat ja Kinnulanmäen rantakentät.

Kirjaston kesässä
karaokea

UIMARANNAT

http://www.rantasalmi.fi/palvelut/sivistystoimi/liikuntapalvelut/
Vastaava liikuntapaikkamestari: Arto Tilaeus 0400 152 391
Uimaopettaja / urheilukerhot: Riikka Hulkkonen 044 283 9732
Liikunta-alueet: Samuli Lankinen 040 187 8345, Jari Tolvanen 040 6700 103

sin 4.6., 2.7. ja 13.8. Karaoke soi
Mirka Pittmanin juontamana torstaisin 28.6., 19.7. ja 23.8. Yleisön
illan suosikki palkitaan elokuvalipuin. Karaokea myös Lipposmarkkinoiden aikaan lauantaina
4.8.

Ajanvietettä

Pleikkapelit ovat kesäkuussa
pelattavissa iltapäivisin. Kirjasto
valvoo PS4-pelien ikärajoja, joten
muista ottaa kirjastokortti mukaan.
Suomi–englanti -kielikahvila
kokoontuu kirjastolla 11.6. ja 25.6.
Keskiviikkona 1.8. Freja Ulvestad Kärki Norjasta kertoo
kirjastaan Ei kenenkään sukua:
tie suomenmaalaisesta suomalaiseksi. Teos matkaa aikaan, jolloin

Rantasalmen pitäjästä lähti väkeä
Värmlannin
suomalaismetsiin.
Kirjaillassa on myös musiikkia ja
tarjoilua.

lumme-kirjastot.fi/. Sivulla on
myös linkki yhteisiin e-aineistoihin eli e-kirjoihin ja verkossa
kuunneltaviin äänikirjoihin.

Muutokset mahdollisia! Seuraa
https://www.facebook.com/Toenpera/ tai varmista 040 357 2350.

Naapurissa
omatoimikirjasto

Kirjastoautoon
kylillä

Kirjastoauto Jasso Toenperä
ajaa reitillä kesä- ja elokuussa.
Tarkista pysäkit netissä www.
toenpera.fi tai ota reittiaikataulu
kirjastosta. Heinäkuun kirjastoauto on lomalla. Jasso osallistuu
myös Rantasalmen kesänavajaisiin lauantaina 9.6.

Toenperältä e-kirjoja

Toenperän kirjasto kuuluu
Lumme-kirjastoihin. Varaukset
muista Lumme-kirjastoista voi
jättää ja noutaa maksutta kirjastosta tai kirjastoautosta. Lummeaineistot verkossa https://www.

Toenperän kirjaston Rantasalmen kirjasto ja kunnan neuvonta
(Poikkitie 2) on 4.6. – 31.8. avoinna arkisin. Lauantaisin kirjasto on
suljettu. Lainat voi palauttaa myös
palautusluukkuun. Toenperän kirjastoista Juvan kirjasto palvelee
myös kesälauantaisin.
Kirjaston lukusalissa käytettävissä on Rantasalmen kotiseutuyhdistyksen kahviautomaatti (käteismaksu).
Joroisten omatoimikirjasto on
avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja pyhinä. Omatoimikirjaston ovet avautuvat Lummekirjastokortilla ja tunnusluvulla,
joten omatoimikirjastoa voivat
käyttää myös rantasalmelaiset.
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Kuviomarssia
tuhatpäiselle
yleisölle

Elämäntyöstä Nähtävyys
• Perhejuhlat ja ryhmävierailut
• Rantamökit ja -saunapalvelut
• Näköalakahvila ja näyttelyt
• Hirsituotteita vanhasta puusta;
laavut, saunat tuppilautaa ym.

www.porosalmi.net/hakoapaja
Rantamökit, juhlat ym. 0400-939 970
Myyntituotteet; 040-741 4584 / Esa

Avoinna YLEISÖLLE 1.-31.7. ja TILAUSRYHMILLE 1.5.-31.10.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen B-orkesteri osallistuu kesän aikana Hamina Tattoon
Junior Tattoo -tapahtumaan 28.–
29.7. Junior Tattoo tarjoaa nuorille
soittajillemme hienon mahdollisuuden esiintyä isolla areenalla
tuhansille ihmisille. Tapahtumassa on mukana orkestereita muun
muassa Raumalta, Lappeenrannasta, Laitilasta ja jopa Kiinasta
asti. Lisäksi esiintymässä on Haminan teinisirkus ja suuri kuoro.
Koko perheelle sopiva tapahtuma
on yleisölle ilmainen.
B-orkesteri esittää tapahtuman
pääkonsertissa sunnuntaina 29.7.
kolme omaa kuviomarssikappaletta ja kolme yhteiskappaletta. Orkesterimme pääsee esiintymään
yhdessä mm. Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunnan kanssa,
jonka riveissä soittaa tällä hetkellä
kolme Rantasalmelta tuttua soittajaa Anni Mokkila, Antti Tynkkynen ja Soila Takanen.
Haminassa esitettävien kappaleiden harjoittelu on alkanut jo viime syksynä kapellimestarimme
Marja Ikosen johdolla ja tänä keväänä ovat alkaneet myös kuviomarssiharjoitukset Tornado-salin
pihassa. Viimeiset harjoitukset
tapahtumaa varten ovat orkesterin kesäleirillä heinäkuun lopulla.
Junior Tattoon esiintymismatka
antaa soittajille varmasti uusia
hienoja kokemuksia ja intoa soittoharrastukseen. B-orkesterin kuviomarssia voi nähdä myös Rantasalmella Taiteiden illassa 31.8.

Lintukodon maalaispuutarha

-Vuoden 2017
Suomen Avoin puutarha

AVOINNA YLEISÖLLE
Su 1.7. klo 12.00-17.00
/ Avoimet puutarhat
Su 5.8. klo 12.00-15.00
/ Tuusmäen Kyläkirppis
Yksityisnäyttö / p. 040 8390 544, Miia
Osoite: Peltueentie 98 b, Tuusmäki

NUORISOTOIMI
TARJOAA KESÄTOIMINTAA
Kesäkerhoviikko 9-12-vuotiaille
4.-8.6.2018 toiminta-aika on päivittäin 9.00-14.00.
Soita Sissille tai Anhalle, jos haluatte osallistua toimintaan.
Pääsääntöisesti pelaamme ja touhuamme nuokkarilla ja
sen läheisyydessä, niin ulkona kuin sisälläkin.
Omat eväät mukaan, nuokkarilta löytyy kylmäsäilytystilat ja
lämmitysmahdollisuus. Lisätietoja Sissiltä ja Anhalta
Koko perheen Särkänniemi-retki 14.6.
Alle 11-vuotiaat lähtijät tarvitsevat oman huoltajan
matkaan mukaan.
Sitova ilmoittautuminen kirjastolle
puh. 040-357 2350 8.6. mennessä.
Hinta huvipuistorannekkeella
55€/40€ vain matka 15€ .
Maksut kerätään linja-autossa;
varaathan tasarahan kiitos.
Lähtö klo 7.00 koulun lastauspaikalta;
paluu noin klo 23.00.
Lisätietoja saa Sissiltä tai Anhalta

Kesänavajaiset 9.6.
Museo avaa ovensa kesäksi ja
samalla avautuu Riitta Heiskasen
koostama valokuvanäyttely Emil
Tolvasen valokuvista. Mantan
puodissa on talo täynnä tarjouksia
ja käsityöpajassa pääsee tekemään
oman koristeen Mantan puodin
kesäpuuhun. Myös Katin Unelmat
on avoinna kesänavajaispäivänä.
Toimintatalo Oskarissa on esillä Joroisten kuvataideyhdistyksen
kesänäyttely ja taiteilijat ovat itse
paikalla esittelemässä teoksiaan.

Kesäpäivä Illikassa maanantaina 18.6.
8-11-vuotiaille
Sitova ilmoittautuminen kirjastolle puh. 040-357 2350
6.6. mennessä. Hinta 20 € sisältää ruokailut, kyydit
nuokkari-Eräelämys, Eräelämys-nuokkari
Ohjelmassa: pihapelejä, yhteistä tekemistä, melomista,
soutamista, uintia ja sauna
Loiskisleiri Illikassa 19.-20.6
11-14-vuotiaille
Sitova ilmoittautuminen kirjastolle puh. 040-357 2350
6.6. mennessä. Hinta 30 € sisältää ruokailut, majoittumisen
ja kyydit nuokkari-Eräelämys, Eräelämys-nuokkari
Ohjelmassa: pihapelejä, yhteistä tekemistä, melomista,
soutamista, uintia ja sauna

Täältä tavoitat meidät:

Nuoriso- ohjaaja Ann-Helena Koivunoro ANHA
040 558 5288 ann-helena.koivunoro@rantasalmi.fi
Nuorisotilaohjaaja Silja Issakainen SISSI
040 833 6479 silja.issakainen@rantasalmi.fi
Etsivä nuorisotyö Tero Huvi
040 161 5037 tero.huvi@rantasalmi.fi

Matkailuneuvonnasta voi tulla
hakemaan tietoa kesäriennoista ja
Rajupusu Leader, Äijä Virtaa sekä
työelämäpalvelut ovat paikalla
esittelemässä toimintaansa.
Teatteri Fennica esittää kesän
aikana museon pihalla Kylässä–esityksen, siitä saadaan pieni
maistiainen kesänavaustapahtumassa. Myös teatteri Veeniksiltä
nähdään pieni pätkä syksyllä ensiiltansa saavasta näytelmästä.
Kanat saapuvat taas kesäksi
kotkottamaan museon pihalle ja
kesänavaustapahtumassa nähdään
myös Putkisalon lampaita ja Töppövillan islanninhevosia.
Kahvihampaan
kolotukseen
auttaa Marttojen kahvila ja Oskarin tiloissa toimiva vohvelikahvila. Kesäistä tunnelmaa luo haitarin soitto ja Oskarin pihalla oleva
jäätelökioski.
Rantasalmi Golf tulee esittelemään lajia ja houkuttelemaan
lisää harrastajia golfin pariin.
Rantasalmen kirjaston ja kirjoittajayhdistys Ernestin yhteisessä
Kulttuurikulmassa on tarjolla
muun muassa karaokea, yhteislaulua ja kirjojen poistomyyntiä.
Opastetulla
villiyrttikävelyllä
pääsee hortaharrastuksen makuun.
Piha-alueelta voi varata itselleen kirpputoripaikan maksutta,
varaukset Matkailuneuvonnasta:
travel.info@rantasalmi.fi p. 040574 5754.
Kesänavauksessa on monenlaista nähtävää ja koettavaa, tervetuloa mukaan!
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MUOVIPONTTONILAITURI
kansi 2,35 x 3 +
kävelysilta 1,2 x 3

Laiturit avaimet käteen periaatteella
Toimitukset koko Suomeen
Toimitusaika enintään 2 viikkoa

UIMAPORRAS
RST
4 askelta
taittuva

1720€

l
l

BETONIPONTTONILAITURIT
Hinnat alk.

420€

3890€

VENETELAKKA
8,4 m
ilman pitkiä
runkopuita
l
l

390€
MÖKKILAITURI
kansi 2,4 x 4+
kävelysilta 1,2 x 5

2690€

HUVILA-MASSIIVI
Hinnat alk.

Kuvien laiturit sisältävät lisävarusteita.

SAVORAK LAITURIT
Savorak Oy Schaumannintie 29, 57230 Savonlinna
Puh. 050 589 4840 • myynti@savorak.fi • www.savorak.fi

8890€

KELLUVA LAITURINÄYTTELY
TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ

POIJU 60L + VARSI

155€

Musikaalista iloa opiskeluun
ja eväitä jatko-opintoihin Rantasalmen lukiossa!

Eveliina Tikkanen, Jesse Kinnunen ja Inka Kuokkaniemi ovat saaneet musikaaleista hienoja kokemuksia, paljon oppia ja uusia ystäviä. Kuva Heikki Pola

KESÄ-RANTASALMI 2018
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Rantasalmen Valmakaupan kesätarjouksia
ItäMaito

Kekkilän puutarhamulta
40 L x 4 säkkiä
yhteishintaan

Mäntynestesaippua 5 L

Juustokakku
1,6kg

9

5

16

00
/4 sk

(norm 2,60€/sk)
(0,06€/L)

Meltex
suodatinkangas
10x5 (50m2 )

34

50

k
Par
tie

äen

um

Kylä
t

ie

464

ie

nt

äe
im

s
Su

Hirventie

Valmakauppa
Rantasalmen myymälä
Kylätie 6, 58900 Rantasalmi
Puh. 050 384 0743 / Teija
050 384 1270 / Harri
Palvelemme arkisin 9-16
kesä-heinäkuun (2.6.-28.7)
lauantaisin klo 10-14
www.itamaito.fi
Tarjoukset voimassa 30.6. tai siihen
saakka kuin tavaroita riittää.

Erilaisia musikaalikokemuksia

Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalla on ollut vilkas kevät. Joka vuosi valmistuu uusi musikaali ja tänä vuonna oli vuorossa
Hairspray. Sitä esitettiin huhtitoukokuussa yhteensä 14 kertaa
ja useimmat esityksistä oli loppuunmyyty. Broadway-musikaali
houkutti yleisöä paikalle aina Pirkanmaan musiikkiopistosta asti ja
yleisökommentit olivat ylistäviä.
- Hairspray tuli valituksi, koska
siinä kerrotaan nuorten tarinaa.
Musikaali on todella haastava
sekä laulullisesti että tanssillisesti. Laulut ovat moniäänisiä ja osa
näyttelijöistä tanssi sekä valkoisten että mustien jengeissä ja roolinvaihdot olivat nopeita, kertoo
musiikkiteatterivastaava Marja
Ikonen. Hän pyrkii valitsemaan
lukuvuosittaiset produktiot siten,
että nuoret saisivat mahdollisimman erilaisia musikaalikokemuksia lukioaikanaan.

Tähtäimessä
teatterikorkeakoulu

Jesse Kinnunen allekirjoittaa
tämän. Hän on lukion II-luokkalainen, joka tuli Rantasalmelle lukioon Heinävedeltä nimenomaan
musiikkiteatterilinjan takia.
- Viime vuonna teimme Oliverin, jossa tarina ja tunne olivat
merkittäviä. Hairspray taas oli
täynnä isoja musiikkinumeroita,
joissa jopa kaikki näyttelijät olivat lavalla yhtaikaa tanssimassa.
Eri musikaaleissa oppii erilaisia
asioita. Tänä vuonna lauluja joutui treenaamaan paljon kotona
harjoitusnauhojen avulla, koska stemmat olivat niin vaativat.
Myös koreografioissa sai olla tosi
skarppina. Tanssien runsauden takia perättäiset esityspäivät olivat-

/kpl

(norm. 40,40€)

00

00

/ast.

(1,00 €/l)

/ltk

(10,00 €/kg)

Pingviinijäätelö 5L
Hyla, vanilja,
mansikka, suklaa

Meiltä myös
akku- ja
polttomoottorikäyttöiset trimmerit

19

90
/ltk

(3,98€/l )

Kerabit
kattolaatta
musta 3m2

Valtti terassiöljy plus 2,7 L
harmaa, ruskea
tai musta

Raakapakaste Voikorvapuusti
70 g x 40 / 2,8 kg
nostatettu, lakton

19

36

13

00

50

/pkt

/ast.

50

(13,52€/L)

/ltk

(4,82 €/kg)

Kerabit
Rajoitettu erä!
aluskate 2200UB
1x15m, 2 laatu

Tikkurilan
Terassiöljylasta

Valio rukiinen riisipiirakka
65 g x 60 / 3,9 kg
lakton

40

5

19

00

/rulla

kin aika väsyttäviä, mutta yleisön
reaktioista saa aina energiaa!
Jesselle monipuolinen oppi onkin tärkeää, sillä hän harkitsee
lukion jälkeen teatterikorkeakouluun hakemista.

Hirveästi sisältöä
lukioaikaan

Musiikkiteatterista saa kuitenkin hienoja kokemuksia lukioaikaan, vaikkei aikoisikaan alalle.
Yksinlaulua ja tanssia harrastanut
Eveliina Tikkanen Pieksämäeltä tuli niin ikään Rantasalmelle
musiikkiteatterilinjan takia, sukulaisten ja opon suosittelemana,
mutta tulevaisuudensuunnitelmat
ovat muotoutuneet lukiovuosina.
Tämän kevään ylioppilas aikoo
toteuttaa lapsuudenhaaveensa menemällä heinäkuussa armeijaan
ja pyrkii sen jälkeen terveys- tai
pelastusalalle ensisijaisena tähtäimenään ensihoitajan ammatti.
Eveliina suosittelee lämpimästi
musikaaliin osallistumista:
- Toivottavasti moni rohkaistuisi mukaan! Musiikkiteatteri on
tosi hyvää vastapainoa opiskelulle,
tuo hirveästi sisältöä lukioaikaan,
siellä oppii uutta ja saa paljon ystäviä! Jos on intoa ja osaamista,
niin roolitkin kasvavat vuosien
myötä: minulla oli ykkösluokalla
kaksi repliikkiä koko musikaalissa ja Hairspray:ssa lauloin soolon
jo viidessä kappaleessa!

Yhteisölliset,
mukavat hetket

Näyttelijöiden ohella musikaali tarvitsee toteutuakseen orkesterin. Yksi määrätietoisimmista
soittajista on ensi vuoden abi,
oboisti Inka Kuokkaniemi, joka
aloitti soittamisen nokkahuilulla
6-vuotiaana paikkakunnan omas-

50

50

/kpl

sa puhallinorkesterissa ja soittaa
nykyään keskimäärin tunnin kaksi päivässä. Musikaalikappaleet
alkavatkin olla lahjakkaalle tytölle liian helppoja ja ensi vuonna
hän aikoo keskittyä alan pääsykokeisiin ylioppilaskokeiden ohessa.
Valmennusta hän saa SibeliusAkatemian nuorisokoulutuksessa,
jossa käy joka toinen viikko. Musikaaliorkesterista jää kuitenkin
pelkästään positiivinen muisto:
- Musikaaliorkesteriharjoitus
on yhteisöllinen, mukava hetki kerran viikossa ja opettanut
paljon joustavuutta, harjoittelun
merkitystä ja aikataulutusta lukio-opintojen ohessa. Suosittelen
musikaaliorkkaa kaikille soiton
harrastajille! Mukaan voi tulla vähäisemmälläkin soittokokemuksella, koska kappaleet sovitetaan
jokaiselle oman tason mukaan.
Itse ehdin osallistua kuuteen musikaaliin orkan riveissä!
Lukion
musiikkiteatterilinja
toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan
kansalaisopiston ja Rantasalmen
Puhallinorkesteriyhdistyksen
nuorisoteatterijaoksen
kanssa.
Ensi vuonna vietetään Nuorisoteatterin 25-vuotisjuhlia ja sitä varten on tilattu uusi suomalainen
kantaesitysmusikaali Tunteellinen
kone. Käsikirjoituksen on tehnyt
Hanna Suutela ja suomalaisen
rock- ja pop-musiikin musikaaliin sovittaa Matti Suomela. Musiikkia kuullaan useammalta eri
artistilta. Näyttelijöitä on ilmoittautunut mukaan jo 42 ja orkesteri soittaa kymmenen opiskelijan
voimin.
Rantasalmen lukioon mahtuu vielä uusia opiskelijoita ensi
syksyksi. Opo ja rehtori auttavat
mielellään kesän lisähaussa ja
yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta!

vilkaise esittelyvideo: https://youtu.be/u-D5fCFNw5Q

/ltk

(5,00 €/kg)

MEILTÄ KODINLAITTEET
LV51TG1V

VALURAUTA-

LIESI

• Tasalämpöuuni 74 L • Grilli
• 300° Uuni

355,00

Myös asennuspalvelu

RF2710

JENKKIKAAPPI

• Pak. 42 L • Jääk. 175 L

329,00

UPO-tuotteilla

G5 LAATULUPAUS
www.tvjakodinkone.fi

Rantasalmi - Puh. 015 440 890

MEILTÄ LAADUKKAAT
LUCIFER GRILLIT

199,00
99,00

Hinnat
alkaen
2-polttimoinen
MYÖS
MATKAMALLI

GRILLIT HALUTESSA
KOOTTUNA JA KOTIINKULJETUS LÄHI ALUEELLE.

SUORITAMME
ANTENNIASENNUKSIA
SYKSYN PIMEYTEEN
Helposti asennettavat
12/240 V

PIHA- / PUUTARHAVALAISIMET
TUTUSTU MALLISTOON
LIIKKEESSÄMME

... JA MIKÄ PARASTA ...
TARVITTAESSA LAITTEET
TOIMITETAAN KOTIISI JA
KYTKETÄÄN KÄYTTÖVALMIIKSI Rantasalmen alueella !

Palveleva sisustusliike

• Maalit • Tapetit • Lattiat • Kaakelit • Matot • Kankaat
• Sisustustuotteet • Sisustussuunnittelu
* Tule tutustumaan valikoimiimme!
* ALAKERRASSA MYÖS KIRPPUTORI!

SAVON SISUSTUS & MAALITARVIKE OY

Kylätie 36, Rantasalmi, puh. 050 380 5149 Päivi Ruuskanen
ma – pe 9 – 17, la 9 – 14
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Sportti-Erkki
seikkailee
eteläkylien kesässä
Etelä-Rantasalmen Kylät ry:n
suurprojekti,
Leader-rahoitettu
liikuntakärri Sportti-Erkki, valmistui viime kesänä. Tänäkin

kesänä se pääsee jakamaan liikunnan iloa ja riemua eri tapahtumissa, ja kuka tahansa voi myös
vuokrata sen kohtuuhinnalla

Tuli se kesä myös
Tuusmäen kylälle
Kysyttäessä mistä huomaa kevään ja kesän tulleen tuusmäen
perukoille saa useita vastauksia
riippuen kysyjän omista harrasteista tai ammateista.
- Monille ne ovat huonot tiet,
kun teille on laitettu painorajoitukset, joten tavaroiden lähinnä
maatalouden tarvitsemat apulannat jäävät kuljetusfirman varastoihin, vaikka tarve olisi saada ne
tiloille. Tänäkin keväänä saimme
todeta monelta taholta, miksi ei
lanata kuoppia ja tuoda uutta soraa tiestön kunnostukseen. Vaan
eipä viestimme ja toiveemme toteudu.
- No toiseksi deodorantin tuoksusta, joka on samanlaista kautta
kylän, laidasta laitaan, tietty lietelanta. Linnut sirittävät taivaalla ja

lokkiparvet seuraavat maamiestä
pellolla tuleeko suora vako ja löytyykö mulloksesta lieroja nälkäisten ruoaksi.
- Kesäteatterin väki kokoontuu
tuoksun keskelle viikottain maamiesseuran talon ja Tunnelilavan
pihapiiriin hiomaan Tankki täyteen -näytelmää kesäksi, jonka
ovat kirjoittaneet Neil Hardwick
ja Juhani Tuominen ja dramatisoinut Ari ”pätkä” Virta. Ohjauksesta vastaa Tuomo Salmela ja musiikki on Timo Piispan osaavissa

omaan käyttöönsä.
Sportti-Erkki on tavallisella
henkilöautolla ja B-ajokortilla vedettävään peräkärriin rakennettu
siirrettävä liikuntavälinevarasto.
Kärrin varustukseen kuuluu laaja
valikoima välineitä jalkapalloista pesismailoihin, hyppyesteistä
sählymaaleihin sekä ajanotto- ja
mittaustarvikkeista frisbeegolfkoreihin. Kärri on täysin valaistu
ja varustettu äänentoistolaittein
ja mikrofonein, ja omien akkujen
ansiosta sähköistys pelaa missä
tahansa: mökillä, metsässä tai
keskellä urheilukenttää tai peltoa.
Kioskiluukun kautta voi vaikkapa
pitää puffettia tai vastaanottaa ilkäsissä.
Näytelmän esitykset painottuvat heinäkuulle. Ensi-ilta on 4.7.
ja yöesitys 10.8. Muut esitysajat
löytyvät tuusmaki.net ja fb, tuusmäessä tapahtuu sivuilta ja Rantasalmen ja Juvan lehdistä sekä
ilmoitustauluilta. Vihavaisen Taksi Oy järjestää 22.7. linja-autoasemalta lähtevän ilmaiskuljetuksen,
joka on avoin kaikille. Siis kuljetus on ilmainen, mutta teatterilippu ja kahvi ovat maksulliset.
Käyttäkää tarjousta!
Peräkärrikirppis on tunnelilavan pihapiirissä lauantaina 14.7.
Tervetuloa ostamaan ja myymään
varastoon jäänyttä käyttökelpoista
tavaraa. Buffetti on avoinna.
Valtakunnallisesti
palkitun
Lintukodon tapahtumista löydät
tarkempaa tietoa lintukodon nettisivuilta. Teemapäivänä on avoimet puutarhat ja puutarhakirppis.
Nuorisoseuran ohjelmistossa
on todennäköisesti retki Tykkimäelle, mutta ajankohta on vielä
avoin. Länsi-RU:lla on maanantaikisat tunnelilavan kentällä 30.7.
ja 6.8.
Tavataan kesällä
Tuusmäen tapahtumissa!

moittautumisia kisailuihin.
Sportti-Erkki palkittiin talvella Etelä-Savon Urheilugaalassa
Vuoden liikuttajana! Kyläyhdistys
kiittää vielä tästä tunnustuksesta!
Heinäkuussa Etelä-Rantasalmen Kylät ry on mukana Kesäpäivä Kartanolla -tapahtumassa
Putkisalossa. Siellä Sportti-Erkki
vetää liikunnallisia leikkejä ja kisailuja koko perheelle. Tapahtuma
järjestetään torstaina 12.7.
Lisäksi eteläkylien alueella
järjestellään edellisvuosien tapaan kesän mittaan erilaisia urheilullisia aktiviteetteja kaikille
halukkaille kesäasukkaat mukaan

lukien. Parkumäen urheilukentällä maanantaikisaillaan 25.6. sekä
2.7. Sportti-Erkki on totta kai aina
menossa mukana!
Näistä ja muista Sportti-Erkin
liikkeistä ilmoitellaan tarkemmin paikallislehdessä ja Eteläisen
Rantasalmen Facebook-sivulla.
Kyläyhdistyksen
nettisivustolla www.erk.fi on varauskalenteri,
jonka kautta Sportti-Erkin voi
varata omaksi iloksi vaikkapa
syntymäpäivien, polttareiden tai
kesän sukujuhlien vetonaulaksi.
Aurinkoista kesää kaikille
toivottelee
Etelä-Rantasalmen Kylät ry!

TANKKI TÄYTEEN
Käsikirjoitus Neil Hardwick ja Jussi Tuominen
Dramatisointi Ari Wirta Ohjaus Tuomo Salmela

Esitykset:
Ke 4.7. klo 19.00 ensi-ilta
To 5.7. klo 19.00
Ti 10.7. klo 19.00
To 12.7. klo 19.00
Pe 13.7. klo 19.00

Ti 17.7.
To 19.7.
Su 22.7.
Ke 25.7.
Ti 31.7.
Pe 10.8.

klo 19.00
klo 19.00
klo 13.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 21.00 yö esitys

Esityspaikka Tuusmäen tunnelilavan pihapiiri
Osoite Tunnelilavantie 41, 58940 Tuusmäki
www.tuusmaki.net
FB Tuusmäessä tapahtuu
Esitysoikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijat ja
Käsikirjoittajat, Finlands Dramaticker och Manusförfattare

Tuusmäen kesäteatteri/ Järvi-Saimaan kansalaisopisto

KESÄ-RANTASALMI 2018
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AD-Rantahuolto Oy
* Tuulilasin vaihdot / kiveniskemän korjaukset
* Runsaasti merkkikohtaisia erikoistyökaluja
* Koulutettu henkilökunta
* Laaja osaaminen kaikkiin merkkeihin

Laadukasta
korjaamopalvelua yli

Paljon muutakin
kuin autokorjaamo.

30

vuotta

Huollamme myös
pienkoneet, veneet ym.

MYÖS RAHOITUKSELLA

Kysy lisää laajasta palveluvalikoimastamme !

AAKL jäsenyritys
Noudatamme AUNE-korjausehtoja

TULE TUTUSTUMAAN STIGAN LAAJAAN TUOTEPERHEESEEN
• MP-huollot • Leikkurit, sahat, trimmerit
• Veneiden huolto, korjaus, kausivarastointi
• Perävaunuvuokraus, jne., jne.

STIGA -myynti ja huolto
– ja tietysti myös kotiin toimitettuna !

AD-RANTAHUOLTO OY
Siilinkuja 4, 58900 Rantasalmi

0400 556 263

Nautinnollista kesää
Rantasalmella
Työ- ja elinkeinoministeriö on
linjannut, että Suomen matkailualan odotetaan kasvavan vuoteen
2025 mennessä Pohjois-Euroopan
ykkösmatkailukohteeksi. EteläSavossa matkailun osuus vuosina
2013 ja 2014 maakunnan bruttokansantuotteesta oli 3,6 prosenttia, kun koko maassa vastaava
luku oli 2,5 prosenttia.
Rantasalmen vinkkelistä katsottuna Saimaa norppineen ja
Linnansaari kansallispuistoineen
on ehdoton vetovoimatekijä. Sen
saavutettavuuteen ja markkinointiin on kuitenkin syytä panostaa
huolella. Rantasalmella tämä työ
on jo käynnistetty, matkailuinfo
palvelee asiakkaita Toimintatalo
Oskarissa ja risteilypalveluihin
keskittynyt AIKO-hanke käyn-

nistyy ympäristökuntien yhteisvoimin. Lisäksi Mustalahden
satamaan on investoitu lisää laituripaikkoja, myös isommille
veneille. Haukivesi-Haapaselkä/
Mustalahti rantaosayleiskaavakaava on hyväksytty kunnan valtuuston kokouksessa 14.5.2018 ja
saanee lainvoiman nähtävillä olon
jälkeen. Tämä kaavamuutos mahdollistaa asuinrakennuspaikkojen
lisäksi satamatoimintoja palvelevien kokonaisuuksien kehittämisen ja Saimaan ympäristöön tutustumisen yhä useammalle.
AIKO-hankkeen
keskeisenä
tavoitteena on lisätä Saimaan
matkailunähtävyyksien saavutettavuutta. Perinteisesti noille luonnonkauniille paikoille on päässyt
ensin omaa autoa hyödyntäen ja

040 822 4816

sitten vuokraamalla veneen tai
kanootin. Hankkeessa pyritään
yhdistämään eri kuljetusmuotoja
(laiva+bussi) ja reittejä niin, että
Savonlinna-Rantasalmi – tarjonta yhdistyy saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Hanke hyödyntää
laajasti molempien alueiden yrityksiä sekä kasvattaa Saimaan vetovoimaa yleisesti. Palvelut toteutetaan kahdesti viikossa kesäkuun
lopusta elokuun loppuun saakka
pidentäen näin sesonkia. Useat

APU MONENLAISIIN
KORJAUKSIIN

• MÖKKITALKKARIPALVELUT
• ANTENNITYÖT • POLKUPYÖRÄT • KELLOT • MAILOJEN JÄNNITYKSET • PIENVENEIDEN KULJETUKSET
JA KULJETUSKALUSTON
VUOKRAUS • KANTOJYRSIN
Soittele tai tule käymään

KORJAUSAPU
O. ROUHIAINEN

Kinnulanmäentie 6,58900 Rantasalmi

Puh. 040 581 3156

huolto@korjaamorantasalmi.fi
www.korjaamorantasalmi.fi

yritykset ovat hankkeessa mukana
ja markkinoivat omia palvelujaan.
Risteily-yrityksen
mukanaolo
hankkeessa mahdollistaa luonnollisesti kasvavien turistivirtojen
palvelemisen.
Rantasalmen matkailukohteiden ja –nähtävyyksien tarjontaan
voi tutustua Toimintatalo Oskarin matkailuneuvonnassa, joka
palvelee 4.6. – 12.8. joka päivä ja

13.8. – 28.9. viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.
Samalla voi nauttia myös vohvelikahvit Oskarin kesäkahvilassa
4.6. alkaen.
Aurinkoista mieltä kaikille
Antero Peiponen
yrityskoordinaattori
Rantasalmen kunta

Autopelti ja Maalaus
Jari Vänskä

•• Kolarikorjaukset

•

• Vakuutusyhtiöiden työt
– Pelti- ja maalaustyöt
– Kustannusarviot
– Ruostevauriokorjaukset
– Vahinkotarkastukset
– Tuulilasin vaihdot
puh. 015 440 707
– Muovikorjaukset
Jari 050 596 1959
– Ajovalojen lakkaukset
– Penkkien ja verhoilujen pesut
Paimenpolku, 58900 RANTASALMI
vanska_jari@hotmail.com
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Uusi yritys
kiertometallin
kimpussa
Mira Markkanen-Vänttinen

Tuore rantasalmelainen
yritys otti asiakseen kerätä ja kierrättää metallit uusiokäyttöön. Savon
Metallikierrätys
varasi
toimipaikan Rantasalmen
Aseman teollisuusalueelta, joka tunnetaan myös
ekoteollisuuspuistona.
Yrittäjät Antti Viljakainen
ja Ari Ukonmurto noutavat ja käsittelevät kaikkea
metallipitoista romua.
Rantasalmelle viime vuoden
lopulla perustetun Savon Metallikierrätys Oy:n toimitila on vielä toukokuussa avotaivaan alla
teollisuusalueen reunalle raivatulla aukiolla. Antti Viljakainen
osoittaa aukion laidassa kimmeltävää pikkuruista lampea ja
toteaa ympäristöasioiden tulevan
korostetusti esiin tällä paikalla.
Romumetallia keräävän yrityksen
toimistotila sijoitetaan paikkaan,
missä on luontaisetuna vesistönäköala. Pääosa teollisuustonttia on
omistettu järeille merikonteille ja
lavoille, joihin metallit lajitellaan
väreittäin eli koostumuksen mukaan.
Antti Viljakainen kertoo, että
yritys toimii aseman teollisuusalueelle sijoittuvan metallien
vastaanotto- ja kokoamispisteen
lisäksi Kolkontaipaleella, missä
sillä on käytössään sisätila, entinen sikala.
– Yrityksemme jätteen keräily- ja ammattimaisen kuljetuksen lupa koskee molempia toimipaikkoja. Entisessä sikalassa
on betonilattia, joten hallissa voi
käsitellä sellaista romua mitä ei
saa pitää sorapohjaisella kentällä,
esimerkiksi autoja, Viljakainen
kertoo.
Halli on lisäksi talviaikana ulkoilmaa mukavampi materiaalien erottelupaikka. Kymmenisen
vuotta sitten lopetettu sikala on
vuokrattu Antin sedältä Pertti
Viljakaiselta.
Antti Viljakainen on kotoisin
Siilinjärveltä, mistä muutti Rantasalmelle muutama vuosi sitten
kun osti tältä talon. Ari Ukonmurto on asunut Rantasalmella
perheineen jo vajaat kymmenen
vuotta. Miehet tutustuivat toisiinsa työn merkeissä ja huomasivat
harkitsevansa samanlaista yritystoimintaa.
– Jos Rantasalmella kukaan
muu ei tee mitään, pitää tehdä itse,
Ukonmurto tiivistää.
Yrittäjäkaksikko on tehnyt
kimppaa aikaisemmin muun muassa rakennuksilla. Antti Viljakainen kertoo rakennushommia
tehdyn kevytyrittäjänä, joten
perustettu firma on molemmille
sikäli uutta. Viljakaisella on automaatioasentajan tausta ja Ukonmurto on tehnyt monenlaista työtä
mm koneiden ja kuljetuksen tehtävissä. Yhteisessä firmassa molemmat tekevät kaikkea, ja työtä
on sopivasti kahdelle. Ulkopuolista työvoimaa ei ole tarkoitus
palkata, mutta harjoittelija on liittymässä joukkoon kevään aikana.

Haetaan
ja otetaan vastaan

Viljakaisen ja Ukonmurron yritys noutaa romua asiakkailta ja
ottaa sitä vastaan aseman toimipaikalla. Antti Viljakainen kertoi,
että toimipisteen sisääntuloon sijoitetaan lava, mihin ihmiset voivat tuoda metalliromua omatoimisesti myös silloin kun paikalla
ei välttämättä ole vastaanottajia.
Hän uskoo, että itsepalvelu ei aiheuta roskaamista, koska tehdasalueella on kohtalaisen vilkasta
toimintaa ja liikennettä vuorokauden eri aikoina. Romulavat eivät
myöskään seiso paikalla pitkään,
koska liiketoiminnalle on tärkeää, että tavara lähtee nopeasti
eteenpäin. Keräyspalvelun lisäksi
yritys ostaa metalleja, mutta pääsääntöisesti ei rautaa.
– Ostamme värimetalleja, kuten alumiinia, kuparia ja messinkiä. Jos asiakkaalla on rautaa iso
määrä, vaikka kuorma-autolavallinen kattopeltiä, voidaan siitäkin
tehdä kaupat, hän kertoo.
Navetan taakse jääneet romuautot firma hakee ilmaiseksi.
Viljakaisen mukaan Suomessa
on edelleen noin satatuhatta ”haamuautoa”, joiden olinpaikkaa ei
tunneta. Monet haamun omistajat
ovat vain iloisia jos auto poistuu
näköpiiristä. Uusi yritys on ehtinyt alkumetreillään jatkojalostaa
näitä noin kymmenen kappaleen
kuukausivauhdilla.
Viljakainen kertoo, että Savon
Metallikierrätys toimittaa ja myy
keräämänsä tavaran metallin jatkokäsittelijöille. Yritys kuuluu
Kuusakoski Oy:n Kelpokerääjät
–verkostoon ja autojen keräilyssä
toimii tämän ympäristöluvan alla.
Lisäksi firma toimittaa värimetalleja muille jalostajille, pääosin

luumäkeläiselle Aurekille. Rantasalmea lähin arvometallin ”loppusijoituspaikka ” on Ismek Oy
Savonlinnassa.
– Metallien kierrätys on kilpailtu ala, mutta metalleja kertyy
koko ajan lisää. Meillä on hyvä sijainti ja materiaalia saadaan ihan
naapuristakin. Yrityksen pitää toimia aktiivisesti tällä alalla menestyäkseen, Viljakainen tuumii.
Hän kertoo, että he saivat kierrätettäväkseen myös ison muovierän asiakkaalta, joka halusi
niputtaa kaikki ”romut” yhteen.
Viljakainen myöntää, että muovin
vastaanottamista ei suunnitella
ainakaan toistaiseksi. Toisaalta
koska tällekin koe-erälle löytyi
jatkokäyttäjä, on kokemuksesta
hyötyä. Antti uskoo, että muovilajien erottelu voi tulevaisuudessa
olla varteen otettavaa bisnestä.
Tällä hetkellä muovin hyödyntäminen ei kuitenkaan kuulu heidän
suunnitelmiinsa. Metallit sen sijaan yritys kelpuuttaa lajiin katsomatta.
– Voimme ottaa vastaan kaiken
missä on metallia, myös ser-romua ja akkuja. Akuille on varattu oma pohjaeristetty keräyslava,

miehet kertovat.
Yksi seuraavista työkohteista
odottaa toimipaikan viereisellä
tontilla. Ekoteollisuuspuiston uu-

sin yritys kerää talteen puiston
vanhimman yrityksen puretussa
halliraadossa vielä olevat metallit
ja pistää ne loppukiertoon.

Viljakainen ja Ukonmurto nostavat rautaa käsin ja etenkin koneella. Ari tyhjentää päivän kierroksella kerättyä saalista auton lavalta.

Aseman yritystila koostuu liikuteltavista elementeistä: sinisistä merikonteista ja kuormalavoista. Ari Ukonmurto (vasemmalla) ja Antti
Viljakainen erottelevat raudan ja arvokkaammat muut metallit omiin kontteihinsa.
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-MELONTAKESKUS/ VUOKRAAMO

-Ravintola Ruukinranta ja Thai PopUp
-Huoneistohotelli & rantahuvilat
-Katso tapahtumat: www.oravivillage.com

REITTILIIKENNE PÄIVITTÄIN
LINNANSAAREEN
22.6.-2.9.

KAARNETSAARI
Retkikohde
Avoinna

.9. päivittäin
2.6-2

Retkisatama
Kioski/ kahvila
Ekohostelli
Sauna

2

ORO
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WWW
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OPASTETUT RETKET: melontaretket,
kalastus, järvisafarit, norpparetket.

-Rentoudu Järvikylpylässä
-Herkuttele ravintola Piikatytössä
-Yövy mukavasti Elämyshotellissa,
uusissa maisemasviiteissä tai huviloissa
TAPAHTUMIA YMPÄRI VUODEN
- uutena Järvisydän Open Air 28.7.!
OPASTETUT RETKET: norppasafarit,
kansallispuistoretket Kaarnetsaareen,
puuveneretket, suppailuretket ja
hyvinvointitunnit.
-VÄLINEVUOKRAAMO

Oravi & Linnansaari & Porokylä: oravi@saimaaholiday.net | 044 274 7078 | porokyla@saimaaholiday.net
Järvisydän: jarvisydan@saimaaholiday.net | 020 729 1760 | (0,08/ puh + 0,07/ min / kiinteä verkko tai 0,17/min / matkapuh)

LINJA-AUTOASEMALLA PALVELEVAT:
* LA 2.6. klo 19.00 ja 21.00
OLAVI KULTARANTA
YHTYEINEEN
Ilmainen sisäänpääsy !
RAVINTOLA PALVELEE
KESÄKUUSSA
TI-SU 12.00 ALKAEN.

puh. 040-7777 000

OLUTHUONE

Maittava kotiruokalounas
noutopöydästä

Puh. 040 184 1881

www.kuus-hukkala.com

Pitopalvelu
Tuula Kotilainen

Kauppatie 5, Rantasalmi as

040 5611 662

A-orkesteri Tšekkeihin
Rantasalmen
puhallinorkesterin A-orkesteri lähtee konserttimatkalle
kansainväliselle
Kmoch´s Kolinin puhallinmusiikkifestivaalille 7.–12.6. Festivaali
pidetään jo 55. kerran Prahan lähellä olevassa Kolinin kaupungissa. Festivaalilla on pitkät perinteet
ja se on yksi maan arvostetuimmista kulttuuri- ja puhallinmu-

siikkitapahtumista. Tapahtuma
järjestetään tunnetun tšekkiläisen
säveltäjä František Kmochin kunniaksi.
A-orkesteri soittaa festivaalilla
kaksi omaa konserttia Kolinin ja
Kutna Horan kaupungeissa, osallistuu Kolinin kaupungin läpi kulkevaan marssiparaatiin sekä fes-

RANTASALMEN PUHALLINORKESTERI

A-ORKESTERIN
MATKALLELÄHTÖKONSERTTI
TI 5.6. KLO 18

MUSIIKKI- JA TEATTERISALI TORNADO
LIPUT OVELTA 10/5€ (alle 12.v), ei väliaikaa

A-orkesteri lähtee konserttimatkalle Tsekkeihin 7.6.–12.6.
Mukana viemme suomalaista musiikkia ja rantasalmelaista osaamista.
Tervetuloa toivottamaan soittajillemme hyvää matkaa!

JÄRJESTÄÄ: RANTASALMEN PUHALLINORKESTERIYHDISTYS
JA JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO WWW.TORNIS.NET

tivaalin päätöspäivänä kaikkien
orkesterien yhteiseen loppukonserttiin. Matkan aikana orkesterilaiset pääsevät myös tutustumaan
paikalliseen kulttuuriin ja Prahan
kaupunkiin.
Tämä vuoden festivaalille on
osallistumassa noin 1.500 soittajaa ja 250 tanssijaa useista eri
maista. Viime vuonna festivaalilla kävi lähes 10.000 kävijää.
Orkesterimme viekin Tšekkeihin
mukanaan aimo annoksen suomalaista osaamista ja musiikkia, niin
festivaaliyleisön kuin muidenkin
orkesterien kuultavaksi.
Ennen matkaa A-orkesteri järjestää
Matkallelähtökonsertin
tiistaina 5.6. Tornadossa. Konsertissa kuullaan useita upeita
soolonumeroita niin soittaen kuin
laulaenkin. Monissa konsertissa
kuultavissa kappaleissa on teemana kevät, kesä ja loma. Tervetuloa
toivottamaan orkesterille hyvä
matkaa ja kuuntelemaan millaiset
musiikilliset terveiset orkesterimme vie Rantasalmelta maailmalle.

ark. klo 10.30-15.00
Myös viikonloppuisin alkaen 30.6. klo 12-16.00
A'la carte -ruokailut päivittäin.

Heinäkuun Teatteritorstain esitykset:
5.7. klo 19.00 Pyhä sotilas
– Nykyteatteriesitys sota-ajan kokemuksista
12.7. klo 19.00 Viikset
– Absurdi komedia Gogolin maailmasta
19.7. klo 15.00 Täti-Tiikerin nauravat nakit
– Lastenteatteriesitys
26.7. klo 15.00 ja 19.00 Kylässä-moovit
– Tarinoita ja tanssia

Liput 15 €, sis. kakkukahvit
Täti-Tiikeri lapsille 8 €, sis. jätskit, perhelippu 20 €

Lipposjazzit pe 3.8. Pepe Willberg, liput 5,00 €
Lippostanssit la 4.8. Matti Esko, liput 10,00 €
HOTELLI
RAVINTOLA
PITOPALVELU
Puh. 015 440 761
www.rinssieversti.fi

KOLKONLAHDEN KESÄKAHVIO

on avattu tänä kesänä A-oikeuksin.
Tarjolla grilliruokaa ja kotileivonnaisia.

Tulossa 21. Konttitanssit la 4.8.2018
Musiikkia moneen makuun!
www.facebook.com/kekkola

Maalaistori-kahvio

Seuralassa, Oravatie 6,
15.6. – 25.8. ma – pe 9 – 15, la 9 – 14
040 751 9568
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Lomapesästä
Maalaiskartanoksi
Marita Waenerberg

Korholassa käyvät muutoksen tuulet, kun isännyyden on ottanut Pertti
ja Liisa Auvisen poika
Tero Auvinen yhdessä
avovaimon Heini Piispan
kanssa.
Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä
Korholan
Lomapesänä
tunnettu matkailukohde
sai nimekseen Maalaiskartano Korhola. Uutta on
myös kotieläinpihan yhteyteen tuleva kesäkahvila.
– Yritystä päivitetään, virkistetään ja kehitetään kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Kotieläinpiha pyritään laittamaan uuteen loistoon
ja kesäkahvila näyttää suuntaa,
mihin tulevaisuudessa lähdetään,

Heini kertoo.
Tero yhtyy puheeseen, ja yhdessä pariskunta kertoo tilan uusista
eläinhankinnoista. Mistään ihan
tavallisista suomalaisen maatilan
asukeista ei ole kyse, sillä Korholaan on hankittu muun muassa
alpakoita ja pronssikalkkunoita.
Kotieläinpihalla ja sen yhteydessä
olevassa maatalousmuseossa järjestetään kesä-heinäkuussa opaskierroksia.
Paikka on erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Toisaalta sen
ovat löytäneet myös erilaiset polttari- ja kaveriporukat. Majoitustiloja löytyy niin pää- kuin piharakennuksista.
– Vieressä on kesäkaupunki
Savonlinna, mikä tuo asiakkaita.
Pyrimme majoittamaan yöpyjiä
laidasta laitaan ja järjestämään
myös pitkäaikaismajoitusta esimerkiksi työmiehille, Heini ja
Tero sanovat.
Tila tarjoaa palveluita yksityistapahtumiin. Päärakennuksessa

Alpakat Elmeri ja Eemeli parturoivat aidattua sisäpihaa aina kun siihen annetaan mahdollisuus.

on sali ja kuisti ja alueella kaksi
saunaa ja kota, joita vuokrataan.
Pitopalveluista huolehtii paikallinen yrittäjä, jonka kanssa on tehty
sopimus. Tilan aktiviteetteina on
esimerkiksi paintball, ja tuoreilla
yrittäjillä on suunnitelmissa laajentaa tarjontaa tuevaisuudessa.

Kasvatetaan jalkoja
saappaiden mukaan

Korholassa päivitetään yritysilmettä ja remontoidaan. Päärakennuksessa on työn alla kuistin uusiminen ja tien varsilla kylttien vaihtaminen.

Korholan taiteellisesta puolesta pitävät huolta pronssikalkkunat Jarppis ja Jukkis
synkronoidulla tanssillaan. Kukko Otto hoitaa suhdetoimintaa.

Siirtyminen yrittäjyyteen on
sujunut pariskunnalta hyvin, vaikkakin kiireisissä merkeissä. Kotitila siirtyi Teron nimiin syyskuussa ja talven aikana suunniteltiin
yhdessä yritystoimintaa. Teron
vanhemmat Pertti ja Liisa toimivat kiireapuna.
– Arvostamme ja kunnioitamme heitä avusta, sillä varsinkin
Pertti on tässä tärkeänä tukipilarina taustalla, Heini toteaa.
Pertti kertoo alussa kangerrelleensa muutoksen edessä, mutta
päivittäiset työt Korholassa ovat
auttaneet asiaa. Hän on hyvillään
siitä, että tilalle ja yritykselle on
löytynyt jatkaja.
– Heinillä ja Terolla on vahva
ote toimintaan ja uusia kuvioita.
Matkailuyrittäminen vaatii suurta
työpanosta ja pitkiä päiviä, mutta

Yksi Korholan uusi tulokas on shetlanninponi Leenu. Ines-aasi sekä Rokki-ruuna toimivat varsaikäiselle babysittereinä.
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uskon, että he menevät eteenpäin. Itse olen voinut harrastaa
sauvakävelyä ja kuntosalilla
käyntiä hyvillä mielin, kun ei
tule varastettua työaikaa, Pertti
juttelee eläkepäivistään.
Heinillä on liiketalouden
koulutus ja kokemusta esimerkiksi esimiehen ja myyjän
tehtävistä. Mahtuupa mukaan
työkokemusta hevostenkin parista.
– Välillä tuntuu, että kaikelle osaamiselle olisi tarvetta
putkimiehestä eläinlääkäriin.
Mutta nöyrällä asenteella mennään eteenpäin, kun on niin
paljon oppimista, ja intoa täytyy löytyä. Saappaat on isot,
mutta yritetään kasvattaa jalkoja.

asalmi Travel

Heini Piispa ja Tero Auvinen
sekä Korholan kanoja kaksin
kappalein. Parisenkymmentä
kanaa ovat yleisön nähtävillä
ja lisäetuna ne munivat tilan
omiin tarpeisiin.

- ja matkailupalvelut

Valmis matkaehdotus vain yhdellä soitolla!

rkiksi mielenkiintoisen kiertomatkan
päiväksi tai pariksi.

aa tekemistä ja etsimme
skohteen

öisesti
20
834,
25
vel.com
vel.com

VisitSaimaa
Rantasalmi Travel
Network services

Matkailu - pieni sana
- suuri valta ja vaikutus
Rantasalmen Matkailu ry

jotka vaikuttavat yhtä lailla kotimaan matkailijoiden kuin kaukomatkailijoidenkin käyttäytymiseen.

Monta mainiota mahdollisuutta

Matkailijan valinta - 14 vuotta - eikä suotta!

Matkailu muokkaa globaaleja
rakenteita ja ympäristöä, asettaa vaakalaudalle jopa joidenkin
valtioiden taloudellisen tilanteen.
Joka ikisessä kunnassa Suomessa
pyritään vahvistamaan matkailullista kiinnostavuutta ja erottautumaan matkailijan silmissä muista
alueista. Matkailuyrittäjät ovat
valmiita vuosi vuodelta antamaan
itsestään yhä enemmän palvelukulttuurin muokkaamiseksi oletettuun, vierailijoiden toivomaan
suuntaan. Matkailijan palveleminen imaisee tekijänsä ja vie yhä
syvemmälle matkailualaan. Muutokset matkailijoiden mieltymyksessä muuttuvat nopeammin kuin
osataan odottaa. Omaa yritystoimintaa on syytä peilata myös
maailmanlaajuisiin muutoksiin,

Yrittäjiä opetetaan luottamaan
trendeihin, joita mm. digitaaliset
vaikuttajat - uudet matkailualan
matkasaarnaajat kuten bloggaajat
ja ammattiseikkailijat vahvistavat
ja tuovat vaikuttajamarkkinointia
tutuksi matkailualan toimijoille

Arvot ja
uudistuminen

Kaikesta monimutkaisuudesta
ja uusista markkinointitavoista
huolimatta - eikö loppujen lopuksi - se voima, joka saa ihmiset
matkailemaan niin koti- kuin kaukomaillekin, ole eräänlaista oman
sielunsa ja arvojensa etsimistä ja
toteuttamista ja samalla myös
juuriensa etsimistä ja vertaamista.
Kaukainen historiantieto ja pe-

rinteet kiinnostavat, seikkaileminen ja kilpaileminen ei niinkään.
Johtunee siitä, että eniten koti- ja
ulkomailla matkustava kotimainen ikäluokka on 50-60 vuotiaita.

Matkailu kääntyi
kasvuun
Rantasalmella

Rantasalmen
Matkailu
ry:ssäkin huomattiin jo viime
vuonna, että muutos niin kotimaisten vierailijoiden kuin venäläistenkin vierailijoiden osalta on
kääntynyt laskukauden jälkeen
nousuun. Tämä vuosi alkoi reippaasti ryhmämatkailijoiden avattua ”Rantasalmen risteilykaudenkin”, jo hyvissä ajoin toukokuussa,
juuri parhaimman kevät ja norppasään aikaan. Matkailu ry:ssä
valmismatkoja on suunniteltu ja
sovittu toteutettavaksi pitkälti
syyskaudelle asti.

KANOOTTIEN VUOKRAUS
JA MYYNTI – TULE KOEMELOMAAN!
Olemme Welhonpesän
yhteistyökumppani.
Innostu melonnasta ja lähde vesille
joko omin neuvoin tai kokeneen
oppaan kanssa.
Tarjoamme myös
melontakoulutusta sekä
yksittäin että ryhmässä.
Ohitustie 7, Rantasalmi

050 5450 294

info@finntrek.com / www.finntrek.com

Vieraanvaraisuutta
minulta sinulle

Ryhmämatkalaiset ovat arvokkaita matkailijoita Rantasalmen
yrittäjille. Vierailevista ryhmistä
erottuvat ääripäät – ikäluokassa
60-80 -vuotiaat ja ikäluokassa
12-15 -vuotiaat. Kummatkin ikäluokkien ryhmät vaativat omanlaisensa palvelukulttuurin osaamisen.
Ykkösryhmässä matkustavat
vierailijat huomioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vierailukohteilta odotetaan, että liikkuminen tilassa on tehty helpoksi,
väljyyttä ja vähän korkeita portaita noustavaksi. Ruokailulta odotetaan kaikkein eniten, varsinkin
että tarjottava vastaa ennakkoodotuksia. Jos ruoka on hyvää,
koko reissukin on ollut loistava.

YHDESSÄ MENESTYMME

Tämä ryhmä on myös armoton
palautteiden antamisessa, niin
pahassa kuin hyvässäkin tieto leviää laajalle ja nopeasti akiiviryhmien välillä. Heillä on runsaasti
kokemusta ryhmäreissaamisesta
ja vertailukohtia, joista valita seuraava vierailukohde - runsaasti.
Kevään ryhmämatkailijoiden
varauksettomista ihailuista ja
kiitoksista on kohdistunut useaan
suuntaan. Mm. toukokuussa kun
yleiset käyntikohteet ovat vielä suljettuina niin Rantasalmen
kirkon henkilökunta osoitti loistavaa palveluhenkeä järjestämällä tutustumiskäynnin kirkkoon,
ryhmälle, joka sitä kovasti toivoi
ennakkotietoihin perustuen. Vierailu tuotti erityistä kiitosta Jari
Immoselle. Kotiinlähtökin taisi
ryhmältä viivästyä.
Vanhassa Pappilassa Maarit ja
Jorma Kaimion kodissa vierailleet kertovat yksi toisensa jälkeen
”lumoutuneensa siitä, mitä vierailun aikana ovat saaneet kokea ja
kuulla”. Hotelli Rinssi-Everstikin
ja erityisesti Vesa Issakainen kerää kiitospisteitä erinomaisesta
palvelusta. Vesa on myös leirikoululaisten ykkössuosikki - guruksi
mainittu. Rinssi-Everstin autenttisuus ja selkeys viehättää aikuisia
matkalaisia.

Tervetuloa
Saimaan rannalle
Rantasalmelle

Yrittäjät odottavat innolla vierailijoitaan. Saimaan seudulla
toteutettava ylimaakunnallinen
VisitSaimaa-hanke on ahkerasti
kouluttanut toimijoita koko talven. Tunnistat heidät Lake Saima
Purest Finland –logosta sekä Yhteistyössä VisitSaimaa–logosta.
Rantasalmella hankkeessa toimii
VisitSaimaa Rantasalmi Travel
–verkosto, jota Rantasalmen Matkailu ry hallinnoi ja muita yrityksiä on mukana kahdeksan.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

jarvisaimaanpalvelut.fi

JSpalvelutOy

Kaunista kesää kaikille
Rantasalmen Matkailu ry
Rantasalmi Travel
Seija Lahti, pj
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Rantasalmen pohjoiset kylät tutuiksi!
Pia Saastamoinen

Rantasalmen ns. pohjoisiin kyliin kuuluva Tiemassaaren kylä sijaitsee Rantasalmen ja Varkauden puolivälissä kuuluen pääosin Rantasalmen kuntaan, osin
Joroisiin. Maantie 5-tieltä rakennettiin vuosina 195356 kulkemaan Tiemassaaren kylän halki sekä läpi
muidenkin pohjoisten kylien, Voinsalmen, Repomäen,
Torasalon ja Porosalmen kautta Rantasalmelle, jatkuen siitä edelleen Savonlinnaan. Myöhemmin Yöveden
ympäri kulkevat tieosuudet on valittu Suomen kaunein
maitotie –kilpailussa vuonna 1997 jaetulle 1. sijalle.
Järvi-Suomen luonto, pellot, mäet, järvet ja maalaismaisema Linnansaaren kansallispuiston ohella vetoavat edelleenkin sekä vaki- että kesäasukkaisiin ja matkailijoihin.

Kohti
Tiemassaaren kylää

Kun Tiemassaaren kylää lähestyy Rantasalmelta päin, tulee
Rantasalmen pohjoisista kylistä
ensimmäisenä vastaan matkailupalveluistakin tunnettu, Linnansaaren Kansallispuiston kupeessa
sijaitseva Porosalmen kylä. Useat
matkailuyritykset tarjoavat alueella palveluja ja Linnansaaren
Kansallispuiston tarjoamat luontoelämykset ovat ulottuvillasi.
Varkaudentien ja Voinsalmentien risteyksessä, oikeastaan keskellä Torasalon kylää, sijaitsee
maitokoppi merkkinä siitä, että
liikutaan palkitulla ja kauniilla Yöveden Maitotiellä. Kun
matkaa jatkaa Voinsalmen tielle
ollaan ns. vanhalla tiellä. Repomäki houkuttelee pysähtymään
näkötornille, mikä on rakennettu talkootyönä Kaunein Maitotie
-tunnustuksen innoittamana. Sieltä näkee järvimaisemaa Linnansaaren Kansallispuiston, Varkauden sekä Kangaslammin suuntiin.
Maisemat vaihtuvat, Voinsalmen entinen koulu pilkistää tielle
ja Voinsalmen kylän maalaismaisemat peltoineen ovat edessä
samoin kuin Sikkoinleuan mutkat. Tiemassaaren Sikkoinleuan laivalaiturissa pysähtyivät
aikoinaan Kuopio – Savonlinna
väliä kulkevat Leppävirta I ja II
-laivat. Nykyisin Sikkoinleuasta
löytyy Tiemassaaren kyläyhdistyksen rakentamat ja ylläpitämät
veneenlaskupaikka, laituri, uimaranta sekä laavu (Rykinniementie 37). Muutama mutka ja
Tiemassaaren kylän kylätaajama
näkyy; monitoimitalo, tenniskent-

tä, entinen kauppa ja olemmekin
jo Varkaudentien risteyksessä
aivan kylän infotaulun äärellä.
Jos tästä kohtaa kääntyisi jälleen kohti Rantasalmea, tulisi
ajaneeksi Yöveden maitotien uudemman vuonna 1983 valmistuneen tieosuuden. Vesistöt, peltoaukeat sekä talot pihapiireineen
ovat kaunista maalaismaisemaa.
Matkailu- ja majoituspalveluja,
kasvintuotantoa sekä maataloutta
eläimineen löytyy tuolta pätkältä.
Kukaties vaikka tarkkasilmäisin
sieltä norpankin bongaa…

Nostalginen maitolaituri tervehtii ohikulkijoita Tiemassaaren kylätaajamassa.

Mukavia
käyntikohteita

… Mutta takaisin Tiemassaaren kylälle ja sen lähialueisiin,
mistä löytyy nähtävää ja koettavaa. Kohteisiin voi tutustua
vaikka ns. Aarrekartan avulla.
Kyläyhdistys tilasi kartan taiteilija
Riitta Heiskaselta ja hänen ideoima Aarrekartta johdatteleekin
mukavalla tavalla tutustumaan
alueeseen. Valokuvamateriaalia
karttaan ovat luovuttaneet myös
Seija Ropponen ja Juha Leskinen. Aarrekartta löytyy isossa
koossa laminoituna Tiemassaaren
kylän ilmoitustaululta ja Torasalon maitolaiturin seinästä. Lisäksi se löytyy Pohjoisten kylien
yhteiseltä www.tiemasverkko.fi
–sivustolta ja sieltä löytyvät myös
yhteystiedot, jos sen haluaa tilata
itselleen. Tuolta sivustolta löytyy
myös lisätietoa kylistä, palveluista ja karttalinkit nähtävyyksiin.
Tiemassaari myös somettaa facebookissa.
Aarrekartan
johdattelemana
voi Pohjoisilla kylillä tutustua

mm. Kaperinlinnaan, mikä on
Suomen suurin luonnon muodostama kivikaari ja holvirakenne.
Kartalta löytyvät tutustumiskohteina mm. myös pyyntikulttuurien
aikainen Kirkkokivi, ”Peurakirkko” ja Isäntälammen jääputous.
Hautamuistomerkki Tiemassaaren kylällä muistuttaa Venäläisten sotilaiden kohtalosta ja SB2-pommikoneen pudotuspaikasta.

Aarrekartan opastamana voi mukavalla tavalla tutustua Rantasalmen
Pohjoisten kylien alueeseen.

Tiemassaarella oleva hautamuistomerkki palauttaa mieliin
venäläisten sotilaslentäjien kohtalon. Naapurimaan tapaan vainajille
on tuotu haudalle/muistomerkille syötävää ja juotavaa.
Kyläyhdistyksen hoidossa oleva Rykinniemen laavu- ja uimaranta-alue tarjoaa mukavan leppoisan ajanviettomahdollisuuden.

www.tiemasverkko.fi
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Kyläyhdistystä juhlitaan!
Nykyiseltä nimeltään Tiemassaaren Kyläyhdistys ry:n taustat luotiin Kylätiekokouksessa
9.8.1953, jolloin perustettiin Tiemassaaren kylän toimintaryhmä.
Jatkona edelliselle toimi Tiemassaaren kylätoimikunta vuodesta
1982 ja 1.3.1998 Tiemassaaren kyläkokous päätti perustaa Tiemassaaren kyläyhdistys ry:n kotipaikkanaan Rantasalmi. Joten tuolla
nimellä toiminutta kyläyhdistystä
sekä sen pitkää aiempaa historiaa
ja toimintaa juhlitaan tänä kesänä Kesätapahtumassa ti 17.7.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana toimiva, Voinsalmen kylällä asuva, Henna Majuri kertoo,
että tapahtuman suunnittelu on
jo käynnissä. – Pirjo Vainionpää ja Seija Lehtonen ovat ottaneet päävastuuta kesätapahtuman
suunnittelusta ja organisoinnista.
- Tarkoitus on kuitenkin yhdessä
luoda kiva ja rento tapahtuma,
jossa toiminnan kautta juhlitaan
Kyläyhdistystä. Kilpailuja, kirppis, kahvia & kakkua, syötävää,
pallopelejä ja esiintyjiä aamupäivästä aina iltaan saakka. - Lisäksi
historiaa kuvien ja kirjojen kautta,
suunnaten katsetta myös tulevaisuuteen – yhteisöllisyys ja yhteiset
intressit mielessä pitäen, Henna
listaa ideoita. -Tapahtuma järjestetään monitoimitalon ja tennis-

kentän ympäristöön ti 17.7, joten
pistäkäähän päivä kalentereihin ja
TERVETULOA mukaan!
Toivotamme muutenkin uusia
ihmisiä, vaki- sekä kesäasukkaita ja etenkin nuoria mukaan
toimintaan, jotta sillä olisi jatkumoa, Henna pohtii. – Täällä
on harrastaminen aika hajallaan
keskittyen usein kirkonkylälle.
Kylän yhteinen kokoontumispaikka monitoimitalo, on tärkeä
toiminnan jatkuvuudelle, jotta eri
yhdistysten toiminta alueella järjestyy. Harrastustoiminta tuo eri
kylät yhteen kirkonkylällä Rantasalmen Puhallinorkesterissa, - Urheilijoissa, - Nuorisoteatterissa ja
Järvi-Saimaan Kansalaisopiston
kursseilla sekä monessa muussa
yhteydessä. Tällöin kylien välisen
yhteistyön merkitys korostuu. Kyläyhdistys onkin tukenut ja järjestänyt yhteistyötä usean eri yhdistyksen kanssa sekä huomioinut
vuosittain vanhukset ja vähävaraiset lapsiperheet, Henna kertoo.
Olemme pyrkineet toiminnassamme tasapuolisuuteen sekä
avoimuuteen. – Tarkoituksena on
toimia kaikkien hyödyksi kyliä
kehitettäessä. Selkeät toimintatavat sekä yhteinen näkemys siitä, mihin esim. varoja käytetään.
Eteenpäin menemisen meininki
historiaa kunnioittaen, kiteyttää

Henna kyläyhdistyksen toiminnan
linjauksia. Tällä hetkellä Henna nostaa tärkeinä asioina esiin
mm. yrittäjyyden, asumisviihtyvyyden, kiinteistöjen ja teiden
korjausrakentamisen sekä vesienkäytön ja -hoidon, jossa osakaskuntien yhdistyminen Yövedellä
ja Pohjoisella Haukivedellä ovat
ajankohtaisia ja tärkeitä, kaikkia
kyläläisiä ja matkailijoita hyödyttäviä asioita. – Osakaskuntien
yhdistämishankkeen etenemisestä ja vesienhoidon suunnittelusta
infotaan kalastajia, mökkiläisiä ja
kaikkia vesistössä liikkujia lisää
Kyläyhdistyksen kesätapahtumassa.
Alueella on tälläkin hetkellä
myynnissä sekä omakotitaloja,
tontteja että kesämökkejä. Täällä
asuvilta löytyy vielä talkoohenkeä. – Autetaan toinen toisiamme.
Ihmiset tuovat työkoneet, laitteet
sekä taitonsa talkoisiin, kiittelee
Henna.
Tiemassaaresta on tehty useita julkaisuja mm. Tiemassaari
eilen ja tänään - lyhytelokuva.
- Lisäksi Tiemassaaren kyläyhdistys on julkaissut historiikin
nimeltään Tiemassaari Ajan Askelissa ja valokuvakirjan Kuvien
Kertomaa - Rantasalmen Pohjoiset kylät, Henna kertoo yhtei-

Millaista on asua Tiemasilla?
Tiemassaaren Rykinniemessä vakituisesti perheensä kanssa
asuva Harri Korhonen muistelee
aikoja pyöreästi kaksikymmentä vuotta sitten. – Vuonna 1996
hankittiin rakennuspaikka eli
tontti Rantasalmen kunnalta ja
vakituisesti muutimme asumaan
Rykinniemeen keväällä 1997. Silloin oli kaksi muuta omakotitalon rakennushanketta yhtä aikaa

meneillään. Rakennusprojekteja
on riittänyt. - Asuinrakennuksen
lisäksi on toteutettu rantasauna
ja talousrakennus välttämättömiä
kulkuneuvoja varten. Olemme
viihtyneet hyvin luonnon keskellä. Rauhallinen ja luonnonläheinen ympäristö tuo hyvän
vastapainon hektiselle työlle.
Alue oli tuttu, sillä Harrin omat

juuret ovat Rantasalmella, tosin
toiselta puolen kuntaa. - Lapsuuden kotini on Hiismäen kylässä.
Puolisoni puolestaan on kotoisin
Länsi-Suomesta, hän jatkaa. Perhe on vuosien varrella kasvanut
kahdella lapsella, jotka ovat jo aikuistumassa. Aktiivinen perhe on
harrastanut ja harrastaa edelleen
monipuolisesti eri liikuntalajeja.
– Liikuntaan kuuluvat mm. lenk-

Repomäen
näkötornin
maisemat
palkitsevat
retkeilijän
pienen
kävelyn ja
kiipeämisen
jälkeen
upeilla
maisemilla.

sistä isoista
projekteista. - Isoja talkoita ovat
olleet myös kirkkoveneen, monitoimitilan ja tenniskentän rakentaminen sekä kesäjuhlat ja
Finntriathlon-tapahtumaan osallistuminen. Tänä kesänä ne järjestetäänkin aivan peräkkäin.
Vaikka muutos maaseudulla on
ollut varsin raju esim. palveluiden vähenemisen ja maatalouden
murroksen vuoksi löytyy alueelta
edelleen maataloutta liha- ja lypsykarjoineen sekä kasvintuotannon ja kaupallisen kalastuksen
harjoittajia. - Maatalouden rinnalle on tullut esim. matkailu- ja
majoituspalveluja, rakennuspalveluja, mökkien vuokrausta, kalastusmatkailua, lupien ja välineiden myyntiä sekä vuokrausta
oheispalveluineen. Lisäksi maataloudessa tarvittavia työkoneita
valmistetaan ja kehitetään jo toisessa polvessa Torasalossa, Henna
keily, retkiluistelu, hiihto, jalkapallo, lentopallo sekä luonnossa
liikkuminen. Lisäksi harrastuksiimme kuuluvat moottoripyöräily, ratsastus ja matkailu – Tiemasilta pääsee kyllä tarvittaessa
vaikka maailman ääriin saakka!
Perheen kannalta Tiemassaari
on ollut keskeisellä paikalla. – Minun työpaikka on Rantasalmella
ja puolisoni työpaikka on Varkaudessa, Harri kertoo. – Lapset ovat
käyneet koulunsa Rantasalmen
kirkonkylässä.
Kulkuyhteydet
ovat olleet kohtuulliset ja mm.
koulukuljetukset ovat toimineet
kiitettävästi. Harrastuksiin lähte-

listaa. Pohjoisen kylien yrittäjät
ovatkin saaneet vuosien varrella
useita tunnustuksia toiminnastaan. Ja onhan Tiemassaari valittu myös Mikkelin läänin vuoden
kyläksi vuonna 1991. - Yritteliästä
ja ahkeraa porukkaa, Henna lisää.
Suhteellisen lyhyet välimatkat
lähiseudun kaupunkeihin pitävät
työmatkat kohtuullisina, palvelut
löytyvät kuitenkin kohtuullisen
matkan päästä ja moni työnantaja mahdollistaa myös etätyön
tekemisen. Luontoon liittyviä
harrastuksia kuten metsästystä,
kalastusta, marjastusta, eräilyä
tai luonnossa liikkumista muuten
vain on helppo harrastaa. - Uusia
asukkaita seudulle on tullutkin ja
tulevaisuuteen katsotaan luottavaisena, Henna jatkaa. – Yhteisöllisyyttä, yhteisiä intressejä sekä
tahtoa alueen kehittämiseen löytyy, mikä on hieno juttu!
minen puolestaan edellyttää lähes
aina omalla autolla liikkumista.
- Siten kaksi autoa on ollut
välttämättömyys, hän toteaa.
Rantasalmen kunnalla on Rykinniemessä myynnissä tälläkin
hetkellä useita rakennuspaikkoja. Osa niistä on omarantaisia ja
osa on aivan rannan tuntumassa.
– Jos haaveilee esimerkiksi siitä,
että haluaa yhdistää vakituisen
asumisen ja kesämökin Saimaan
rannalla niin Rykinniemi on mitä
parhain vaihtoehto. Tieyhteydet
ovat mielestäni kohtalaisen hyvät
ja vesistöyhteys on sitä parasta,
mies tuumailee.
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Meiltä myös
kankaat ja
ompelupalvelut!

Laadukkaitapaikallisia - yksilöllisiä
Trikoovaatteita
koko perheelle!
Myös tilauksesta!

KatinUnelmat

Kauneutta arkeen ja juhlaan!

Kylätie 46
58900 RANTASALMI

Puh. 040 554 1112
satukukka@satukukka.fi

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13 p. 045 137 9183
Ohitustie 7, 58900 Rantasalmi
www.ilonarantasalmi.com

Yhdeksän vuotta linja-autoasemalla.
Ammattitaitoista palvelua kilpailukykyisin hinnoin.
Avoinna
ma-pe 10-17, la 9-13
su ja pyhinä 10-13

puh. 0400 834 049

KESÄKUKAT JA VIHANNESTEN TAIMET
SUORAAN PUUTARHALTAMME
Löydät meidät myös Rantasalmen ja Sulkavan toreilta
sekä Juvan Supermarketin pihapiiristä.

JL
www.paivolanpuutarha.fi

0500 259 485

Hyrsyläntie 228, Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA MYY
3 rivitalokohdetta
ja asunto-osakkeita

www.rantasalmi.fi/ajankohtaista
Lisätietoja
kehittämispäällikkö Johanna Keränen p. 040 161 5033
johanna.keranen@rantasalmi.fi

www.satukukka.fi

Naisten vaatteita, koruja ja laukkuja.
Colosén laadukasta kosmetiikkaa
Asukokoja 36-52
Heinäkuussa Ohitustie 7 myymälä avoinna viikoittain.
Katso aukioloajat www.katinunelmat.fi Puh. 040 6870 700

Järvikylpylässä myymälä palvelee; ma-la 10-20, su 10-18, Porosalmentie 313

MYYTÄVÄNÄ

OMAKOTITALO
Rantasalmen keskustassa.
Lisätiedot Ulla Salonen

puh. 040 755 9294
klo 16 jälkeen.

MYYDÄÄN
KAKSIO, 53 m2

katutasossa, oma sauna,
Kylätie 46.
35.000 tai tee tarjous.

040 558 9153

MYYDÄÄN
RT, 55 m2
2 h+k+s+vh+

ulkovarasto+autokatos,
taloyhtiössä kylmäkellari.
puh. päivisin 050 3477 289

• Mökkitalkkari • Siivoukset • Kotiapu
Marita Liljeström 040 834 4815
Maarit Tanninen 040 753 8168
Anssi Tanninen 040 537 1741
Eero Mikkonen 050 306 0787
sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyoapu.fi
toimisto@tyoapu.fi
www.tyoapu.fi

* PESULAPALVELUT

– Kuljetus S- ja K-market

* KOTI- JA YRITYSSIIVOUKSET
www.pyykkipaikka.fi 0400 967 379 pyykkipaikka@gmail.com

KIINTEISTÖ- JA MÖKKIHUOLTO
K. HUKKANEN RANTASALMI
Pyyviläntie 1 Puh. 050 339 7802

karihukkanen@netti.fi

MYYTÄVÄNÄ

KAKSIO, 2h+k+s, 56 m2,
läpi talon, 2 krs. Tilava lasitettu
parveke. Hyvällä paikalla
keskustassa, Jäniksenpolku 1.

050 5119 606 tai
040 762 1118

ITÄ-SAVON SIIVOUS- JA KOTIPALVELU
UNELMA KIISKINEN
Rantasalmi Puh. 0400 178 685

• SOPIMUSSIIVOUKSET • SUURSIIVOUKSET • VAHAUKSET
• IKKUNOIDEN PESUT • KESÄASUNTOJEN SIIVOUKSET • KOTIPALVELU

LUOTETTAVASTI AMMATTITAIDOLLA

Uusi vesipelastuskalusto lisää turvaa
Mira Markkanen-Vänttinen

Rantasalmelle viime syksynä kotiutettu tuliterä
pelastusalus sai tuli- eli
vesikasteensa heti lokakuussa, kun Kolkonjärvellä etsittiin kahta ulkomaalaista kalastajaa. Miehet
löytyivät, samoin kaatunut vene.
– Vanhan veneen työvalojen ja navigoinnin varassa
tilanne olisi voinut päättyä toisin, miettii ylipalomies Arto Kilpeläinen.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen
kalustoon kuuluu Rantasalmella
paloautojen lisäksi kolme vesillä
liikkuvaa kulkuneuvoa. Öljyntorjunta-alus ”Korkki” ES 518 sekä
öljyntorjuntalautta ES 5183 ovat
lähtövalmiudessa Mustalahden
Ylipalomies Arto Kilpeläinen kertoo, että pelastuslaitoksen veneissä kirjaimet ES merkitsevät
Etelä-Savon maakuntaa ja kaksi
ensimmäistä numeroa 51 kertovat veneen kotipaikaksi Rantasalmen.
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HIEROJA
MERJA PARTANEN
puh. 050 592 8068

Kylätie 35 (sisäänkäynti FotoArskan takapihalta)

* Hieronta * Jalkojenhoito * Lahjakortit * Kotikäynnit

Hyvinvointipalveluja ammattitaidolla

HIEROJA
MAARIT
TANNINEN

Kylätie 37 (Lehtitalo)

040 753 8168

Parturi-Kampaamo

TERVETULOA
JUHLIMAAN KANSSANI

30-VUOTISTA

YRITTÄJÄTAIVALTA
kakkukahvien kera
maanantaina 4.6. klo 9–17
Paikalla myös
vaate-esittelijä

AAN
ARVOT TUOTE A!
EJ
PAKETT

KSIA !

TARJOU

Kyllikki

Kylätie 31

P. 015 440 515

044 2830 789
Fysioterapeutin akuuttivastaanotto,
joustavasti ja yksilöllisesti
Alaraajatutkimukset

Jalkojen hoito

Mobilisoiva hieronta

Hieronta

Akupunktio

040 7055 404

Fysioterapia, fysikaaliset hoidot

TERVETULOA!

Jalkaterapia

Rentouttavat hoidot

Kylätie 17

Fysioterapeutti

Lahjakortit

Fysioterapeutti Maija Kapanen, 0400-355484
Akupunktio/sairaanhoitaja, Raili Taskinen 040-7038003
Jalkaterapeutti (AMK), Maikki Kokkonen 050-4091926

• Pyykki- ja siivousetikkatuotteet
• Mökkitalonmiespalvelut
• Werhoomo • Villiyrttikurssit

Ranta-Korpela

040-747 2830
* Fysioterapia
* Hieronnat *Jumpat
* Kuntosaliohjelmat +
ohjaus
* Kotikäynnit

VETREE
Sari Karjalainen

Kirkkotie 2 B 10 (Ikälä)

p. 040 505 8982

Uusi öljyntorjuntavene siirtyy
järvelle kuin järvelle kevyesti
paloaseman miehistöauton perässä. Veneen voi laskea vesille
rakennettujen veneenlaskupaikkojen lisäksi monilta luonnonrannoilta. Kirkonkylän satamassa on veneluiska.

Ajanvaraus 045 6363 422

Palvelemme
ajanvarauksella

MA – LA
* Meiltä myös
ripsipidennykset
os. Kylätie 26
puh. 040 834 7378
TERVETULOA!
Tanja, Titta ja Oona

www.siolapalvelut.fi

sinainen säiliöauto vetää 11.000
litraa ja kalusto-miehistöauton
säiliöön sopii kolme kuutiota,
3.000 litraa.
– Rantasalmella on nyt uusi
ajanmukainen
pelastuskalusto,
minkä kanssa on hyvä tehdä töitä,
ylipalomies tiivistää.
Arto Kilpeläinen on pelastuslaitoksen vakinaiseen henkilöstöön
kuuluva palomies. Hälytyksissä
kutsutaan paikalle Rantasalmen
VPK, jolla on kirjoissaan noin 15
miestä ja naista sekä pelastus- että
ensivasteosastoissa.
Rantasalmen pelastajat olivat
viime vuonna liikkeellä noin 130
kertaa, joista lähes 50 oli ensivastetehtäviä. Vesilläkin käydään
joka vuosi; Arto Kilpeläinen
kertoi, että Korkki-aluksella oli
viime vuonna 16 tehtävää, minkä
lisäksi pelastajat liikkuivat vanhalla veneellä. Myös se kulki trailerin kyydissä.
– Korkki-alusta tarvitaan öljyonnettomuuksien lisäksi tulipalojen sammutus- ja erilaissa pelastustehtävissä. Lisäksi Korkkia
käytetään virka-apuna, potilaskuljetuksissa ja poliisin johtamissa tehtävissä, esimerkiksi etsinnöissä, Arto Kilpeläinen kertoo.
Uusi järveltä toiselle liikutel-

Sami Kolehmainen

HENRIIKKA
LIUSKA

Olavi Sipiläinen 044 324 5887, info@siolapalvelut.fi
Katriina Pietiläinen 040 565 7357

satamassa, mistä niitten on helppo
kiirehtiä eri puolille Haukivettä
ja tarpeen mukaan edemmäskin.
Uusi trailerille sijoitettu öljyntorjuntavene ES 5182 päivystää paloasemalla. Se korvasi palokunnan
42-vuotta vanhan moottoriveneen.
– Trailerilla oleva alus saadaan
nopeasti Haapaselälle ja Rantasalmen pienemmille järville.
Meillä on tiedossa kaikki sopivat
veneidenlaskupaikat, esimerkiksi
Tuusjärveen pääsee nopeimmin
Rapiossa valtatie 14:n varresta.
Kolkonjärvellä on jo käytykin,
Arto Kilpeläinen kertoo.
Viime syksynä Kolkonjärvelle
tehty hälytys tuli poliisille iltayhdeksältä ja palokunta pyydettiin
avuksi vielä myöhemmin. Kilpeläinen muistaa, että keli oli pahin
mahdollinen – oli pimeää, kova
tuuli ja satoi vettä ja räntää – pelastushelikopterikaan ei päässyt
ilmaan. Uusi alus näytti tarpeellisuutensa.
Faster 650 Cat –veneen huippunopeus on 32 solmua. Arto Kilpeläinen lukee aluksen parhaisiin
puoliin uudenaikaiset navigointivälineet; veneessä on karttaplotteri, kaiku ja tutka, mitä tarvittiin Kolkonjärvelläkin. Aluksen
strategiset mitat ovat 7,46 x 2,45
metriä; peräaaltoja synnyttää
kaksi 80 heppaista Honda-moottoria. Seitsenmetrinen 1600 kiloa
painava vene kulkee näppärästi
pelastuslaitoksen uuden miehistönkuljetusauton koukussa. Uusi
viisipaikkainen Hilux tuli Rantasalmelle syystalvella 2016. Veden
kuljettamiseen paloasemalla on
tätä nykyä kaksi autoa, joista var-

Koulutettu hieroja
Kylätie 37 (Lehtitalo)

Kotikäynnit

Kivun hoidot

Kinesioteippaus

Reetta

Hoitoon lääkärin lähetteellä tai ilman

- jo vuodesta 1966 tava alus lasketaan tarvittaessa
myös Korkin työvesille, Saimaan
puolelle. Veneen kyytiin sopii
kulloinkin tarpeellinen määrä
ihmisiä ja kalustoa. Kilpeläinen
pitää tyypillisenä tilannetta, jossa
ensihoidon tehtävään lähtee paarija muu tarvittava varustus muka-

naan neljä ihmistä, joista kaksi on
pelastustoimen ja kaksi ensihoidon ammattilaista.
Rantasalmelle sijoitettu EteläSavon pelastuslaitoksen öljyntorjuntavene tuli varusteineen
maksamaan 95.000 euroa, mistä

öljysuojarahaston avustus kattoi
80 prosenttia. Pelastuslaitoksen
alue kattaa 14 kuntaa, jotka maksavat toiminnasta väkilukujensa
suhteessa. Rantasalmen kunnan
maksuosuus on 2,45 prosenttia
pelastuslaitoksen käyttö- ja investointikustannuksista.
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Maastopyöräily
nostaa päätään
Mira Markkanen-Vänttinen

Maastopyöräilyn harrastajat pääsevät tänä kesänä pyörille Rantasalmella.
Kirkonkylään Harjupirtin
urheilukeskuksen
metsään rakennetaan parhaillaan ensimäistä maastopyöräilyrataa ja toinenkin
on tulossa. Syksyyn mennessä myös koulukeskuksen vieressä oleva kenttä
saa reunuksilleen pyöräilyradan.
Maastopyöräratojen rakentaminen avaa Rantasalmella tarjolla
olevat liikuntapaikat uudelle liikuntavälineelle. Pyöräilyratojen
ja -reittien toteuttamisesta vastaava Sami Tilli pitää mainiona, että
maastopyöräilypaikat ovat siellä
missä harrastetaan muutakin liikuntaa. Hänen mielestään Harjupirtti ympäristöineen on hyvä
maasto BMX-tyyppisten ratojen
tekemiseen. Kunta omistaa rataalueen maapohjan.
– Tänne voisi edullisesti tehdä
vaikka olympiatasoisen BMXradan, Tilli kehaisee.
Sami kertoi, että ensimmäisestä maastopyöräradasta tulee helpohko, joten siellä pärjää
aloittelijakin. Alle sadan metrin
radalle tulee töyssyjä, hyppyri ja
kaarteita. Radan rakentaminen
alkoi toukokuussa lapiotyönä heti
lumen ja roudan haihduttua maastosta. Tillin mukaan metsässä on

valmiina lähes kaikki mitä turvallisen maastopyöräradan tekemiseen tarvitaan. Hän on katsonut
ykkösradan vierestä paikan myös
toiselle
maastopyöräilyradalle.
Tässä olisi tarjolla jyrkkiä laskuja
ja muuta haastetta useampi sata
metriä. Kakkosrata ei synny yhden miehen lapiotyönä.
– Maastopyöräilyradan käyttö
ei maksa mitään. Lähtöpaikalle
tulee opastaulu, jossa on ohjeet
radan turvalliseen ajamiseen. Kypärää on pakko käyttää, pyörän
on oltava kunnossa, juomia ei saa
nauttia ynnä muuta. Opastaulu ohjaa radan käyttöä samaan tapaan
kuin uimarannoilla olevat opastaulut, Sami kertoo.
Hän toivoo, että lapset ja nuoret ottavat maastopyöräilyradan
omakseen. Myös koulun ja liikennepuiston välissä olevaan kiekkokaukalon monttuun suunnitellun
radan paikka on valittu nuoria
ajatellen. Tämäkin rata valmistuu
kesän aikana.
Yläkuva:
Maastopyöräily aiheuttaa polun
muodostumisen tai polku rakennetaan valmiiksi. Sami Tillin
Harjupirtin lähelle rakentama
maastopyöräilyrata on kunnan
maalla. Pyöräradalle tulee töyssyjä, kaarteita ja muuta mielenkiintoista.
Oikealla:
Keväällä pidetyssä polkupyörätapahtumassa testattiin taitoajoa. Markku Hämäläinen taiteili
pyörineen maahan viritetyn narun päällä.

Pyöräretkelle

Sami Tillillä on pyöräilyyn
liittyvä työnkuva ja muitakin pyöräprojekteja. Hän kertoo olevansa
parhaillaan pyöräilyohjaajan koulutuksessa ja voi kurssin jälkeen
toimia pyöräilyoppaana ja -neuvojana. Tämänhetkisessä työssään
hän kartoittaa maastopyöräilyyn
sopivia paikkoja, rakentaa ratoja
sekä kehittelee ”tavallisia” pyöräilyreittejä matkailijoita varten.
Täksi kesäksi valmistuivat kolme ensimmäistä pyöräilyreiteille
opastavaa karttaa. Sami Tilli kertoi, että reitit kulkevat päällystettyjä ja hiekkateitä pitkin. Reittejä
ei merkitä maastoon mitenkään,
mutta eksymisvaaraa ei ole, jos
pyöräilijä seuraa kartan ohjetta.
– Lähtöpaikalla Myllyrannassa
olevasta kartasta voi ottaa valokuvan muistiin ja käyttää kännykän
mobiilikarttaa, Sami vinkkaa.
Kartalle osoitetut reitit ovat 7,6
-10,8 kilometriä. Lenkit ohjaavat
Osikonmäkeen, Asikkalaan ja Porosalmelle. Maisemien ihastelun
lisäksi jokaisella pyörälenkillä voi
pysähtyä evästauolle. Osikonmäessä ja Asikkalassa on laavut ja
Porosalmella yritysten palveluita.

Elina Enho ja Jyrki Uotila ovat varanneet kesäihmisiä varten kanootteja ja polkupyöriä.

Sami Tillin mielestä pyöräilyn
kehittämiseen on Rantasalmella
hyvät edellytykset. Täällä on pyöräilyn eri lajeihin sopivia paikkojakin vaikka millä mitalla. Sami
kertoo, että esimerkiksi lentokentän lähellä on kunnan maata, ja
viereinen metsä sopisi pyöräsuunnistukseen.
– Lentokenttää voisi hyödyntää
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PASI ISSAKAINEN
050 352 1467

KOIVUPILKETTÄ

•
•
•
•
•

itse haettuna.
• Uunien vetohäiriöiden
neuvonta ja korjaus.
0400 161 230

RANTASALMELAISET
TAKSIAUTOILIJAT
Taksiasema 015 440 240

1 + 6 tila-auto
1 + 8 tila-auto
pyörätuolikuljetukset
paarikuljetukset
tilausajot

Kirkonkylän taksit

RANTASALMI

Markku Huupponen
0400 651 924
1+6 henk., pyörätuoli/paarit
Pasi Issakainen
050 352 1467
1+6 henk., pyörätuoli/paarit
1+8 henk., pyörätuoli/paarit
Marko Seppänen
040 583 2116
8 henkilöä

Hannu Tynkkynen
050 591 8370
6 henkilöä
Janne Vihavainen
040 164 6300
1+8 henk., pyörätuoli/paarit
Reino Vänskä
040 533 1405
1+4 henkilöä

PARKUMÄKI:
Marko Seppänen
040 583 2116
8 henkilöä
TUUSMÄKI:
Keijo Savolainen
050 520 6087
8 henk.+ 2 pyörätuolia
ASEMA:
Hannu Tynkkynen
050 591 8370
6 henkilöä

TUUSMÄKI:
Janne Vihavainen
040 164 6300
1+8 henk., pyörätuoli/paarit
TUUSMÄKI:
Markku Vihavainen
0500 151 398
8 henkilöä

Kylätaksit

Rantasalmen kunnanvaltuusto kokoontuu valtuuston
istuntosalissa maanantaina
4. päivänä kesäkuuta 2018
klo 19.00.
Asialista on kunnan ilmoitustaululla ja www.rantasalmi.fi
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä
kunnanvirastossa 11. päivänä
kesäkuuta 2018.
Rantasalmella 29. päivänä
toukokuuta 2018
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

JUHO TIAINEN

tapahtumissa, varsinkin kun lentokenttäkäyttö kun on nykyisin
vähäistä. Pyöräilylajeja on valtava
määrä, sähköpyörien kiihdytyskisoista alkaen, Sami ideoi.
Sami Tilli muistuttaa, että
maastopyöräily on mahdollista
muuallakin kuin varsinaisilla radoilla, sillä pyöräily kuuluu jokamiehen oikeuden piiriin. Pyöräilystä ei saa kuitenkaan aiheutua
vahinkoa kyseisen maanomistajan
maalle. Jo pienen polun tallaantuminen on luvatonta toimintaa.

Omistaja-asiakkuus
kannattaa!
Omistaja-asiakkaanamme voit
saada alennuksia pankkipalveluista
ja vakuutusmaksuista sekä hyötyä
OP-bonuksista jopa satojen eurojen
arvosta vuodessa.

Ajankohtaisia omistaja-asiakasetuja:

Fillari lainaksi

Polkupyöriä saa vuokralle kirkonkylässä Mantan puodista, missä Elina Enho pyörittää Trillivikla-nimistä yritystä. Elina kertoo
pitäneensä paria pyörää tarjolla
myös viime kesänä ja käyttöähän
niillä oli. Enhon putiikki on sijoittanut kaksi polkupyörää myös
Mustalahden satamaan, missä ne
palvelevat veneilijöitä jotka haluavat tulla kauppaan kirkonkylälle.
Satamapyörät on otettu vastaan
mielihyvin: kirkolle on satamasta
nelisen kilometriä.
– Polkupyörissä on puhelinnumero ja veneilijät saavat lukon
avaintunnuksen soittamalla minulle. He käyvät kaupassa ja täällä maksamassa vuokran ja ajavat
takaisin Mustalahteen, minne jättävät pyörät, Elina kertoo.

Trillivikla vuokraa kanootteja
ja muita harrastusvälineitä sekä
järjestää opastettuja norppa-, kasvi-, melonta- ja muita luontoretkiä
sekä kursseja, joissa oppaina ovat
Elina Enho tai melontakouluttaja
Jyrki Uotila. Tarjontaan kuuluu
myös moottorivene, joka on ollut
suosittu väline Linnansaaren päiväretkillä.
– Varsinkin ulkomaiset matkailijat tykkäävät lähteä Linnansaareen tästä kirkonkylän rannasta. Heitä ei haittaa, että matkaan
menee 9 hevosvoiman moottorilla
kaksi tuntia. Vesille pääsy on pääasia ja retkelle mennään koko päiväksi, Elina tietää.

Elina ja Jyrki kertoivat, että
vuokrakanootilla voi lähteä melontaretkelle muualtakin kuin viereisestä kirkonkylän rannasta. He
voivat toimittaa kanootin tai kajakin vuokraajan haluamaan paikkaan, vaikka omalle kesämökille.
Kanootin voi varata päiväretkeä
varten, viikoksi, tai jopa koko kesäksi. Yrityksellä on lisäksi erään
kanoottivalmistajan kanssa sopimus uusien mallien testaamisesta. Jyrki kertoi, että hän käy hakemassa kanootin Rantasalmelle
koekäyttöön ja sitä vuokrataan tavalliseen tapaan. Esittelykappale
voidaan kesän päätteeksi myydä
tai palauttaa valmistajalle.

•

CityShoppari-kortti Pivosta maksutta vuoden 2018 loppuun asti.

•

1 kk CMore Total -suoratoistopalvelu ilmaiseksi + 30 % alennus
seuraavien 11 kk maksuista. Edun arvo on vähän yli 100 euroa
vuodessa. Etu voimassa toistaiseksi.

•

Liittymällä 31.12.2018 mennessä, olet mukana pankkimme
järjestämässä iPad-tabletin arvonnassa.
010 255 4701
rantasalmen@op.fi
op.fi

Rantasalmen Osuuspankki palvelee
Konttorimme aukioloajat:
Ma – pe klo 9.30-15.30
Kassa- ja käteispalvelut ma – pe klo 9.30 – 12.30
Neuvontapalvelut ajanvarauksella myös ma, ke ja to klo 8.00 – 19.00
Henkilökohtaiset puhelinnumeromme konttorin aukioloaikoina
ma – pe klo 9.30 – 15.30
Päivittäispalvelut, maksuliike
• Saana Hänninen
• Riitta Immonen
• Timo Kokkola
• Minna Juutilainen
• Taina Juutilainen
Sijoitus
• Päivi Lappalainen
Rahoitus
• Merja Kaukonen
• Heli Kosonen
• Anne Ahonen
Notariaattipalvelut
• Tiina Kärkkäinen
Vakuutukset
• Leena Lindell, henkilöasiakkaat
• Janne Smolander, yritys- ja maatilavakuutukset

010 255 4721 *
010 255 4722 *
010 255 4726 *
010 255 4711 *
010 255 4723 *
010 255 4742 *
010 255 4730 *
010 255 4732 *
010 255 4720 *
010 255 4751 *
010 255 4760 *
040 621 6387 *

Myyntipäällikkö Jaana Vänskä

040 350 9040 / 010 255 4740 *

Toimitusjohtaja Kari Mäkelä

040 508 3193 / 010 255 4710 *

Rantasalmen Osuuspankin puhelinpalvelu
• ma - pe klo 8.00 – 22.00, la klo 10.00 – 16.00

010 255 4701 *

*) kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
soitettaessa 0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (hinta ALV 24%),
Valtakunnallinen Puhelinpalvelu
• ma-pe klo 8.00 - 22.00 (pvm/mpm)

0100 0500

OP Yritys- ja maksuliikepalvelut
• ma-pe klo 8.00 - 22.00 (pvm/mpm)

0100 05151

Vahinkovakuutukset ja korvaukset OP Vakuutus
0303 0303
• ma-pe klo 8.00 - 22.00 (kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista
matkapuhelinliittymistä soitettaessa 0,0835 e/puhelu sekä 0,12 e/min
(hinta ALV 24%).

Myllyrannassa oleva infotaulu opastaa kolmelle pyörälenkille.
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Rakennusrekisteri
ajan tasalle
Mira Markkanen-Vänttinen
Rantasalmen kunta parantaa
parhaillaan sähköistä rakennusrekisteriä, koska vuosikymmenien
saatossa rakennuslupakäytännötja määräykset ovat muuttuneet ja
tietoja on viety sähköisiin järjestelmiin vasta 2000-luvun alusta
alkaen. Rekisteriin tehdään tarvittavat rakennustietojen muutokset,
kertoi rakennustoimistossa projektia hoitava Tiina Palmroos.
Kiinteistöluettelonhoitajalle riittää tekemistä, sillä tarkistettavia
tietoja on lähes 4000 rakennuspaikalla.
– Lisäämme rekisteriin puuttuvat rakennukset ja poistamme
ne, jotka on purettu. Kiinteistöllä ei yleensä tarvitse käydä,
vaan pyydämme puuttuvat tiedot
kiinteistöjen omistajilta. Vanhoja
arkistoja ei juurikaan pystytä hyödyntämään. Siksi osa rakennusten omistajista saa tänä vuonna
kunnalta kirjeen, jossa pyydetään
apua. Apuna käytämme lomaketta, johon merkitsen ne kohdat, jotka omistajan tulisi päivittää, Tiina
esittelee.
Rakennustoimiston
toimistosihteeri Airi Yletyinen kertoo,

että kunnalla ei ole olemassa täydellistä rakennusrekisteriä. Vuosikymmenien kuluessa monien
muutosten johdosta puutteita ja
epätarkkuuksia on. Rakennusta
ei esimerkiksi voi poistaa rekisteristä, jos omistaja ei ole tehnyt
purkuilmoitusta. Kaikki purkamiset pitäisi ilmoittaa kuntaan, Airi
neuvoo.

Luvassa
nopeampi käsittely

Tänä vuonna käynnistyneessä
rakennusrekisterin päivittämisessä ovat apuna KuntaNet –karttatasot, joissa on vuoden 2017 kiinteistöverotiedot, maastotietokanta
ja kunnan rakennusrekisterissä jo
olevat tiedot. Tiina Palmroos kertoo, että käytännössä kiinteistöjen
rakennuskantaa nähdään hyvin
ilmakuvista. Kaikki kiinteistöllä
olevat yli 10 neliömetrin kokoiset
rakennukset tulisi olla rekisterissä. Airin mukaan alle kymmenen
neliön rakennukset eivät tarvitse
myöskään toimenpidelupaa, vaan
ne myönnetään ilmoitusmenettelyllä; kaikki tulisijan sisältävät
rakennukset pitää kuitenkin luvittaa.
Tiina kertoo, että kiinteistöve-

Tiina Palmroos esitteli karttapohjaa, missä eri värit osoittavat eri vaiheissa olevia kiinteistöjä Rantasalmella.

rossa verotettavan rakennuksen
alaraja on viisi neliötä.
– Kiinteistöverotuksen tiedot
rakennuksista eivät välttämättä
ole ajan tasalla. Ihmiset tekevät
muutoksia yllättävän vähän omiin
kiinteistöverotietoihinsa
koska
ajatellaan, että viranomaisilla on
jo kaikki tiedot ”automaattisesti”,
Tiina tietää. Ja vaikka kiinteistöveroilmoitukseen olisi tehty muu-

tos, rakennuskohtainen erittely ei
tule kunnan tietoon sellaisenaan,
vaikka kunta saa verot.
Ajantasainen sähköinen rakennusrekisteri helpottaa ja nopeuttaa kunnassa muun muassa rakennuslupien käsittelyä ja lausuntojen
sekä neuvonnan antamista. Myös
kiinteistövero on kohdallaan. Rekisterin laadun parantaminen ja
nopeampi asiointi kelpaa varmasti

kiinteistöjen omistajillekin, Tiina
Palmroos uskoo. Hän muistuttaa,
että laadukkaasta rekisteristä on
hyötyä jos kiinteistöä ollaan myymässä, tehdään vakuutuksia tai
haetaan vakuutuskorvausta.
Tässä yhteydessä ei tehdä muutoksia maa- ja metsätalouden tuotantorakennuksiin; niiden osalta
tiedot kiinteistöverotukseen tulevat tilan kirjanpidon kautta.

SORA- JA KULJETUSLIIKE

PULKKINEN OY
58900 RANTASALMI

• Erilaiset soralajikkeet • Soramurskeet •
• Kalliomurskeet • Sepelit • Seulottu multa •
• Valmisbetoni • Betonin pumppaus •
• Kaivinkonetyöt tela-alustaisella ja
pyöräalustaisella kaivinkoneella
• Pyöräkuormaajatyöt
• Teiden ja pihojen kesä- ja talvikunnossapitotyöt

Jouni Pulkkinen 0400 251 892
sora.pulkkinen@pp.inet.fi

– saha- ja höylätavaraa
– paneelit
– lattialaudat

– höylähirret
– listat ym.

• sahausta
• kuivausta
• höyläystä

KUROSEN SAHA JA HÖYLÄ
KALLE KURONEN
Puh. 0400 554 666

PUUSEPÄNLIIKE
IHALAINEN AY
Honkatie 15, 79600 Joroinen
Puh. 017 571 176, 0400 276 134
psl.ihalainen@gmail.com

* Rakennussuunnittelu
* Kustannuslaskenta
* Työmaavalvonta
* Lämpökamerakuvaus
Rantasalmella:

* Kaivinkonetyöt * Sorat ja kuljetukset *
* Teiden kunnossapidot
SUUNNITTELUA RANTASALMELLA JA LÄHIKUNNISSA
RAKENNUS - JÄTEVESI - JA MAA-AINESSUUNNITELMAT

ST

Rakennussuunnittelu Seppo Tanninen
Pöyhöläntie 39, 51900 Juva, mp. 040 822 6423

Reino Kokkonen
Haapaniementie 289
58920 Kolkontaipale
0400 131 221
www.graft.fi

KESÄKEITTIÖT AITAT SAUNAT MÖKIT
LAMELLIHIRRESTÄ vuosikymmenten kokemuksella!

• Nuohouspalvelu
• Kiinteistönhuolto

H. KOKKONEN
050 589 4856

LEIKKAA TALTEEN

Haapaniementie 266 A, Rantasalmi kalle.kuronen@suursaimaa.com

lampoakotiin.fi SÄHKÖASENNUKSET
• Remontit
SÄHKÖASENNUS
• Tarvikemyynti
• Aurinkopaneelit
KOLEHMAINEN
Avoinna 8-16
050 328 1298, Katajakuja 3 tai soittamalla
www.sahkoasennuskolehmainen.com

RAKENNUSTYÖT
Tmi
Joona Hulkkonen
www.huvilavalmistamo.fi

050-3233 551

Rantasalmi

050 469 4374

MUURAUSTYÖT LIUSKA
-UUNIT, MUURAUS- JA LAATOITUSTYÖT
• Märkätilojen vedeneristys VTT:n sertifikaatti.
Tapani Liuska 0400 152 925
tapani.liuska@pp.inet.fi
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Rakennusvalvonta
tiedottaa

Rantasalmen kunnan rakennustarkastajaksi on valittu kesäkuun
alusta alkaen Mauri Ruuskanen.

Rakennusvalvonta on ottanut
käyttöön sähköisen lupapiste.fipalvelun, jonne voi jättää neuvontapyyntöjä sekä lupahakemuksia
kesälläkin mihin vuorokauden
aikaan tahansa.
Kesällä
rakennustarkastajan
tavoittaa parhaiten numerosta
040 571 1689. Pääsääntöisesti lomakautena tehdään vain katselmuksia.
Mahdollisista järvien levähavainnoista voi kysyä neuvoa
kunnan ympäristösihteeriltä tai
Sosterin päivystävältä terveystarkastajalta

PUUTAVARAT RANTASALMELTA:
Saha- ja höylätavarat,
ulkovuorilaudat, panelit, listat, ym.
Kyllästettyä puutavaraa, hyvä valikoima
EDULLISESTI, (vihreä ja ruskea)
– Tarvittaessa katkonta- ja kuljetuspalvelu.
Terassiruuvit edullisesti.
SUORITAMME
sahausta, kuivausta ja höyläystä.
POLTTOPUUPILKETTÄ; koivua ja leppää

Rakennusvalvonta toivoo
kaikille hyvää kesää !

Puusepältä
tilaustyönä

KOLKONJOEN MYLLY JA SAHA
TATU DILLSTRÖM
Myllytie 28, 58920 Kolkontaipale

puh. Tatu 050 346 5147, Markku 0400 137 625
tatu.dillstrom@gmail.com

Monipuoliset maanrakennustyöt
ja kaivuupalvelut Rantasalmella – Kysy!
– Välitämme myös maa-aineksia
ja kalliomursketta.

040 706 1510

- Mittatilausikkunat - Lasimyynti
- Mökki- ja varasto-ovet
- Saunaremontit, lauteet, kaiteet
- Asennukset
ja korjaukset
- Kuistin
lasitukset
- Helepotti
elementti wc:t

Rantasalmi

martti.silvennoinen@korpihonka.fi
www.korpihonka.fi

MAALAUSTYÖ SEPPO LYBECK
Janne Huupponen puh. 0400 756 168
Pekka Heinimö puh. 0400 150 303
www.rantasalmenmaanrakennus.fi

PUTKIASENNUKSET
Ö L J Y P O LT I N H U O L L O T
Poltin- ja LVI-huolto Kari Kolehmainen
040 554 3403

TAR

S
JOU

040 702 3547

SÄHKÖASENNUSLIIKE

RANTASALMEN
HUOLTOPISTE KY

• SÄHKÖASENNUKSET JA -KORJAUKSET
Arto 0500 502 320, Antti 0500 652 636

rantasalmen.huoltopiste@co.inet.fi

Asikkalantie 198, RANTASALMI

Ilmalämpöpumpun ostajalle Kodinhuolto Huopalainen
takuuajan jälkeen
puh. 040 5599 678
YKSI HUOLTO ILMAISEKSI

PELTITYÖT
- vesikourut
- kattoturvatuotteet
- erilaiset listat
- piipunhatut
Kysy tarjous!

Jani Bogdanoff
p. 045 2009 702

• saumattomat kourut
• tikkaat
• peltisepäntyöt
• listat
• piipunpellitykset
ym.

Pekka Hulkkonen
050 523 6141
• PELTISEPÄNTYÖT
• RAKENNUSSANEERAUSTYÖT

TIMUKKA
0400 519 433

martti@huopalainen.fi
www.huopalainen.fi
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Kesäteatteria koko perheelle

Ai, etteikö
Kylässä
tapahdu!
Mira Markkanen-Vänttinen

Tänä vuonna kesäteatteria on tehty Rantasalmella kyläkerhoissa ja kahviloissa, linja-autossakin.
– Kylässä on eräänlainen matkaopas maaseutuelämään, Teatteri Fennican Kaisla Pirkkalainen kertoo.
Matkaoppaana muiden muassa esiintyy Rantasalmen fiktiivinen asukas Pekka Lipponen.
Kylässä elämisen periaatteisiin perehdyttävä Kylässä esitetään kesäteatteriksi muuttuvalla Rantasalmen museolla. Näytelmän käsikirjoituksen ja esityksen takana on iso joukko
Rantasalmen ”kyläläisiä”, joista näyttämöllä vain osa. Teatteri
Fennican kotijoukkojen lisäksi luomistyötä ovat tehneet ensimmäisistä Pekka Lipponen -näytelmistä tutut ohjaaja Mika Vuorentie, näyttelijä Nestori Välitalo ja tanssiteatteritaiteilija Anja
Lappi. Kesäteatterikeitosta lisää hämmentäneet @Kolkkokollektiivi -yhteisö sekä muusikko Antti Raekallio ovat Rantasalmella uudempia tuttavuuksia.
Teatteri Fennican Kaisla Pirkkalainen kertoi, että viikon verran pyörivä kesäteatteri on pidempiaikaisen tapahtuman yksi
osa. Käsikirjoitus- ja harjoituskautta on vedetty keväästä alkaen
kyläkerhoissa ja työpajoissa. Näissä on opiskeltu muun muassa
nukketeatteria sekä liikkeen ja äänen tuottamista: Kylässä–esityksen äänimaailmassa soivat tynnyreiden, kivien, puuklapien
ja ihmisten oktaavit. Käsikirjoitusta valmistaneet kyläkerhot
on pantu kokoon milloin missäkin: koulun luokkaretkellä ja
Nesteen baarissa, vanhusten palvelutalossa, kirjastossa tai päiväkodissa. Matkan varrella mukaan tarttunut näyttelijäseurue
tuo valmiin esityksen Myllyrantaan museon pihalle juhannuksena. Esiintyjinä on eri ikäisiä kyläläisiä, muun muassa Hilkka
Lappalainen, Minttu Huupponen sekä Tiitu, Elias ja Iida. Kaisla kertoi, että ensiesitys on tervetuliainen kaikille kyläläisille, ja
muihin esityksiin ostetaan liput normaaliin tapaan.
– Kylässä kertoo tästä meidän kylästä. Täällä asuu norppa,
Pekka Lipponen, lapsia ja vanhuksia. Kylässä on hyvä elää,
näyttelijä tiivistää.
Museolla nähtävä kesäteatterikappale on työstetty Rajupusu
Leaderin Uudenlaiset tapahtumat –teemahankkeena. Hankkeen ideana on luoda malli, jonka perusteella voi järjestää
muitakin uudenlaisia tapahtumia. Kaisla Pirkkalaisen mukaan
Kylässä-hankkeen malli on perustana tuotantokäsikirjalle, jota
voivat jatkossa hyödyntää kaikki paikalliset
yhdistykset ja muut toimijat. Kylässä–esitykseen hankitaan siirrettävä esiintymislava, jota
tulevaisuudessa voi käyttää monessa yhteydessä.

Kirkossa ja kapakassa

Fennican toinen kesäprojekti lukeutuu Kulttuurikiskan tarjontaan. Kulttuurikeskiviikot ja
Taidetorstait näkyvät ja kuuluvat heinäkuussa
kirjastossa, kirkossa ja kapakassa. Tapahtumissa luetaan kolkkoja päiväkirjoja, veisataan
virsiä, tavataan ammattitaiteilijoita ja tehdään
taidetta. Nautinnot ovat tarjolla Oluthuone
Kalle-Kustaassa, kirjastossa ja seurakuntatalossa Kirkkorinteellä. Teatterielämyksiä tarjoillaan ravintola Rinssi-Everstissä. Esitykset
ovat Pyhä sotilas, Viikset, Täti-Tiikerin Nauravat nakit sekä Kylässä–moovit.
Ylhäällä:
Maskeerausta.
Keskellä:
Kesäteatterin rooleissa hohtavat mm Iida,
Elias ja Tiitu Juusela ja äiti Kaisla Pirkkalainen.
Vasemmalla:
Laboratorioteatteri Fennica muutti Rantasalmelle 12 vuotta sitten. Kolkontaipaleen entiselle koululle syntyi teatterin ja kaikkinaisen
taiteen kotipesä, josta on virrannut elämää
isolle alueelle. Kolkontaipaleen vuosina syntyi muun muassa kirjoittajayhteisö ”Kolkkokollektiivi”.
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PALVELEMME

HUOM!
Puhelinnumeromme
muuttuu 15.5. alkaen.
Uusi numero on
010 764 1020.

MA-LA 7-21
SU 10-18

(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Tykkää meistä
Facebookissa!

Automat

Rantasalmi • p. 010 764 1020
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Toimintatalo Oskarin kesä
Vuoden 2018 alusta kunta otti
sekä työllisyydenhoidon että matkailuneuvonnan osaksi omaa toimintaansa. Molemmat toiminnot
ovat nyt kotiutuneet Toimintatalo
Oskariin ja tuovat yhdessä taloon
toimintaa ja elämää.
Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin matkailuneuvonta on
avoinna joka päivä ja elokuun

puolesta välistä syyskuun loppuun maanantaista perjantaihin.
Työelämäpalveluiden päivystys
palvelee maanantaina ja tiistaina,
muuna aikana ajanvarauksella.
Kesäkuussa
kahviotiloissa
avautuu vohvelikahvila ja Oskarin näyttelytiloissa on kesän ajan
vaihtuvia näyttelyjä lähiseudun
taiteilijoilta. Joroisten kuvatai-

Sähkö- ja elektroniikkaromun

VASTAANOTTO
Susimäentie 18 C

Avoinna ma-pe klo 7.00 - 15.00.

Iltaisin ja viikonloppuisin romut voi jättää niille varattuun
katokseen siellä olevan ohjeistuksen mukaisesti
Lisätietoja SCEL Palvelut OY

puh. 044 3440 800 / 0400 152 926

25.6. Parkumäki, 2.7. Parkumäki, 9.7. Kirkonkylä,
16.7. Kirkonkylä, 23.7. Kirkonkylä (HIPPO –kisat),
30.7. Tuusmäki, 6.8. Tuusmäki.
HUOM kisat alkavat klo 18.00!!
Ilmoittautuminen alkaa tuntia ennen kisoja.
Lisätietoa; http://rantasalmenurheilijat.sporttisaitti.com/
yleisurheilu/

Rantasalmen Urheilijat / yleisurheilu

– Jäteastioiden myynti ja tyhjennys
– Siirtolavat – Kaivojen tyhjennykset
Kaikissa jäteasioissa palveleva paikkakuntalainen

RANTASALMEN YMPÄRISTÖHUOLTO KY
deyhdistys aloittaa kesän omalla
näyttelyllään ja heinäkuussa on
vuorossa Raimo ja Marita Vokkolaisen luontoaiheinen näyttely. Elokuussa kuvataideyhdistys
Remp-Ranta järjestää oman näyttelynsä ja syyskuussa pääsemme
nauttimaan Kaija Pulkkisen taiteesta.
Matkailuneuvontaan saa tuoda
esitteitä ja mainoksia sekä tietoja
kesän tapahtumista. Mitä enemmän meillä on tietoa, sitä paremmin osaamme kertoa matkailijoille mitä kaikkea Rantasalmi
tarjoaa.
Aurinkoista kesää kaikille ja
tervetuloa Toimintatalo Oskariin!

OSTETAAN/NOUDETAAN

AUTON ROMUT

YLEISURHEILUN
MAANANTAIKISAT
2018!

KAIKKI JÄTEHUOLTOPALVELUT

(rom.tod.) yms. metalliromut.

ILMAINEN NOUTO

040 533 5961

MS-Kierrätys Oy

Noudamme
METALLIROMUT ja
ROMUAUTOT

VELOITUKSETTA

0400 609 144

Reunatie, 58910 Rantasalmi as
info@savonmetallikierratys.fi

Rantasalmi p. 0400 921 067, auto 0400 259 150

Rokkiralli

Rantasalmen moottoriradalla
22.-23.9.2018 klo 11.00

www.rokkiralli.info

Oletko kiinnostunut
- Rantasalmen Lehden kustannusoikeuksista?
Nämä oikeuttavat julkaisemaan
vuonna 1966 perustettua, hyvän tilaus- ja ilmoituskannan edelleen omaavaa, luotettavaa ja
taloudellisesti tervettä paikallislehteä.
- "Lehtitalosta"
Rantasalmen kirkonkylän keskustassa?
Huoltojen ja saneerausten ansiosta tässä vuonna 1970
valmistununeessa, erinomaisessa kunnossa olevassa ja
kaukolämpöön liitetyssä talossa on katutasossa sekä
yritys- että asuinkäyttöön soveltuvia neliöitä 150 ja
saman verran kellaritilaa.
Mahdolliset yhteydenotot Arto Ylhävaaraan
0500 257 876, ay@rantasalmenlehti.fi
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Mutkattomasti kalaan

Haukiveden iso osakaskunta kasvaa
Mira Markkanen-Vänttinen

Haukiveden pohjoisosasta virinnyt osakaskuntien
yhdistäminen on saavuttanut jo yli 60 osakaskuntaa. Näillä näkymin uuden
osakaskunnan vesialue
voi kasvaa jopa 13.000
hehtaariksi.
Kalaveden
yhdistäminen
vahvistetaan kiinteistötoimituksissa tänä kesänä.
Kiinnostus heräsi myös
eteläisellä Haukivedellä.
Pohjoisen Haukiveden osakaskuntien yhdistämisestä alkanut
suurosakaskunnan muodostaminen on saanut kalavesien omistajat
innostumaan. Hanketta urakoiva
projektisuunnittelija Olli Räsänen kertoi, että yhteen liittyvien
osakaskuntien lukumäärä saattaa
nousta 70:een jos myös ”välissä”
olevien vesialueiden omistajat
haluavat yhdistää kalavedet. Räsänen kertoi, että osakaskunnille
ja järjestäytymättömille vesien
omistajille on lähetetty asiasta tiedottavat kirjeet tai otettu yhteyttä
henkilökohtaisesti. Hankkeen laajuutta kuvaa, että postiin pannaan
tuhat kirjettä kerrallaan ja tiedotuslomakkeita painatettiin 5.000
kappaletta.
Kalavesien yhdistämistä auttava Vetovoimaa maaseudulle
-hanke käynnistyi Rantasalmella
viime vuoden helmikuussa. Pohjoisen Haukiveden lisäksi kalavesien yhdistämisiä on tapetilla
muuallakin Etelä-Savossa. Hankkeen rahoittajat ovat Maaseuturahasto, ELY-keskus, kunnat ja Metsähallitus, joka tarjoaa alustan.
Lähtötilanteessa
Etelä-Savossa
tyypillinen osakaskunnan vesialueen koko on 300 hehtaaria.
– Haukiveden uuden osakaskunnan toiminta piti aloittaa jo
tämän vuoden alussa, mutta kun
mukaan lähtevien määrä kasvoi,
aikaa on jatkettu. Vanhat osakaskunnat myyvät kalastuslupia ja
hoitavat muut oman alueen asiat
siihen asti kunnes uusi osakaskunta on perustettu, Olli Räsänen
kertoo.
Haukiveden pohjoisosiin muodostettavan osakaskunnan nimeä
ei ole vielä päätetty. Nimiasia, kuten myös tuleva toiminta ja osakaskunnan hallituksen kokoonpano pannaan järjestykseen sitten
kun kaikki mukaan haluavat vesialueet ovat selvillä. Räsänen on
lupautunut esittelemään tuoreinta
tilannetta ja karttaa Tiemassaarella kesätapahtumassa vielä heinäkuun 17. päivä.
Räsäsen mukaan yhdistymiselle myönteisen signaalin antaneiden osakaskuntien kokouksia
pidetään kesäkuussa ja mahdollisesti myöhemminkin. Hän toivoo,
että viimeiset yhdistymistä käsittelevät kokoukset voitaisiin pitää
heinäkuussa, sillä uuden osakaskunnan määrittävä kiinteistötoimitus on tarkoitus tehdä tämän
kesän aikana. Räsäsen mukaan
kokouksen järjestäminen onnistuu jopa parin viikon varoitusajalla. Kokouskutsun sisältävä kirje
on helppo lähettää, koska hanketyönä on jo perattu esiin vesialueiden omistajien yhteystiedot.
– Nykyisistä pienistä osakas-

Kartalla näkyvä osakaskuntien yhdistymisen tilanne 18.5. 2017. Kirkkaan sinisellä yhdistymisestä jo päättänyt alue ja harmaalla osakaskunnat, joilla asiasta päättävä kokouspäivä oli sovittu. Harmaista suurimmat ovat Rantasalo 10 ja Kangaslammin osakaskunta, jotka
molemmat hallitsevat noin 3000 hehtaarin vesialueita.

kunnista useimmat eivät ole järjestäytyneet ollenkaan. Järvillä on
myös yksityisiä vesialueita, jotka
voivat halutessaan liittyä uuteen
osakaskuntaan. Uuteen liittymisestä tai liittymättä jättämisestä
päättää osakaskunnan kokous,
siis vesialueen omistajat, Olli Räsänen tähdentää.
Kaikkien osakkaiden ei tarvitse olla kokouksessa paikalla,
mutta siihen voi halutessaan osallistua myös antamalla valtakirjan.
Hankkeen
projektipäällikkö
Jouni Kivinen on varma, että
tulevaisuudessa ihmiset jotka
haluavat kalaan löytävät tiedot
luvanmyynnistä ja kalastuksenjärjestämisestä merkittävästi nykytilannetta paremmin.
– Yleisin kysymys kalastavilla
ihmisillä on ”mistä saa lupia”; tätä
seikkaa hyvin tiedottava ja toimiva osakaskunta kohentaa todella
paljon. Hyvin tyypillinen tilanne
osakaskunnilla on, että lupia myydään ja myytäisiin, mutta tietoa
mistä ja millaisia lupia voi ostaa
ei löydy, Kivinen kuvaa.

Kalaveden hoitoa
joka kolkkaan

Osakaskuntien yhdistämisen
tiedetään helpottavan sekä kalastamista että vesialueen muuta
hoitoa. Kalastuksen kannalta lupien hankkiminen on yksinkertaisempaa, koska yksi lupa kattaa
isomman alueen. Isolla alueella
on myös käytettävissä enemmän
varoja vesialueen ja kalakannan
hoitoon, esimerkiksi ruohikon
niittoon ja kalanpoikasten istutta-

miseen. Oma lukunsa on osakaskuntien hallinto, mihin tarvitaan
toimeliaita ihmisiä – suurelta
alueelta löytyy pientä helpommin
muutamia kalastuksesta ja vesien
hoidosta kiinnostuneita henkilöitä.
Yhdistymisestä tähän mennessä päättäneet noin 60 osakaskuntaa ovat koonneet siirtymäajaksi
vanhojen osakaskuntien edustajista työryhmän, joka suunnittelee tulevaa. Uuden osakaskunnan
perustava kokous päättää aikanaan säännöistä, lupamaksuista
ja muusta tarvittavasta. Siihen
asti toimivassa työryhmässä on
tarkoitus kartoittaa, minkälaista
kalastusta ja vesistön hoitamista
ison alueen eri puolilla on tarve
kehittää. Uudelle osakaskunnalle laaditaan sen perusteella koko
alueen kattava käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka työstää Jouni
Kivinen.
Olli Räsänen kertoo, että muutama liittyvä osakaskunta on jo
lakkauttanut itsensä ja delegoinut siirtymäajaksi edustajakseen
Voinsalmen osakaskunnan, joka
muun muassa myy kalastusluvat.
Voinsalmi oli hankkeessa aloitteentekijä ja yksi liittyvistä osakaskunnista.
Vetovoimaa maaseudulle hankkeen tavoitteena oli alun perin
saada noin 50 pientä osakaskuntaa yhdistymään Haukivedellä.
Tavoite on koossa ja ylitetty: uusi
osakaskunta on samalla tullut
Suomen suurimmaksi yhdistyvien osakaskuntien lukumäärässä.
Uusia yhtenäinen vesialue kattaa
lähes koko Haukiveden pohjoisosan, sekä lisäksi Yöveden ja osia
Haapaselästä.

Syksyllä etelään

Vetovoimaa maaseudulle –
hankkeen vetäjät ovat saaneet
runsaasti kyselyitä osakaskuntien
yhdistämisen mahdollisuudesta
Rantasalmen eteläosassakin. Olli
Räsänen kertoo, että yhteydenottojen perusteella yhdistäminen
kiinnostaisi suurin piirtein nykyisestä hankealueesta etelään.
– Vesialue on todella laaja,
Rantasalmen edustalta Savonlinnan nurkille asti, hän kuvailee.
Räsäsen mukaan eteläpuolen
uuden osakaskunnan synnyttämistä ruvetaan selvittämään tänä
syksynä. Marssijärjestys on sama
kuin pohjoisessa: järjestäytyneet

osakaskunnat ottavat kantaa asiaan omissa kokouksissaan ja järjestäytymättömien omistajat etsitään.
– Paikallisista ihmisistä on ollut
iso apu, kun Haukiveden pohjoisosien omistajia selvitettiin. Uskon,
että saamme taas tätä kautta tietoa
mistä lähteä osakkaita etsimään,
Räsänen luottaa.
Räsäsen mukaan työn alle otettavalla vesialueella on useita suurehkoja osakaskuntia, mutta myös
pieniä alle ja yli 50 hehtaarin vesialueita. Alustavan karttakatsahduksen perusteella vesialueella on
ainakin parikymmentä osakaskuntaa.

Viehelupia myydään
Haukiveden kalastusalueella on kaksi viehekalastuksen yhteislupa-aluetta. Pohjois-Haukivesi muodostuu 37 vesialueesta ja on
laajuudeltaan 12.176 hehtaaria. Etelä-Haukiveden 20.000 hehtaarin viehelupa-alueeseen sisältyy noin 5.000 ha Linnansaaren
virkistyskalastusaluetta.
Järvitaimenen ja järvilohen alamitta on 60 cm, kuhan alamitta
45 cm. Saimaan nieriä on rauhoitettu. Rasvaevälliset järvilohet
ja järvitaimenet on vapautettava luonnonkantojen elvyttämiseksi.
Rantasalmella kalastuslupia molemmille Haukiveden viehekalastusalueille myy Foto-Arska. Lupia voi ostaa myös netin kautta.
Joroisten kalastusalueella on tällä hetkellä osakaskuntia 147 ja
yksityisvesiä noin sata. Viehekalastuksen yhteislupa-alue Joroisselkä-Haapaselkä on laajuudeltaan 4.500 hehtaaria. Lupia voi
ostaa netin kautta sekä Joroisissa Teboil Etapista sekä Jari-Pekan
Riikka-Piikasta.
Joroisten kalastusalue jatkaa suosituksena verkkokalastusrajoitusta solmuväliltään 26-54 mm:n verkkojen käytöstä yli 8 metrin
syvyisillä vesialueilla kuhakantojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi.
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Kaikki hyvä
on lähellä.

Palvelemme:
MA-LA 7-21, SU 10-19
Jokainen ihminen on erilainen. Siksi myös jokainen K-market on erilainen, oman alueensa näköinen ja
tuntuinen niin valikoimaltaan kuin tunnelmaltaan. Läheisestä kaupastasi saat kaiken mitä jokapäiväisessä
elämässäsi tarvitset. Ja jos et löydä niin kysy. Me olemme myymälässä sinua varten. Nähdään kaupoilla.

Palvelutiskiltämme kesän grilliherkut!

Salaattibaaristamme kokoat salaatin
vaikka lounaaksi!

TERVETULOA
PALVELEVAAN
LÄHIKAUPPAASI.
Terveisin kauppias
Marjo-Kristiina Turunen

Paistopisteestämme aina tuoreet herkut!

K-Market HUMMERI
Kylätie 33, 58901 Rantasalmi
Puh. 015-643 221
marjo-kristiina.turunen@k-market.com

Osakaskunnista ja kalastusluvista
yksityisillä vesialueilla
Marita Waenerberg
Yleensä kalastuslupa-asioita käsitellään
luvan ostajan näkökulmasta ja säännöt
ovat lukuisuudestaan huolimatta selkeitä ja
ne löytyvät verkosta. Kun asiaa lähtee tarkastelemaan luvan myöntäjien vinkkelistä,
kuvio ei olekaan niin yksinkertainen. Asiaa
penkoessa törmää äkkiä monimutkaisiin
aluejakoihin, vastuiden hierarkiaan ja käsiteviidakkoon.
Suomessa yksityisvesien kalastusluvat
perustuvat lähtökohtaisesti maanomistukseen. Kiinteistön omistajalla on kalastusoikeus kiinteistöön rajoittuvalla vesistöllä.
Tietyn alueen oikeudenomistajat ovat tavallisesti muodostaneet yhteenliittymän,
osakaskunnan. Osakaskunta myöntää luvat,
määrittelee niille hinnan ja järjestää lupien
myynnin omalla alueellaan.
Osakaskunnat puolestaan muodostavat
isomman kokonaisuuden, kalastusalueen.
Se on yhteistoimintaelin, joka voi hoitaa
osakaskunnalle kuuluvia tehtäviä.
Käsitteet ovat muuttuneet aikojen saatossa ja käytäntö on muutenkin kirjavaa.
Esimerkiksi osakaskunnista kuulee puhuttavan nimillä kalakunta ja kalastuskunta.

Paikallisia lupia myöntävät
osakaskunnat ja
yhteislupa-alueet

Kalastusbiologi Teemu Hentinen ELYkeskuksesta sanoo, että virallinen nimi on
kuitenkin osakaskunta.

Osakaskuntia yhdistetään
jotta kalastus helpottuu

Osakaskuntien aluejaot ovat hankalia
kalastuksen kannalta. Osakaskunnat ovat
usein pieniä, ja niiden hallinnoimista alueista muodostuu yhdelle vesistölle sirpalemainen kuvio.
– Alueet ovat isojaon aikaisia. Kun kalastusvesiä silloin jaettiin, alueista muodostui pieniä, Hentinen tietää kertoa.
Satunnaiselle kalastajalle tilanne on vaikea. Hän joutuu kartta kädessä arvuuttelemaan, minkä saaren tai salmen kohdalta
raja kulkee. Ongelman takia kalastusta
yksityisvesillä ollaan uudistamassa. Periaatteena on yhdistää osakaskuntia, niin että
alueet ovat yhtenäisempiä ja helpommin
hahmotettavissa.
– Pyrimme rakentamaan suurempia alueita, jotta järvellä ei olisi niitä niin sanottuja
veteen piirrettyjä viivoja, Hentinen toteaa.
Muutoshakuisuuden taustalla vaikuttaa
Suomessa yleinen kehitys, jonka mukaan kalastus on vähentynyt.
– Kalastusta pyritään nyt kehittämään ja lisäämään. Osakaskuntia autetaan yhdistymään, jotta lupa-alueet
kasvavat ja lupien myynti on helpompaa. Prosessi on kuitenkin melko hidas. Tilanne on sellainen myös Haukivedellä, jossa on edelleen noin 200
osakaskuntaa, Hentinen kertoo.
Käynnissä oleva yhdistymisproses-

Savonlinnan kuntiin. Siihen kuuluu pääaltaan lisäksi 125 järveä ja lampea.
Kalastusalueet ovat kooltaan toista luokkaa kuin osakaskunnat. Niitä on Suomessa
tällä hetkellä noin 220 kappaletta. Määrän
katsotaan kuitenkin olevan liian suuri ja
alueet tullaan korvaamaan 118:llä uudella
alueella vuonna 2019. Samalla nimi muuttuu kalatalousalueeksi. Haukivedellä aluejako pysyy lähes ennallaan.

si tulee niputtamaan Pohjois-Haukivedellä
osakaskuntia. Myös eteläisellä Haukivedellä yhdistymiset ovat käynnistymässä.

Kalastusalueen
alaisuudessa
on useita osakaskuntia

Kalastusalueesta säädetään kalastuslaissa. Lain mukaan se on yhteistoimintaelin, jonka tehtävänä on kalatalouden
edistäminen ja kehittäminen. Kalastusalue
esimerkiksi hoitokalastaa ja istuttaa kalanpoikasia, järjestää lupa-alueasioita ja kalastuslupia ja valvoo kalastusta.
Haukivedellä kalastusalueen piiriin kuuluvat järven kaikki osakaskunnat. Lisäksi
siihen kuuluu ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajia. Kalastusalueen rajat eivät
noudata kuntajakoa, vaan määrittävä tekijä on yhtenäisyys kalatalouden kannalta.
Haukivedellä kalastusalue on yhtenäinen
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ja
se ulottuu usean kunnan alueelle toisin sanoen Rantasalmen, Joroisten, Varkauden ja

Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta luvanvaraisessa kalastuksessa
tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu eli
niin sanottu kalastuskortti. Maksu koskee
18–64-vuotiaita. Sen päälle tulevat paikalliset luvat, joita on useita erilaisia.
Verkkoja ja katiskoita varten tarkoitettuja paikallisia lupia hallinnoivat osakaskunnat. Lupien määrä perustuu osakaskunnan
vesialueen laajuuteen. Hinnan päättää osakaskunta kokouksessaan. Mistään kovasta
bisneksestä ei voida puhua, sillä vesille ei
tahdo riittää kalastajia.
– Eipä ole ruuhkaa järvillä. Ihmisiä pitäisi saada enemmän kalastamaan ja lupia
pitäisi saada ostettua helpommin, Hentinen
toteaa.
Erityisesti verkkokalastuksen suosio on
laskenut. Nuoret eivät ole enää innostuneet verkoista, jotka sitovat kokemaan niitä
usein, varsinkin kesäaikaan.
Viehe- ja pilkkikalastus ovat suositumpia nuorten keskuudessa. Kun käytetään
vain yhtä vapaa ja viehettä, maanlaajuinen
yleislupa riittää. Useampi viehe ja vapa
edellyttää paikallisen viehekalastusluvan
hankkimista.
Haukivedellä paikallisia viehekalastuslupia myy kaksi yhteislupa-aluetta. Eteläinen on nimeltään Haukiveden viehelupaalue, ja pohjoinen Yhteisviehelupa-alue
Pohjoinen Haukivesi. Yhteislupa-alueet
ovat osakaskuntien muodostamia. Järjestelmällä saadaan kalastajien käyttöön suurempia alueita hankalan tilkkutäkin sijaan.
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Mirja Kyllikki
Koikkalainen
o.s. Kasper

s. 6.2.1931
k. 26.5.2018

Lämmin kiitos Teille kaikille,
jotka kunnioititte

Hilkka Helena
Niirasen
muistoa ja otitte osaa
suruumme.
Omaiset

Villi Villassa
neljä taiteilijaa

Kiitollisina muistaen ja kaivaten

Seija ja Juha
Teemu ja Jenni-Maria
Kauko, Kaarina, Katariina ja Kerkko
Sinikka, Viivi ja Matti
Kesän kauniin koittaessa
voimat hiljaa väheni.
Väistyi vaiva, tuli rauha,
uni kaunis ikuinen.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Mirja siunataan
lauantaina 9.6.2018 klo 10 Rantasalmen Kirkkorinteellä.
Muistotilaisuus Jumikkalan kartanossa.

KIRKOLLISIA ILMOITUKSIA
Rantasalmen kappeliseurakunta

2. sunnuntai helluntaista
Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10
Aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet
Liturginen väri: Vihreä
Tekstit: Sananl. 30: 7-9; 1. Tim. 6: 6-12;
Matt. 16: 24-27
Virret: 183: 1-3 ; 132; 354; 202: 1-4;
521: 1-; 211
Kolehti: Kansan Raamattuseuran evankelioimistyölle
kohteena erityisesti Anna ilon näkyä -hanke
Olli Uosukainen ja Sauli Rissanen.
Saarnan teema Iloa vai harmia?
*****
Jumalanpalvelus suorana nettiradiossa osoitteessa
www.savonlinnanseurakunta.fi/rantasalmen-kappeliseurakunta
Pe 1.6. klo 9.30 koululaisten
kevätkirkko kirkossa Vihavainen, Rissanen, Halme.
Su 3.6. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, Uosukainen,
Rissanen.
Su 10.6. klo 10 messu kirkossa, Vihavainen, Laaksonen.
Papin päivystys: ma, pe klo

9-12.
Savonlinnan kirkkoherranvirasto, talous- ja tiedotustoimisto
avoinna kesä-elokuussa ma-pe
9-13.
Kuolleet: Hilkka Helena Niiranen 83 v, Raimo Kalervo Janhunen 78 v, Sarita Satu Irene Kesijärvi 42 v.

Kirkonmäeltä
Iloa vai harmia?

Otsikon kysymys ilosta vai harmista toimii saarnan teemana ensi
sunnuntaina kirkonmäellä.
Taustana on kokemus tavaran
paljoudesta, jota on yrittänyt eläkevuosienkin aikana selvittää.
Kun kaikenlaista tavaraa kertyy jokaiseen nurkkaan, komeroon, varastoon, kaappeihin ja
ullakoille, niin mitä niille pitäisi
tehdä? Itselle ei monella tavaralla
ole käyttöä ja tuskinpa perikuntakaan tulee kaikkea tarvitsemaan.
Sunnuntain tekstit johdattelevat
tutkistelemaan katoavia ja katoamattomia aarteita.
Mitähän meidän Herramme sanoo, kun näkee meidät miettimässä: onko tavarasta iloa vai harmia?

Tervetuloa kirkonmäelle
kuulostelemaan!

Olli
Uosukainen
Poikarovasti

Rotaryt: Viikkokokous
to 31.5. klo 18.00 RinssiEverstissä. Rotaryvuoden 2018-2019 ohjelma.
Eteläinen maa- ja kotitalousseura: Siivoustalkoot Hiltulan
seurojentalolla, sisällä ja ulkona,
ti 5.6. klo 18.30 alkaen. Ota omia
välineitä mukaan. Talkookahvit.

Jumppakärpäsen puraisemat
Huhtikuun alussa käynnistyneen ja parisen kuukautta kestäneen jumppakoulun päättäjäisissä Saimi
Luukkainen, koulun vetäjä Ida Vänttinen ja Meea Niiranen näyttivät miten kärrynpyörä tehdään. Sen lisäksi Saimi ja Meea ovat oppineet koulussa päälläseisontaa, kaatosillan ja muita voimistelun eri lajitaitojen
perusasioita. Jumppakoulu alkaa taas syksyllä ja molemmat tytöt aikovat jatkaa harrastusta. Vänttinen
toivoo, että silloin myös aikuisille saadaan oma ryhmä.

Neljä vuosikymmentä ammattitaiteilijana työskennelleellä Pentti
Ikäheimosella toukokuun loppupuolen kiireet pitävät miehen liikenteessä. Viitisen kilometriä Rantasalmen kirkolta Varkauden suuntaan
ja siitä oikealle Laakkolantien päässä sijaitseva taidegalleria Villi Villa avaa 9. kesäkuuta 16. kesänäyttelynsä joka on avoinna elokuun 12.
päivään saakka. Lisäkiireitä tänä keväänä on tullut toukokuun loppuun
saakka Mikkelissä Arin galleriassa ollut näyttely.
Ikäheimonen aloitti Villi Villan näyttelykesät aikoinaan pelkästään
omilla tauluillaan. Vuodesta 2009 lähtien Annika Hiltunen on ollut mukana isänsä kesänäyttelyssä naivistisilla maalauksillaan.
Pentti Ikäheimoselle yhteisnäyttelyt ovat oman taidegallerian isä/
tytär-näyttelykesien lisäksi muutoinkin tuttuja. Viime kesänä Valamo
yhdisti kolmen tinkimättömän kuvataiteilijan eli Jorma Heleniuksen,
Juhani Honkasen ja Pentti Ikäheimosen pitkät taiteilijataipaleet upeaksi
näyttelykokonaisuudeksi ”Nykyajan suomalaiset klassikot”.
Alkavalle kesälle Villi Villan näyttely laajenee entisestään. - Näyttely on todella katsomisen arvoinen, koska siihen sisältyy kuutisenkymmentä teosta neljältä samaa sukua olevalta taiteilijalta, taidegallerian
isäntä kertoo näyttelystä. Hänen ja Annika Hiltusen lisäksi mukaan tulevat eläin- ja luontoaiheisiin maalauksiin keskittyvät Anja Airaksinen
ja Taito Huotarinen.
- Maalaustyylini on kansallisromanttinen, jossa maisema ja ihminen
yhdistyvät sopusoinnussa, Ikäheimonen kertoo omasta tuotannostaan.
Hän jatkaa usein todetun, että ihmisen hyvinvointi perustuu luonnon
läheisyyteen. - Sitä yritän tuoda koteihin myös taiteellani. Viimeisimmissä teoksissani värien voima on antanut uutta ilmettä maalauksilleni.
Ikäheimonen kertoo havainneensa, että hänen omissa sukujuurissaan
on ollut taiteellista lahjakkuutta jo kauan sitten, jopa 150 vuoden takaa.
- Tuntuukin hyvältä, että myös varttuvassa sukupolvessa sama taipumus
jatkuu.
Tämän kesän näyttelykollegojen
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Ikäheimonen kertoo huomanneensa, että heille kaikille taiteen kipinä
on tullut jo syntymälahjana. - Taito
Huotarinen kertoi mm., kuinka hän
olisi nuorena miehenä halunnut mennä taidekouluun, mutta vanhemmat
olivat suunnitelman kieltäneet. Heidän
kommenttinsa oli ollut, että taidekouluissa opetetaan vain laiskottelemaan.
Pitkälti samaa ajatusta oli omillakin
vanhemmilla. Vuosikymmenet ovat
kuitenkin osoittaneet, että todellisuus
taiteen parissa ammattilaisena on ollut
kyllä kivinen ja pitkä. Eikä meille palkintoja tai ylityökorvauksia juurikaan
jaeta, Pentti Ikäheimonen kertoo menneitten vuosikymmenten kokemuksesta kesänäyttelyään viimeistellessä.
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Taidetta ja linnunlaulua hautausmaalla
Marita Waenerberg

Rantasalmen
hautausmaalle on ripustettu 16
taidelinnunpönttöä. Puusta ja metallista valmistetut pöntöt on sijoitettu eri
puolille aluetta taiteilijan
näkemyksen mukaan. Tarkoitus on tuoda elämää
kuoleman keskelle.
Haudankaivaja Marko Ruuskanen kertoo näkevänsä työssään
niin paljon surua, että hän haluaa
vastapainoksi tehdä hyviä asioita.
– Linnunpönttöihin liittyy jatkumisen ajatus. Ne tuovat uutta
elämää ja iloa hautausmaalle. Nyt
ihmiset katsovat ylöspäin eivätkä
vain suruissaan alaspäin, hän kertoo.
Ruuskasen pääasiallinen työpaikka on Savonlinnassa Talvisalon hautausmaalla, jonne hän on
vuosien varrella tehnyt linnunpönttöjä peräti 80 kappaletta. Vastaanotto on ollut hyvää, ja taiteen
ja pöntöissä viihtyvän elämän
kerrotaan antavan voimia omaisille. Nyt hän sai luvan ripustaa
Rantasalmelle taidelinnunpönttöjä.
Varsinainen pesä on muodoltaan ihan tavallinen linnunpönttö. Suuaukko on kullekin lajille
sopivan kokoinen ja tarvittaessa
metallilla reunustettu. Ruuskasen
käyttämä puumateriaali sen sijaan ei ole ihan tavallista lankkua,
vaan palaset ovat ajan patinoimaa
lautaa, mitä on jäänyt seurakunnan rakennelmista.
Pöntön ympärillä on lattaraudasta ja neliskanttisesta raudasta
hitsattu koristeosa. Metalli on
käsitelty sekoituksella, jossa on
punaista ruosteenestomaalia ja
vähän kimröökiä. Kimrööki eli
nokimusta on vanha väriaine, jota
löytyy edelleen maalikaupan hyllyltä. Ruskehtava metalli ja harmaantunut puu sulautuvat mäntypuita kasvavalle hautausmaalle.
Kauneuden lisäksi koristeella on käytännön merkitystä, sillä

sen ansiosta esimerkiksi tikka ei
pääse naputtamaan reikää pöntön
kylkeen. Suojaisat metallikoukerot ovat myös lintujen suosimia
leputtelupaikkoja.

Idea ja muoto
sattumaa ja annettua

Idea taidepöntöistä syntyi
sattumalta. Ruuskanen rakensi
pitkään tavallisia linnunpönttöjä, kunnes kerran luovuus alkoi
rönsyillä sahan varressa. Hän oli
muotoilemassa pönttöön kaarevaa
kattoa, kun päättikin sahata siihen vähän enemmän mutkia. Kun
esimies näki esineen, hän kehoitti
tekemään vieläkin mutkaisempaa.
Siitä lähti liikkeelle lisää ideoita
ja lopulta homma räjähti käsiin.
Hän aloitti filmivanerilla, mutta koki olevansa taipumattoman
materiaalin vanki. Raudalle hän
voi tehdä mitä vaan. Muotoilu on
luova prosessi.
– Hahmot eivät ole minusta lähtöisin, vaan ne annetaan ja minä
toteutan ne. Toimin tässä vain
postimiehenä, hän toteaa.
Ruuskasen
linnunpöntöissä
yleisiä aiheita ovat sydän ja enkelinsiivet. Niiden mukaan hän
on pönttöjä nimennytkin. Kahden
pienen lapsen haudalle omistettu pönttö on nimeltään Sydän ja
siivet. Ruuskanen kertoo muotoilleensa ensin sydämen ja jatkaneensa siipiaiheella. Koska aivan
haudan läheisyydessä ei ole puuta,
linnunpönttö on sijoitettu vähän
matkan päähän mäntypuuhun ja
käännetty haudalle päin.
Lasten haudat ovat muutenkin
paikkoja, joihin Ruuskanen haluaa ripustaa pöntön. Nuoren ihmisen haudan lähellä on Siipisydänniminen teos. Viereisellä haudalla
on tilaustyönä tehty muistomerkki, joka toimii hautakiven kannattimena. Sen vieressä puussa roikkuu taidelinnunpönttö nimeltä
Kaksipäiväiselle.
Taidepöntön muotoa pitää katsoa kunkin paikan mukaan. Esimerkiksi Kirkkoniemen hautausmaalla on vanhan ajan henki,

Leppälinnun asumuksessa suuaukko on tavallista suurempi.

ja sinne Ruuskanen ei
tehnyt villisti rönsyileviä
muotoja vaan kirkon näköisiä linnunpönttöjä.

Opaskartta
kertoo sijainnin

Rantasalmen taidelinnunpönttöjä varten ollaan
laatimassa opaskarttaa.
Seurakuntamestari Pasi
Hänninen pyrkii saamaan
projektin valmiiksi juhannukseen mennessä.
Lainattavat kartat tullaan
sijoittamaan hautausmaan
porttien pieleen. Porteille
on tekeillä ilmoitustauluja, joiden yhteydessä on
laatikot karttoja varten.
Ilmoitustauluihin tulee
yleisesti tiedotettavia asioita hautausmaalla liikkujille.
Seurakunta ei ole kerännyt palautetta taidelinnunpöntöistä,
mutta
Hänninen on saanut muutaman kommentin.
– Linnunpöntöt ovat
saaneet pääosin hyvän
vastaanoton. Sitä on kiitelty, että enää ei tarvitse
lähteä Talvisaloon asti
niitä ihailemaan. Jotkut
tosin ovat ihmetelleet, eivätkö linnut pelkää niitä.
Epäilijöille tiedoksi,
että vastaanotto linnuilta
on ollut hyvä. Hautausmaan pohjoisosassa on
leppälinnulle rakennettu
pönttö. Ilokseen Ruuskanen huomasi, että pesä on
kelvannut.
– Siellä asutaan! Kun
viime kesänä korjasin Jumikkalan
kartanossa kiviaitaa, leppälintuuros tuli monta kertaa tervehtimään. Annoin sille jo lempinimenkin: Leppis. Päätin tehdä
lähelle paikkaa lajille oman pöntön.
Nyt Ruuskasen pöntössä asustaa lintupariskunta. Kiireisestä
touhusta päätellen jälkikasvua on

tiedossa.

Kulttuurityö
on sydäntyötä

Ruuskanen tekee linnunpönttöjä työajan ulkopuolella. Itse
asiassa kaikki vapaa-aika kuluu
hautausmaihin liittyvien harrastusten parissa: talvisin hän tekee

Marko Ruuskanen on taiteillut itse linnunpöntöt hautausmaan puihin. Työstövaiheessa
kokoaminen pitää osata lopettaa ajoissa, ettei rakennelmasta tule liian painava.

pönttöjä ja kesäisin kulttuurityöksi kutsumiaan asioita. Kulttuurityö tarkoittaa vanhojen kiviaitojen
korjausta, uusien rakentamista ja
rauta-aitojen ja hautamuistomerkkien entisöintiä lähikunnissa.
Ruuskanen on nähty Rantasalmella jo ennen pönttöprojektia, sillä
hän korjasi hautausmaan kiviaitaa
kaksi vuotta sitten. Tällä hetkellä
on rakenteilla kiviaita Jumikkalan
kartanoon.
Kaikelle Ruuskasen tekemälle
kultturityölle on yhteistä vanhan
kunnostaminen alkuperäistä asua
kunnioittaen ja perinteisillä menetelmillä. Perinteen vaaliminen
ylipäätään on Ruuskaselle tärkeää.
– Olen puhunut sen puolesta,
että vanhoja hautoja ei hävitettäisi. Haudat ovat kulttuurihistoriaa,
sillä ne kertovat alueen menneisyydestä. Jos menneisyys hävitetään, ei ole tätä päivää eikä tulevaisuutta. Sellainen perusta pitää
olla olemassa.
Ruuskanen tekee kulttuurityötä
maksutta, ja suuren osan pönttöjen ja muistomerkkityön materiaaleista hän kustantaa itse.
– En ota tästä korvausta, sillä
en mieti kulttuuria rahassa. Tämä
on sellaista sydäntyötä, sydämellä
tehtyä.
Ruuskanen on signeerannut
Rantasalmen hautausmaan taidelinnunpöntöt. Nimikirjainten
vieressä on hänen puumerkkinsä,
sydän.
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JAKOPERÄN OSAKASKUNNAN

(171-407-876-5, 681-410-876-4) ylimääräinen kokous
pidetään 15.6.2018 alkaen 14:00 Tiemassaaren monitoimitalolla,
Voinsalmentie 1209, RANTASALMI. Kokouksessa käsitellään,
päätetään ja vahvistetaan osakaskunnan sääntömääräiset
vuosikokousasiat ja osakaskunnan alueiden yhdistyminen kiinteistötoimituksella laajempaan yhteiseen alueeseen ja siihen liittyvät
asiat. Yhdistymisen myötä Jakoperän osakaskunta lakkaa
kiinteistötoimituksessa, jonka vuoksi kokouksessa käsitellään ja
päätetään osakaskunnan varallisuuden ja hallinnon siirrosta
Voinsalmen osakaskunnalle. Kokouksen koolle kutsujana
hoitokunta. Pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeen 1 kk ajan
Etelä-Savon ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä, Jääkärinkatu
14, MIKKELI.

31.5.-2.6.: Torstaina jauhelihamakaronilaatikko ja jäävuori-

salaatti - Perjantaina lihapullat,
kastike, perunat ja värikäs salaatti
- Lauantaina jäätelöt
Aurinkoista ja
virkistävää kesälomaa!

Kylälaituri
heräsi eloon

Rantasalmen kunta

VUOKRAA

tilavan
OMAKOTITALON

lapsiperheelle
eteenpäin vuokrattavaksi.
Kohdetarjoukset:
kehittämispäällikkö Johanna
Keränen puh. 040 161 5033
tai johanna.keranen@
rantasalmi.fi

Tervetuloa tutustumaan
Kolkonpään Erän uuteen kotaan
”Hiidenkota”
sunnuntaina 3.6. klo 12.00 alkaen, Tunnilantie 28.

KOLKONPÄÄN ERÄ
Nyt on sopiva aika hankkia kesän

KASVINSUOJELUAINEET
Aineemme ovat myös nyt käyttöaikana
ja pienissäkin erissä EDULLISIA.

TARK. siemen- ja ruokaperunaa (7 lajia), karpaloita
ym. Rantasalmen tori
PERJANTAINA klo 9.45-10.15

Kangasniemen Peruna
0400 239 548

TAPANI IKONEN KY
Tirrolantie 3, 51900 Juva

puh. 015-651 111, 040 500 3225
Varasto- ja myyntipisteemme Rantasalmella
on: Kari Lappalainen, Heinäselkä,

015-444 129, 0400 924 305

Mira Markkanen-Vänttinen

Tammenlahden laivalaituriin kiinnittynyt Elviira purki satakunta risteilyvierasta laivarantaan. Kylälaituriin tullut matkustaja-alus oli
tiettävästi ensimmäinen, sitten ammoisten
höyrylaiva-aikojen. Laituriosuuskunnan uudelleen rakentama laivalaituri on köllötellyt
Nuotniemessä vanhalla paikallaan vajaat kymmenen vuotta.
– Kerta kaikkiaan hyvä laituri, tähän mennessä kesän paras, pisteytti laivan kapteeni Vesa
Joronen.
Toukokuun lopulla laiturille laskeutuneet maisemaristeilijät kehuivat laivan miehistön onnistuneen loistavasti aurinkoisen sään tilaamisessa. Saaristo oli kauneimmillaan
ja osa joukosta oli onnistunut näkemään vilauksen norpasta. Paras tuuri oli Pertti Karttusella, joka oli huomannut
hylkeen lähtevän kalliolta. Hän ehti hälyttää muutkin takakannella olevat ihmiset katsomaan Saimaan harvinaista
asukasta.
– Siellä se ui ja sukelsi, norpan bonganneet naiset ja miehet iloitsivat.
Pertti Karttunen ja 91 muuta matkalaista olivat Kiteen
Eläkkeensaajien vuotuisella kesäretkellä. Rantasalmelle suuntautuvan matkan ohjelma oli osallistujille yllätys,
mutta matkanjohtajat paljastivat porukan käyvän ainakin
hakokylässä ja luomutilalla sekä pysähtyvän ruokailemaan.
Tammenlahden laivarannassa kiteeläiset kiipesivät kahteen
linja-autoon, joilla matka jatkui. Laivan kapteeni Vesa Joronen sekä muu miehistö Pia Kinnunen, Helka Kinnunen
ja Laura Puustinen jäi laituriin odottamaan varmistusta
Tammenlahdessa laivaan tulevasta ryhmästä. Laivarannasta
kyytiin tahtova porukka oli menossa Savonlinnaan.
Elviira-alus on yksi Rantasalmen kesävesillä näkyvä
maisemaristeilijä, kertoi Pia Kinnunen, joka johtaa laivuriperheen yritystä. Blue Lake Cruises Oy:n toinen alus,
Katrilli, pitää tänä kesänä kotisatamansa Rantasalmen
Mustalahdessa. Pia kertoi, että 60-paikkainen Katrilli tekee
reittiliikenteenä maisemaristeilyjä Järvisydämestä ja 115
matkustajapaikkaa omaava Elviira risteilee Savonlinnan ja
Porosalmen välillä.
Elviiran miehistö, kuten laivakin, oli Tammenlahden venesatamassa ensimmäistä kertaa. He totesivat paikan sopivan hyvin suurenkin laivan pysähtymiseen. Pia Kinnunen
sanoi, että yhtiön laivat poikkeavat mielellään kaikissa satamissa, minne vain laivoilla pääsee. Hän lisäsi, että Tammenlahti on hyvällä paikalla, koska kaupungista Haukivedelle tehtävät risteilyt ajetaan aina tästä ohi, rantaväylää.
Rantareitillä ovat tämän seudun kauneimmat maisemat.
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Kiteeläisryhmä tuli laivalla Tammenlahteen ja jatkoi siitä linja-autolla tutkimaan Rantasalmen nähtävyyksiä mantereelta käsin.

Osuuskunta
asialla

Tammenlahden laivalaiturin uudesta tulemisesta
saa kiittää Joutsenmäen laituriosuuskuntaa. 1920-luvulla perustettu osuuskunta otti vajaat kymmenen
vuotta sitten tehtäväkseen
panna laivarannan kuntoon
– vaikka laituriosakkaat
eivät enää tarvitsekaan kotisatamaansa lähettääkseen
maitoa meijeriin, tai voita
Viipuriin. Osuuskunta siivitti laituritöiden kokoojaksi kylälle oman Leaderhankkeen.
Nyt Tammenlahti on saariston mökkiläisille hyvin
hoidettu lähtösatama ja veneellä kulkijoille näppärä
pysähdyspaikka. Laivarannassa on myös vakituinen
kesäasukas asumassa laituriosuuskunnan punaisessa Pia Kinnunen ja Vesa Joronen kertoivat, että Haukiveden maisemaristeilyt ajetaan rantaväylää.
tuvassa.
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