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ILMESTYY KESKIVIIKKOISIN

Postin
lakko
sotkee
Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n mobilisoima 11.11.
alkanut ja kahdeksi viikoksi
kaavailema lakko pysäyttää postinjakelun, postin käsittely ja
kuljetuksen mikäli työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajitteijoiden tilanteesta ei päästä
työnantajan kanssa sovintoon.
10.11. työntekijäjärjestö kertoi uudesta lakosta, joka alkaisi välittömästi ensimmäisen lakon päättymisen jälkeen maanantaina 25.11.
ja se kestäisi myös kaksi viikkoa
jatkuen pitkälti joulukuulle saakka.
Postin lakko ei vaikuta lehtiin
jotka ovat lehtitalojen omien jakeluverkostojen hoidettavina varhaisjakelussa. Sitävastoin lakko
puree päiväjakelussa olevia lehtiä
kuten Rantasalmen Lehteä; lehteä
ei valitettavasti jaeta lainkaan lakon aikana tilaajille. Ja kun lakko
aikanaan päättyy, lehden jakelu
saattaa silloinkin vielä viivästyä
kun postilaiset purkavat lakon aikana pullolleen täyttyneitä varastojaan.
Keventääksemme hieman lakon
ikäviä vaikutuksia, julkaisemme
lakon aikana ”karsitun” Rantasalmen Lehden, joka julkaistaan
lehden kotisivulla www.rantasalmenlehti.fi. Tätä pienempää lehtiversiota on myös lakon aikana
vapaasti saatavilla Rantasalmen
kirkonkylällä mm. marketeissa,
kirjastossa, lehden konttorissa ja
muutamissa muissakin yleisöpisteissä. Tähän karsittuun julkaisuun kokoamme mm. viikottaiset
ilmoitukset sekä tiivistetyt tiedot
uutisista. Ja kun lakko jossain vaiheessa loppuu, kokoamme hieman
mittavamman numeron joka luonnollisesti jaetaan jälleen kaikille
tilaajillemme.

Postin lakko on äärettömän
ikävä tulos siitä, että työnantajan
ja työntekijöiden näkemykset ovat
työehtojen sopimusneuvotteluissa tällä kertaa hyvinkin kaukana
toisistaan. Ja lakko varmaankin
ärsyttää monia hyvinkin vahvasti.
Vaikka lakko kiusaa mm. Rantasalmen Lehteä hyvinkin paljon
ja aiheuttaa melkoisesti lisäkustannuksia, haluamme kuitenkin
muistuttaa, etteivät Rantasalmen
omat postinjakajat ole syyllisiä
tilanteeseen. Meidän jakajamme
hoitaisivat mielellään ja asiakkaita iloisessti palvellen työnsä.
Mutta jos työnantaja pyrkii tämän
päivän Suomessa pudottamaan
työntekijän ansioita jopa sadoilla
euroilla kuukaudessa samaan aikaan kun työaika pysyy samana
tai jopa lisääntyy, ei tällaista voi
kukaan hyväksyä.
Koska näistä poikkeusjärjestelyistä ei tiedotettu vielä viime
viikolla tilaajillemme, olkaa ystävällisiä ja kertokaa naapureille
ja muille tuttaville, että lehtiä on
tarjolla sekä Rantasalmen kirkolla
että lehden nettisivuilla.
Arto Ylhävaara
päätoimittaja

53. VUOSIKERTA

Irtonumero 1,70 €

TERVETULOA KUNTALAISILTAAN
Rantasalmen kunnantalolle
torstaina 14.11. klo 17.00.

Illan aikana työpajoja, keskustelua ja kahvittelua
talousarvion tiimoilta.
Tule osallistumaan kunnan tulevaisuuden tekemiseen!
Osallistujien kesken arvotaan norppakasseja.

Lämpimästi tervetuloa!
Rantasalmen kunta

Lastenteatteri Ranttalin tuotanto koko perheen musikaalista

MUSIIKKI- JA TEATTERISALI TORNADO, RANTASALMI
NÄYTÖKSET

Ke 20.11. klo 18.00 ensi-ilta
To 2 1.11. klo 18.00
Pe 22.11. klo 18.00
La 23.11. klo 14.00

Su 24.11. klo 14.00
Ti 26.11. klo 10.00
Ke 27.11. klo 10.00
Pe 29.11. klo 18.00

Rantasalmella
Juvalla
Savonlinnassa

La 30.11. klo 14.00
Su 1.12. klo 14.00
To 5.12. klo 10.00

toteutuu, mikäli tarpeeksi
ryhmävarauksia

LIPUT
15€ / 10€ (alle 17v., opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät) puh. 040 756 1165
Perustuu Paula Norosen kirjoihin
Käsikirjoitus: Susanna Haavisto , Musiikki: Juha Tikka, Ohjaus: Iiris Salmela

www.tornis.net

TUOTANTO: Rantasalmen Nuorisoteatterin Lastenteatteri Ranttali, Rantasalmen

puhallinorkesteriyhdistys, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Rantasalon peruskoulu.
Harrastajateatterituotannon esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy

– Taksimme siellä missä Sinäkin –
Päivystys

040 1646 300
www.vihavaisentaksi.fi

Veroprosentit nousevat
Kunnanvaltuusto päätti Rantasalmen kunnan tuloveroprosentiksi ensi vuodele 22 prosenttia.
Ensi vuoden yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi päätettiin 1,10
prosenttia, vakituiselta asuinrakennukselta 0,55, muilta kuin vakituisilta asuinrakennuksilla 1,10,
voimalaitoksilta 3, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä 0 ja rakentamattomalta rakennuspaikalta 2 prosenttia. Kunnallisveropäätös syntyi
yksimielisesti. Kunnanjohtaja Jär-

venpää piti huolestuttavana, että
meillä on todettu verotulojen
kasvun olevan jopa negatiivinen.
Yksi syy on, että ns. efektiivinen
luku on matala; vaikka nostamme
prosenttia, verotuoton kasvu ei
ole välttämättä noston suuruinen.
Meillä on myös paljon matalapalkkaisa väkeä, mikä luonnollisesti pitää verotuottoa matalana.
Kunnallisveron maksun alaraja
on 15.350 ja valtionveron kohdalla
reilusti yli 30.000 euroa.

INFLUENSSAROKOTUKSET
SYKSYLLÄ 2019 RANTASALMELLA
Maksuttoman influenssarokotuksen saavat:
* Raskaana olevat naiset
* 6 kk - 6 v. ikäiset lapset; (2-6-vuotiaat nenäsumuterokote)
* Kaikki 65 vuotta täyttäneet
* Sairautensa ja hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
* Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
* Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen
asepalveluksensa aloittavat naiset
* Sosiaali-, terveydenhuollon ja lääkehuollon henkilöstö ja
ko. alojen opiskelijat
Alle 65-vuotiaat riskiryhmiin kuulumattomat voivat hankkia
influenssarokotteen reseptillä omalla kustannuksellaan
apteekista.
Lasten ja aikuisten rokottaminen ilman ajanvarausta
“Kampanjaviikolla” Rantasalmen neuvolassa alla olevan
ohjeistuksen mukaisesti. Kela-kortti mukaan, olkavarren
helposti paljastava vaatetus suositeltavaa.
Rantasalmen neuvola, Ilveksentie 11

25. – 28.11.2019 klo 8 – 15
29.11.2019 klo 8 – 14
Muuna aikana rokotuksia jatketaan AIKAVARAUKSELLA
ainakin vuoden loppuun saakka, mutta rokotuksen hoitaminen
suositeltavaa kampanjaviikolla.
Mahdolliset lisätiedot ja aikavaraukset

puh. 015 5277 148, ma–to klo 8 – 15 ja pe klo 10 – 14.

Tiina Tilaeus kysyi, miksi veroprosenttia ei voida käsitellä talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Tilaeuksen ajatus sai kannatusta,
mutta sen toteuttaminen on resurssikysymys.
Kiinteistöveron
määrittelyssä Jari Rautiainen muistutti, että
elinvoiman lisääminen on ollut
Rantasalmella ykkösasia. Hänen
mielestään kiinteistöveron nosti

Vihavaisen
Taksi Oy
ei ainakaan sitä lisää ja hän ehdottikin prosenttien pitämistä
entisellään. Äänestyksessä veron
nostoa kannattivat Antti Eklöf,
Vili Huupponen, Päivi Koikkalainen-Rovamo, Heino Kokkonen,
Tuula Kärkkäinen, Ahti Myllys,
Eero Sistonen, Juho Tiainen, Satu
Vihavainen ja Mauri Wessman.
Entisten prosenttien säilyttämistä kannativat Riikka Aho, Petra
Huupponen, Auvi Kokkonen, Esa
Lappalainen, Jouko Lukkarinen,
Olli-Pekka Nykäne, Jari Rautiainen, Tiina Tilaeus ja Jussi Tynkkynen. Näin kiinteistöverot nousevat äänin 10-9.
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KIRKOLLISIA ILMOITUKSIA
Rantasalmen kappeliseurakunta
savonlinnanseurakunta.fi

Valvomisen sunnuntai
Messu Rantasalmen kirkossa klo 10
Aihe: Valvokaa!
Liturginen väri: Vihreä
Tekstit: Aam. 4: 12-13;
2. Piet. 3: 8-14, 18; Matt. 25: 1-13
Kolehti: Suomen Pyhäkoulun Ystävät

Liturgina Jussi Leppäniemi. Kanttorina Jukka Laaksonen.

Lämpimästi tervetuloa!
*****
Jumalanpalvelus suorana nettiradiossa osoitteessa
www.savonlinnanseurakunta.fi/rantasalmen-kappeliseurakunta
Su 17.11. klo 10 Messu kirkossa, Leppäniemi, Laaksonen.
Ma 18.11. klo 14 Kirkkorinteen lähetyspiiri Kirkkorinne,
kahvio.

Ti 19.11. klo 13 Sananjalka
Kirkkorinne, kahvio.
Ti 19.11. klo 18. Pianokonsertti kirkossa. Satukuvia pianolle: Toivo Kuulan pianoteoksia.

Rotaryt: To 14.11. ei kokousta.
To 21.11. hallitus klo
16,
sääntömääräinen
vaalikokous ruokailun jälkeen.
To 28.11. rotarysäätiökuulumiset, Esa Elo ja Lauri Muona.
Pianotaiteilija Janne Oksanen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Ke 20.11. klo 9.30 Perhekerho
Kirkkorinne, monitoimitila.
Ke 20.11. klo 17.30 Raamattupiiri Kirkkorinne, monitoimitila.
To 21.11. klo 18 Yksinäisten
sydänten kerho Harjurinne.
To 21.11. klo 13 Kuntoutujien
iltapäivä Kirkkorinne, kahvio.
Ruokailu.
Pe 22.11. klo 12 Näkövammaisten ryhmä Kirkkorinne,
monitoimitila.
Kuolleet: Arvi Olavi Piispa 85 v
Papin päivystys: pe klo 9-11.30
Kirkkorinne. Ma 18.11. ei päivystystä.

SUNNUNTAIKSI
Valvomisen sunnuntai
Matt. 25:1-13

Tämänpuoleisen elämän väliaikaisuus herättää minussa kunnioitusta. Kuolema lauluissa ja
kirjoissa vetää paradoksaalisesti
takaisin elämään. Kun muistan
kuoleman olemassaolon, muistan
mikä elämässä olikaan tärkeää.
”Suuria, turhia toimia piirrän/
Elämänkaarta kun suunnittelen/
Sinutkin usein mä huomiseen
siirrän/ Tänään kun kanssasi ehdi
olla en”, sanoittaa lauluntekijä
Jarkko Martikainen. Psalmissa
90 kuolevainen ihminen parahtaa
Jumalalleen näin: ”Opeta meille,
miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.”
Valvomisen sunnuntaina meillä
kristityillä voi olla kiusaus tutkiskella vain omaa suhdettamme
Kristukseen, kuoleman voittajaan.
Tervetuloa oman kylän
Kirkonmäelle
joka pyhä kello 10

Marko
palkittiin

Ladulta

Suomen Jääkiekkoliitto palkitsi RU:n esityksestä Marko
Kukkosen liiton alueiden yhteisessä
palkitsemistilaisuudessa
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta
työstä seurassa.

Kiitos

meitä
10.11.2019
muistaneille!

Rantasalmen puhallinorkesteri

Puhallinorkesteri
juhlien
2020luvulle
Mira Markkanen-Vänttinen

Rantasalmen Puhallinorkesteri
juhli 40 vuotta toiminutta yhdistystä isänpäiväviikonloppuna yli
sadan soittajan ja useamman sadan kuulijan voimalla. Lauantaina musiikkia tuottivat nykyiset ja
entiset soittajat tukijoukkoineen
Rinssieverstissä ja sunnuntaina
puhallinorkesteri kokosi vanhat
ja nuoret suureen juhlakonserttiin
Rantasalon koululle.
Juhlaviikonloppuna estradilla kuultiin näytteitä orkesterin
uudelta levyltä sekä kantaesitys
Seppo ”Paroni” Paakkunaisen
vuosina 1986-1989 Saunasalmen
sotahäät
–musiikkinäytelmään
puhallinorkesterille säveltämästä
Saunasalmi–sarjasta. Puhallinorkesterin juhlasta ja vuosista lisää
Rantasalmen Lehdessä postilakon
jälkeen.
Rantasalmen Puhallinorkesterin
juhlassa julkistettiin ”Juhlien
juhla” levy, mikä on orkesterin
kolmas levytys. Varkauden soittokunnan onnittelut töräytettiin
soittimella, mitä ei ennen ole
kuultukaan.

Onko minun kuolemani jälkeen
mitään? Herättääkö Jumala minut ylösnousemuksen päivänä?
Matteuksen evankeliumin painotuksen mukaan meiltä vaaditaan
kuitenkin toisenlaista katsetta.
Olenko tehnyt rakkauden tekoja?
Onko teoistani loistanut opetuslapsen valoa maailmaan?
Tämänpuoleisen elämän väliaikaisuus herättää minussa myös
raivoa. Vaikka kaikki ihmiset
kuolevat kerran, eriarvoisuus rikkoo yhteistä ihmisyyttä vielä kuolinhetkelläkin. Musta amerikkalainen kuolee poliisin ampumana,
koska hän on ei-valkoisena epäilyttävä. Syrjäseudun pienituloinen
odottaa syöpätutkimuksiin pääsyä
liian kauan. Kiusattu nuori tekee
itsemurhan, koska hän ei jaksanut
enää. Mitä kunnioitettavaa tällaisissa kuolemissa on? Emme ehtineet tehdä maailmaa tämän paremmaksi. Huomenna meidän on
ehdittävä. Meille on annettu lupaus ja kehotus siitä, että parempaa
on edessä.
Tiia Orpana
pian teologian maisteri sekä
karjalainen, kalliolainen,
maailmankansalainen ja
aina vähän koti-ikäväinen

Sunnuntaista Rantasalmen kirkossa pidettyä messua juhlisti seurakuntamestari Jari Immosen tehtävään siunaamisen. Alttarilla Jarin kanssa seisoivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen, rovasti Olli Uosukainen, seurakuntapastori Suvi Leppänen, aluekappalainen Jussi Leppäniemi ja kirkkovaltuuston jäsen Tiina Reijonen. Palaamme juhlaan vielä postin lakon jälkeen.

Hiihtäjät ovat aloittaneet kilpailukautensa vaikka pysyvää lunta
ei tänne seudulle ole vielä saatu.
Lähimmät ensilumen ladut löytyvät Savonlinnan Tanhuvaarasta ja
Mikkelistä. Rantasalmella ehdittiin tykittää lunta muutamana päivänä pakkasjakson aikana, ja nyt
odotellaan pakkasia ja lunta, jotta
täälläkin päästäisiin hiihtämään.
Imatralla hiihdettiin viikonlopulla FIS-Imatran kylpylähiihdot.
RU:n Netta Tuhkanen oli lauantaina NYL 5 km:n perinteisen kilpailussa 11. ajallaan 13.08,1. Kilpailun voitti Espoon Hiihtoseuran
Nea Katajala ajalla 11.59,8.
Sunnuntaina Isla Mähönen
hiihti upeasti voittoon ajallaan
5.34,9 N12 kahden kilometrin
vapaan kilpailussa. Savonlinnan
Hiihtoseuran Siiri Lindholm oli
toinen ajalla 5.37,8.
Maanantaina viestitettiin, että
Rantasalmellekin on saatu valmiiksi kilometrin latu. Tekijät
jatkoivat, että latu tehtiin talkoilla. - Tarkan euron aikoina latua ei
muutoin olisi syntynytkään.
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Kunnanvaltuusto
- Kunnanvaltuusto myönsi ympäristölautakunnan isäntäkuntana
juvalaiselle Anu Liikaselle eron
lautakunnan jäsenyydestä ja valitsi lautakuntaan Katja Tuovisen.
- Valtuusto hyväksyi poistosuunnitelan täydennyksen noudatettavaksi kuluvan vuoden alusta

lukien.
- Valtuusto hyväksyi 55.000
euron lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ahti Myllys totesi tilanteen olevan ikävä
ja myös nurinkurinen; yritykset
tarvitsevat työvoimaa mutta sitä ei
edes tukemalla saada vaikka työt-

tömiä on paikkakunnalla runsaasti. Jari Rautiainen mainitsi tämän
olevan kunnille yleinen ongelma,
johon pitäisi saada vähintään osaratkaisuja vaikka eläköitymisen
kautta.
- Valtuusto hyväksyi laajan
hyvinvointikertomuksen raportin viime vuodelta. Tiina Tilaeus totesi paperin olevan tärkeä
työvälinen kaikille päättäjille ja
viranhaltijoille. Ja nyt laadittu
kertomus oli lisäksi Tilaeuksen
mielestä laadittu selkeästi luettavaksi. Hän totesi myös kolmannen

sektorin olevan erittäin tärkeä yhteistyökumppani Rantasalmella.
Tästä oli hyvä esimerkki Puhallinorkesterin viikonlopun juhlakonsertti.
- Valtuusto merkitsi tiedokseen
talousarvion toteutuman kuluvan
vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta.
- Valtuusto hyväksyi Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutokset.
- Valtuutettu Mauri Wessman
jätti aloitteen, jossa kysytään,
miksi tarkkojen eurojen aikaa elä-

Supermarsu pelastaa, eikä meinaa
Mira Markkanen-Vänttinen

Marsut eivät olekaan pieniä häkkieläimiä – ainakaan Supermarsu, joka
seikkailee kavereidensa
kanssa ensi viikosta alkaen Tornadon lavalla.
Lastenteatteri Ranttalin
vauhdikas musikaali tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen, ympäristön suojeluun, iloisella ja rohkealla
otteella. Lapset ja marsut
panevat toimeksi siinähetkenä, kun aikuiset vasta päivittelevät maailmanmenoa.
Rantasalmen Nuorisoteatterin
Lastenteatteri Ranttalin tämän
syksyn uutuus on koko perheen
musikaali Supermarsu pelastaa
Itämeren silakat. 13 näyttelijän
ja seitsemän soittajan esitystä on
valmistettu kiivaalla harjoitustahdilla elokuusta alkaen. Musikaali
perustuu Paula Norosen suosittuihin lastenkirjoihin, joista Susanna Haavisto on tehnyt näytelmäkäsikirjoituksen. Musikaalin
ohjaa lastenteatterille tuttu Iiris
Salmela.
– Supermarsu kertoo arkielämän supersankariudesta. Sitä löytyy jokaisesta, kun vaan rohkeasti
ryhtyy asiaan. Supermarsu on hyvin määrätietoinen marsu. Se ei
kuuntele johtajia vaan sanoo että
nyt tehdään, ohjaaja Iiris kuvailee
näytelmään nimihahmoa.
Pääroolissa näyttelevät vuo-

rotellen kaksi ”Emiliaa”, Peppi
Ikonen ja Emilia Lukin. Ohjaajan mukaan roolin tuplaaminen
on hyväksi havaittu järjestelty
siltä varalta, että ison roolin näyttelijä vaikka sairastuisi kesken
esityskauden. Emiliat näyttelevät
vaihtovuoroillaan Ravun roolissa. Kaikilla muillakin musikaalin
näyttelijöillä on useita rooleja. Iiris Salmelan mielestä lapsinäyttelijöille on tärkeä varata paljon
tekemistä näyttämöllä; esiintyminen on mukavampaa kuin oman
kohtauksen odottelu. Musikaalin
tanssit tuovat näyttämölle hienoja
joukkokohtauksia, silakkaparvenkin. Näytelmän yksilörooleissa
nähdään muitakin vesieläjiä – ja
ihmiseläjiä, viimeksi mainitut
ovat lapsia vanhempineen. Ohjaaja kertoo näyttelijöiden pitäneen
kovasti aikuisrooleistaan. Harjoittelukaudella on huomattu, että
rooleissa on samoja piirteitä kuin
näyttelijöiden omissa vanhemmissa tai muissa tutuissa aikuisissa. Iiriksen mukaan näyttelijät
ovat luoneet oivallisia karikatyyreja itseään isommista. Supermarsun lapsissa on viisautta, mistä
aikuisillekin on esimerkkiä.
– Näytelmän käsikirjoitus antaa jo itsessään paljon materiaalia,
mutta tämä musikaali on nimenomaan tämän tekijäryhmän näköinen, ohjaaja Iiris tiivistää.
Ranttalin tämänvuotisessa ryhmässä on ensikertalaisia ja kokeneempia näyttelijöitä, joista jotkut
olivat mukana kaksi vuotta sitten
Yökyöpeleissä, edellisessä Iiris
Salmelan ohjaamassa Ranttalin
musikaalissa. Iiris sanoo koko
ryhmän olevan täynnä paloa näytellä ja esiintyä. Hän antaa nuoril-

le 10-13 vuotiaille näyttelijöille
ison tunnustuksen vahvasta sitoutumisesta tiukkaan ja vaativaan
harjoitusaikatauluun. Musikaali
valmistuu kolmen kuukauden rutistuksella, minä aikana on pidetty
joka viikko kolmet harjoitukset,
näyttelemistä, tanssia ja laulua.
12-vuotias Iida Hynninen on
ohjaajan kanssa samoilla linjoilla harjoitusten tiukasta aikataulusta. Iida vertasi Supermarsun
tekemistä kokemukseensa kotikylänsä Tuusmäen kesäteatterin
rauhallisemmasta harjoitustahdista. Iidalla on jo neljän vuoden
kokemus näyttelemisestä kesä- ja
lastenteatterissa. Tyttö oli Ranttalin ryhmässä ensimmäisen kerran
Yökyöpeleitä esityksessä.
– Musikaalissa on paljon erilaista tekemistä kun näytellään ja
lauletaan ja tanssitaan. Minulla on
musikaalissa kaksi roolia ja kaksi
soololauluakin, Iida kertoi.
Toinen Iidan rooleista on päähahmo Emilian isä.
Ensimmäistä kertaa näyttelevä
11-vuotias Siiri Partanen kertoi
ilmoittautuneensa jo näyttelijäksi ensi vuoden musikaaliin. Siiri
sanoi näyttelemisen olevan kivaa,
eikä kovin vaikeaa, vaikka joitain
pitkiä vuorosanoja on opeteltava
enemmän. Siiri kertoi näyttelevänsä tässä musikaalissa ainakin
kolmea eri roolia, joista yksi on
”Harmaa aikuinen”.
Iida ja Siiri kuvailivat tulevaa
musikaalia hauskaksi ja opettavaiseksi tarinaksi. Tyttöjen mielestä Supermarsu kannustaa miettimään ja rohkaisee kantamaan
vastuuta ympäristöstä.
– Supermarsussa tapahtumat

kerrotaan pienillekin lapsille sopivasti. Siinä ei ole pelottavia
hahmoja tai ne ainakin muuttuvat
mukaviksi, tytöt paljastivat.
Iida ja Siiri kehuivat ohjaaja
Iiristä mukavaksi ja hoksaavaksi.
Ohjaaja on kuunnellut lasten esittämiä ehdotuksia esimerkiksi siitä, mistä kohdasta näyttämöä on
tanssikohtauksessa helpoin pujahtaa vaatteiden vaihtoon seuraavaa
kohtausta varten. Tytöt myönsivät,
että vaatteidenvaihtoja riittää,
mutta onneksi puvustaja Kati Lätti on tehnyt helposti muunnettavat
rooliasut. Näyttämön takana on
myös avustajia auttamassa kiireisintä pukemista.
”Emilian” roolissa näyttelevät
vuoroin 12-vuotiaat Emilia Lukin
ja Peppi Ikonen. Emilialle musikaali on kolmas ja Pepille kolmas
näyttelijänä, minkä lisäksi hän
on ollut muissakin musikaaleissa
orkesterin soittajana. Peppi sanoi tulleensa musikaaleihin alun
perin äitinsä Marja Ikosen in-

vässä Rantasalmen kunnassa tykitetään lunta hiihtolatuja varten.
- Valtuutettu Tiina Tilaeus kysyi poissa olevan Kari Lappalainen «valtuuttamana», missähän
viipyy aikoinaan esitetyn aloitteen nopeusrajoituksen alkamisen
siirtämisestä
Parkumäentiessä
Susimäessä nykyiseltä paikaltaan
Savonlinnan suuntaan siten, että
teatterihalli Tornadon liittymä
olisi jo alhaisemman nopeuden
kohdalla. Harri Korhonen vastasi,
että tämä jo pitempään esillä ollut
aloite on ELY:n pöydällä.
nostamana ja on tykännyt jatkaa
kun kaikki kaveritkin harrastavat
näyttelemistä ja soittamista. Myös
Emilialle kaverit ovat tärkeä osa
harrastusta.
Musikaalin rooleissa näyttelevät Peppi Ikonen, Emilia Lukin,
Iida Hynninen, Hanna Hytönen,
Emilia Häkkinen, Tiitu Juusela,
Riina Kettunen, Kaisla Koivunoro, Hanna-Riikka Nissinen, AinoKaisa Noponen, Siiri Partanen,
Janna-Julia Tiláeus ja Omsin Wiroonkan.
Musikaaliorkesterissa soittavat
Ikonen Mio (käyrätorvi), Ikonen
Ronja (basso), Namfon Konmongkolluk (klarinetti), Ella Sarasto
(huilu), Voima Tiainen (rummut),
Westerstråhle Riina ja Marja Ikonen (piano).
Käsikirjoitus: Susanna Haavisto, Musiikki: Juha Tikka, Musiikin sovitus: Rami-Jussi Ruodemäki – Marja Ikonen, Ohjaus: Iiris
Salmela, Koreografi: Anastasia
Soupios, Kapellimestari: Marja Ikonen, Laulunopetus: Rūta
Sokolnikienė, Pukusuunnittelu:
Kati Lätti, Lavastussuunnittelu
Henri Paunonen, Valosuunnittelu:
Tuomo Salmela, Äänisuunnittelu:
Pekka Koivunoro.

Supermarsua on tehty hupsutellen ja vakavilla naamoilla. Silakat ja
marsut rullaavat ensi-iltaa kohti iloisella mielellä.

Supermarsua on tehty hupsutellen ja vakavilla naamoilla. Silakat ja marsut rullaavat ensi-iltaa kohti iloisella mielellä.
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Keskiviikko marraskuun 13. päivä

ILMALÄMPÖPUMPUT
- sekä huollot

Perinteinen Rantasalmen

JOULUKAUDEN
AVAUSTAPAHTUMA
uudella torialueella. Tule mukaan!

Lauantaina 30.11.2019 klo 12.00 alkaen.
Yhteistyössä:
Rantasalmen Yrittäjät ry, Rantasalmen Osuuspankki
ja Rantasalmen kunta

Tiedoksi yrittäjille ja yhteisöille:

Kirjepostin epävarman jaon johdosta yrittäjille on
lähetetty tiedote vain sähköpostitse. Jos sähköpostia ei
ole tullut ja haluatte osallistua joulukauden avaukseen,
laittakaa postia rantasalmen@yrittajat.fi
paluupostissa saatte
toimintaohjeet joulun avaukseen osallistumiseen.

Yhdistys, yritys, yhteisö
Järjestätkö palveluja tai toimintaa ikäihmisille?
Tule esittelemään toimintaasi Rantasalmen kunnantalolle
torstaina 21.11. klo 13-16
Esittelypaikat ovat maksuttomia
Ilmoittautuminen 18.11. mennessä
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
044 741 9820

Kutsumme naapuriseurojen edustajat,
maanvuokraajat ja jahtiin osallistuneet

HIRVIPEIJAISIIN

Rinssi-Everstiin perjantaina 22.11.2019 klo 19.00.

POHJOINEN ERÄ

TERVETULOA

KUTSUMME maanvuokraajat ja
metsästykseen osallistuneet perheineen

HIRVIPEIJAISIIN

Rinssi-Everstiin lauantaina 23.11.2019 klo 19.00.

OSIKONMÄEN HIRVISEURUE

Rantasalmen Retkeilijät ry

Kodinhuolto Huopalainen
puh. 040 5599 678
ROINILAN LIHATILAN
LIIKKUVA LIHATISKI

TIISTAINA 19.11.

RANTASALMI 10 – 10.30
possun KYLJYKSET
8,95 € / kg 0400 872 461

Lappalainen
JSP Oy:n
talouspäälliköksi
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
on valinnut yhtiön talouspäälliköksi kuuden haastatellun joukosta kauppatieteiden maisteri
Riina Lappalaisen. Lappalainen
on 40-vuotias rantasalmelainen
taloushallinnon ammattilainen.
Hänellä on kertynyt taloushallinnon kokemusta yli 18 vuotta mm.
Stora Enso Oyj:stä sekä Blue Lake
Communications (BLC) Oy:stä.
BLC:ssä Lappalainen toimi muun
muassa talousjohtajana. Tehtävissään Lappalainen on lisäksi vetänyt mm. hankinta- ja logistiikkatiimiä sekä vastannut useista
tietojärjestelmähankkeista.
- Saimme tehtävään paljon hyviä hakemuksia ja pääsimme valitsemaan useasta hyvästä vaihtoehdosta. Olen todella iloinen, että
saamme Riinan vahvistukseksi
joukkoomme, toteaa Järvi-Saimaan Palveluiden toimitusjohtaja
Jyri Eskelinen.
Riina Lappalainen aloittaa
talouspäällikön tehtävässään ja
Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n johtoryhmän jäsenenä 1.1.2020.
Puhelinnumeromme

015-440 751
on poistunut
käytöstä
Käytössä olevat
Arto 0500 257 876
Mirja 0400 786 436
Mira 040 5211 511

martti@huopalainen.fi
www.huopalainen.fi

Itä- ja Suur-Savon maamieskoulun rahastosta
ilmoitetaan haettavaksi

APURAHOJA

maataloudelliseen opiskeluun ja opiskelun jatkamiseen, jolloin
etusija on jatkokoulutuksella ja tutkimuksella. Kysymykseen
tulevat lähinnä Rantasalmelta mutta myös muualta ProAgria
Etelä-Savon alueelta olevat opiskelijat.
Anomuslomake löytyy ProAgria Etelä-Savon kotisivuilta
https://etela-savo.proagria.fi/sisalto/proagria-etela-savonyhteystiedot-2166. Lomakkeen voi tilata myös
puhelimitse ProAgria Etelä-Savosta puh. 0400 261 094.
Apuraha-anomus pyydetään toimittamaan 29.11.2019 mennessä
osoitteella Mikkelinläänin Maataloussäätiö, Mikonkatu 5,
50100 Mikkeli tai heikki.pahkasalo@proagria.fi.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Mikkelinläänin Maataloussäätiön
sihteeri Heikki Pahkasalo, puh. 040 5834 890
MIKKELINLÄÄNIN MAATALOUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Kutsumme maanvuokraajat ja
metsästykseen osallistuneet perheineen

HIRVIPEIJAISIIN

SUNNUNTAINA 24.11.2019 klo 13.00 Rinssi-Everstiin.

TERVETULOA HIRVIPAISTIN ÄÄRELLE!
PUTKISALON HIRVISEURUE
Maanvuokraajat ja metsästykseen osallistuneet
TERVETULOA perheineen

HIRVIPAISTILLE

perjantaina 29.11.2019 klo 19 Rinssi-Everstiin.

ASIKKALAN KYLÄN hs.,
RANTASALON hs., TERVAJOEN hs.

Rajupusu Leader ry:n SYYSKOKOUS

26.11.2019 kello 18:30 SFC Keski-Savon leirintäalueella
Jokirannassa, osoite Tuohilahdentie 104 Joroinen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoittautumiset 21.11.
mennessä anne.vanttinen@rajupusuleader.fi, puh. 040 715 7189.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Etelä-Rantasalmen Kylät ry:n

YLEINEN SYYSKOKOUS ti 26.11.2019 klo 19:000
Pertti ja Liisa Auvisella, Parkumäentie 1955, Parkumäki.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan kehittämään toimintaa ja
aluetta yhdessä !
facebook.com/etelainenrantasalmi

SYYSKOKOUS tiistaina 19.11.2019 klo 17
Vanhustentukiyhdistyksen
kerhotilassa Kirkkotie 2.
Kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

PALVELUPALSTA

Rantasalmen Urheiluautoilijat ry:n
SYYSKOKOUS perjantaina 22.11.2019

klo 18.00 Rantasalmen Osuuspankin kokoustilassa.

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA KAIKKI JÄSENET!

Hallitus

Rantasalmen Kokoomuksen

AD-RANTAHUOLTO OY

0400 556 263
040 822 4816

www.korjaamorantasalmi.fi
Siilinkuja 4
58900 Rantasalmi

SYYSKOKOUS sunnuntaina 24.11.2019
klo 18.00 ravintola Anatoliassa, Venhekuja 1
Syyskokousasiat.

14.–20.11.
Torstaina lohikiusaus, lämmin kasvis ja punajuurisalaatti - Perjantaina broileripyörykät,

TERVETULOA!

Julkaisija: Rantasalmen Lehti Oy
Toimitus ja konttori:
Kylätie 37, 58900 Rantasalmi
puh. 0500 257 876, 0400 786 436

Pauli
Korhonen Oy

KYLÄTIE 44
Sari 015 643 444

Avoinna:
ma – pe 9 – 17, la 8 – 13

040 844 8492

TIMPURITIIMI AL

Hallitus

viherpippurikastike, perunat ja
porkkanaraaste - Maanantaina
jauhelihakastike, perunat ja retiisisalaatti - Tiistaina hernekeitto,
omena, pannukakku ja hillo Keskiviikkona pinaattiohukkaat,
punajuurikiusaus ja juustosalaatti

KAIKKI
RAKENNUSTYÖT

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

Ilmoitushinnat 2019:
- etusivu ...............1,35 € / pmm
- muut sivut ..........1,20 € / pmm
- suruilmoitukset ..1,20 € / pmm
Ilmoitushintoihin lisätään
arvonlisävero 24 %
Pienin ilmoituskoko 25 pmm

Rantasalmen pitäjän
puolueeton paikallislehti
Ilmestyy keskiviikkoisin
ay@rantasalmenlehti.fi
ISSN 0359-3002
my@rantasalmenlehti.fi
www.rantasalmenlehti.fi
TOIMISTO AVOINNA maanantaisin 8 – 16 ja tiistaisin 8 – 12, muulloin sopimuksesta.

RAKENTAA JA SANEERAA

• Uudisrakentaminen • Saneeraustyöt
• Märkätilatyöt, asentajalla VTT:n henkilösertifikaatti
• LVI-työt • Sähkötyöt

Aki Lyytinen 040

574 1655

akilyytinen@hotmail.com
timpuritiimi.123kotisivu.fi

Tilaushinta 2019 kotimaassa:
- kestotilaus 77 € / vsk
- vuosikerta 82 € / vsk

Päätoimittaja
Arto Ylhävaara

Hinnat sisältävät alv:n 10 %

Toimittaja
Mira Markkanen-Vänttinen

Postimaksujen vuoksi ulkomaan
tilaushinnat lasketaan tilauskohtaisesti

Painatus: Lehtisepät Oy,
Pieksämäki 2019

ILMOITUKSET ym. AINEISTO maanantaihin klo 16 mennessä!

