Ihoa hoitavat AURINKOSUOJAT
LUONNOLLISISTA AINEOSISTA

ALOEDERMAL
SOLAR ja
ALGA MARIS
auringonsuojavoiteet

10€

alk.

/pak.

Varkauden

Nro 19/2022

KESKIVIIKKO 25.5.2022

Kesäkukkia ja amppeleita
puutarhalta Pihapiirissä myös
• kesäkahvila
(la-su klo 10-18)
• lampaat
• lapsille Fanny-tytön
karkkipuoti

Olemme avoinna myös
helatorstaina klo 10-18

KOPOSEN PUUTARHA

Kirkkorannantie 185, 79680 Joroinen
Puh. 040 4188 194
www.koposenpuutarha.ﬁ

KUKKOKIEVARI
puh. 044 974 9504

ERITTÄIN
KORKEA SUOJA!

Luonnonravinto
Kauppakatu 32, VARKAUS
017 366 9230 • ma-pe 9-17, la 9-13
www.luonnonravinnot.ﬁ

Tervetuloa
tutustumaan
verho- ja
pukukangasvalikoimaamme!

Lämpövelho

Valikoimastamme
löydät myös
laadukkaat
naistenvaatemerkit!

LVI-urakointi
ja huolto
Lämpöpumput
Viemärisukitukset

Esim.

Vallilan
Vihtapuu
-kangas

28,50€

Esim.

Claire Woman
mekko
/m

129€
Keskuskatu 5, Pieksämäki
050 581 1055
Ark. 9-17, la 9-14
verkkokauppa:
ſſſǍêĩūøžøĩžøťǍƧ

Kauppakatu 22
ke-to klo 12-15
0500 652040,
0440 652050

Se tuttu paikallinen!
n!
www.lampovelho.ﬁ
KANTAMATKOJA

kaihdinlinna@suursaimaa.com
ZZZNDLKGLQOLQQDƓ

Screenit, markiisit ja kaihtimet
auringonvalon hallintaan.

HEINÄVEDEN
KANAVARISTEILYT
SAVONLINNA–KERMAN KANAVA
ˇ˜˜˦˧˔˜˦˜ˡʨʡʪʡʟʤʬʡʪʡ˝˔ʥʡʫʡ
ʿ˔˜˩˔ʠ˕˨˦˦˜ʟ˛˜ˡ˧˔ʫʣϭʢ˛˟͈
KERMAN KANAVA - SAVONLINNA
ʾ˘˦˞˜˩˜˜˞˞ˢ˜˦˜ˡʩʡʪʡʟʥʣʡʪʡ˝˔ʦʡʫʡʻ˜ˡ˧˔ʪʣϭʢ˛˟͈
MAISEMARISTEILY
VARKAUDESTA
JÄRVISYDÄMEEN
ʤʧʡʪʡʟʟʥʫʡʪʡʟ˝˔ʤʤʡʫʡ

KESÄILLAN RISTEILY
VARKAUDEN
VESISTÖILLÄ
ʤʦʡʪʡʟʥʪʡʪʡ˝˔ʤʣʡʫʡ

• tulisijat
• laatat
• tapetit
• pintamateriaalit

OSTOSMATKA TUURIIN

5.6., 19.6., 14.8., 28.8.
1.yö laivassa Silja Europa B2 hyteissä
(kerrosvuode), toinen yö valitussa hotellissa
(Tallinassa tai Pärnussa) aamiaisin.
Lisämaksusta laivalla ruokailut tai B hytti
alavuotein +10€/hlö tai A2 hytti +15€/hlö.
Matkan hinta Tallinna hotelli..........h.135€/hlö
Matkan hinta Pärnu hot. Carolina...h. 145€/hlö
Pärnun matkalla retki Latvian rajakaupalle.

13.6., 11.7. ja 25.7. Kyydin hinta 35€/aikuiset ja 25€/lapset. Bussi VRK klo 6, PMK klo 6.45.

LAIVAHOTELLIMATKA
PÄRNUUN/TALLINNAAN 4 pv

KESÄN AHVENANMAAN
SAARISTOKIERROKSET
19.-21.6. ja 14.-16.8....................h. 295€/hlö
Hinta sisältää bussi- ja lauttamatkat,
opastetun kiertoajelun Brändössä + muut
kohteet mm. Bomarsundin rauniot,
Kastelholman linna, Jan Karlsgården...
Majoitus Ahvenanmaalla (1. yö Brändössä ja
2. yö Maarianhaminassa) 2hh puolihoidolla.

5.7., 19.7., 26.7.
PIENI BALTIAN KIERROS 5 pv
1. yö laivassa ja 2.-3. yö valitussa hotellissa.
30.6.-4.7. ja 20.-24.7.
Matkan hinta Tallinna....................h. 185€/hlö 2 yötä Riika, 2 yötä Tarto................h. 325€/hlö
Matkan hinta Pärnu.......................h. 205€/hlö Hinta sis. bussi-/laivakuljetukset, maj. 2hh
aamiaisin sekä kiertoajelun Riikassa +Tartossa.
4.-6.7. ja 18.-20.7..........h. alk. 165€/hlö

RUSKAMATKA LAPPIIN

5.-10.9. Ylläs - Pallas - Levi - Kilpisjärvi.
Majoitus Ylläs hotelli Saaga aamiaisin.
6.-9.7., 3.-6.8...............................h. 275€/hlö Matkan hinta 450€/hlö, ph-paketti+135€.
Majoitus Hestia Hotel Jugendissa 2hh
Saagan asukkaille kylpylän käyttö sekä sisäänaamiaisin. Kiertoajelu/ostoskäynti Riikassa.
pääsy Äkäshotellin tanssiaisiin veloituksetta.

RIIKA KAUPUNKILOMA 4 pv

KANTAMATKAT
OY
JO YLI 70 VUOTTA HENKILÖKULJETUKSIA!

RISTEILYT JÄRVISYDÄMEEN
SAVONLINNASTA JA
VARKAUDESTA

Maakunnan laajin valikoima:

LAIVAHOTELLIMATKAT 3 pv

TUKHOLMA -KOLMÅRDEN

KATSO LISÄÄ:
www.risteilytsaimaalla.fi
GSM 044 5173 040

TERVETULOA MEILLE!

ÍÝðïëçÝåççåèǻäàǾðóóóçÝêðÝéÝðçÝðğ

Puh. 045-123 6946
info@kantamatkat.ﬁ
www.kantamatkat.ﬁ

Suurella
sydämellä
palveleva
muodin
erikoisliike
Leppävirralla!
Lämpimästi
tervetuloa
kesäisille
ostoksille
Kievarinkatu 3
LEPPÄVIRTA
Puh. 050 339 9329
Ma-pe 10-17, la 10-14
www.kenkasamuli.ﬁ

TAPETIT
KYSY
TARJOUS!

Valmakaupan kesäkuun tarjouksia
Marjasekoitus 2,5 kg
(7,18€/kg)

95

17
10
21

Valikoimassa myös
Atrian lihatuotteet

(0,06€/l)

ps

kpl

-15%

K l i
Kolmisopentie
ti 16
16, 70780 K
Kuopio
i
Avoinna: MA-PE 9-17, LA 10-14
p. 017 366 3361
asiakaspalvelu@uunijakaakeli.com

Valmakaupasta saatavana
Nesteen voiteluöljyt ja rasvat.
Kauttamme myös lämmitysja moottoripolttoöljyt.

(2,47€/l)

90
35

14
12

Kevätlannoite
5l

Lihakaalikääryle
(10,55€/kg)

Puutarhamulta
50 l

5 SÄKKIÄ

kpl

Tarjoukset voimassa
kesäkuussa Varkauden
Valmakaupassa!

Varkauden Valmakauppa palvelee ark. klo 9.30-16.30
Kivipurontie 38, 78250 Varkaus (Taipale), p. 050 384 1097

SINUN SAVO
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Peisin laavulla voi nauttia retkieväistä.

Kuvassa kevätsiivoustalkoissa kyläyhdistyksen jäsenet Tiina Immonen (vas.), Marketta Pöllänen, Tuula Lipponen
ja Jaana Luostarinen.

Harjurannan kylällä
kunnostetaan
virkistyskohteita
Kesän mielenkiintoisimmat retkeilykohteet
löytyvät lyhyen tai joskus pidemmänkin
luontopolun päästä. Mukaan tarvitsee vain
eväät ja iloista kesämieltä. Varkauden talousalueen korkeimmalla paikalla Harjurannan
Joenmäenvuorella ja sen läheisillä
virkistyskohteilla on puuhaa koko perheelle.
Riika Paukkonen

omatoimista perheliikuntaa.
Erityisessä suosiossa ovat
olleet ulkona harrastettavat
lajit. Tutkimuksen mukaan
perheliikunnan suurimpana
hyötynä nähdään mahdollisuus viettää aikaa oman
perheen kanssa, sekä liikun-

©Sonja Lehto 2022

Näyttelylippu 7€ koko kesän - alle 12-vuotiaat ilman maksua

Luontokohteiden kävijämäärät kasvavat vuosi
vuodelta. Suomen Ladun
ja Taloustutkimuksen tekemän Perheliikuntabarometrin 2021 mukaan suomalaisista lapsiperheistä
jopa 92 prosenttia harrastaa

nasta saatava hyvä mieli ja
liikunnan määrän lisääntyminen arjessa.
Harjurannan kylällä on
tartuttu tänä keväänä toimeen ja lähdetty kunnostamaan kylän virkistyskohteita. Kylän kevätsiivoustalkoista tavoitettu Harjurannan Kyläyhdistys ry:n
puheenjohtaja Tiina Immonen kertoo, että tulossa
on viisivuotissuunnitelma
ylläpidettävien kohteiden
kunnostusta ja ylläpitoa
varten. Virkistyskohteiden
kunnostus liittyy kumppanuussopimukseen, jota

Harjurannan Kyläyhdistys
on solmimassa Varkauden
kaupungin kanssa. Kolmevuotissopimukseen kuuluu,
että Harjurannan Kyläyhdistys laatii pitkäaikaiset
suunnitelmat ylläpitämiensä kohteiden kunnostukselle.
–Kylätupa on ykköskohteena, sillä sen vuokraustoiminnan myötä kyläyhdistykselle tulee tuloja.
Talkoolaiset siistivät
Luontokirkon ympäristöä
Noin 15 kilometriä Varkauden keskustasta etelään

TAULUMÄEN
TORILLA
ROMPETORI
LA 30.7.2022

MAALAISMARKKINAT
LA 27.8.2022
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Ahlströminkatu 8-10, Varkaus • 0400 487 301
ðÝåàáçáïçñïòÝåêëèÝğ¤ÃòëåêêÝÏÝìá#ÎÝ!

TERVETULOA!
Wipinä ry

Harjurannalta löytyy virkistyspaikkoja metsäluonnosta
sekä veden läheisyydestä.
sijaitsevalla Harjurannan
kylällä on useita luontokohteita, jotka soveltuvat kaikenikäisille. Harjurannan
Kyläyhdistys on vuosien
ajan ylläpitänyt talkoovoimin virkistyskohteista Pet-

kelniemen venesatamaa,
Peisin kunto- ja luontopolkua, Peisin laavua, Luontokirkkoa sekä uimapaikkaa
Jokilahdessa. Kaiken keskellä sijaitsee 174 metriin
kohoava Joenmäen vuori.

Tehdään yhdessä
hyvä arki ja
ikääntyminen!
Hoivapalvelut alk. 32€/h

Henkilökohtainen apu, kotipalvelut,
omaishoidon sĳaisuus, saunotuspalvelu

Lähiruokapalvelut

Kotiin toimitettavat
lounaat 11,50€ (sis. kuljetuksen)

Kotisiivous
Hyvinvointipalvelut

Justiinan
Hyvinvointipalvelut Oy
puh. 045 122 0080,
044 766 9814
Varkaus • www.justiinat.ﬁ

SINUN SAVO
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myös ilkivaltaa. Uimapaikalle on tavoitteena kunnostaa
talkoovoimin grillipaikka
tälle kesälle.
–Jokilahden uimapaikan
ylläpidosta vastaa Destia.
Kyläyhdistys tarkastaa uimapaikan siisteyden edelleen
muiden kesällä kunnossapidettävien kohteiden kanssa,
Immonen lupaa.

Metsän keskellä sijaitseva Luontokirkko tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiselle.
Joenmäenvuorella on useita luontokohteita, joita voi
kesäpäivänä kiertää oman
innostuksen mukaan. Alueella
kulkee 4,3 kilometrin pituinen kunto- ja luontopolku,
joka on nimetty historiallisen henkilön, erakko Peis
Immosen, mukaan. Peisin
polun mobiilireitti löytyy
Retkipaikka-palvelussa. Peis
Immosella on polun varrella
oma luola, jonne löytää opasteiden avulla. Joenmäenvuoren huipulla sijaitsee Luontokirkko sekä laavu, jolla
voi pysähtyä nauttimaan
retkieväistä. Luontokirkko tarjoaa erityisen paikan
hiljentyä metsän keskellä.
Sen ovet ovat aina avoinna
kaikille luonnossa liikkujille.
Kaikkiaan kirkon puisille
penkeille mahtuu istumaan
40 henkeä. Tulevalle kesälle
on suunnitteilla Varkauden seurakunnan järjestämä
Metsäkirkko sekä erilaisten yhdistysten tilaisuuksia.
Harjurannan Kyläyhdistys
vastaa kirkon varaamisesta
yksityistilaisuuksiin.
Joenmäenvuoren luontokohteita ylläpidetään talkoovoimin. Tulevan kesän
aikana talkoolaiset tarkastavat kunto- ja luontopolkua
sekä alueelle rakennetaan
kauan toivottu ulkohuussi.

Rakennustarpeet on tilattu
jo keväällä ja ulkohuussin
on tarkoitus valmistua kesän
aikana. Immosen mukaan
lisäksi uusitaan tarpeen mukaan Luontokirkon ja Peisin
laavun penkkejä uusiin käyttäjien toiveesta.
–Alueella on tehty hakkuita, muun muassa kunto- ja
luontopolun lähtöpaikalla.
Katsotaan vaikuttaako se kesän töihin, Immonen pohtii.

Rantojen
virkistyspaikkoja
päivitetään
Jokilahden uimapaikkaa
kehitetään kesän aikana
käyttäjien toiveiden mukaan. Pitkään hyvänä uimarantana pidetty alue muutettiin uimapaikaksi, muun
muassa vanhan huonokuntoisen laiturin poistamisen
myötä. Alueella on ilmennyt
viimeisten vuosien aikana

Harjurannalla on vapaita venepaikkoja erilaisiin
tarpeisiin. Kyläyhdistyksen ylläpitämät venepaikat
sijaitsevat Petkelniemen
satamassa sekä Jokilahden
uimapaikalla. Venepaikkoja
voi tiedustella venepaikkavastaavalta Mika Immoselta. Kyläyhdistykseltä kerrotaan, että kesäksi vapaana on
vielä laituri ja telapaikkoja.
Asukkaiden toiveista kesän
aikana selvitetään Petkelniemen sataman veneenlaskupaikan madaltamista, jolloin se palvelee paremmin
veneilijöitä.
Harjurannan Kyläyhdistys
aloitti keväällä työskentelyn,
joka keskittyy kehittämään
kylän virkistyskohteita. Ensimmäinen työpaja järjestettiin huhtikuussa.
–Seuraava järjestetään
luultavasti heinä-elokuussa,
kyläyhdistyksen järjestämien juhannustanssien jälkeen, Immonen arvioi.
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Koloveden ja Linnansaaren
kansallispuistojen hoito- ja
käyttösuunnitelmien
päivitys on aloitettu
Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen
hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään
vuoden 2022 aikana. Päivityksen tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10-15 vuoden
ajanjaksolla. Tavoitteena on luontomatkailun
ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä
tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava
kävijäpaine huomioiden. Lisäksi määritellään
tarvittavat suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimet alueiden luontoarvojen turvaamiseksi.
Molempien kansallispuistojen edelliset hoito- ja
käyttösuunnitelmat laadittiin vuonna 2010. Reilussa
vuosikymmenessä alueen
kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä
vanhat suunnitelmat enää
vastaa nykypäivän tarpeisiin.
Kolovedellä suunnittelualueena on kansallispuisto, jonka pinta-ala on
noin 6075 hehtaaria. Linnansaaressa suunnittelun
kohteena on Linnansaaren
kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen
ja niihin kiinteästi liittyvien
Tuores-Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala
on noin 26 970 hehtaaria.
Kansallispuistot ovat valtion omistamia alueita.
Linnansaaren suunnittelualueeseen kuuluu myös
muita valtion omistamia ja
yksityisiä luonnonsuojelukohteita ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan
suunnitelmassa siltä osin
kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön.

laisilla on mahdollisuus
vaikuttaa suunnitelmiin
koko suunnitteluprosessin
ajan. Hoito- ja käyttösuunnitelmien teosta vastaa
Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.
Suunnitelmat laaditaan
osana hanketta Yhteinen
Saimaannorppamme -LIFE.
Suunnitelmaluonnokset
valmistuvat syksyllä 2022.
Luonnoksista annettujen
palautteiden ja lausuntojen
aiheuttamat muutokset
käsitellään, suunnitelmat
viimeistellään ja lähetetään
lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoissa
on talven aikana uusittu
palvelurakenteita, ja parannustyöt jatkuvat vielä tänä
keväänä. Metsähallituksen
Luontopalvelujen maastotyöntekijät ovat muun
muassa uudistaneet laitureita
koko Saimaan alueella, ja ne
ovat nyt ensimmäistä kesää
käytössä.

Osallistu
suunnitteluun
Sidosryhmillä ja kansa-

Lähde:
Metsähallitus

SAVO
Sinun

Jokilahden uimapaikalla uusitaan kesän aikana grillipaikan varusteita.

Pirnankatu 1 A, 78200 Varkaus

SAWONKIPA OY
Kiinteistö- ja siivouspalvelut

Kokonaisvaltaista
kiinteistöhuoltoa ja siivouspalvelua.
Teemme lisäksi pieniä LVI-töitä.

MONIPUOLISESTI PALVELEVA

PÄIVYSTYS 24/7 040 853 1258

www.sawonkipa.fi

Luotettavaa tilitoimistopalvelua
kaiken kokoisille yrityksille
• kirjanpito ja alv-ilmoitukset
• tilinpäätökset ja veroilmoitukset
• palkanlaskenta
• laskutus
• vuosi-ilmoitukset
• kokonaisvaltainen taloushallintopalvelu
• toimistopalvelut
• yrityksen perustaminen ja neuvonta
Tilisaarni Oy
Relanderinkatu 95, 78210 Varkaus
040 124 5296 | toimisto@tilisaarni.fi
Avoinna: ma-to 8.30-15.30, pe 8.30-13.30
www.tilisaarni.fi

Yrittäjä
Ulla-Mari Lajunen
050 583 0342
ūĩĩÑȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

Markkinointi
Tarja Korhonen
Anja Holopainen
017 3669 306
İÑŗĦĦĕıĺĕıťĕȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

Sivunvalmistus
Ilpo Rönkkö
017 3669 303
ÑĕıøĕŜťĺȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

Toimitus
Riika Paukkonen
Tiina Kontro-Heiskanen

Jakeluasiat
017 3669 306

Sinun Savo
- tilaamatta kotiisi

Skannaa
QR-koodi
ja lue maksuton
näköislehti.

Sinun Savon kesälehti
luettavissa netissä koko kesän ajan.

SINUN SAVO
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KESKI-SAVON
Juhani Joensuu

Terho Häkkisen (vas.) ja Jari Kauppisen seikkailut
jatkuvat tänäkin kesänä.

Jone Matilainen

Kahvia ja pullaa tarjolla, oliko jollain muna-allergia?

VR näytelmäkerho:

Länsmäkiset esittää &
Västkullarna förevisar:

Muuta en asiasta tiijä &
Jag vet inget annat
Hilpeä tarina äkeän
isännän ja vilkaskinttuisen rengin seikkailuista
maalaiskylässä jatkuu.
Tällä kertaa rengin karkumatka tuottaa harmaita hiuksia niin isännälle, emännälle kuin
rengille itselleenkin.
Isännän yllättää se outo
seikka, että patalaiskana
pitämänsä rengin katoaminen saa hänen oman
työmääränsä kasvamaan

Laten myötä Adalmiinan
asunnon ympärillä alkaa
pyörimään enemmän tai
vähemmän outoja tyyppejä ja yllättäen vieraaksi
saapuu myös Adalmiinan
veljen tytär Sonja. Kaikkia
tuntuu kiinnostavan Adalmiinan asunto, Kasarminkatu 8, miksi?

ällistyttäviin mittoihin.
Renki taas huomaa, että
ihminen pärjää leirioloissa
yleensä paljon paremmin
silloin kun repussa on mahantäytettä huomisellekin
päivälle. Emäntä yrittää
saada asiat kuntoon, mutta
huomaa pian, että paluu
entiseen on lähes mahdoton tehtävä.

ñÑĩİĕĕıÑ °ĺĩĩĦĺƥ ĺı
eläkkeellä oleva leski
rouva, jonka harrastuksena on hänen aiempi
ammattinsa, eli diakoniatyö. Adalmiinan
elämä muuttuu kuitenkin varsin nopeasti, kun
vankilasta vapautuu
Liituraita Late, Adalmiinalle tuttu henkilö
vuosien takaa.

Ohjaus ja käsikirjoitus
Juhani Joensuu
www.lansmakiset.ﬁ

Ohjaus ja käsikirjoitus
Marko Lyyra

Partaharjun Kesäteatteri:

Edelleen ajankohtainen,
Anneli Pukeman vuonna
1985 kirjoittama näytelmä Rakastettu Johansson
kertoo ”Minkkitarhaksi”
kutsutun vanhusten palvelutalon asukkaiden
elämästä suruineen ja
iloineen.

julistavat ja haluavat ottaa
ilon irti elämästä. Sen he
myös tekevät.

Ruuhkavuosissaan kamppaileva seuraava sukupolvi
yrittää huolehtia vanhoista
omaisistaan ja samalla elää
omaa elämäänsä.

Tervetuloa nauttimaan!

Vanhukset taas puolestansa kokevat, ettei heitä
huomioida riittävästi ja
törmäyskurssi on valmis.
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Partaharjun Kesäteatteri pureutuu näytelmässä
Rakastettu Johansson ajankohtaiseen aiheeseen.

Rakastettu
Johansson

Adalmiinan
9 henkeä

KAAKANA

Pirjo Riipinen

”Nuorilla on kiire elämään,
mutta meillä ei ole vielä kiire
kuolemaan. Meillä ei ole
enää kiire minnekään”, he

Te

VR näytelmäkerho

ADALMIINAN
9 HENKEÄ

joitus
Käsikir s:
ja ohjau ra
Lyy
Marko

”Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma…”
Mutta voisiko vanhakin
vielä rakastua?

Kirj. Anneli Pukema,
ohj. Annikki Saha
Ensi-ilta 4.8.2022 klo 18
Partaharjun Suurella iltanuotiopaikalla Salvonenjärven rannalla. Seuraavat
näytökset: 5.8. klo 18, 7.8. klo
14, 10.8. klo 18, 11.8. klo 18,
12.8. klo 18 ja 14.8. klo 18.
www.partaharjunkesateatteri.ﬁ
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Tied. 040 5097242 Liput (kaikki) 15€ ja alle 15v ilmaiseksi
Porsaskosken Kylätalo Haukivuorentie 192 77220 Neuvola
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TEATTEREITA
Iiris Salmela

Mäntyharjun Valokuvaamo

Tuomo Salmela

Perutaanko
häät?

aßıťƅđÑŗģūı ĦøŜßťøÑťťøŗĕŜŜÑ ĺĩĩÑÑıǭ ťßıß ĦøŜßıß
räjähdysherkissä tunnelmissa.

Mäntyharjun Kesäteatteri:

Turvetta ja
Hulvaton hotelli timantteja
Virtasalmen Kesäteatteri:
Kun kesäteatterikatsoja
etsii tarjonnasta laadukasta farssia, kannattaa
silloin suunnata Virtasalmen Hällinmäelle. Luvassa on taattua
huumoria Ray Cooneyn
tekstin myötä.
Herra ministeri aikoo
viettää ihanan yön, kuinkas muuten kuin oppositiopuolueen puheenjohtajan sihteerin kanssa. Kun
ikkunalta löytyy ruumis,
alkaa melkoinen ralli ja
katsojan vinkkelistä riemukas sellainen. Ministeri kutsuu apuun oman
miespuolisen sihteerinsä,
joka mieluiten olisi kotona
äidin luona. Tilannetta ei

helpota ollenkaan hotellin
innokas henkilökunta,eikä
käytävillä vilahtelevat aviopuolisot. Kuka mahtaa lopulta olla kenenkin puoliso
ja monetko häät illan aikana vietetään? Ja montako
kertaa ikkuna paukahtaa
kohtalokkaasti? Ja voiko
poliitikko valehdella…vai
olla valehtelematta? Sepä
selviää Hällinmäessä!
Näyttämöllä ovat Pauliina Häkkinen, Marjut Immonen, Marja Pulkkinen,
Merja Karjalainen, Eija
Vihavainen, Jussi Koivunen, Arto Naukkarinen
ja Pepe Selonen.
Ohjaus: Iiris Salmela

Virtasalmen kesäteatteri esittää:
Ray Cooney:

Kohta räjähtää Kuusniemellä! Urmas Hakkaraisen vesibisnes muuttuu
huomattavasti kivennäispitoisemmaksi, kun
turvesuosta löytyy timanttiesiintymä.
Timanttikivenä Urmaksen kengässä hiertää huoltamoyrittäjä ja miljonääri
P.A. Turpeinen. Räjähdysherkkyyttä lisäävät exkunnanjohtaja Ahti Kiiski
sekä hauturi Kylmälehto.
Kuusniemen kohtalon hetket ovat kunnanjohtaja Suvi
Pohdon käsissä, samalla
kun omat perhekuviot ovat
solmussa. Dir. cant. Ilmari
Piiparinen sähel… sävellystyökään ei ota edetäkseen,
kun puoliso Hellä kaipaa
läheisyyttä.

Hurmaavaa maalaisromantiikkaa ja huumoria
tarjoillaan tänä kesänä
Mäntyharjun kesäteatterissa. Heikki Luoman rakastetut hahmot takaavat
viihdyttävän kesäteatterikokemuksen.
Kuusniemen tapahtumat
peilaavat hyvin pienen
kunnan ongelmia, hyväveliverkostoja ja poliittista
kähmintää. Olemmehan
kaikki vain epätäydellisiä
ihmisiä. Naurakaamme
sille, hyväntahtoisesti.
Alkuper.teos Heikki Luoma,
sovitus Jukka Mäkinen,
ohjaus Sami Sivonen
www.mantyharjunkesateatteri.fi
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Sovitus Salmela
Tuomo

Hällinmäen nuorisoseurantalo, Juvantie 607
• Esitysajat
La
Ti
To
Pe
Su
Ti
To
Pe
Su

25.6.
28.6.
30.6.
1.7.
3.7.
5.7.
7.7.
8.7.
10.7.

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

13 ja 18
18
18
18
13 ja 18
18
18
18
18

• Lisätiedot ja varaukset

Kantaesitys Joroisten kesäteatterissa! Nyt on tiedossa hauskoja ja jännittäviä käänteitä häiden
ja kesäteatteriesityksen
valmistelun puitteissa
Suomen muotoisen pilven alla.

moneen kertaan siirretyt
häät sattuu samalle päivälle?
Ja vielä:Taivas lyö tulta, kun
kesäteatteriin on saatu houkuteltua mukaan kylän Pahempi toistaan vihamiehet.
Perutaanko häät on ajankohtainen tarina perheestä,
yhteisestä ajasta, yhdessä
tekemisestä ja ennen kaikkea rakkauden suuresta
voimasta. Esitystä rytmittää
koko joukko mukaansa
tempaavia biisejä aina suklaasydämestä Hard Rock
Hallelujaan. Perutaanko
häät vai onko se niin, että
Show must go on?

Ollako vai eikö olla – kysyi
aikanaan Hamlet ja samaa
ovat kaikki viime aikoina
joutuneet kysymään. Saako kokoontua vai eikö? Ja
montako henkeä saa olla
samaan aikaan Pettävällä
jäällä? Joka tapauksessa,
kesäteatteri valmistautuu
uuteen esityskauteen Shanghain valot loistaen ja Paavo
on totta kai mukana. Mutta
miten käy, kun tyttären

Käsikirjoitus: Iiris Salmela.
Ohjaus: Tuomo Salmela.
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• Esityspaikka

Kumputalo
Halkokummuntie 24
Pieksämäki

• Liput 5/15€

Perhelippu 32€,
ryhmät 11/13€
Käteinen tai pankkikortti

Puh. 040 513 3483/Ossi Häkkinen
teatteri.halkokumpu@gmail.com
ZZZKDONRNXPPXQWHDWWHULÀ

-musiikkinäytelmä
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Ohjaus: Iiris Salmela

Varaukset:
0400 790 921, 045 277 9119, 050 345 4494

Perutaanko häät

atteri
n kesäte22
u
m
m
u
Halkok ää kesällä 20
esitt
ssilan
Maiju La

Hulvaton
Hotelli
Ensi-ilta: to 30.6. klo 18
ti 5.7. klo 18
to 7.7. klo 18
su 10.7. klo 14 ja 18
ti 12.7. klo 18
to 14.7. klo 18
pe 15.7. klo 21 Yönäytös!
su 17.7. klo 14 ja 18

Joroisten Kesäteatteri:

n
un
ummu
kumm
Halkok
Halko
kesäteatteri

Seutuopisto
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Ministeri löytää ikkunalta ruumiin.

OðĨķĊĉřřĊĴðȥ}ðÐÌķĮĴÐăķĴȚ
ǟǣǣǦǠǢǠǠǠǠ
þďīďðĮĴÐĊāÐĮ¼ĴÐĴĴÐīðȘåð
LďīďðĮĴÐĊNÐĮ¼ĴÐĴĴÐīðĊ
ÐĮðĴřĮĨðāāĊĴďðĉðð}ďīĮĴðăĊ
ĊŒÐĴĊřăðĮÐĴďĮďðĴĴÐÐĮĮ
}ďīĮĴðăĊĴðÐǠǨǦșLďīďðĊÐĊȘ

TURVETTA JA TIMANTTEJA
MÄNTYHARJUN PAPPILANPARVELLA
)FJLLJ-VPNBOBMLVQFSÊJTUFPT
4PWJUVT+VLLB.ÊLJOFOt0IKBVT4BNJ4JWPOFO
Nettiliput: aikuiset 23 e / lapset 10 e
Portilta:
aikuiset 25 e / lapset 12 e
3ZINÊWBSBVLTFU
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Vaelluskalojen
reitit lisääntyvät
Ämmäkoskella

Virtaukset ja
rakennettava
ohitusuoma
elvyttävät
vaelluskalojen
elinoloja
ja lisääntymistä.

Ämmäkosken koskialue ulottuu laajalle.

Varkauden koskialueen kehittäminen jatkuu,
siltojen jälkeen vuorossa ovat vaelluskalojen
reitit. Kesällä 2022 Ämmäkoskeen rakennetaan
170 metriä pitkä säännöstelypadon ohitusuoma
sekä ympäristövirtaama, joka elvyttää ja
monipuolistaa vaelluskalojen elinolosuhteita
ja lisääntymistä. Vaikutukset tapahtuvat myös
läheisissä Unnukan ja Haukiveden vesistöissä.
Tiina Kontro-Heiskanen

Yhteistyöverkosto, asiantuntemus ja rahoitus tukevat Ämmäkosken-hanketta.
Suunnittelu on edennyt
toteutukseen ja hanketta
pidetään merkittävänä Suomessa ja laajemminkin tarkasteltuna.
Tekemisen meininki
ja yhteinen tahtotila
Maa- ja metsätalousministeriön projektikoordinaattori Matti Vaittinen kertoo
Ämmäkosken -hankkeen
toteutuneen ilahduttavassa
yhteistyössä.
–Hankkeessa on ollut tekemisen meininki ja yhteinen
tahtotila. Kaupunki, Stora
Enso, paikalliset tahot ja
järjestöt ovat olleet mukana.
Ämmäkoski on suunnan
näyttäjä ja vastaavaa saa hakea. Ekologiset vaikutukset
ovat merkittävät ja alue on
keidas keskustassa komeasti kuohuvine koskineen.
Kävelyreitin sillat ovat myös
osana alueen uudelleen syntymistä. Kalastus tulee luonnollisesti toteuttaa kestävällä
tavalla, ettei vaaranneta kalakannan elpymistä.
Vaittinen sanoo arvostavansa Varkauden tehtaiden
suhtautumista ohitusuo-

man rakentamiseen, voimatuotannosta luovutetaan
virtausta ilman korvausta. Vaittinen toimii maaja metsätalousministeriön
NOUSU-ohjelmassa, joka
parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyrkii palauttamaan vaelluskalojen luontaista lisääntymistä Suomen
virtavesissä. Vaittinen toteaa,
että suunnitteluvaiheen jälkeen paikallinen tekeminen
on ollut niin vahvaa, että
NOUSU-ohjelma on voinut
vetäytyä lähinnä rahoittajan
rooliin.
Vaikuttaa koskialueen
ekosysteemiin
Keskustelut koskialueen
ennallistamisesta aloitettiin jo vuonna 2020, viime
keväänä edettiin projektin
hankkeistamiseen ja suunnitteluvaiheeseen. Talven
aikana koottiin rahoitus ja
haettiin luvat säännöstelypadon ohitusuoman rakentamiseen. Ämmäkosken ennallistaminen on herättänyt
paljon sekä paikallista että
valtakunnallista huomiota,
kertoo Navitas Kehitys Oy:n
Ämmäkoski -hankkeen projektipäällikkö Jaakko Lappalainen. Ohitusuoman
rakennusvaihe on tavoitteena aloittaa kesäkuussa ja

valmista arvioidaan olevan
elo-syyskuussa.
–Säännöstelypadon ohitusuoma mahdollistaa lohikalojen nousun Unnukan
ja Haukiveden vesistöihin.
Koskialueelle luotava ympärivuotinen virtaama vaikuttaa kokonaisvaltaisesti
ja parantaa virtavesilajiston
elinoloja sekä koko alueen
ekosysteemiä. Ohitusuoman
rakentamisessa jäljitellään
luonnonmukaista koskiympäristöä ja toteuttaminen
pyritään tekemään mahdollisimman luontoa säästävästi. Ympäröivä Kämärin lehtoalue on osa alueen
monipuolisuutta ja sillat
ovat lisänneet ihmisten liikkumista alueella. Myös kalastus tulee tulevaisuudessa
koskilla todennäköisesti
lisääntymään. Tavoitteena
on kuitenkin edetä askel
kerrallaan, jotta turvataan
kalojen luontaisen lisääntymisen käynnistyminen.
Lappalainen kertoo, että
Varkauden kaupungin ja
Stora Enson lisäksi luonnonsuojelujärjestö WWF on tiiviisti mukana Ämmäkosken
–hankkeessa ja järjestöltä
saatua asiantuntemusta on
hyödynnetty hankkeessa laajasti. WWF toimii myös yhtenä hankkeen rahoittajista.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos
Martti Häikiö toteaa Varkauden kaupungin hakeneen vesilain mukaista lupaa
luonnonmukaisen kalatien
rakentamiseen, joka liittyy
Ämmäkosken padon ohi
rakennettavaan uuteen uomaan. Vesistöä muuttavalle
toimenpiteelle haettiin ja saatiin vesilain mukainen lupa.

Koskialueen sillat lisäävät liikkumismah- Ämmäkosken hankkeen ekologiset vaikutukset ovat merkittävät.
dollisuuksia.
–Hanke parantaa merkittävästi järvilohen ja taimenen elinoloja Ämmäkosken alueella ja lisäksi mahdollistaa kalojen nousun
yläpuolisiin vesistöihin ja
kutualueille. Ohitusuoman
kautta kulkeva vesi on pois
Huruskosken vesivoiman
tuotannosta, mistä on tehty
sopimus Varkauden kaupungin ja vesivoimayhtiön
kesken.
Lähteenä: Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Martti Häikiö

Ämmäkosken
historiaa

Ä

mmäkosken vesivoiman
käyttö on aloitettu alun
perin vuonna 1911 Kuopion läänin kuvernöörin
päätöksellä, joka koski Huruskosken ja Ämmäkosken
vesivoiman käyttöä. Ämmäkosken pato oli alun perin
neulapato, joka on myöhemmin korvattu betonisella

säännöstelypadolla. Vesilain
mukainen lupa Unnukan
säännöstelyyn on myönnetty
vesioikeuden päätöksellä
vuonna 1972. Ämmäkosken
padossa on tekninen kalatie. Huruskoskessa aiemmin ollut kalatievelvoite on
siirretty Kämärinkoskeen
vuonna 1986.

Rellunkulman mainoslehti

Rellunkulman kautta
kotiin tai mökille,
paikallinen ja palveleva
tavaratalo myös verkossa,

rellunkulma.ﬁ

RELLUNKULMA

Relanderinkatu 56, VARKAUS
Puh. 044 366 7767
Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14
www.rellunkulma.ﬁ / 044 366 7798
asiakaspalvelu@rellunkulma.ﬁ
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MAALAUSRULLAT
- Velour
- 10 cm

MAALITELA
- 7”

- 25 cm
m

1€ 4

50
€

2
30
2

- Rotadoul
R
- 18
1 cm

PATTERIMAALI-TELASARJA

MAALIKAUKALOT
OT

20
€

- 9”

3 4
80
€

€

4
50
4

90
€

40
€

- 15 x 29 cm

1
90 50
1 3
- 26 x 34 cm

€

PUTSKAUHA

UUNIKAUHA

- Suippokärki
pokärki
- 140 mm
m
- Schwan
an

4

- Tasakärki
- 140 x 80/60
80//60 mm
- Schwan
wan

4

- Tasakärkii
- 1140
4 x 110/85
1110/85 mm
m
- Sc
SSchwan
chwan
hw
wan

MUURAUSKAUHA

MUURAUSKAUHA
USKAUH
USKAUHA
AUHA

TASOITUSLASTA

- 7”
- Schwan

- 99”
- SSchwan

- 280 x 130 mm
- Schwan

90
€

90
€

SUOJAPAPERI
- 60 cm x 10 m
- Tarmo

7
40
1€ 1
20 80
2 2
50
€

199€

€

PUTSKAUHA

- 110 cm x 33 m - 180 cm x 33 m
- Telpak
- Telpak

6 8

- 185 x 85 x 40 cm
- 5 hyllyä
- Metallia

- 333 x 34 cm

€

SUOJAMUOVITEIPPI

- 19 mm x 50 m - 25 mm x 50 m

4

90
€

90
€

9€

7

60
€

MAALARINTEIPIT

LAASTIKAMPA
ASTIKAMPA
STIKA

- 500 x 130 mm
- Schwan

- 2800 mm
-6x6x6
- Schwan
hwan
hwan

10€

9€

- 38 mm x 50 m - 50 mm x 50 m

€

4

40
€

TERÄSLASTA

€

€

TARVIKEKAAPPI

20
€

KULMATELA

70
€

- 25 cm

LAASTIKAMPA
- 600 mm
-6x6x6
- Schwan
Schwan

13€

SAUMAUSLASTA

SAUMAUSKUMI
UMAAUSKUM
UMAUSKUMI
MI

HIERRIN

HIERRIN

- 270 x 90 mm
m
- Schwan
Schw
wan

- 240
40 x 100
100 mm
- Epoxy
poxy
- Schwan
chw
chwan
wan

- Uretaani
- 2800 mm
- Schwan
hw
hwan
wan

- Sienellä
- 280 x 140 x 30 mm
- Schwan

6€
6€
7
3
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50
€

80
€

Relanderinkatu 56, VARKAUS
Puh. 044 366 7767
Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14
www.rellunkulma.ﬁ / 044 366 7798
asiakaspalvelu@rellunkulma.ﬁ

LEHTIKOMPOSTORI

KOMPOSTORI

PUUTARHALETKUT

- 90 x 90 x 70 cm
- Metalli

- 320 L
- 84 x 69 x 69 cm

12

34

50
€

90
€

- 1/2”
- 20 m

8
50
13
90
€

- 5/8”
- 25 m

KOMPOSTORI
- 420 L
- 82 x 79 x 16 cm

39€

€

- 3/4”
- 25 m

KASTELUKANNU

KASTELUKANNU

KASTELUKANNU

-5L
- Plastex

- 10 L
- Plastex
Plastex

- 10 L
- Plastex
Plastex

22
90
28
90
€

- 1”
- 20 m

5

5

20
€

50
€

KAIDEKÖYSI

KAIDEKÖYSI

- 35 mm
- 10 m

- 35 mm
- 10 m

35€

norm.48€
norm.48
€

KAIDEKÖYSI
- 35 mm
- 20 m

85€

5

80
€

BENSAKANISTERI
- Musta tai oranssi
-5L
- Plastex

58€

6

90
€

KAIDEKÖYSI
- 35 mm
- 20 m

99€

BENSAKANISTERI
- Musta tai oranssi
- 10 L
- Plastex

MOOTTORISAHA
RISAHA
RISAHA

METALLINPALJASTIN

- 40,1 cc
- Handai

- Tarmo

135€
MOOTTORISAHA
RISAHA
RISAHA
- 45 cc
- Metsuri

109€

€

75

90
€

METALLINPALJASTIN
- Raider

11

90
€

COMBIKANNU
-6+3L

22

90
€

KAATOKANNU
TOOKAANNU
TOKANNU
-3L
- Plastex
tex
tex

95€
9
RELLUNKULMA

90
€

Relanderinkatu 56, VARKAUS
Puh. 044 366 7767
Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14
www.rellunkulma.ﬁ / 044 366 7798
asiakaspalvelu@rellunkulma.ﬁ
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JALKAPALLOMAALI
- 385 x 198 x 183 cm
- Atom

SUP-LAUTAA

149€

- Max. 120 kgg
- 300 x 76 x 15 cm

249€

KROKETTIPELI
PELI
PELI
- Neljälle

18€

SUP-LAUTAA
- Max. 150 kg
- 320 x 80 x 15 cm

299€

MÖLKKY
- Verkkopussissa
opussissa
opussissa

SUP-LAUTAAN
AUTAAAN
AUTAAN
ISTUINN

SUP-MELA
SUP

34

24

YATZYY

- Teleskooppi
- 167 x 226 cm

90
€

90
€

8

- Kantokassissa
- Nopat 6,8 x 6,8 x 6,8 cm

10€

50
€

TIKKATAULU
LU
LU

SUOMITIKAT

SULKAPALLOPELI

LUONNONSULKAPALLO

- 14” x 1/2

- 5 kpl

4

5

- Kahdelle
- Ei sis. verkkoa

- 6 kpl
- Atom

80
€

80
€

TIKKATAULU
LU
LU

SULKAPALLOPELI

- 14” x 3/4

2

- Neljälle

5

15

90
€

- 3 kpl

- 3 kpl

1

3

- Hyttysverkolla
- 260 x 140 cm
- Max. 200 kg

KUPOLITELTTA

24

- Kahdelle
- 200 x 120 x 100
1000 cm
- Väri vaihtelee
ee
- Kantopussissa
ssaa

18

90
€

- 42 L
- 12/24C/230V
- Bluetooth
- Frezzer

299€

KAASULIESI + UUNI
- 52 L
- 50 x 60 cm
- 4 poltinta
- Frezzer

RETKIKEITINSETTI
- Kattilat 1,7 ja 1,4 L
- Paistinpannu
- Tuulisuojat ja keittotaso
- Out-Zone

68
NESTEKAASUNVAIHDOT
90
€

- 5 kg
teräspullo
- 10 kg
komposiitti

285€
RELLUNKULMA
90
€

90
€

50
€

90
€

50
€

TENNISPALLOT

PINGISPALLOT

MATKAJÄÄKAAPPI/
PI/
PI/
PAKASTIN

RIIPPPUM
RIIPPUMATTO
MATTTO

7

90
€

18€
80
24
80
24
€

- 11 kg
teräspullo

€

Relanderinkatu 56, VARKAUS
Puh. 044 366 7767
Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14
www.rellunkulma.ﬁ / 044 366 7798
asiakaspalvelu@rellunkulma.ﬁ
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Kesä
Aqualan L
200 g

Kirmaa Naarajärven
apteekin kautta kesään!
Kesä on lyhykäisyydessään suomalaisille tärkeää lomailun ja akkujen latauksen aikaa.
Toivottavasti saamme
nauttia lämmöstä ja
auringosta tänäkin kesänä.
Onnistuneen loman takaamiseksi on hyvä tehdä
muutamia valmisteluja ennakoivasti. Kesällä sattuu
ja tapahtuu - muista siis
tarkistaa lääkekaapin sisältö!
Touhutessa tulee helposti
haavoja ja nirhaumia. Ovatko laastari- ja puhdistusainevarastot kunnossa?

Iho on kehomme suurin
elin. Suojaathan sen riittävällä määrällä aurinkovoidetta, jossa on sekä UVA
– että UVB -suojakertoimet kunnossa? Apteekissa
voimme valita tarpeisiisi
sopivan tuotteen. Esimerkiksi uimisesta nauttivan iho
vaatii kestävämmän suojan.
Meikin alle soveltuu iholle
mattapinnan jättävä aurinkosuojavoide. Hyödynnä
apteekin asiantuntemusta
tuotteen valinnassa!

ja uupumuksena. Nestetankkaus kannattaa tehdä
pitkin päivää palautumisen
edistämiseksi. Tiesithän, että
apteekista löytyy apua myös
tähän tilanteeseen?

Puutarhatöissä, urheillessa
tai helteellä hikoilu vaikuttaa
elimistön neste- ja suolatasapainoon. Häiriö tasapainossa voi tuntua väsymyksenä

Aurinkoisin terveisin

7,90€

(norm. 11,10€)

RAJOITETTU
DESIGN-ERÄ

Etsitään yhdessä juuri Sinulle sopivat kesätuotteet.
Tervetuloa tutustumaan
valikoimaan ja tarjouksiin!
PS. Palvelemme myös Jäppilän apteekissa iloisella
kesämielellä!

Ismo Kivi
Apteekkari

Fiilus Arkeen
-sarja

9,90€

((norm. 13,35€)
,
)
28.3.–3.7.2022

ORIONIN
KERÄILYKAMPANJA
APTEEKEISSA

Apteekki auttaa
nauttimaan kesästä!
Monen katse on jo suunnattuna kohti kesää ja
kesälomia. Viime kesänä helle sekä helli että
piinasi meitä melkeinpä
koko kesän ajan. Tämän
vuoden kesäsäätä voimme vain arvailla, mutta
kesän haasteisiin kannattaa varautua valmiiksi.
Aurinkosuojatuote kuuluu
jokaisen kesäkassiin
Auringosta voi ja saakin
nauttia, mutta aurinkovoide
ja erityisesti riittävä suojakerroin (mielellään 50+)
on tärkeää muistaa. Auringonvalo altistaa UVA- ja
UVB-säteille, jotka vaurioittavat ihoa ja pahimmillaan
aiheuttavat ihosyöpää. Ihon
palamisen lisäksi aurinko voi
aiheuttaa aurinkoallergiaa.
Aurinkoallergiselle iholle on
olemassa juuri sille suunnattuja aurinkovoiteita.Riittävän suojakertoimen (50+)
sisältävällä tuotteella pärjää
jo pitkälle. Pienten vauvojen
ja lapsien iho on erityisen
herkkä auringolle. Pienille
lapsille aurinkovoiteita löytyy 6 kuukauden iästä alkaen.
Helle ei ole
kaikille hyväksi
Yli 65-vuotiaat, pitkäaikaissairaat, pienet lapset ja
raskaana olevat ovat herkempiä helteen aiheuttamille
lämpöoireille. Pelkkä vesi ei
välttämättä kovilla helteillä
riitä ja silloin kannattaa ottaa
avuksi apteekista saatavat
nesteytysporetabletit.
Allergiaoireilu
Allergiaoireiden hoitoon
tarkoitettuja lääkkeitä löytyy
ilman reseptiä. Antihistamiinitabletteja voi kokeilla
kaikkien allergiaoireiden
hoitoon. Lisäksi käyttöön voi

ottaa nenän tukkoisuuteen
tarkoitettuja kortikosteroidi- tai antihistamiininenäsuihkeita ja silmäoireisiin
natriumkromoglikaatti- tai
antihistamiinitippoja.
Hoida haavat
Kesällä haavojen tulehdusriski on suurempi korkeamman lämpötilan takia.
Haavoja ja nirhaumia varten
kannattaa pitää kaapissa
haavanpuhdistusainetta ja
laastareita. Rakkolaastarit
kulkevat helposti mukana
laukussa mahdollisten hiertymien varalta.
Ötökät riesana
Apteekista löytyy hyviä
hyttyskarkotteita esimerkiksi
Hyttysässä. Kutinan ja paukamien hoitoon käy ilman
reseptiä saatavat hydrokortisonivoiteet, yli 2-vuotiaille
tarkoitettu antihistamiinipuikko tai levomentolia sisältävä ItchAway-geeli. Mikäli
paikallishoito ei riitä, voi lisänä käyttää suun kautta otettavia antihistamiinivalmisteita.
Punkit voivat levittää kahta
tautia, borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Borrelioosi tarttuu vasta, kun
punkki on ollut ihossa kiinni
1-2 vuorokautta. Puutiaisaivokuume tarttuu nopeasti
punkin puremisen jälkeen,
ja sitä vastaan on mahdollista
suojautua ainoastaan rokotuksella. Jos punkki pääsee
puremaan, se kannattaa irrottaa apteekista saatavilla
punkinpoistopihdeillä. Ihoa
kannattaa seurata muutaman
viikon ajan. Mikäli siihen
ilmaantuu punainen rengas
tai ilmaantuu yleisoireita
(päänsärkyä, kuumetta tms.),
ole yhteydessä lääkäriin.
Hydrokortisonia sisältäviä
tabletteja kannattaa pitää

aina kotona ja mökillä ensiapuna ampiaisen ja mehiläisen pistoja ja käärmeenpuremia varten. Ampiaisen ja
mehiläisten pistoissa se on
usein riittävä hoito, mutta
käärmeenpuremissa pitää
hakeutua päivystykseen välittömästi.
Lemmikin kesä
Ulkoilevan lemmikin kesähaasteisiin liittyvät myös
punkit ja hyttyset. Kissoille
ja koirille on olemassa niskaan laitettavia paikallisvaleluvalmisteita sekä pantoja
punkkeja ja hyttysiä vastaan.
Kesällä eläimen ihorikot ja
haavat voivat tulehtua herkemmin. Kotona kannattaa
pitää haavanpuhdistusainetta. Ihovaurioihin voi lisäksi
käyttää viilentäviä suihkeita
esimerkiksi Virbac Dermacool sekä tulehdusta hillitsevää pihkasalvaa (Abilar) tai
hunajavoidetta (Vetramil).
Apteekki auttaa
Kesällä monella paikkakunnalla terveyskeskusten
palvelut ovat supistetumpia kuin talviaikaan, vaikka
päivystystoiminta toki toimiikin. Apteekit puolestaan
ovat auki normaalisti myös
kesäaikaan, joten apteekki on
hyvä paikka tulla keskustelemaan. Moni asia ratkeaa jo
apteekissa itsehoito-ohjeilla
ja tarvittaessa ohjataan ottamaan yhteyttä lääkäriin.
Apteekissa voi asioida myös
ilman vaivoja, sillä valikoimissa on runsaasti ihonhoitotuotteita ja kosmetiikkaa
ihan jokaiselle tai vaikkapa
mökkiviemisiksi.
Mukavia kesäpäiviä
toivottavat
Varkauden apteekit!

Varkauden apteekit siirtyvät
yhteisestä päivystyskierrosta uusiin,
paremmin palveleviin aukioloaikoihin.
Varkauden apteekit palvelevat
6.6.2022 lähtien:
KOMMILAN APTEEKKI

Savontie 42, 78300 Varkaus, 0207 738 660
www.kommilanapteekki.fi

ma-pe 8-18
la 9-15
Kauppakatu 58,
78200 Varkaus
Puh. 017 555 0300

ma-pe 9-18
la 9-15 • su 10-14

Sorvikatu 3, (uusi Prisma),
Varkaus
p. 017 266 4700
varkaus.vanha@apteekit.net

ma-pe 9-19
la 9-15 • su 11-15
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Tiina Kontro-Heiskanen

Joillakin kierrätyspisteillä on mahdollisuus kierrättää
myös vaatteita.

Sinun Savo

Avokompostissa saa kompostoida vain puutarhajätettä.
keräyspisteverkosto laajenee kesäaikaan. Astioita ja
tyhjennyksiä myös lisätään.

Pantilliset pullot ja tölkit kuuluvat kauppaan.

Suomen Pakkauskierrätys
RINKI OY:llä on valtakunnallisia pakkausjätteiden
keräyspisteitä, nämä sijaitsevat useimmiten kauppojen
yhteydessä. Jätekukolla ja
Keski-Savon Jätehuollolla
on myös omia ekopisteitä
asiakkailleen. Ekopisteet on
tarkoitettu vain kierrätyskelpoisille puhtaille hyötyjätteille. Osalla Ekopisteitä on
tekstiilikeräys käyttökelpoisille kodintekstiileille.

Asuminen
ja arki
tuottaa
jätettä
kesälläkin

Heikkinen toteaa, että kierrätyksessä muovin erilliskeräys aiheuttaa ajoittain
hämmennystä. Keräykseen
otetaan vain muovipakkauksia, ei kaikkia muovituotteita.
Tämä johtuu tuottajavastuulainsäädännöstä, joka
muovin osalta koskee vain
muovipakkauksia. Försti
tuo esille myös lasin kierrätyksen, joka on herättänyt keskustelua. Lasinkeräysastiaan soveltuvat
vain lasipakkaukset, kuten
lasiset pullot tai hillopurkit.
Rikkonainen juomalasi ja
lasinen uunivuoka kuuluvat
sekajäteastiaan, koska ne
eivät sovellu uusien lasipakkauksien raaka-aineeksi.
Suuremmat erät lasia tulee
viedä lajitteluasemalle.

Mökkeily ja vapaa-ajan asuminen lisääntyvät
kesän lähestyessä. Jätehuoltoa tarvitaan myös
kesäasunnoilla ja sen järjestely ja toteutus
vaativat valveutuneisuutta ja vastuuta.
Tietoa ja näkyvyyttä tarvitaan myös,
jotta eri vaihtoehtoja voidaan käyttää ja
vältetään ympäristön roskaamista ja
epäasianmukaista toimintaa.

Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden ylläpitämät jäte- ja lajitteluasemat sekä
jätekeskukset palvelevat
niissä tapauksissa, kun jätteen koko, laatu tai määrä

Tiina Kontro-Heiskanen

Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet voi toimittaa lajitteluasemille maksutta.
Kierrätyspisteitä on kauppojen läheisyydessä ja kesäisin
sekajätteen aluekierrätyspisteet laajenevat. Omatoimiseen jätteiden käsittelyyn
kompostoimalla ja polttamalla liittyy huomioitavia
asioita.
Kaikki muovi ja lasi ei
ole kierrätettävää
Keski-Savon ympäristötoimen vs. ympäristösihteeri
Sari Heikkinen kertoo, että
jätelaki velvoittaa kaikkia
käytössä olevia kiinteistöjä,
joilla syntyy asumisjätettä
tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn
jätteenkuljetukseen. Tämä
koskee myös loma-asuntoja.

–Myös kesäasunnon sekajätteen jätehuoltoon on
kolme vaihtoehtoa. Jätehuoltoon liitytään yleisimmin
kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen
yhteisellä jäteastialla. Hankalien kulkuyhteyksien päässä
olevat vapaa-ajan asunnot
kuten saarikiinteistöt, voivat vaihtoehtoisesti liittyä
maksullisten aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, joita
kunnalliset jätehuoltoyhtiöt
ylläpitävät ja hoitavat. Jotkut
aluekeräyspisteet ovat vain
kesäaikana käytössä, joten
pisteitä tulee lisää. Pisteitä
voidaan myös tyhjentää tiivistetyllä aikataululla, kun
käyttäjiä on enemmän.
Jätekukko Oy :sta palvelupäällikkö Kati Försti
vahvistaa, että sekajätteen

Sähkölaiteromu ja
vaaralliset jätteet
otetaan vastaan maksutta

niin vaatii. Näin toimitaan
huonekalujen, sähkölaitteiden, vaarallisten jätteiden
ja remontti- ja rakennusjätteiden kanssa. Joillakin
kierrätysalan toimijoilla on
myös noutopalveluita. Sähkölaiteromu ja vaaralliset
jätteet tulee palauttaa vain
virallisiin vastaanottopisteisiin, joissa niiden jatkokäsittely on asianmukaista ja
kuluttajalle veloituksetonta
palvelua. Jätekukosta halutaan myös muistuttaa, että
joka kunnasta löytyy maksuton lajitteluasema tällaisia
jätteitä varten, eikä näitä
tulisi viedä keräyspisteille.
Sari Heikkinen huomauttaa, ettei jätteitä saa jättää
yleisillä keräyspisteillä jäteastioiden ulkopuolelle, sillä
se aiheuttaa ympäristön roskaantumista ja ylimääräistä
siivoustarvetta.
–Erityisesti kesäaikaan
tulee ilmoituksia astioiden
ulkopuolelle jätetyistä isokokoisista jätteistä sekä astioihin kuulumattomista jätteistä. Yleisten pisteiden käyttäjiä voi olla paljon enemmän kesällä kuin talvella
ja ulkopaikkakuntalaiset
mökkiläiset eivät välttämättä ole tietoisia paikallisista
kierrätyspalveluista. Lisäksi
pisteille tulee kuormitusta,
jos piste sijaitsee vapaa-ajanviettopaikkakunnan ja vakituisen kulkureitin varrella ja
jätteistä pyritään pääsemään
nopeasti eroon sen enempää
miettimättä.
Kompostointi ja
polttaminen tulee
hoitaa turvallisesti
Omatoimista jätteidenkä-

Lajitteluvinkit
kesälomalaiselle

Lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuuksien
lajittelussa Suomessa
saattaa olla pieniä
paikallisia eroja
riippuen kunnasta,
joten kannattaa
tutustua paikkakuntien
kunnallisen jätehuoltoyhtiön lajitteluohjeisiin.
Sekajäte mm.
Pakkausmuovit, pressut,

puhallettavat lelut, sadeasut,
kerniliinat, letkut ja muoviputket, kumi, märkä ja
likainen paperi, kartonki ja
muovi, tavalliset hehku- ja
halogeenilamput, sulakkeet,
vaipat, siteet ja muut hygieniatarvikkeet, siivouspöly ja
pölynimuripussit, astia- ja
kuumuuden kestävä lasi,
posliini- ja keramiikka-astiat, tupakantumpit ja tuhka
Sähkö-ja
elektroniikkaromu mm.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa virallisiin
keräyspisteisiin.
Televisiot, jääkaapit, pakastimet, viinikaapit, digiboksit,
radiot, pleikkarit, liedet, pesukoneet, kuivausrummut,
mankelit, mikroaaltouunit,

Juhannuskokon ainekset eivät saisi sisältää haitallisia
jätteitä.
sittelyä tapahtuu myös, mutta kompostoinnissa tulee
huomioida eri asioita.
–Avokompostissa saa kompostoida vain puutarhajätettä. Käytännössä kompostointi avokehikossa voi olla
todella hidasta. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain
sitä varten suunnitellussa,
tarkoitukseen sopivassa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, jossa on
kansi sekä pohja tai jyrsijät
estävä pohjaverkko. Vapaaajan asunnoilla biojätteen
kompostointia voi tehdä
myös asianmukaisen kompostoivan käymälän avulla,
Heikkinen toteaa.
Försti tarkentaa, että kompostorin pohjaverkon reikien tulee olla jyrsijäsuojauksen vuoksi alle seitsemän
millimetriä. Puutarhajätettä
saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointikehikossa
tai aumassa.
Jätteiden avopoltto ja omatoiminen polttaminen on
kielletty, jätteitä ei myöskään

kahvin- ja vedenkeittimet,
vatkaimet, valaisimet, sisäja ulkovalosarjat, paristolla toimivat led-valaisimet,
imurit, tuulettimet, silitysraudat, sähköllä, paristolla
tai akulla toimivat lelut, kamerat, puhelimet, laitteiden
latausjohdot ja -kaapelit,
jatkojohdot, sähköhammasharjat, parranajokoneeet,
föönit, kihartimet, sähkö- ja
akkukäyttöiset työkalut (ei
polttomoottorilaitteet), loisteputket ja energiansäästölamput, paristot ja pienakut
Kartonki ja pahvi mm.
Huuhdellut maito-, mehu-,
jogurtti- ym. kartonkitölkit
(myös alumiinivuoratut),
ruskea pahvi, voimapaperi,
pahvilaatikot, pahviset kertakäyttöastiat, muro-, keksi-,
ym. paketit, jauho-, sokeri- ,
ym. pussit, munakennot,

saa hävittää polttamalla niitä
omassa tulisijassa, kertovat
Heikkinen ja Försti. Tämä
ei koske pahvin tai paperin
käyttöä sytykkeenä. Puhdasta ja käsittelemätöntä
puuta voi polttaa grillissä tai
muussa tulipesässä.
–Taajaman ulkopuolella
saa avotulella polttaa kuivia
olkia, risuja, oksia, kantoja
ja puhdasta puuta. Polttaminen ei saa aiheuttaa
naapurustolle savu-, noki-,
haju- tai terveyshaittaa ja
on myös otettava huomioon
metsä- ja ruohikkopalovaroitukset sekä tuuliolosuhteet.
Aikoinaan juhannuskokon
polttamisen yhteydessä on
hävitetty paljonkin polttamalla kaikenlaista palavaa
jätettä, mutta tämä menettely ei kuulu enää 2020 -luvulle. Huonekalut, patjat,
muovijäte ja muu vastaava
tulee toimittaa jäteasemalle,
Heikkinen ohjeistaa.
Lisätietoa: Keski-Savon ja
Pohjois-Savon ympäristötoimi, Keski-Savon Jätehuolto ja
Jätekukko Oy

WC- ja talouspaperirullien
hylsyt, paperikassit, -pussit
ja -säkit
Keräyspaperi mm.
Sanoma- ja aikakausilehdet,
kirjekuoret (myös ikkunalliset), mainosposti, esitteet,
postikortit, kirjat ilman
kansia
Pakkauslasi
(Uusiolasin raaka-aineeksi
menevä ns. keräyslasi)
• puhtaat ja tyhjät lasitölkit
• puhtaat ja tyhjät lasipullot
Palauta pakkaukset tyhjinä,
poista korkit ja kannet.
Kaulusrenkaita ja etikettejä
ei tarvitse poistaa.
Lisätietoa: www.keskisavonjatehuolto.fi/infopankki/
ohjeita-lajitteluun/
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PIRKKA
- lämminhenkinen Kommilan helmi
Palvelemme ark. 6.30-21, la 8-21, su 10-21

OSTA
& NOSTA
max.200€
200€

Meillä paistetaan
joka päivä leipää ja
Bakery-tuotteita!

13

Neste K Warkaudenportti
- hyvällä tavalla savolainen liikenneasema
Runsas
aamupala
klo 6-9.30

7

90
€

Lounas
klo 10.30-15

1050
€

Meiltä löytyy myös Subway, Kotipizza ja
Koon monipuolinen ruokakauppa!

Muista myös
perinteinen
grillibroileriperjantai!

WARKAUDENPORTTI
PIRKKA

Savontie 42, 78300 Varkaus
Puh. 017 555 2989
Arkisin 6.30-21, la 8-21, su 10-21

Paremman pysähdyksen taktiikka.
Kiertotie 2, Varkaus. Puh. 017 555 4798
www.warkaudenportti.ﬁ

HOTELLI VANHA POSTITALO
on autonominen hotelli,

eikä meillä ole henkilökuntaa paikalla.
Kaikissa huoneissa ja ulko-ovissa on

Etsitkö edullista majoitusta
Varkauden ykköspaikoilta?

HOTELLI
VANHA POSTITALO
on oikea paikka!
VANHA POSTITALO sijaitsee
keskeisellä paikalla Varkauden
keskustassa lähellä palveluita.

Tervetuloa viihtymään!
Varaa huoneesi
verkkosivuillamme
www.vanhapostitalo.ﬁ
VANHA POSTITALO

Wahlinkatu 8, 78250 Varkaus
+358 41 7305 349
info@vanhapostitalo.com
www.vanhapostitalo.ﬁ

automaattilukot.
Maksuvälineinä käyvät MobilePay,
suomalaiset verkkopankit ja luottokortit.
Systeemimme lähettää sinulle
kirjautumistiedot sekä ovikoodin
sähköpostilla varauksen jälkeen.

Loistava valikoima
hotellihuoneita ja täysin
kalustettuja asuntoja,
valmiina teitä varten!

SINUN SAVO
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Kesäisiä makuhetkiä
KAHVILA
SOINTU

Varkaus

KAUPUNGIN
KUUMIN
KARAOKEMESTA!

Taulumäen torilla
klo 6.00 alkaen

TUORETTA
PULLAA JA
KAHVIA!

Juonnettua
karaokea

Itsevalmisteiset,
herkulliset,
suussa sulavat
BAKERY & KITCHEN

PIZZAT!

Kakkuja
kesän
juhliin !

TULE MUKAAN
AITOON BAARITUNNELMAAN!
Jäppiläntie 66, Varkaus

Seijalta Taulumäen ja
Leppävirran torilta
Ma-La 8-15

Tuoreet leivät, leivonnaiset,
KALAKUKOT, piirakat ym. herkut.

KAHVI +
MUNKKI

2€

Voileipä- ja täytekakut tilauksesta

p. 045 130 0767

Kotileipomo Seija Nyyssönen

Kauppakatu 35,
78200 Varkaus

Kahvila Sointu
Taulumäen torilla
Heräämme aamuisin
ennen kukonlaulua
leipomaan Soinnun
maankuulua pullaa!
Tule herkuttelemaan ja
nauttimaan kesäpäivistä
kanssamme. Kaikki herkut
saatavana myös mukaan!

BUFFET
(sis. sushit)

10,90€ ark.

BUFFET ON TARJOLLA
KELLO 17.00 SAAKKA
aukiolopäivinä

Nautinto Bakery
Kauppakatu 35
78200 Varkaus
Valikoimaan kuuluu itse
leivotut tuotteet, joita
voi ostaa myös mukaan.
Tilauksesta makeita ja
suolaisia kakkuja.
Lisäksi valikoimasta löytyy
runsaat salaattiannokset,
erilaiset juomat ja jäätelöt.

• PERHECOMBO 1 23 HLÖ

MUKAAN

• PERHECOMBO 2 34 HLÖ

MUKAAN

• PERHECOMBO 3 45 HLÖ

MUKAAN

Kevätkääryle (8 kpl), sipulirengas (8 kpl), friteerattua kanaa
hapanimeläkastikkeella, kanaa Kung-po (chili, pähkinä)

Sorvikatu 3 | 78200 Varkaus | 050 576 8518

Sipulirengas (12 kpl), kevätkääryle (12 kpl), friteerattua kanaa
hapanimeläkastikkeella, kanaa Kung-po (chili, pähkinä),
paistettua nuudelia ja härkää soijakastikkeella

Sipulirengas (16 kpl), kevätkääryle (16 kpl), friteerattua kanaa
hapanimeläkastikkeella, kanaa Kung-po (chili, pähkinä),
nuudeleita ja katkarapua soijakastikkeella, härkää viiden värin
vihanneksilla ja soijakastikkeella

26€
37€

52€

UDA
SOITA - TILAA - NO
044 036 6652,
044 033 6809
Kauppakatu 40, 78200 Varkaus
Ti-Pe 10.30-19.00, La 11.00-19.00
Su-Ma suljettu

Kesä alkaa Mortonista!
Burgereista ja
pannareista tunnettu,
suosittu kesäravintola.
Syö paikan päällä tai
nouda mukaan. Löydät
Konttiravintola Mortonin
mm. Varkauden Hertunrannasta ja Pieksämäen
torilta. Ruokalista ja aukioloajat: WWW.MORTON.FI
Lännentie 66
Jäppiläntie 66
78870 Varkaus
Tule viihtymään!
Tule laulamaan!
Tule tanssimaan!
Tule pizzalle! Herkuttele
yksin, kaksin tai isommalla
porukalla. Kaupungin
maukkaimmat pizzat
meillä paikan päällä tai
nouda mukaasi.
Nähdään kesäterassilla,
kun jano yllättää!

Varkauden
Ravintolamaailma
Sorvikatu 3, 78200 Varkaus
050 576 8518
Varkauden Ravintolamaailmasta löydät koko
perheen Pizza&Buffan,
josta saat joka päivä
noutopöydästä pitsaa,
maukasta kotiruokalounasta ja pehmistä.
Syö paikan päällä tai vie
mukanasi!
Presso-kahvilassa laaja
valikoima niin suolaista
kuin makeaa joka makuun.
Kotileipomo Seija
Nyyssönen
Leppävirran
ja Taulumäen tori
045 130 0767
Meiltä kaikkiin kevään
ja kesän juhliin herkut,
valmistujaiset ym. perhejuhlat. Ilmainen kuljetus
Varkauden ja Leppävirran
taajama-alueelle. Toimitus
myös la-su.

Sepon Lihatori,
Tokmanni
Käsityökatu 22
78200 Varkaus
Sepon Lihatori,
Päiviönsaari
Ahlströminkatu 16
78250 Varkaus
Hinta/laatusuhde on
pitänyt meidät
menestyksen tiellä jo
yli 30 vuotta, eikä siitä
tingitä tänä päivänäkään!
Kaikki myymämme
tuoretuotteet
valmistamme itse ja
tällä takaamme parhaan
mahdollisen laadun ja
tuoreuden! Kalan tuoreus
on meillä asia numero1!
Siksipä meille saapuu
lohikaloja 6 kertaa viikossa
ja järvikalaa pitkin päivää
riippuen lähivesien
kalamiesten saaliista!

Tervetuloa

SINUN SAVO

tarjoavat

Sepon Lihatori, Tokmanni
Käsityökatu 22, Varkaus
Puh. 017 2633 272
MA-PE 7-18, LA 7-16

SEPON
LIHATORI
ATRIA GOTLER

795
€/kg
palana

Suomen suurin
gluteenittomien
tuotteiden valikoima

Tarjous voimassa 30.-31.5.
Esitäthän kupongin lihatiskillä.

Lounas ma-pe
klo 10.30 -14.00
12,50€

JUHLAT,
JUHLAT

PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT
Tallikankaankatu 3, Pieksämäki

MIKSI MEILLÄ ON
PAREMPAA KUIN
PAKATTUNA?

KAHVILA
LOUNAS
Á LA CARTE
DELI SHOP

Muista, että olemme
ammattilaisia
järjestämään juhlia
ym. tilaisuuksia.
Käänny
puoleemme,niin
juhlasi onnistuvat!

RAFLAAMO.FI

Aika usein teollisuus
maustetuotteet ovat
menneet suolakoneen
läpi. Ostat vettä ja
marinadia kalliilla
kilohinnalla!

#kattaasavon
#safkaasavosta
#ukkobistrodeli

Pieksämäki
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Sepon Lihatori, Päiviönsaari
Ahlströminkatu 16, Varkaus
Puh. 017 552 3118
MA-TO 10-17, PE 9-17, LA 9-14
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VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA
Pöyhölän Pappila
Pöyhöläntie 170
76620 PYHITTY
050 307 8387
poyholanpappila.fi
Pöyhölän pappila tarjoaa
mahtavat puitteet perhejuhlille tai vaikkapa bussiryhmien ruokailupaikaksi.
Heinäkuussa tarjolla
lounasta ke-pe ja usein
myös sunnuntaisin ruokailumahdollisuus, samoin kuin
kahvittelumahdollisuus.
Jos pidät juhlat kotona,
voit noutaa meiltä
edulliset noutomenut
suoraan juhlapöytään.

Joroinen

Hotelli Joronjälki
Motellikuja 1
79600 Joroinen
017 571 111
Maamerkki Joroisissa.
Tanssia, laulua ja lystiä,
ilonpitoa! Tätä tarjoaa
Hotelli Joronjälki.
Tervetuloa viihtymään!

Tervetuloa!

HOTELLI

Motellikuja 1
JOROINEN
Puh. 017 571 111

NYT ON
ASIAA!

Ravintola HiiliWille
Sarkaniementie 90 A,
Siikamäki
0400 176 315
Hyvää ruokaa, hyvää viiniä,
tervantuoksua, maalaismaisemaa. Kerromme
hiilenpoltosta, vanhoja
esineitä ja karttoja, grilli
hehkuu ja ulkouuni
lämpiää. Uudistunut
kesäterassi, anniskeluoikeudet. Avoinna
tilauksesta. Kutsu tuttavat
ja sukulaiset mukaan ja
lähde elämysretkelle
HiiliWilleen!

MIKSI
GOTLERI
EI MAISTU
NIIN KUIN
ENNEN?
MUISTATKO?

ja sitä ennen satunnaisesti
sillloin tällöin (kts. kotisivuilta
kohta ajankohtaista).
• Sunnuntaisin myös
kahvittelumahdollisuus!
• Kesäjuhliin myös
edulliset noutomenut!
Puh. 050 307 8387
poyholanpappila@gmail.com
www.poyholanpappila.fi

Moilas Oy
Paakarinpolku 1, 76850
Naarajärvi
044 761 4422
moilas.fi
Gluteenittomat tuotteet
ja klassikkopiirakat.
Molemmissa Moilas
tunnetaan hyvästä
maustaan ja
tinkimättömästä
laadustaan. Moilas Free
From ja Gluten-Free ovat
täysin vehnättömiä ja
gluteenittomia tuoteperheitä. Maista vaikka
Moilas Tumma pyöreä,
mehevän rouheinen,
sopivasti hapan ja rehdisti
tumma palaleipä.

Kerron syyn:
Siivupakatut ja
puristekuoressa
olevat on tehty
eri massasta ja
eri kuoressa,
mistä makuero
johtuu.

KESÄLOUNAS TARJOLLA
HEINÄKUUSSA

UKKO Bistro & Deli /
Osuuskauppa Suur-Savo
Tallikankaankatu 3
76100 Pieksämäki
010 764 2481
www.raflaamo.fi
www.sokoshotels.fi
UKKO Bistro & Deli
Pieksämäellä tarjoaa
lounasta ma-pe
klo 10.30-14. Á la carte
-listalta suosittelemme
maistamaan Ukon burgeria
ja paistettuja muikkuja.
Lisäksi ihanat kahvilaherkut & erikoiskahvit
löydät meiltä.
Tule ja ihastu!

Oikea Gotler
mitä myymme
on hengittävässä
kuoressa ja aina
tuoretta. Siksi se
maistuu paremmalta.

Pöyhölän Pappilan

Teemme nyt tutustumistarjouksen
mielestäni parhaasta makkarasta:

Avoinna: ma-pe 8.00-17.00, la 10.00-14.00
p. 044 761 4422 • myymala@moilas.com
Paakarinpolku 1, 76850 Naarajärvi

SINUN SAVO
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yhdistyksensä hoivissa ja
Pieksämäellä toimii Kotipuutarhaseura.
Kaikki kasvit
ovat hyötykasveja
Hyötykasviyhdistyksessä
on huomattu, että neuvonnan tarve on lisääntynyt,
palstajonot kasvaneet ja
siementen kysyntä runsasta. Hyötykasviyhdistyksen
toiminnanjohtaja Katja Uski
kommentoi, että kaikki kasvit ovat hyötykasveja.
–Kasvin ei tarvitse olla
aina syötävä ollakseen hyötykasvi. Kasvit auttavat myös
terapeuttisesti esimerkiksi
stressin vähentäjänä ja mielenrauhan tuojana, joka on
myös hyötykäyttöä.

Hyötykasviyhdistys haluaa vahvistaa ihmisen suhdetta luontoon.

Hyötykasveista
hyvinvointia
Viihtyminen luonnossa, pihalla ja puutarhassa
on lisääntynyt. Hyötykasviviljely ja oman ruoan
kasvattaminen kiinnostaa. Kasvuprosessin
seuraaminen ja itse tuotettu hyötykasvi
syötäväksi tai muuhun hyvinvointiin on
palkitsevaa. Kokeneempi viljelijä voi haluta
uusia lajikokemuksia ja toisaalta säilyttää
vanhoja kasvilajikkeita.
Aloitteleva viljelijä voi valita lajeiksi vaikka kesäkurpitsan, retiisin ja sipulin.

Tiina Kontro-Heiskanen

6
4

Hu

Joroisten 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Eveliina Kautolla on samankaltainen näkemys, kaikilla
kasveilla on omat tarkoituksensa. Perunat, juurekset ja vihannekset ovat
palstaviljelyssä yleisimpiä,
mutta kukkaviljelmät ovat
ilo silmälle ja mielelle. Kasvihuoneviljelyn alussa hän
suosittelee ottamaan valmiita taimia ainakin tomaatteihin, joiden esikasvatusaika
kotioloissa on suhteellisen
pitkä. Kurkkua voi kokeilla
siemenistäkin.

Veneilijän
Varkaus

5
SAVONMÄKI

Hyötykasviyhdistys edistää
luonnonmukaista harrasteviljelyä ja kasvien monipuolista käyttöä. Vanhojen
lajikkeiden säilymistä myös
vaalitaan ja jaetaan tietoa
ja kokemuksia. Joroisten
4H-yhdistyksen huomassa
ovat Joroisten ja Varkauden
viljelypalstat. Puurtilassa on
siirtolapuutarha-alue oman

Uski suosittelee aloittelevalle viljelijälle lajeiksi perunaa, kesäkurpitsaa, salaatteja, retiisejä, pensaspapuja,
erilaisia yrttejä, sipuleita ja
lehtikaalia, kunhan huolehditaan kaaliperhosentoukilta
suojaamisesta.

7

PUURTILA

ru

sla

ht

i

6

4

Komminselkä

KUOPPAKANGAS
KOMMILA

5
4

1
TAULUMÄKI

Niskaselkä
Nisk

1
1
JOUTENLAHTI 2

Haijanselkä

KUROLA
KUR

2
2

7

3
KÄPYKANGAS

KÖNÖNPELTO

3
3

TAIPALE

LEHTONIEMI

HÄYRILÄ

VIERASSATAMA

Taipaleen
kanava

9

KÄYNTILAITURIT
1. Rajakatu
2. Rantapuisto
3. Navitas
4. Kommila
(Kiviniemi)

8
VENEVALKAMAT
1. Hertunranta
2. Joutenlahti
3. Hanhenkaula
4. Jokipellontie
5. Kommila
6. Puurtila
7. Puomitie

VENESATAMAT
1. Rajakatu
2. Joutenlahti
3. Käärmeniemi
4. Viltinranta
5. Luttila
6. Messualue
7. Kivelänkatu
8. Atolantie
9. Kivipuro
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Kaupunkilaistuvan
ihmisen yhteys luontoon
Syksyä ja toiveikasta sadon
ja säilömisen aikaa ajatellessa kannattaa ruokaomavaraisuuden lisäämiseen suhtautua maltilla. Mitkä ovat
omat säilömisen ja säilyttämisen mahdollisuudet? Jos
ei omista kellaria, kannattaa
käyttää kuivaamista, pakastamista, etikkasäilöntää ja
fermentointia. Fermentointi tarkoittaa hapattamista
maitohappobakteerikannan
avulla. Kyseessä on ikivanha
tapa säilöä kasviksia, mutta
myös tapa tuottaa raakaaineisiin uusia makuja. Maitohappobakteerien avulla
monista raaka-aineista saa
vatsaystävällisempiä ja suoliston hyvinvoinnilla on
terveysvaikutuksia.
Esikasvatus kuuluu usein hyötykasviviljelyyn vihkiytymiseen.
Hyötykasviviljelyyn on
erilaisia paikkoja ja tapoja,
siirtolapuutarhoista omalle
parvekkeelle.
–Laatikot kuivuvat helpommin, mutta ovat kätevämpiä
hallita kasvatuksessa ja rikkaruohontorjunnassa. Kasvimaan vesi- ja ravinnetaloutta
on helpompi hallita ja lajeja
voi kasvattaa runsaammin.
Parvekeviljely vaatii huolellisempaa, yleensä päivittäistä
hoitoa, koska astiat ovat pieniä ja pienilmasto saattaa olla
haastava, Uski toteaa.
Joroisten 4H-yhdistys hallinnoi Joroisten ja Varkauden viljelypalstoja. Kaikilla

ei ole mahdollisuutta omaan
kasvimaahan. Palstaviljely
onkin hyvä vaihtoehto heille,
jotka haluavat enemmän viljelyalaa. Uski kertoo laatikkoviljelyn sopivan erityisesti
pieniin pihoihin ja kasvit
kasvavat hyvin, kun on korkea multavara.
–Rikkakasviongelma on
laatikoissa paljon pienempi
ja kasvien hoito helpompaa
ja selkäystävällisempää.
Uski ohjeistaa, että laatikon
pohjalle voi laittaa esimerkiksi pahvia estämään pohjalta kasvavat rikkaruohot.
Päällä voi käyttää katteena
ruohoa, hamppua, olkea,

lampaanvillaa tai kasvisten
naatteja.
Kasvimaan perustaminen
nurmikon päälle toteutetaan
siten, että nurmikko kaivetaan juuristoineen pois. Maa
parannetaan kompostilla tai
muulla orgaanisella aineksella, sekä lisätään tarvittava
määrä kasvualustaa.
–Kaksi ensimmäistä vuotta
kasvatetaan vain ylöspäin
kasvavia kasveja, ei juurikasveja. Nurmikon juurissa
kasvaa juurimatoja, jotka
siirtyvät juurikkaisiin. Ne
häviävät kahden vuoden jälkeen, näin vältytään matojen
siirtymiseltä juurikkaisiin.

Hyötykasviviljely voi olla
yhteisöllistä viljelypalstoilla
tai muutoin sovitusti. Työvaiheita ja satoa on mahdollista tehdä yhdessä tai jaetusti. Hyötykasviyhdistyksestä
sanotaan, ettei ole myöskään
mitään lakia estämässä, mikäli halua löytyy jakaa oma
piha, vesi ja muita viljelyyn
liittyviä tarvikkeita muiden
kanssa.

Istutuslaatikot odottavat toiveikkaana muokkausta
ja istutusta.
seuran puheenjohtaja Irma
Ukkonen kertoo, että seuran
puitteissa on joka vuosi katselmus-ilta, joka kohdistuu
edellisen vuoden pihakilpailussa palkittuihin pihoihin.
Eveliina Kautto on huomannut, että tänä keväänä
kysyntä alkoi edellisiä vuosia
aiemmin ja kiinnostuneita
on huomattavasti enemmän.
Uusia viljelijöitä on tulossa
kaikille palstoille. Kautto
suosittaa myös maltillista
aloitusta.

–Perusajatuksena on ollut
auttaa kaupunkilaistuvia ihmisiä solmimaan uudelleen
yhteys luontoon.

–Viljely vaatii aikaa ja aloitus myös välinehankintoja.
Niin sanotuilla helpoilla
kasveilla kannattaa aloittaa ja tietysti niillä kasveilla, mitä perhe syö, säilytys
huomioiden. 4H haluaa
edistää harrasteviljelyä kuntakeskuksessa ja kaupunkialueellakin. Näin luodaan
mahdollisuus harrastukseen, josta on hyötyä ja joka
tuo hyvää mieltä.

Pieksämäen Kotipuutarha-

Puurtilan Siirtolapuutar-

Katja Uski kertoo hyötykasviyhdistyksen edistävän
luonnonmukaista harrasteviljelyä ja kasvien monipuolista käyttöä.

hayhdistys Ry:n kotipaikkana
on Varkaus. Yhdistyksen
puheenjohtaja Juha Sappisen
mukaan Puurtilan siirtolapuutarha-alueella on kuusitoista rakennettua mökkiä
kaupungin omistamilla
vuokratonteilla. Tonttien
koot ovat 500 m2. Rakentamattomia tontteja on vielä
useita.
–Tonteilla kukin voi
kasvattaa ja viljellä haluamiaan kasveja. Siellä on
esimerkiksi hedelmäpuita
ja monenlaisia hyötypensaita, juureksia sekä yrttejä.
Useilla tonteilla on keskitytty puutarhan perennoihin ja kesäkukkiin. Erillisiä
rajoituksia kasvien suhteen
minulla ei ole tiedossa.
Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan
harrastuksena jäsentensä
sekä kotipaikkakuntansa piirissä. Yhdistys tekee
myös tutustumismatkoja
muihin siirtolapuutarhoihin, Sappinen kertoo.

Säästä jopa 60% kotisi
lämmityskustannuksissa.
Kauhistuttaako energian hinta? Haluatko eroon öljylämmityksestä?
Ilma-vesilämpöpumpulla tuotat itse talosi lämmitysenergian ja säästät
sekä rahaa että luontoa. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan korvata
mm. öljy- tai kaukolämmitys, ja se voidaan asentaa jokaiseen taloon,
jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
Teemme Lämpöpartiossa energiaremontit yli 5000 asennetun pumpun
kokemuksella yhdessä päivässä ja avaimet käteen -periaatteella.
Tiesitkö, että voit saada ekologiseen energiaremonttiisi jopa
4000 euron valtion energia-avustuksen!
yskautta.
Ota yhteyttä, niin laitetaan kotisi lämmitys kuntoon ennen seuraavaa lämmityskautta.
mmity
mmit
tyskautta.
Ole nopea, sillä lämpöpumput viedään nyt käsistä!

Kalle Keränen,
energia-asiantuntija
040 835 6050
kalle.keranen@lampopartio.ﬁ
www.lampopartio.ﬁ

PY
TARJYDÄ
OUS!
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Mukavaa puuhaa
kesäkerhoissa
ja kesäleireillä
Kesäloman alkaminen ei tarvitse tarkoittaa
eroa koulukavereista. Lasten ja nuorten
kesätoiminta tarjoaa runsaasti puuhaa eri
puolilla Varkauden kaupunkia. Tarjolla on
niin leiritoimintaa kuin PopUp-nuokkareita.
Tänä kesänä uutena järjestetään Waltterin
koululla ukrainalaislasten kesätoimintaa.
Riika Paukkonen, kuvat Lastenkulttuurikeskus Verso

Vanhassa Varkaudessa
Savontiellä sijaitseva Tehtaan parkki on avoin niin
skeittareille kuin scoottaajille. Nuorisonohjaaja Päivi
Pekkonen tietää, että koko
Tehtaan koulun alue on
kesäisin nuorison suosiossa.
–Nuorisopalvelut oli paikalla skeittipuistossa viime
kesänä ja koettiin jo tuolloin, että siellä voi kohdata
hyvin nuoria, hän kertoo.
PopUp-nuokkari liikkuu
tiistai- ja torstai-iltaisin
skeittiparkissa sekä Hertunrannan uimarannalla.
PopUp-nuokkari alkaa 7.
kesäkuuta ja kestää kah-

den viikon ajan. Varkauden
nuorisopalveluilla aloittaa kesätöissä neljä nuorta.
Pekkosen mukaan heidän
kanssaan suunnitellaan ja
toteutetaan toimintaa PopUp-nuokkariin sekä Vekara-Varkaus Festivaaliviikolle. Pekkonen kertoo, että
Hertunrannassa järjestetään
ohjelmaa säästä riippuen.
Tulossa on yhdessä pelailua,
ajanviettoa ja virvokkeita.
–Pelataan ihan vaikka
korttia ja jutellaan yhdessä.
Liikkuvat nuorisonohjaajat jatkavat toimintaa
heinäkuussa, jolloin Willaritoiminta alkaa näkyä

Varkauden katukuvassa.
Nuorisonohjaaja Maiju
Vaalimaa kertoo, että Varkauden nuorisopalvelut on
solminut Aseman Lapset
ry:n kanssa kaksivuotisen
sopimuksen. Nuorten kohtaamistilaksi rakennettu
Walkers-auto on liikkunut
kaupungilla viime syksystä
lähtien. Walkers toiminta
on ammattivetoista toimintaa, jossa koulutetut vapaaehtoiset ovat isossa roolissa. Mukana on ollut myös
työntekijöitä esimerkiksi
Varkauden seurakunnalta
ja päihdeklinikalta. Kohderyhmänä toiminnassa ovat
yläkouluikäiset.
–Kokeilemme nyt Willaritoimintaa heinäkuusta
syyskuuhun. Liikumme
kaupungilla polkupyörällä
ja nuoret voivat kutsua meidät luokseen Snapchatilla.
Menemme nuorille luonteviin paikkoihin, viimeksi
meitä pyydettiin Varkauden
Matkakeskukseen, Vaalimaa kuvailee.

Kesällä on tarjolla monipuolisesti puuhaa eri puolilla Varkautta.
Entä mitä muuta nuorisonohjaajat suosittelevat lapsille
ja nuorille kesän viettoon?
–Varkaudessa on paljon
liikuntapaikkoja, kuten frisbeegolf-ratoja ja uimarantoja, joita on kunnostettu.
Ei kesänvietto kaipaa sen
enempää, kuin yhdessäoloa
kavereiden kanssa, Pekkonen
sanoo.
–Kannattaa viettää aikaa
yhdessä perheen ja ystävien
kanssa, nyt kun ei ole voimassa olevia koronarajoituksiakaan ja voi olla vapaammin.
Suosittelen ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Varkaudessa on hyviä luontopolkuja
esimerkiksi Kämärillä. Aikaa
voi viettää myös laavuilla tai
mökkeillen. Kesänvietossa
on kaikkien hyvä muistaa
yleiset pelisäännöt, esimerkiksi tulenteon, roskaamisen
ja asiallisen käyttäytymisen
osalta, Vaalimaa kertoo.
Monipuolinen
kesätarjonta päivittyy
tapahtumakalenteriin

Lapsille ja nuorille järjestetään leirejä sekä kerhoja.
Varkaudessa on koottu lasten ja nuorten kesätoimintaa
yhteen ja ne löytyvät kootusti
kaupungin verkkosivuilta.
Johtava kulttuurituottaja Terhi Siippainen kertoo, että
alusta asti tuntui luontevalta,
että kaikesta tiedossa olevasta
lapsille ja nuorille suunnatusta kesätoiminnasta viestitään
yhteisenä kokonaisuutena,
riippumatta siitä kuka toiminnan järjestää. Varkauden
kaupunki on saanut Itä-Suomen Aluehallintovirastolta
10 000 euron avustuksen,
jolla toteutetaan kuusi viikon
pituista päiväleiriä ensimmäisellä kesälomaviikolla.
Avustus käytetään ohjaajien
palkkioihin, materiaaleihin
ja osallistujien ruokailuihin.

Kesäpäivää voi viettää ulkona perheen ja ystävien kanssa.

–Haimme Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden sekä liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä aluehallintovirastolta
avustusta lasten ja nuorten

päiväleiritoimintaan. Kun
saimme maaliskuun lopussa avustuspäätöksen, tarkensimme suunnitelmaa.
Samalla ryhdyimme selvittämään mitä muut tekevät,
että toiminta saadaan sujuvasti täydentämään olemassa olevaa tarjontaa.
–Kannattaa myös seurata
Varkauden kaupungin tapahtumakalenteria, jossa
eri toimijat ilmoittavat sisällöistään. Kaikki kesän suunnitelmat eivät ehkä ole vielä
meidänkään tietoomme
tulleet. Tapahtumakalenterissa näyttäytyy pitkin kesää,
kuinka paljon kaupungissa
on erilaisia tilaisuuksia aina kulttuurista liikuntaan.
Toivoisin myös, että ihmiset
muistaisivat käyttää muitakin olemassa olevia palveluja, kuten vaikkapa kirjastoa,
museoita ja näyttelyitä. Ja
sitten kun tuntuu, että ei ole
mitään tekemistä, voi vielä
kurkata verkosta osoitteen
harrastakotona.fi. Siellä on
satoja ideoita ja vinkkejä
aina sirkuksesta parkouriin,
Siippainen jatkaa.
Varkauden lasten ja nuorten kesätoiminta tarjoaa
kesä-heinäkuun ajalle maksutonta ja maksullista toimintaa. Osaan kesätoiminnasta on ilmoittautuminen
päättynyt aiemmin toukokuussa. Vapaita paikkoja
voi tiedustella toiminnan
järjestäjältä.
Kesäleirejä
moneen lähtöön
Perinteisiä kesäleirejä tarjoavat Varkauden seurakunta, urheiluseurat, Varkauden Pelastakaa Lapset
ry ja Varkauden kaupunki.
Liikunnalliset päiväleirit
Kangaslammilla, Luttilassa
ja Kisapuistossa sekä kuvataide- ja kädentaitoleiri
ovat 7-10 -vuotiaille suunnattuja. Alakouluikäisille
suunnattu Taidetta Aikaan
-päiväleiri pidetään Pitkälänniemen tilalla. Puurtilan

seurakuntakodilla pidettävä
seurakunnan kesäleiri on
suunnattu 11-14 -vuotiaille.
Waltterin koululla kokoontuu arkipäivisin kesäkerho
1.-2.-luokkalaisille. Alakoulujen isommille oppilaille
järjestetään arkipäivisin Kesämiittejä, joiden toimintaa
voi seurata Facebookissa:
Kesämiitit Varkaus ja Instagramissa: @kesamiititvarkaus.
Könönpellon seurakuntakeskuksella on kesäkerhoja arkipäivisin 1.-3.-luokkalaisille.
Ukrainalaislapsille on tarjolla kesätoimintaa Waltterin
koululla. Viikon mittaisella
päiväleirillä on ukrainan
kielinen ohjaaja. Osallistujat
voivat esittää toiveita leirin
sisällöstä ilmoittautumisen
yhteydessä.
Soisalo-tanssikoululla on
kesälle tarjolla eri ikäisille
tiiviskursseja baletin, nykytanssin, akrobatian sekä
folkhopin parissa. Tarjonnassa on tiiviskursseja sekä
aloitteleville tanssijoille että
useamman vuoden tanssia
harrastaneille.
Perheet kohtaavat
leikkipuistoissa
Suositut puistokerhot saavat jatkoa. Eri asuinalueiden
puistoissa kokoontuva kerho
on suunnattu taaperoikäisistä
alakouluikäisiin. Puistotoimintaa koordinoi Varkauden
Perheentalo yhteistyössä eri
lapsiperhetoimijoiden kanssa.
Puistokerhot aloittavat toimintansa 1. kesäkuuta ja ne
jatkuvat heinäkuun loppuun.
Kesän aikana Varkauden
Perheentalo tarjoaa myös
toimintaa kaiken ikäisille
lapsille. Perheentalolla on
avointa toimintaa, joilloin
lapset vanhempineen voivat
viettää aikaa leikkien. Tulossa on myös tapahtumia,
teemapäiviä sekä kerhoja.
Lisätiedot: www.varkaus.ﬁ/
lomavarkaus
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Kulttuurielämyksiä
ja kädentaitoja Taideniityssä
Historiaa henkivä Taideniitty on avannut
ovensa Niittylä II:ssa. Vanhassa Varkaudessa
sijaitseva matkailukohde toimii sekä taiteen
tekijöiden että käsityöläisten esiintuojana.
Taideniitty-toimintaan kuuluu tapahtumia,
näyttelyjä ja monipuolista taiteilijatoimintaa.

siläisten ja espanjalaisten
taiteilijoiden kanssa. Hän
uskoo, että ensimmäiset
taiteilijat voivat saapua Varkauteen jo tämän kesän
aikana.

Riika Paukkonen

Kesän aikana Taideniityn
palvelut kasvavat, kun Kesäkahvila Fifty-Fifty Café
Niittylä avaa ovensa tunnelmallisissa tiloissa. Paananen
kertoo, että lukiolaisopiskelijoiden pitämä kahvila
on tuttu aiemmilta vuosilta
Tehtaan koululta.

Keltainen mansardikattoinen rakennus erottuu
puutalorivistöstä. Seinustalla
liihottavat valtavat perhoset
ja pihalle asetellut pöytäryhmät sekä aurinkovarjot
houkuttelevat istahtamaan
hetkeksi. Kevään aikana puutaloon on rakentunut uutta
henkeä niin varkautelaisten
taiteilijoiden kuin talkooväen voimin. Taustalla on
kansainvälinen ideakilpailu,
jonka voittajaksi Taideniitty
selvisi. Toiminnan taustalla
ovat Taikalaakso-yrittäjät
Kati ja Teemu Paananen,
MyHeritage Finland:in maavastaava Annikka Heikura,
yrittäjä ja alueen aktiivi Eliisa
Moilanen sekä Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan
toiminnanjohtaja, taidekuraattori Toni Ledentsa.
Taideniitty käsittää vuonna
1910 valmistuneen Niittylä
II:n, joka on osa työläispuutalokorttelia. Monipuoliset tilat
kattavat kahdessa kerroksessa kaikkiaan 750 m2. Uuden
toiminnan käynnistyminen
on edennyt ideakilpailun
voiton jälkeen vauhdilla.
Talokaupat rakennuksesta
solmittiin maaliskuussa. Kati

Paananen pitää ratkaisevana
tekijänä hyvää suunnittelua
ja taustaorganisaatiota.
–Tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei valmistelutyötä
olisi tehty koko viimeisen
puolen vuoden ajan, Kati
Paananen toteaa.

–Kahvilan tytöt tekevät pihaamme kepparitallin, joka
avataan Vekara-Varkaus
Festivaaliviikolla.

Kesänäyttelyssä
pohditaan rakkauden
ja rauhan teemoja
Taideniitty on yhteisöllinen
luovien alojen kulttuurikeskus, joka kokoaa yhteen
monipuolisesti eri taiteilijoita. Rakennuksessa kohtaavat
niin paikalliset taiteilijat,
kuin yhteisateljeen vierailijat.
Taideniityssä sijaitsee tällä
hetkellä kuvataiteilija Kaarin
Oresmaan ja kuvataiteilija
Unski Immosen työhuoneet,
useita näyttelytiloja sekä
kansainvälinen taiteilijaresidenssi.
Muotoilija-taiteilijaksi
opiskellut Kati Paananen
työskentelee Taikalaakson
yrittäjänä Vanhan Varkauden alueella miehens ä
Teemu Paanasen kanssa.
Pariskunta valmistaa rum-

Taideniityn avajaisissa yleisöä vastaanottamassa olivat Eliisa Moilanen (vas.),
Annikka Heikura sekä Kati ja Teemu Paananen. Taideniitty-kollektiivista kuvasta
puuttuu Toni Ledentsa.
Kesän näyttely Taideniitys- kaan huipputaiteilijoita ja
putaidetta, jota on nähtävillä
myös Taideniityn näytte- sä on ”Rakkautta ja rauhaa ”Rakkautta ja rauhaa 2022”
lyissä. Paanasten suurperhe 2022”. Teemaa monelta kan- -näyttely on herättänyt jo
löysi kymmenen vuotta sitten tilta tarkasteleva näyttely ko- valtakunnallista huomiota.
kodin Vanhasta Varkaudesta koaa 20 taiteilijaa Varkaudesihastuttuaan yhteen Kosulan- ta sekä muualta Suomesta. Kesälöytöjä
niemen huviloista. Paanaset Yleisön nähtävillä on maa- kesäkahvilasta ja
ovat olleet mukana Vanhan lausten ja veistosten lisäksi taidekäsityöputiikista
Varkauden kehittämisessä muun muassa sarjakuva-,
pitkään ja nyt valmistunut rumpu- ja valokuvataidetta.
Varkauden taiteilijatiloTaideniitty on heille iso asia. Vappuna avautunut näyttely jen saatavuus paranee, kun
on avoinna heinäkuun lop- Taideniityn yhteisateljee ja
–Minulle Taideniitty on puun. Näyttelyn kuraattorina taiteilijaresidenssi aloittavat
ensisijaisesti taiteilijoiden toimivalla Kati Paanasella toimintansa. Paananen kerja luovan alan toimijoiden on tulevan kesän osalta isot too, että taiteilijaresidenskeskittymä sekä mielenkiin- odotukset.
sitoiminta on herättänyt jo
toinen matkailukohde, Kati
mielenkiintoa ja alustavia
–Olemme saaneet mu- keskusteluja on käyty sveitPaananen kertoo.

Kesävierailijoille talossa
on paljon nähtävää ja koettavaa. Taideniitty on mukana niin Vekara-Varkaus
Festivaalissa kuin Taiteiden
yö-tapahtumassa. Tiloissa
voidaan järjestää ryhmille
tilauksesta esittelykierroksia sekä muita tilaisuuksia.
Paanasen mukaan rakentumassa on taidekäsityöputiikki, josta voi hankkia taiteilijoiden ja käsityöläisten
valmistamia tuotteita. Jos
kesävierailulla on tarkoitus
viipyä pidempään, löytyy
Taideniitystä persoonallista
majoitusta, niin yksittäisille
vieraille kuin perheille.
–Vuokrattavat huoneemme löytyvät Airbnb-palvelusta, Paananen kertoo.

KOE VARKAUDEN KESÄ - SE YLLÄTTÄÄ AINA!
22.–23.7. SAMPEA JA SAMPPANJAA
Suomen eturivin tähtiartisteja, hyvää ruokaa
ja juomaa tunnelmallisessa Itsenäisyyden
puistossa.
ZZZVDPSHDMDVDPSSDQMDDÀ

MUSIIKKIKAHVILA KUKKAKEIDAS
Nauti elämyksellinen kahvihetki kauniissa
kanavaympäristössä: paikan päällä
valmistetut herkkuleivokset, livemusiikkia,
kotieläinpiha, taidetta, kesäkukkia ja iloista
asiakaspalvelua Taipaleen kanavalla.
ZZZNXNNDNHLGDVÀ

13.–19.6. VEKARA-VARKAUS
FESTIVAALIVIIKKO
Lasten iloisen festivaaliviikon AIKA-teema vie
taiteellisille aikamatkoille. Luvassa on leikkiä
ajan kanssa kaivattujen suosikkiohjelmien
parissa. Tervetuloa hakemaan perheen
yhteisiä lomamuistoja!
ZZZYHNDUDYDUNDXVÀ

4.–10.7. VARKAUDEN KESÄKLASSINEN
Suosittu klassisen musiikin festivaali, jonka
ainutlaatuisessa ilmapiirissä nuoret muusikot
ja alan huiput kohtaavat mielenkiintoisissa
konserttipaikoissa.
ZZZYDUNDXGHQNHVDNODVVLQHQÀ

28.5.–20.8. ILOA NAIVISTIT
VARKAUDESSA 2012–2022
65 naivistin juhlanäyttelyn teemana on PUU.
Wäinölän pihapiirissä koko kesän paljon
tapahtumia, Taideseikkailua ja KALAKUKKOkulttuurijuna-ajeluja eri teemoilla.
Suomen ensimmäiset Naivistitaiteen
festivaalit 2.7.–10.7.
ZZZWDLGHNHVNXVYDLQRODÀ

.$762.(6b13$5+$$79,1.,7ZZZYLVLWYDUNDXVÀ

TAIDENIITTY
Ihastu Vanhan Varkauden puutalomiljööseen
Saimaan läheisyydessä! Taideniitty Taiteilijatalossa Kesänäyttely Rakkautta ja rauhaa
².HVlNDKYLOD)LIW\ÀIW\FDIp
Niittylästä itseleivottuja herkkuja kesän ajan.
Taideresidensseissä myös Airbnb-majoitusta.
Taideniitty | Facebook
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Pasi Salminen Photography Oy

Viihdelaituri Oy avaa juhannukseksi Savon ensimmäisen Lappis -vesipuiston.

Keskiviikko 25.5.2022

Seikkailupuisto Leppis

Seikkailupuisto Leppiksessä on yksitoista köysirataa.

Leppävirralla tarjolla uutta
kesäpuuhaa koko perheelle
Aquila Boards S.L.

Seikkailupuisto Leppis

Tuleva kesä tarjoaa Leppävirralla lapsille
ja nuorille tuttuja kesäpuuhia sekä myös uusia
jännittäviä elämyksiä. Kaikenikäisille suunnattu
lasten kesäkeskus Kesäleppis käynnistyy
juhannuksen jälkeen. Kesäkuussa avautuu
myös uusi Lappis-vesipuisto Unnukan rantaan.

–Vesiurheiluvälineiden
käyttöä voi jatkaa syksyllä
märkäpukua käyttämällä,
hän sanoo.
Huimia kokemuksia
Kalmalahden
rantatörmällä

Riika Paukkonen

Leppäkertun koulun pihaalue täyttyy kesän aikana
iloisista lasten äänistä. Tarjolla on teemapäiviä sekä
monipuolista puuhaa kesäpäivien ajaksi. Nuoriso- ja
hyvinvointikoordinaattori
Inna Kääriäinen kertoo, että lasten kesäkeskuksen nimi
syntyi nimikilpailun kautta
ja koululaiset valitsivat sille
logon.
–Kesäleppis starttaa juhannuksen jälkeen 27. kesäkuuta.
Lasten kesäkeskuksen toiminnan runkona toimivat
teemapäivät, joiden lisäksi
tarjolla on vapaata oleskelua
ja omatoimista kesäpuuhaa.
Liikennepuisto saa kesäkuun aikana pintaansa lisää
maalia, polkuautot ovat jo
paikoillaan odottamassa
innokkaita huristelijoita.
Kesäpäivää voi kuluttaa
vaikkapa pelien, kirjojen tai
askartelun parissa. Kääriäinen luettelee teemapäivien
sisältöä, jolloin lapsille on
ohjattua toimintaa. Teemapäivät ovat makujen ja
musiikin maanantai, tieteen
ja taiteen tiistai, kulttuurin ja
kielten keskiviikko, touhun
ja tanssin torstai sekä pelien
ja perinteen perjantai.
–Tulossa on tosi kiva kesä.
Lasten kesäkeskus järjestetään Leppävirralla nyt
ensimmäistä kertaa, Kääriäinen toteaa.
Kesäleppis tuo puuhaa
lasten kesään kaikkina arkipäivinä. Alle 8-vuotiaiden
toivotaan saapuvan lasten
kesäkeskukseen oman aikuisen kanssa. Leppävirran
kunnan toteuttama toiminta
jatkuu kesäkuusta aina 29.
heinäkuuta saakka.
–Mukaan voi tulla vaikka

Vuonna 2016 perustettu
Seikkailupuisto Leppis on
löytänyt paikkansa Leppävirralta. Vesileppiksen
välittömässä läheisyydessä
sijaitseva seikkailupuisto on
avannut ovensa kevään aikana ja aukioloajat laajenevat
kesää kohti mentäessä.

puoleksi tunniksi tai miten
itselleen sopii. Mukanaan
voi tuoda omia eväitä, Kääriäinen innostaa.
Luonnonvesien
käyttömahdollisuudet
laajenevat vesipuiston
avautuessa
Alkukesän aikana Vesileppiksen viereen Unnukan
rantaan rakentuva Viihdelaituri Oy:n Lappis -vesipuisto
tuo mukanaan jotain aivan
uutta. Viihdelaiturin yrittäjä Pasi Rantama kertoo,
että noin 20 metrin päähän
rannasta rakentuu 20 x 20
metrin kokoinen vesipuisto.
–Kerralla seikkailemaan
mahtuu noin 35 henkeä,
Rantama kuvailee.
Lappis -vesipuistoja on
noussut viimeisten vuosien
aikana ympäri Suomen. Lähin vesipuisto löytyy Joensuusta ja myös Tahkolle
on tulossa omansa. Lappis
-vesipuistot ovat uusi ja
hauska tapa nauttia kesäpäivästä veden äärellä. Samalla
ne tarjoavat monipuolista
liikuntaa. Leppävirralle ennen juhannusta aukeava
vesipuisto on Savossa ensimmäinen laatuaan. Rantama
on tyytyväinen sijaintiin.

Unnukan rannassa on vuokrattavana
jetboardeja.
lautoja sekä erikoisempia
vesiurheiluvälineitä, kuten
E-Foil -lauta ja jetboard. EFoil -laudan käyttäjä pääsee
liitelemään jopa 80 senttimetriä veden pinnan yläpuolella. Sähköakulla toimiva
lauta kulkee äänettömästi
kantosiiven avulla.
–E-Foil -lautoja ei tietääkseni ole vielä tällä seudulla
tarjolla, Rantama kertoo.
Turvallisuus on oleellinen
osa Lappis -vesipuistojen

Köysiradoilla on eri vaikeustasoja.

toimintaa. Radalla on selkeä
kiertosuunta ja kiipeilyesteille noustaan vuorotellen.
Vesipuiston käyttäjillä on
päällään kelluntaliivit ja
Rantaman mukaan paikalla
on aina valvoja.
Vesipuiston käyttäjiltä
vaaditaan uimataito ja ikärajat on asetettu siten, että
10-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat olla vesipuistossa ilman aikuista. Yli
6-vuotiaat lapset liikkuvat
vesipuistossa oman aikuisen

kanssa. Vesipuiston alaikäraja on kuusi vuotta.
–Vesipuiston esteet ovat
osittain niin korkeita, että
kaikki nuoretkaan eivät
pääse niitä kiipeämään yksin, Rantama muistuttaa.
Lappis -vesipuisto ilahduttaa vesiurheilun ystäviä aina
koulujen alkuun saakka
lähes päivittäin. Rantaman
mukaan kautta voidaan
jatkaa syksyn säiden niin
salliessa.
Leppävirran kunta

Jylhissä Kalmalahden
järvimaisemissa sijaitseva
Seikkailupuisto Leppis on
köysirata, joka muodostuu
yhdestätoista eri vaikeustasoisesta radasta. Kesäpäivän
vietto köysiradalla tarjoaa
haastetta eri ikäisille. Seikkailijan vaadittu minimipituus on 130 senttimetriä ja
alle 10-vuotiaat seikkailevat
aikuisen kanssa.
–Tänä kesänä mennään
samalla konseptilla, kuin
aiemminkin. Olemme lähivuosina rakentaneet uudet
radat, Korventaus kuvailee.
Köysiradan lisäksi Seikkailupuisto Leppiksestä löytyy
Benji-trampoliini, joka on
Korventauksen mukaan
suosittu paikka muun muassa volttien harjoitteluun.
Ryhmille varattavissa on
Archery Tag-Jousipyssysota
sekä kuplafutis. Keväällä
paikka on suosittu luokkaretkikohde ja lisäksi seikkailupuistoa käyttävät polttarija työporukat.

–Näkisin, että saavutettavuus ison tien varrella
on oikein hyvä. Lähellä on
hotelli ja lapsiperheitä ajatellen ohjelmatarjontaa ei ole
koskaan liikaa. Leppävirralle
on lyhyt matka lähiseudulta
Varkaudesta, Kuopiosta,
Suonenjoelta ja Pieksämäeltä, Rantama luettelee.
Lappis -vesipuiston yhteyteen tulee vuokraustoimintaa. Tälle kesäkaudelle
on tulossa ainakin kaksi
soutuvenettä, venootti, sup-

–Heti kun koululaiset
pääsevät lomalle, olemme
avoinna päivittäin siihen asti
kuin koulut jälleen alkavat,
Seikkailupuisto Leppiksen
yrittäjä Sami Korventaus
kertoo.

–Syksyllä kautta voi jatkaa vielä pitkään. Olemme
kesän jälkeen avoinna vain
viikonloppuisin ja muina
aikoina tilauksesta.
KesäLeppis tuo ohjelmaa Leppäkertun koulun ympäristöön.
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Tervetuloa
Leppävirran
kesään!
Näyttelyt
Alapihan kartano

0XXPL-llOXROD
DYRLQQDVDDNND
ZZZLFHFDYHÀ

Heinäkuu
7.7. klo 14-19 Lähiruokaa ja palveluja Leppävirran torilla
• Lähiruoan myyntiä lähituottajarenkaalta, torikauppiailta
• musiikkiesityksiä
• pomppulinna
• poniajelua
Juontaja: Timo Ripatti
Järjestäjät: Leppävirran Yrittäjät ry ja Leppävirran kunta

• 1.-30.6. Eija Lundbergin näyttely
”Kaikkea me kuvitellaan”
• 1.-31.7. Kuutti Lavosen ja Pentti Hakalan
näyttely ”Tyhjyyteen mahtuu mitä tahansa”
• 1.-31.8. Iida ja Pauno Pohjolaisen
näyttely,maalauksia ja veistoksia
ZZZDODSLKDQNDUWDQRÀ

8.-10.7. Avoin Any Four Curlers Tournament -kesäkisa

Kirjaston näyttelytila
ma, ti, to klo 8-18, ke, pe klo 8-16

Hupimuotoisiin kisoihin voi osallistua kuka tahansa,
kunhan joukkueessa on neljä pelaajaa.
Järjestäjät: Sport & Spa Hotel Vesileppis, Suomen Curlingliitto
Leppävirran jäähalli
ZZZYHVLOHSSLVÀ

• 1.-30.6. Veden Wäkeä
Riitta Heiskanen valokuvanäyttely
• 4.-29.7. Annikainen puikoissa, Anssi
kamerassa valokuva- ja neulenäyttely
• 8.-31.8. Starttipajan nuorten taidenäyttely

Leppävirran kotiseutumuseo
10.6.-10.8. auki päivittäin klo 12-16

16.7. Sorsakosken torikirppis

ZZZVRUVDNRVNLÀ

Konnustupa – Kolmen Kanavan Kievari

ZZZVHLNNDLOXSXLVWROHSSLVÀ

• 5.7. klo 18-20 Eino Leinon eksät
• 6.7. klo 19-21 Kesäpojat Stand Up –komiikkaa
• 7.7. klo 20-22 Konnusklubi, Tero Vaara
• 10.7. klo 12-15 Lastentapahtuma
• 13.7. klo 19-21 Ulla Tapaninen,
komedia Lava-ammuntaa VI
• 15.7. klo 11-13 Jooga ja brunssi
• 15.7. klo 19-21 Konnus Jazz
• 20.7. klo 13-16 Konnusmarkkinat
• 24.7. klo 14-16 Yötön Yö –komedia
• 29.7. klo 19-21 Leevi & the Leavings
ZZZNRQQXVÀ

(juhannuksena suljettu)
• Kuusi vuosikymmentä Soisalon Seudun
silmin -näyttely

Kesäkuu
4.6. Leppävirta-päivä
Ohjelmatiedot kunnan tapahtumakalenterissa
ZZZOHSSDYLUWDÀWDSDKWXPDW

6RLVDOR2SHQ%HDFK9ROOH\;
%LLWVLQVXSHUYLLNRQORSSX

7LPRODQXLPDUDQQDOOD

Nuorisopalveluiden päiväleirit klo 10-14
• 6.-10.6. (ma-pe) Nuokkarin alue
• 13.-17.6. (ma-pe) Vokkolan alue
• 20.6. Oravikosken koulu
• 21.6. Sorsakosken koulu
• 22.6. Konnuslahden koulu
Tervetuloa vuosina 2009-2015 syntyneet lapset.
KWWSVSRQWÀOHSSDYLUWD

ZZZVRLVDORRSHQEHDFKYROOH\ZHEQRGHÀ

Tulenliekin tanssit
.DWVRNRNRNHVlQWDSDKWXPDWZZZWXOHQOLHNNLÀWDSDKWXPDW

Konnustupa – Kolmen Kanavan Kievari
• 9.6. klo 20-22 Steve’n’Seagulls
• 11.6. klo 18-20 Allsång på Konnus ja trubaduuri
• 19.6. klo 15-17 Hauskat miehet Jukka Laaksonen ja Mikael Konttinen

Konnuksen juhannus

• 24.7. klo 17 Yksin ja yhdessä
Réka Szilvay viuluoppilaineen
Leppävirran kirkko
• 25.7. klo 19 Shakespearen naiset
sanoin ja sävelin
Elina Mustonen virginaali
Villa Walle, Savonniementie 60
ZZZMRURLQHQPXVLFIHVWLYDOÀ

31.7. klo 18 Lied-konsertti
Schein und Sein
Alapihan Kartano
ZZZDODSLKDQNDUWDQRÀ

• 24.6. klo 19 Juhannustanssit, Lea Laven ja orkestra
• 25.6. klo 15-18 musiikkia terassilla
.DWVRNRNRNHVlQWDSDKWXPDWZZZNRQQXVÀ

Elokuu

Mansikkaharjun juhannus
• 24.6. klo 18 alkaen päätalolla tarjolla lettuja, savolaista juhannusrieskaa,
pyttipannua, makkaraa, kahvia/teetä, limpparia, jätskiä ym.
• Kokko sytytetään klo 20 (säävarauksella)
www.mansikkaharju.net

27.6.-29.7. KesäLeppis
Leppäkertun koululla ma-pe klo 11-15
Lasten KesäLeppis tarjoaa maksutonta tekemistä ja puuhaa kaikenikäisille
lapsille ja nuorille! Toiminnan pohjana on viikonpäivittäin vaihtuva teema
ja liikennepuisto. Päivät koostuvat vapaasta oleskelusta, ohjatusta
toiminnasta sekä omatoimisista toimintapisteistä.
KWWSVSRQWÀOHSSDYLUWD

6.8. klo 10-15 Valoa ja Virtaa
Matkailukeskus Unnukan
piha-alueella:
• ravintolakatu
• torimyyntiä
• katujuna
• karting
www.facebook.com/
leppavirranyrittajat

Konnustupa
– Kolmen Kanavan Kievari
• 5.8. klo 19-21 Ysäridisco
• 6.8. klo 20-22 Milana ja Lailan Laulut
• 13.8. klo 19-21 Konnus Jazz
• 19.8. klo 19-22 Elokuun Pimeät Yöt
• 20.8. klo 14-16 Teatteria,
Terapian tarpeessa
• 26.-27.8. Venetsialaiset
ja kauden päättäjäiset
ZZZNRQQXVÀ

Kesäaktiviteetit ja välinevuokraus
• Kesän aktiviteetit järjestää Vesileppis: mm. padel, frisbeegolf,
minigolf ja keilaus
• SUP- ja JOBE-laudat vuokraavat:
Vesileppis, Virran Viemät ry, Action Leppävirta
• Soutuveneet, kajakit ja kanootit vuokraavat:
Lomakeskus Mansikkaharju, Virran Viemät ry
• Fat biket, sähkö- ja polkupyörät vuokraavat:
Vesileppis, Joklahtivillas, Lomakeskus Mansikkaharju
• Katso myös Futurecan välinevuokraamon tarjonta
ZZZIXWXUHFDÀ

Joroisten Musiikkipäivien ohjelmaa
Leppävirralla

9DORDMD9LUWDD

ZZZOHSSDYLUWDÀWDSDKWXPDW

SINUN SAVO

22

Keskiviikko 25.5.2022

Pieksämäen, Jukka Rintalan ja Big Wheelsin juhlaa

PIEKSÄMÄELLÄ
KESÄLLÄ 2022
Taidekatu 2022 -tapahtuma
;vb;Ѵ;;Ѵbbh;ঞѴof;mm࢜|;bhhmobvv-
paikallisten sekä paikkakunnalta läh|क़bvbmoѴ;b;m|-b|;bѴbfob7;m|क़b|࢜ƑƑĺƔŊ
ƒƐĺƕĺƑƏƑƑĺ

Tuleva kesä on Pieksämäellä juhlaa.
Kauppalasta kaupungiksi 60 vuotta sitten kasvanut
Pieksämäki juhlistaa merkkivuotta yhdessä palkitun
muotitaiteilija Jukka Rintalan kanssa upeassa
kesänäyttelyssä, Big Wheels harrasteajoneuvotapahtuma
täyttää 20 vuotta ja uutena liikuntatapahtumana polkaistaan
liikkeelle elokuussa VedenjakajaReitistön maastotriathlon.
Täysi kattaus
Rintalan taidetta

bvࢼ;|of-ثĸroѲ;;mbĸCf-ĸ|-b7;h-|ĸC

oukokuun lopulta aina elokuun puoT
Ѵb࢜Ѵbbm Ѵubh;vhv oѴ;;mbvv-
on esillä Jukka Rintalan Elämän juhla

Vedenjakajan
maastotriathlon

Ŋm࢜;Ѵĺ "; om ov- _࢜m;m ƓƔŊoঞv|-b|;bѴbf-f_Ѵ-o--mĺ

koostuu avovesiuinmbv|-ķ l--v|orक़u࢜blystä ja polkujuoksusta. Kilpailun ajankohta on 13.-14.8.2022
ja tapahtumapaikkana on luonnonkaunis
(;7;mf-h-f-!;bঞv|क़
b;hv࢜l࢜;ѴѴ࢜ĺ

࢜;Ѵf_Ѵbv|--!bm|-Ѵ-mrb|࢜࢜u--ĺ
Matkalla mukana on kulkenut puoliso,
rb;hv࢜l࢜h;Ѵ࢜bvѴ࢜_|क़bm;m -||b (-vh;Ѵ-bm;mĺ ࢜m -v|-- lक़v !bm|-Ѵ-m
m࢜;Ѵmbv-Ѵbvobmmbv|-ĺ
Ѵ࢜l࢜mf_Ѵ-Ŋm࢜;Ѵmom|Ѵovv-
|࢜vb h--vhh- !bm|-Ѵ-m |o|-mtoa, uniikkeja pukuja, alkuperäisiä
|-b7;|;ohvb- v;h࢜ |;;l-h--hvb-ĺ
(-_- bb- f- |obv--Ѵ|- h;r;v o-|
tunnusomaisia piirteitä Jukka Rintalan
puvuissa ja maalauksissa. Molempia
omumv--vঞlh-m-m࢜;Ѵvv࢜ĺ
hh- !bm|-Ѵ- -bhoo lक़v ;vb|;ѴѴ࢜
näyttelyään kesällä Pieksämäellä.
Suunnitelmissa on lisäksi pienimutoisia
|क़r-fof- -h-u;ѴѴbŊ f- loঞrbbu|࢜lbsestä.

Kesällä Poleenin kirjastossa Suomen
buf-bmvঞ|মhv|--bm|o-l-
;hh-(ou;mѴ-v|;mhbuf-hb|v|;m
hb;u|om࢜;Ѵv;h࢜rb;hv࢜l࢜h;Ѵ࢜bvѴ࢜_|क़bv;m-Ѵoh--f- -vb ;mvm
m࢜;Ѵ࢜ub;mv-Ѵ-bv7;|ĺ

Uintiosuus on Salvosen lammella, joka
sijaitsee aivan tapahtumakeskuksen, Partaharjun, vieressä.
-f-bv|;m_|;7;vv࢜ƑƔĺƔĺrb7;|࢜࢜m
loঞm࢜|क़vf-homv;uমĺ
Jukka Rintalan Elämän juhla 25.5.14.8.2022 Kulttuurikeskus Poleenissa.

VEDENJAKAJAREITISTÖN

MAASTOTRIATHLON

Partaharjukeskus, Pieksämäki

12.-14.8.2022
Ilmoittaudu nyt!

www.vedenjakaja.ﬁ/maastotriathlon/

क़u࢜bѴŊf-fohvov7;|hbѴr-bѴѴ--m
l--v|oroѴbѴѴ-ķfo|;mu;bঞ|o-|v;Ѵ࢜vঞ
klassista triathlonia teknisemmät.
;|v࢜l--v|om-Ѵv|-f-ruoCbѴb|o-|
hbѴr-bѴm -b-m 7;m Ѵo7;m
l--mঞ;|ub-|_Ѵombbm ;uu-m-ĺ $࢜vv࢜
l-_|--_--v|;hvbѴक़ѴbbhhfbѴѴ;ķŊu_;b-

lijoille ja joukkueille. Tapahtumapaikalla
sekä kaupungin taajama-alueella on
|-ufoѴѴ-l-fob|v|-ĺक़vrक़ub;mohraus tapahtumaa varten on mahdollista.
bvࢼ;|of-f-bѲlob-|lbm;mث
ĸ;7;mf-h-f-ĸCńl--v|o|ub-|_Ѳomń

Harrasteajoneuvotapahtuma Big Wheels |࢜࢜࢜|࢜m࢜omm-ƑƏo-Ĵ

Kyseessä on yksi Suomen suurimmista vanhojen ajoneuvojen kokoontumisajoista.
(ovbo7;Ѵ|-vovbo|--mh-v---|-r-_|l-omr-u_-bllbѴѴ--mhoomm|
oѴ;;mbmu-m|-rbv|oomu;bѴ|ƐĺƔƏƏ_-uu-v|;-fom;o-f-for-ƐѶĺƏƏƏ_;m];m
Ѵ;bvक़mĺv;;vv࢜omlक़vr࢜b࢜h࢜bf࢜l࢜࢜u࢜Ѵ|࢜࢜mhvbl--hmm-mvubllbv|-
Ѵ;bvक़|-r-_|lbv|-ĺ

apahtumaviikonlopun kohokohta
T
on kokoontumisajo lauantaina
23.7.2022 aivan kaupungin keskustasv- hѴubh;vhv oѴ;;mbm rbv|om
f-$obh-mmb;l;m r;bvv- f࢜ubl-bv;missa.
$-r-_|l-Ŋ-Ѵ;;ѴѴ- om ;7v|;m-
ajoneuvoharrastuksen koko kirjo
merkkiin, malliin tai valmistusmaahan
katsomatta, vaikkakin pääpaino on
yleensä vanhoissa amerikanraudoissa.
l-|-Ѵ;;mv-om-u-lक़vl-vsiivisille jenkkirekoille sekä nostalgisille

lasten polkuautoille. Lisäksi suositussa
lasten pahviautoverstaassa valmistuu
tapahtuman aikana toinen toistaan
upeampia menopelejä.
--m|-bm hohoom|lbv-fo r࢜࢜
vu;;m -|or-u--ঞbmķ fo|- om h-|jen varsilla seuraamassa tuhatpäinen
Ѵ;bvक़fohhoĺ-u_-bllbѴѴ--m-|or-u--ঞvv-omoѴѴ|Ѵ࢜_;vѶƏƏov-mo-f--
f--|oѴ;|h-mrb|vomѴb࢜m|hll;m;mhbѴol;|ub࢜Ĵ$࢜m࢜omm-r-u--ঞ
v|-u---Ѵ;;Ѵ|-hѴoƐƕĺ
bvࢼ;|of-ثĸ0b]_;;ѲvĸC

Matkailupalveluja: www.visitpieksamaki.fi
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Kotoile kesäsi
lomaparatiisissa!
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Suvi-palloriippukeinu
449 €
(595 €)

KESÄKALUSTEVALIKOIMA
NYT PARHAIMMILLAAN!
Bambu
textiline
-pöytäryhmä
1 149 €
(1 485 €)

KIITOS

varkautelaiset 24 vuodesta!
Tervetuloa Pieksämäen
myymäläämme.
VerkkoMeillä pelaa
kauppa
palvelu sekä
palvelee
toimitukset!
24/7

Suvikeinutuoli
275 €

Suvi-riippukeinu
Monia eri värejä!
Runko ja jalusta
Norm.
terästä, kori
polyrottinkia.

Suvituuli
-riippukeinu
Norm.

395 €

495 €

Suvi Aintwood
-pöytäryhmä
Monia eri värejä!
Hoitovapaa, pinottavat tuolit.

649 €

(795 €)

KESÄTARJOUS

-20%

STEMMA RH-HUONEKALU KY
Hansantie 5, Pieksämäki
puh. 020 7862 260
Ark. 10-17, la 10-14
www.stemma.ﬁ
Kysy meiltä
joustavaa
rahoitusta!

Ysit palvelevat

YSIRAUTA

YSIHOTELLI AVAUTUU PIEKSÄMÄEN
KESKUSTAAN TOUKOKUUSSA!
Hotellissa on 12 persoonallista huonetta,
yhden hengen huoneista aina suuriin
perhehuoneisiin.

Helmintie 1 • 0400 578 466 • Ark. 8–17
la 9–14 (touko-heinäkuu)
info@ysirauta.fi • www.ysirauta.fi

Lisätietoja
avauksesta:
Aki Kontro
0400 574 098

YSI KALUSTE
Kangaskatu 28, 76100 Pieksämäki • p. 0400 159 808
ysikaluste@gmail.com • Avoinna ark. klo 7-15.30

YSI VUOKRAUS
Vanha Jyväskyläntie 14-16, 76150 Pieksämäki
puh. 0400 529 099 • ysivuokraus@gmail.com

Huom! Nettivarausjärjestelmä on
käytettävissä heti
testijakson päätyttyä!
Keskuskatu 16 B , 76100 Pieksämäki
info@ysihotelli.fi
puh. 040 070 7999
Facebook: Ysihotelli

Ysimajat Uistinkuja 6,
76150 Pieksämäki

info@ysimajat.fi
www.ysimajat.fi

SINUN SAVO
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SÄÄSTÖTALO
TEKEVÄN IHMISEN KAUPPA

Scrub Daddy
PUHDISTUSSIENI
oranssi ja original

Barcelona
PAVILJONKI

TikTokista tunnettu hittituote!! Sienen materiaali muuttuu
veden lämpötilan mukaan ja sitä voi käyttää apuna
kaikenlaisessa siivoamisessa kotona,
puutarhassa tai vaikka autotallissa.

- teräsrunko
- hyttysverkot
- kosteussuojattu
- kulmissa hyllyt

3 x 3 m musta, harmaa tai ecru

4

349€

95
MÄNTYSAIPPUA 2 L

Scrub Daddy
PUHDISTUSSIENI
Steel Daddy

Bahama
OLESKELURYHMÄ

2 PLL

5

6

90

vaalea rottinki
Norm.
2,70€/pll

€

349€

Varastonoutona! Maksa myymälään ja nouda
päävarastoltamme vaivattomasti ja nopeasti!
p

Mustang
Vesuvio 12
PIZZAUUNI

RIIPPUTUOLI
musta 80 cm

Orvokki
PUUTARHAPENKKI

Basic
GRILLAUSVÄLINESARJA
TRP-kahvalla

PIZZALAPIO

249€ 19 14
95

Aurinko
PUUTARHAMULTA 70 L

Aurinko
KUIVIKE 45 L

Peruslannoitettua sekä
kalkittua luonnonmultaa.

Kuivakäymälöihin jaa
kompostointiin
turve/kutterilastu.

6 SÄKKIÄ

19

95

Norm. 3,49€/sk

Aurinko
KUORIKE 50 L

39

90

Tahtoisitko valmistaa maailman
ìÝîÝïðÝìåööÝÝçëðåìåäÝèèÝïå
Pöydällä pidettävä kaasukäyttöinen
pizzauuni. 2 cm paksu kordieriitistä
valmistettu pizzakivi varaa lämpöä
itseensä ja paistaa pizzan pohjan
rapeaksi. Pizzakiven koko 30,5 x
30,5 x 2 cm. U-muotoisen polttimen
ansiosta pizza kypsentyy kolmelta
sivulta yhtä aikaa. Polttimen
Mustang
teho 4,4 kW.
PITKÄ

95

5

95

Biolan
KASVUSÄKKI 60 L

Klassisen kaunis
valurautarunkoinen
puutarhapenkki kivalla
ristikkotehosteella.
Pituus 122 x korkeus 80
ja syvyys 65 cm.

49

3,5 hevosvoimaa, 4-tahtimoottori.
Sivulleheittävä ja silppuava. 5-portainen
leikkauskorkeuden säätö.
Leikkuuleveys 20” / 51 cm.

169€
Jonköping
PRO 19” Rato
RUOHONLEIKKURI
Vetävä sivulle heittävä /
keräävä. Teho 6 hp.
Renkaat 8/10”.
Korkeudensäätö 7-tasoa.
Keräyspussi 50L.

Istutusvalmis kasvualusta kasvihuoneeseen
tai seinustalle esim. tomaatin, kurkun,
paprikan tai melonin luomukasvatukseen.

5

9

VESIPIIRRUSTUSMATTO 85 x 65 cm

KATULIIDUT
15 kpl

Bioleikkaava ja sivulle heittävä
polttomoottorileikkuri, jota on
kevyt ja ketterä työntää.
Leikkuuleveys on 46 cm.
Leikkuukorkeus on
säädettävissä 5-portaisesti.

12

3

219€

90

95

90

Norm.
59,90€

Jonköping BIO 20” Rato
RUOHONLEIKKURI

Kompostit,
ulkokäymälät
kateaineeksi.

95

€

SAMMALEENREPIJÄ
ajoleikkuriin 102 cm
Kerää tappeihinsa samalla
isoimmat oksat, lehdet, juuret ja
muut roskat. Helposti kytkettävissä
ajettaviin ruohonleikkureihin tai
puutarhatraktoreihin.

169€

279€
Loncin AXA
RUOHONLEIKKURI

RUOHONKERÄÄJÄ
RUOHONK
RÄÄ
ÄJÄ
Ä
42” 365 L säiliö
Kerää ruohonleikkuujätteet, lehdet
ja muut roskat nurmikolta tällä
näppärällä ajoleikkurin/mönkijän/
pientraktorin lisälaitteella! 106 cm
”kita” kerää roskat 365 litran
säiliöön nopeasti ja tarkasti.

229€

SINUN SAVO
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Kevään
Uutuuksia

Valikoima ulkoruukkuja ja kesäkukkia!
Paljon ruukkuja sisälle ja puutarhaan!
PELARGONIA
A
12 cm

2

KULTASYPRESSI
tuplapallolla 14 cm

99

12

90

18

90

SUODATINKANGAS
10 m2 2 KPL

ELITZIA
collegepusero
• S-XXL

99

21

Norm. 10,99€/kpl

Myrr®
MUURAHAISSPRAY 1 L

PUUTARHALETKU
ECO 1/2” 15 m

12

Liittimet mukana,
Taipuisa 3-kerroksinen
letku UV-kestävä.
Polyesterivahvistettu
sisus. Sisäpinnassa
levänmuodostumista
estävä rakenne.

8

12

90

MYYRÄNKARKOTIN
N

90

90
Opal
MIESTEN T-PAITA
isot koot
2XL-6XL, sininen,
musta, vihreä.

HAI KUMISAAPAS
Vaaleanvihreä ja laventeli.
Koot 36-46.

59

90

REIKÄKENGÄT

Joka mökin luottojalkine!
Koot 36-46.

2 KPL

10

€

Norm.
Norm.
9,95€/kpl

Teno 36 lbs
SÄHKÖPERÄMOOTTORI
ORI
Sähköperämoottori on
ympäristöystävällinen ja
melkein äänetön. Sopii hyvin
vin
vaikka uistelukalastukseenn

139€
Fusion Aqua Marine
SUP-LAUTA 3,30 m

Ilmatäytteinen SUP lauta
vaativalle lautailijalle. Laudan
paksuus (15 cm) tekee siitä erittäin
jäykän myös pituussuunnassa ja
lautaa voikin suositella varauksetta
myös painavemmille melojille.

429€

5

€

Norm.
6,90€/kpl

PIECES
P
CES
CE
S
mekko
m

Euromakki
MÖKKI-WC

• XS-XL

Euromakki on
kompostoiva
käymälä ja se
on helppo ja
hajuton ratkaisu!

99

29
ELITZIA
mekko

239

90

15 mm, 19 mm, 22 mm.

4

549€

90

99

36

Loncin LC3000i
AGGREGAATTI
salkkumalli
Kompakti ja tehokas
salkkumallinen
2,5kW teholla
varustettu
aggregaatti.

VENEEN POHJATULPPA
A

• 100% puuvilla
• S-XXL

Tarjoukset voimassa viikon loppumisvarauksella, ei jälleenmyyjille.

JACK&JONES
JAC
CK&JONE
ES
farkkushortsi
farkk
fark
kush
kushort
shor
orttsi
JACK&JONES
boxerit 3-pack
• S-XXL

99

Ark. 8-19
la
9-17
su
12-16
Tukikohdantie 2
PIEKSÄMÄKI
p. 044 0500 109

Seuraa
meitä
somessa!

24

• M-XXL
XXL
XX

99

39

Tavaratalo
talo KAX
Pieksämäki
Puh. 0440 500 108
Ma-pe 10-17
La
10-14

SINUN SAVO
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Luonto on Jukka Rintalalle ehtymätön inspiraation lähde.

Jukka Rintala
esittelee
kesänäyttelyssä
uutta tuotantoa
Riika Paukkonen, kuvat Jukka Rintalan kotialbumi

Juhlavuottaan viettävä muoti- ja
kuvataiteilija Jukka Rintala on valmistautunut
kevään ajan alkavaan kesänäyttelykauteen.
Kulttuurikeskus Poleenissa 25. toukokuuta
avautuvan ”Elämän juhla” -näyttelyn myötä
halutaan luoda positiivisia elämyksiä
taiteen ja uniikkipukujen lomassa.

P
UIMALTA
AP SEN
AIK
KA

Keväiseltä maaseudulta
tavoitettu muoti- ja kuvataiteilija Jukka Rintala on haastatteluhetkellä
perustamassa kesänäyttelyä Pieksämäen Poleeniin.
Kuorma näyttelyä varten
on jo pakattu ja seuraavat

”Elämän juhla” -näyttelyssä on esillä uniikkipukuja.
kaksi viikkoa hän viettää
Pieksämäellä pystyttämässä
näyttelyä.

–Teen jokaista näyttelyä
varten näyttelysuunnitelman. ”Elämän juhla” -näyt-

Vesileikkejä
Pieksämäellä!

telyyn näyttelysuunnitelma
valmistui helmikuussa, Rintala kuvailee.

LÄN
JÄPPI ANTA
R
UIMA
Kirkkotie 9, Jäppilä
- 2 pukeutumistilaa
- laituri, ponnahduslauta,
hyppytorni

Pieksänjärvi

Järvisuomentie, Paltanen
- 1 pukeutumistila
- 2 käymälää
- 1 laituri, pelastusrengas

EN
IEM TA
N
I
N
TAHMARA
UI

Vangasjärvi

TAMMISTONTIEN
UIMAPAIKKA

Karjalankatu 15, PMK
K
- 4 pukeutumiskoppia
- 3 pelastusrengasta
- Beach-volley kenttiä

iili

a-S

Al

EE
UK TA
LO RAN
A
UIM

Tammistontie, Naarajärvi
- 2 pukeutumistilaa
- 2 käymälää
- 1 laituri, pelastusrengas

HIEKANPÄÄN
UIMARANTA

EN
M A
AL NT
AS RA
RT A
VI UIM

Koulutie 20, Virtasalmi
- 2 pukeutumistilaa
- laituri
- 2 + 2 käymälää
- Beach-volley kenttä
- pelastusrengas

TA
H
UIMINLA
AR MM
AN EN
TA
Peiposjärventie 94, PMK
- 2 pukeutumistilaa
- 2 laituria, hyppytorni
- 2 käymälää
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Jukka Rintalan kädenjälki on tunnistettava ja ainutlaatuinen.
Huhtikuussa 70 vuotta
täyttänyt Rintala viettää
juhlavuottaan useiden tapahtumien ja näyttelyiden
myötä. Merkkipäivän kunniaksi samassa kuussa ilmestyi Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittama elämänkerta
Elämänviiva. Rintala kuvailee alkuvuotta kiireiseksi ja
työntäyteiseksi. Takana on
kirjan julkistamistilaisuus
ravintola Teatterissa Helsingissä ja ”Elämänviiva”
-näyttely Helsingin Akateemisessa.
–Nyt siirrymme kesäkauteen, hän toteaa kesänäyttelykauden kynnyksellä.
Pieksämäki ihastutti
kesänäyttelypaikkakuntana

Matti Vaskelainen vastaa kesänäyttelyiden suunnittelusta.

Rintala ja hänen elämänkumppaninsa visualisti Matti Vaskelainen vierailivat
hiljattain Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenissa. Pieksämäkeläislähtöinen Vaskelainen kertoo, että näyttely

10 vuotta palvelua

Kylpyhuone-,
sauna- ja huoneisto-

REMONTIT
ammattitaidolla

Puh. 044 257 7018

www.laattaremonttihulkkonen.fi
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Pieksämäellä on ollut heillä
pitkään mielessä, mutta toteuttaminen on syystä tai toisesta jäänyt. Rintalaa on myös
toivottu kovasti Pieksämelle.

–Puemme Angelika Klasin
tapahtumaa varten hienoihin pukuihin. Tapahtumassa
yhdistyvät konsertti ja muotinäytös, Rintala kertoo.

–Tulimme käymään Poleenissa ja ihastuimme sen
arkkitehtuuriin sekä näyttelytiloihin. Ajattelimme,
että tälläistä tilaisuutta ei
voi ohittaa, näyttelyiden
suunnittelusta vastaava Vaskelainen toteaa.

”Elämän juhla” -näyttely
kokoaa laajan kattauksen
muoti- ja kuvataitelijan kokoelmista. Nähtävillä on taidetta maalauksista uniikkipukuihin, joista osa on näyttelyssä lainassa niiden omistajilta. Vaskelaisen mukaan
näyttelyn varrelle rakentuu
nostokohtia ja luonteeltaan
se on yllätyksellinen. Tulossa
on teemapäiviä sekä Rintalan vetämiä piirrostyöpajoja, joiden sisältö tarkentuu
myöhemmin.

Oma ratkaiseva vaikutuksensa oli myös savolaisella
vastaanotolla. Vaskelaisella
nousi vierailun aikana esiin
lämpimiä muistoja Pieksämäellä lapsena vietetyistä
vuosista. Hän myös tapasi
pieksämäkeläisiä, jotka tunnistivat hänet ja tulivat keskustelemaan. Vaskelainen
kertoo, että viime vuosina
hänen vierailut kaupungissa ovat jääneet harvoiksi.
Paikkakunnalla asuu hänen
veljensä, mutta vanhemmat
ovat jo edesmenneet.
–Pieksämäki ei ole sattunut työmatkoilla matkan
varrelle. Sinne pitää matkustaa varta vasten, Vaskelainen pohtii.
Teemapäiviä ja
piirrostyöpajoja
Retrospektiivisen ”Elämän
juhla” -näyttelyn avajaisia
vietetään Poleenissa 25. toukokuuta kello 19 ”Around
The World” tapahtuman
myötä. Tilaisuudessa esiintyvät sopraano Angelika
Klas, pianisti Janne Hovi,
viulisti Mervi Myllyoja ja
kontrabasisti Hannu Rantanen.

–Haluamme luoda kaikille
kävijöille positiivisen näyttelykokemuksen. Pieksämäelle
on tulossa upeita juttuja.
Toivottavasti yleisö löytää
näyttelyn ja saapuu paikalle
runsain joukoin, hän toivoo.
Rintalan töille on ominaista kalligrafinen, yhdellä vedolla syntyvä ”rintalanviiva”.
Hänen maalauksistaan tunnettuja ovat herkät teokset
muotipuvuista sekä luontoaiheista. ”Elämän juhla”
-näyttelysssä on nähtävillä
suuri määrä maalauksia,
joista uusimmat ovat syntyneet tämän vuoden aikana.
Maalausten ja uniikkipukujen lisäksi näyttelyssä on
esillä sisustuskattauksia.
Kesämatkailijalle mielenkiintoista nähtävää tarjoaa
myös näyttelyn yhteyteen
rakennettu myymälä.
–Myymälässä on tarjolla
paljon tuotteita, kuten sisustustavaraa ja vaatteita. Myös

kaikki näyttelyn maalaukset
ovat myynnissä, Rintala
toteaa.
Luonto
innoittajana
Taiteilijan vuosi rytmittyy
vuodenaikojen mukaan.
Rintala kertoo maalaavansa
näyttelyihin alkuvuoden
aikana, yleensä maalishuhtikuussa. Toukokuussa
alkava kesänäyttelykausi
jatkuu elokuun puoliväliin,
toisinaan hieman sen yli.
–Kevät on aina uudistumisen aikaa ja silloin tehdään
paljon perustyötä.
Tuleva kesä kuluu Rintalalla ja Vaskelalla vahvasti
kolmella kesänäyttelypaikkakunnalla. Pieksämäen
lisäksi kesänäyttelyt perustetaan Savonlinnaan ja Haminaan, joten ajokilometrejä
syntyy runsaasti. Rintala
uskoo, että kesä kuluu töiden parissa.
–Kesänäyttelykaupungeista tulemme muutamaksi
päiväksi maalle, muoti- ja
kuvataiteilija suunnittelee.
Maaseudulla työskentelevä
Rintala näkee luonnon ja
siellä vaihtuvat vuodenajat
läheltä. Hän toteaa, että
luonnolla on merkitys hänen työskentelyssään.
–Tänä aamuna kuulin käen
kukuntaa. Tässä lähellä on
isompi suoalue, jossa joutsenet ja kurjet pysähtyvät
muuttomatkallaan. Syksyisin seuraan, kun ne lähtevät
paluumatkalle, Rintala kuvailee läheistä luontoa.
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Konnuksen kanavan palvelut ovat veneilijöiden mieleen.

Vesireittejä pitkin
kohti Leppävirtaa
Kesäinen Leppävirta näyttää parhaita
puoliaan, kun sitä lähestyy vesireittejä pitkin.
Konnuksen kanavat ja kosket ovat yksi veneilykohteista, jotka kannattaa kesän aikana kokea.
Ensimmäinen sen kanavista on valmistunut
vuonna 1841. Alueen palvelut saavat
veneilijät viihtymään leppävirtalaisten
nähtävyyksien parissa.
Riika Paukkonen, kuvat Leppävirran kunta

Toukokuu on ollut Leppävirran Pursiseuralla kiireistä
aikaa. Katsastuspäällikkönä
toimiva Ari Pulkkinen kertoo, että kevään aikana suoritetaan veneiden katsastuksia
sekä lasketaan veneitä vesille.
–Tälle keväälle on tullut
muutama uusi katsastus sekä
uusia jäseniä.
Epävarmat ajat ja muun
muassa polttoaineiden hinnan nousun on arveltu vaikuttavan kesän veneilyyn.
Pulkkinen uskoo, että ve-

neilykesästä tulee tavallinen,
pienin muutoksin.
–Ajomatkat ovat luultavasti
lyhyempiä ja yhdessä kohteessa viivytään pidempään.
Purjeveneilyyn polttoaineen
hinnoilla ei ole vaikutusta.
Aina veneilijä odottaa kesää,
hän toteaa.
Kulttuuria ja nähtävyyksiä
Konnuksen kanavalla
Kesällä Leppävirralle on
hienoa saapua vesistöjä pitkin. Konnuksen kanava-

alue on yksi kohteista, joka
tarjoaa veneilijälle paljon
nähtävää. Kolmesta kanavasta ja viidestä koskesta
muodostuva Konnuksen
kanava-alue on luonnonkaunis kanavaympäristö. Sen
alueella sijaitsee niin itsepalvelukanava kuin vanhoja
museokanavia. Oma tunnelmansa syntyy koskista, joihin myydään kalastuslupia.
Koskien yli johtaa silta, jolta
voi ihailla maisemia. Pulkkisen mukaan veneilijät ovat
olleet tyytyväisiä Konnuksen
kanavan tämänhetkisiin
palveluihin.

palvelut ovat kasvaneet
viimeisten vuosien ajan.
Kanava-alueella toimii monipuolinen kesälomakohde,
ravintola Konnustupa, joka
on avoinna syksyyn saakka.
Konnuksella järjestetään
erilaisia kesätapahtumia,
tanssia ja teatteriesityksiä.
Alueella on myös grillipaikka, jossa voi nauttia omia
eväitä.

ole poijupaikkoja. Niitä voisi
lisätä muutamalle veneelle.

–Olen veneillyt paljon Saimaalla ja mielestäni Unnukan alue menee Saimaan
viiden parhaan kohteen
joukkoon.

–Alueella avattiin viime
vuonna Konnustupa. Nyt
alueen palvelut ovat hyvät veneilijöille. Jätehuolto,
polttooaineenjakelu ja rantakahvila sijaitsevat virran
puolella ja Konnuksella on
rantautumispaikalla ulkohuussi ja roskis.

Veneilykelien suosiessa
Konnuksen kanava-alueella
voi syntyä ajoittain ruuhkaa.
Vierasvenepaikat sijaitsevat
vanhojen kanavien reunoilla
ja lisäksi laiturin sivustaa on
noin 40 metriä. Pulkkisen
mukaan venepaikoista on
alueella ollut pulaa ja niihin voisi panostaa aiempaa
enemmän. Hän arvelee, että
kaikki veneilijät eivät ole
tietoisia, että venepaikkoja
löytyy myös vanhojen kanavien luona.

Konnuksen kanava-alueen

–Konnuksen alapuolella ei

Leppävirralle veneellä saapuville Pulkkinen suosittelee
Unnukan rantaa. Unnukasta
löytyvät kaikki veneilijöiden
tarvitsemat palvelut ja siitä
on lyhyt matka hotellille,
jolta pääsee Pulkkisen mukaan vaikka hiihtämään
hiihtotunneliin.

Korkeasaari pysyy
veneilijöiden suosiossa
Vuonna 1985 perustettu
Leppävirran Pursiseura on
ennättänyt vuosikymmenten
aikana muodostaa useita
perinteitä. Viime viikonloppuna Kalmalahden rannalla vanhassa makasiinissa
”Puattilupilla” vietettiin ve-

neilykauden avajaisia. Virkeässä pursiseurassa uusia
jäseniä otetaan mielellään
mukaan toimintaan.
–Meillä on käynnissä jäsenhankintakampanja, jonka
aikana tarjoamme Leppävirralla kirjoilla oleville henkilöille mahdollisuutta liittyä
jäseneksi ilman liittymismaksua, Pulkkinen innostaa.
Korkeasaari toimii yhtenä
Leppävirran Pursiseuran
tukikohdista. Veneilyn lisäksi
tulevaan kesään kuuluu talkootöitä muun muassa usean
vuoden hirsimökki -rakennusprojektiin liittyen. Leppävirran Pursiseura on saanut
lahjoituksena hirsikehikon,
joka yritetään saada tämän
kesän aikana Korkeasaareen.
–Veneilijät kokoontuvat
Korkeasaareen perinteisesti
juhannuksena sekä kesäviikonloppuisin, Pursiainen
tietää.
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Tällä kupongilla

Led-valohoito
kasvoille 30 min.

35€

(Sis. alkupuhdistus, kuorinta, (norm.40€)
seerumi, valohoito, loppuvoide)
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• Kahvila
• Puoti
• Galleria
Tuikkalantie 8
Leppävirta
alapihankartano.ﬁ
Puh. 040 500 7611
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Nähtävää
Leppävirralla!

5
VT

210 m pitkä silta valmistui vuonna
1965 ja oli tuolloin Suomen korkein
kaarisilta. Sillalta aukeavat huikeat
näkymät Leppävirralle ja kirkonkylän alueelle. Sillan vapaa
alikulkukorkeus on 26 metriä.

2. Leppävirran
kotiseutumuseo
Savonkatu 28, Leppävirta
Noin 3 000 erilaista kansantieteellistä
ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta
esinettä käyttötavaroista aseisiin sekä
metsästys- ja kalastustarvikkeisiin.
kirkko
3. Leppävirran
Kirkkokaari 1, Leppävirta
Vuonna 1846 valmistunut kivikirkko
on maamme seitsemänneksi suurin
luterilainen kirkko. Kirkko on myös
suosittu konserttipaikka.
kirjasto
4. Leppävirran
Koulutie 4, Leppävirta
Leppävirran kirjaston alakerrassa on
vaihtuvien näyttelyjen tila.

Mäntysen
5. Taru
pronssiveistos
Savonkatu 39, Leppävirta
Taru Mäntysen pronssiveistos
Joutsentukat voitti kunnan
350-juhlien kunniaksi järjestetyn
kilpailun vuonna 1989. Sijoituspaikkana kunnantalon edusta. Mustalla
elämän virtaa kuvaavalla graniittialustalla on neljä eri aikakausia
kuvaavaa pronssihahmoa sekä
tulevaisuudelle varattu tyhjä tila.

Paikkarin veistos
6. Pekka
Kalmalahden liikenneympy-

MOTO-HARRI
• Kaivinkonetyöt
• Pienrakennusten pohjat
• Salaojitus
• Sadevesi- ja
jätevesijärjestelmät

0440 755 857
www.moto-harri.ﬁ

LEPPÄVIRRAN
AUTOHUOLTO JA
TARVIKE

- huollot
- varaosat
- korjaukset
017 554 0221
0400 576 720
Teollisuustie 12
79100 LEPPÄVIRTA

Suomalaisilla intoa matkailla kotimaassa
Enemmistö suomalaisista aikoo matkailla
kotimaassa tänäkin
kesänä. Kotimaanmatkailuun innostaa
helppous, edullisuus ja
halu tukea paikallisia
yrittäjiä.

8.

silta
1. Leppävirran
Heinävedentie, Leppävirta

Lähialueen
yrityksiä
löydät lisää
Keski-Savon
palvelupaikka
osiosta
sivuilta
34-37.

100 syytä matkailla Suomessa
-kampanjan ja Suoma ry:n
teettämän kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista matkailee tulevana
kesänä kotimaassa, vaikka
matkustusrajoitukset ulko-

maille ovat keventyneet. Matkustushalukkuus kotimaassa
on pysynyt korkeana ja jopa
kasvanut kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Suurinta matkustushalukkuus
on 25-34 -vuotiaiden ikäryhmässä (71 %).
Yli kolmasosa suomalaisista odottaa tänäkin kesänä
kotimaanmatkailulta eniten
luontoa ja kauniita maisemia.
Lisäksi matkailijoita houkuttelevat kotimaassa muun
muassa lähiseutujen retket,
tapahtumat ja elämykset kaupunkikohteissa.

–Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen kotimaan matkakohteiden tarjonta, myös
kulttuurin ja tapahtumien
osalta, on kunnolla auki. Matkailuyrittäjien odotukset ovat
kotimaan osalta korkealla,
koska ulkomaisten matkailijoiden määrät eivät vielä palaudu
pandemiaa edeltävälle tasolle,
kertoo Suoma ry:n uusi puheenjohtaja Maisa Häkkinen.
Lähde: 100 syytä
matkailla Suomessa
Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan www.sinunsavo.fi

rässä. Hackmanin, kunnan ja
tiepiirin yhteishanke v.1997.

taistelun
7. Kalmalahden
muistomerkki
Museotie, Leppävirta
Taistelu oli maaliskuussa 1808.
Leppävirran suojeluskunta tilasi
muistomerkin arkkitehti J.Nykäseltä ja sen valmistivat Otto Thure ja
Hannes Pursiainen paikalla olleen
vanhan kellarin perustuksille.
Muistomerkki paljastettiin 1933 ja
se sijaitsee 5-tien vierellä kulkevan
Museotien levikkeellä.
ja Nikkilänmäen
8. Museotie
maalaismaisema
Museotie, Leppävirta
Noin 155 metriä korkea Nikkilänmäki on kaunista seutua monestakin
syystä. Valtatie 5:n suuntaisesti kulkeva muutaman kilometrin mittainen museotie esittelee perinteikästä
maalaismaisemaa, jonka varrelle
myös Nikkilänmäki osuu. Korkean
mäen ja sieltä avautuvien maisemien
lisäksi alueelta voi ihastella perinteikkäitä maalaistaloja ja maalaiskyläaluetta.
rotko
9. Orinoron
16 km kirkonkylästä itään.
Orinoron rotko on yksi Savon
Seitsemästä ihmeestä. Noin 200 m
pitkän ja suurimmillaan lähes 20
m syvän rotkon pohjalla pulppuaa
lähde ja lumi sekä jää säilyvät siellä
kesäkuulle saakka. Rotkon yhteydessä on noin 7 kilometriä pitkä luontopolku, jonka varrella suomalainen
luonto ja sen kauneus esittäytyy
monimuotoisuudessaan.
monimu
m ottoisuudessaan
a .

RAKENNUS- ja
REMONTTITYÖT
NOPEALLA
AIKATAULULLA
• Sauna ja pesuhuone
• Huoneistoremontit
• Terassit ja maalaus
• Ulkoverhouskorjaukset
• Kosteusvauriokorjaukset
• Kosteusmittaukset
• Kuivatuspalvelu
• Asbestipurkutyöt
• Asbestikartoitukset
• Timanttityöt
• Kuivajääpuhdistus
Aikain Oy

0500 904 110
info@aikain.ﬁ
www.aikain.ﬁ
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Maanläheinen, kartanollinen
ja liikkuva Joroinen
Joroinen luo matkailukuvaa omilla
maisemillaan ja palveluillaan ja toimii
yhteistyössä lähiseudun kanssa. Kuntalaisten
aktiivisuuden lisääntyessä yhteistyöverkostot
kehittyvät ja kunta saa mahdollisesti uusia
työpaikkoja ja tuloja. Joroisten arvokas
kartanoperinne yhdistyy monipuolisiin
liikkumismahdollisuuksiin. Uusimpana
liikunta- ja ajanviettopaikkana tulee olemaan
heinäkuussa valmistuva pumptrack-rata.
Tiina Kontro-Heiskanen
kuvat: Visit Joroinen Ry:n kuvapankki

Destination Joroinen on
maaseudun kehittämishanke, joka on alkanut vuoden
2020 keväällä. Lisäksi Joroinen kuuluu Järvi-Suomen
matkailualueeseen ja tekee
eri tavoin yhteistyötä Varkauden sekä muiden ympäristökuntien kanssa.
Verkostoitumista ja
matkailun markkinointia
Visit Joroinen Ry:n toiminnanjohtaja Merja Pollok
kertoo, että Destination Joroinen –hankkeen tavoitteina ovat alueen elinvoiman
parantaminen, asukkaiden
hyvinvoinnin edistäminen ja
elinkeinojen kehittäminen.
Pääpaino on matkailuelinkeinolla.
–Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen puitteissa
on kehitetty yhteistyöverkostoa, kartoitettu alueen
matkailutuotteita ja kehitetty
niistä helposti saavutettavia, ennen kaikkea ryhmiä
palvelevia tuotepaketteja.
Koulutuksella on myös tärkeä osuus hankkeessa ja
olemme järjestäneet ulkoilureittien opasteita koskevan

koulutuksen ja digitaalisen
markkinoinnin koulutuksen. Suunnitelmissa on myös
opintomatkoja, joiden järjestäminen on koronan vuoksi
valitettavasti siirtynyt.
Joroinen on mukana Loma
Savossa-esitteessä, joka sisältää matkailutietoa Joroisista,
Leppävirralta, Varkaudesta
ja Pieksämäeltä. Tätä esitettä
painatetaan useita kieliversioita kerran vuodessa.
Pollok kertoo, että Joroinen
ja Varkaus olivat menossa
Saimaa-osastolle Helsingin
MATKA-messuille. Korona
on siirtänyt tätä tapahtumaa.
–Joroinen on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä
Varkauden kaupungin uutta
matkailustrategiaa ja osallistumme myös Vekara Varkaus –tapahtumaan. Future
Savo –hankkeessa Joroinen
oli mukana useiden ympäristökuntien kanssa.
Destination Joroinen –hankkeen päämääränä on monipuolista tekemistä tarjoava
maalaispitäjä, jota maustaa
hienostunut kartanoperin-
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ne. Yleishyödyllisen maaseudun kehittämishankkeen
tarkoituksena on aktivoida
Joroisten kunnan eri tahot
ja kehittää yhteistyössä paikallisia palveluja vastaamaan
nykypäivän matkailun tarpeisiin.
Historiaan opastusta,
luontoa ja liikkumista
Merja Pollok toteaa, että
Joroisissa riittää harrastusmahdollisuuksia ja niitä
kehitetään koko ajan. Uudet
hyppyrimäet ja maastopyöräreitti ovat käytössä ja viime
kesänä uusittiin venesatama.
–Uuden oppimisesta ja
ennen kaikkea kartanope-

rinteen tunnetuksi tekemisestä on hyvä esimerkki
Joroisten opaskurssi, jota
on kevään aikana toteutettu
yhteistyössä Soisalo-opiston
kanssa. Opaskurssi on järjestetty Destination Joroinen
–hankkeen rahoituksella.
Kurssille on osallistunut 14
innokasta opiskelijaa. Historia ja tarinat säilyvät, niitä
jaetaan edelleen ja opastuksia suunnitellessamme
olemme saaneet hyviä uusia
matkailutuotteita ryhmille
myytäviksi.
Opaskoulutus sisältää perehtymistä matkailuelinkeinoon ja kunnan historiaan,
tutustumista eri paikkoihin
ja henkilötarinoihin. Tarkoi-

tuksena on luoda ja toteuttaa
teemallisia opastuksia ja
oppaana näihin voi itse vaikuttaa suunnittelusta alkaen.
Viime kesän puutarhakierrokset Kaitaisiin jatkuvat
tänäkin kesänä.
Pollok kertoo kutsuneensa
tulevana kesänä vieraita
Keski-Euroopasta Joroisten
Musiikkipäiville.
–Kun he tulevat, vien heidät konserttien lisäksi tutustumaan Pyhän Georgios
Voittajan kirkkoon ja puutarhaan, sekä kirkon naapurissa sijaitsevaan Navettagalleriaan. Siellä on joka kesä
ihastuttavia taideteoksia
esillä. Joroisissa vierailevilta

henkilöiltä saan eniten kommentteja hienoista ulkoilumaastoista. Kotkanpolku,
joka on seitsemän kilometrin pituinen vaellusreitti,
saa paljon kiitosta. Myös
hienosti hoidetut hiihtoladut
ja useita palkintoja voittanut golfkenttämme saavat
kiitosta.
Pumptrack on rata
ja ajanviettopaikka
Uusin liikuntapaikka on
avautumassa heinäkuussa, kun Joroinen saa oman
pumptrackin. Joroisten kunnan rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Mikko Luostarinen kertoo, että Pumptrack -ratahanke on lähtenyt
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Liikkujan
Joroinen!

5.

Ku
Kuvansi

Kolma

2. Kanavan
frisbeegolfrata
Kotkatlahdentie 202
79600 Joroinen
18-väyläinen hoidettu frisbeegolfrata. Radan luokitus
AA1.

Ur
ilu
he

JOROINEN

Joroisselkä
Lahnasalmi

sista eri sävyisiin punaisiin
ja violetteihin.

Kukkiiko pihallasi
vanhoja
syysleimuja?

–Suomalaisessa puutarhakirjallisuudessa esitellään
1900-luvun alkuvuosikymmeninä yli 20 syysleimulajiketta. Taimistojen luetteloiden mukaan 1920-40
-luvuilla on ollut saatavilla
jopa 30 lajiketta kahdeksasta
eri väriryhmästä. Osa näistä
pitkään viljellyistä lajikkeista
on edelleen tuotannossa, ja
niitä löytyy suomalaisilta
taimistoilta. Osa on aikojen
saatossa hävinnyt tuotannosta, mutta niitä saattaa
edelleen löytyä vanhoista
pihoista ja puutarhoista.
Vanhat lajikkeet ovat kestäviä, mikä on yksi syy kasvien etsimiseen, Tuohimetsä
kertoo.

–Tiedonkeruulla on kiire,
jotta arvokkaat ja härmän
kestävät leimut eivät ennätä tuhoutua esimerkiksi
puutarhoja uudistettaessa,
toteaa tutkija Saara Tuohimetsä Lukesta.
Vielä voi löytyä harvinaisia,
vanhoja leimukantoja
Leimukukat eli floksit
(Phlox sp.) on pohjoisamerikkalainen kasvisuku, joka

on saavuttanut merkittävän
aseman eurooppalaisissa
puutarhoissa. Leimukukat
voidaan karkeasti jakaa mataliin ja korkeisiin lajeihin.
Korkeat leimukukat, niin
sanotut syysleimukukat,
kukkivat kesän lopulla näyttävästi ja ovat perinteisesti
hyvin suosittuja puutarhakasveja myös meillä Suomessa.
Syysleimukukkien jalostaminen alkoi Euroopassa
1800-luvun alkupuolella. Jalostustyön tuloksena
markkinoille saatiin komeita
puutarhalajikkeita, joiden
suuret kukat ovat vaihtelevan värisiä puhtaan valkoi-

3. Kotkatharjun
frisbeegolfrata
Golftie 10-12
79600 Joroinen
Yhdessä Kanavan radan
kanssa mittaa tulee yhteensä 36-väylää. Kotkatharjun
luokitus on AAA1 eli se on
kansainvälisen kilpatason
rata. Väylien keskimitta on
yli 140 m. Kotkatharjulla on
valittavissa myös helpompi valkoinen 18 väyläinen
layout.
4. Kaitaisten
frisbeegolfrata
Kaitaistentie 422
79690 Kaitainen
9-väyläinen keskitasoinen
frisbeegolfrata.

Kasvikuulutus:

Työ toteuttaa kansallisen
kasvigeenivaraohjelman tavoitteita keskeisten viherrakentamisen kasvien geenivarojen keräämisestä ja
arvioinnista.

3.

Paro

Lisätietona ja lähteenä:
Destination Joroinen, Visit
Joroinen Facebook, Joroisten
kunta, Joroinen Facebook

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tietoja
ja näytteitä Suomessa 1950-luvulla tai sitä
ennen viljellyistä korkeista leimuista.
Kiinnostuksen kohteena ovat nimenomaan
syys-, täplä- ja kiiltoleimujen vanhat lajikkeet
sekä viljelykannat, jotka kasvavat yli
puolimetrisiksi ja kukkivat loppukesästä
lähtien. Mikäli pihallasi kasvaa vanha,
korkea syysleimu, ilmoita siitä Lukelle
verkossa olevalla sähköisellä lomakkeella.

2.

5. Kuvansin
frisbeegolfrata
Lemmikkitie
78880 Joroinen
Helppo 6-väyläinen koululaisrata. Rata kiertää Kuvansin urheilukentän.

EN

Yleisesti käytetään polkupyöriä, skuutteja, rullaluistimia ja rullalautoja. Rataalueesta odotetaan muodostuvan etenkin nuorille
mieluisa paikka ajanviettoon
liikunnallisen harrastuksen
parissa. Tämä harrastus ei
vaadi kalliita alkuinvestointeja, polkupyörä löytyy monelta
jo ennestään. Lisäksi rataalue muodostaa mukavan
sosiaalisen ympäristön lapsille ja nuorille ja tukee kaverisuhteiden muodostumista.

1.

AIT
AIN

–Nuoret ovat itse laittaneet
idean alulle. Toteutussuunnittelu on tehty yhteistyössä Trail IT OY:n kanssa,
joka on Suomen johtavia

pumptrack-ratojen rakentajia. Rata muodostuu tyypillisesti silmukoista ja hyvin suunniteltuna palvelee
käyttäjiä muutaman vuoden
ikäisistä potkupyöräilijöistä kokeneempiin eri lajien
harrastajiin.

4. K

Pumptrack on useimmiten
polunomainen rata, joka
koostuu kallistetuista kurveista, pyöreänmuotoisista
kummuista ja yliajettavista
esteistä. Radan voi kulkea
lävitse hyödyntämällä radan
muotoja vauhdin kasvattamiseen. Polkemista tai vauhdin potkimista ei tarvitse
välttämättä lainkaan.

tä

liikkeelle nuorten kuulemistilaisuudesta, jossa toivottiin
vanhojen skeittiramppien
tilalle uutta. Joroisten kunta
toimii hankkeen toteuttajana. Hankkeeseen on saatu
yleishyödyllisen maaseudun
investointihankkeen leaderavustusta 60 prosenttia ja
kunta rahoittaa hankkeen
muun osuuden.

nt
ke

Joroista maustaa hienostunut kartanoperinne.

1. Rapilan
frisbeegolfrata
Rapilankatu
79600 Joroinen
Joroisten koulukeskuksen
yhteyteen sijoittuva 6-väyläinen puistorata.

Aineisto tutkitaan ja
parhaat talletetaan
kansalliseen
kasvikokoelmaan
Leimukuulutuksella kartoitetaan vanhojen lajikkeiden ja viljelykantojen
esiintymistä Suomessa.
Tutkimukseen valikoidut
kasvikannat istutetaan loppukesällä 2022 Luke Piikkiön puutarhatutkimuksen
koetoimipaikalle kantavertailua ja suvun monimuotoisuuden selvitystä varten.
Monimuotoisuutta tark a ste l l a an s ek ä DNAtutkimuksen keinoin että
havainnoimalla kasvien
ulkoisia tuntomerkkejä,
kasvurytmiä ja esimerkiksi

taudinkestävyyttä. Leimujen elämään kuuluu härmäsienten isäntälajina toimiminen. Kasvivertailussa
seurataan eri kasvikantojen
kestävyyttä koristearvoa
heikentävää härmää vastaan.

Luke

Kuulutuksella halutaan
löytää erityisesti terveiksi
ja kestäviksi osoittautuneita
kasvikantoja. Tutkimuksen
ansioista saadaan kerättyä
arvokkaita syys-, täplä- ja
kiiltoleimuja kansalliseen
kasvikokoelmaan.
–Säilytettäväksi kokoelmaksi valitaan suomalaisiin
olosuhteisiin hyvin sopeutunut, monimuotoinen,
näyttävä ja terve valikoima
leimuja. Samalla edistetään
myös vanhojen leimujen
tuotantoa, jolloin niiden
käyttö jatkuu ja käyttökulttuuri ja arvo säilyvät, kertoo
viherrakentamisen kasvien
geenivarojen tutkija Merja
Hartikainen Lukesta.

Syysleimu Elli.
Luke

Ilmoita vanhoista, korkeista syysleimuista Luken Kasvinpolku-tietojärjestelmään
(www.luke.fi/ilmoitakasvi)
18.9.2022 mennessä. Mukaan saa mielellään liittää
valokuvia.
Leimu – Leimut (Phlox)
talteen ja tuotantoon (2022–
2024) projektia rahoittaa
Luken lisäksi Maiju ja Yrjö
Rikalan puutarhasäätiö.
Luonnonvarakeskus

Täpläleimu Alpha.
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Varkauden Autokari Oy
Varkaus, 020 747 9920
Pieksämäki, 040 751 1114
www.autokari.fi
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Fiksu mopoilija jättää
mopon virittämättä

Ei niin
vakava paikka.

millä tahansa kaksipyöräisellä vaarantaa liikenneturvallisuuden, koska ajoneuvon
kääntäminen katoaa keulimisen ajaksi. Lisäksi keuliessaan
kuljettaa keskittyy vain keulimiseen ja muun liikenteen
huomiointi jää pois.

Ryhmäpaine vaikuttaa merkittävästi nuorten liikennekäyttäytymiseen.
Mopojen suurimmaksi sallituksi nopeudeksi on laissa
asetettu 45 km/h. Enemmän kuin joka kymmenes suomalaisista on sitä mieltä, että mopon virittäminen on
vain lievä liikennerikkomus. Liikenneturva muistuttaa,
että mopolla ajetaan useimmiten teini-iässä, jolloin
riskinotto ja näyttämisen tarve on korkea.
Ajotaito ei ole sama
kuin liikennetaito
Mopojen virittäminen kulkemaan sallittua kovempaa on edelleen valitettavan
yleistä. Vanhempien on hyvä
muistaa, että vähän viritettyä,
laitettua tai tuunattua mopoa
ei ole. Mopo on aina joko
laillinen tai laiton.
Monesti vanhemmat saattavat uskoa oman lapsensa olevan paljon muita taitavampi
ajaja ja sen takia katsovat
virittämistä läpi sormien.
–Teknisesti taitava ajaja ei

välttämättä ole liikennetaidollisesti taitava, ohjeistaa
Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen.
–Piha-alueella, pelloilla
ja radalla on harvemmin
vastaantulijoita ja risteävää
liikennettä, joiden huomiointia tulee myös opetella, Savolainen jatkaa.
Keuliminen vaarantaa
liikenneturvallisuuden
Lähes viidennes suomalaisista pitää mopolla keulimistakin vain lievänä liikennerikkomuksena. Keuliminen
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Varaa aika:

ǸƏɎɀƏɀɎƏǴƏɀǣِˡ
tai soita 010 206 8000

Liialliset ajonopeudet ja
keuliminen ovat usein niitä
liikennerikkomuksia, joihin
nuoret yllyttävät toisiaan. Valitettavan usein kuski lähtee
ryhmäpaineen myötä leikkiin
mukaan. Myös liian usein
näillä ”leikeillä” on ikävät
seuraamukset.

k0³kXٳ³à z LÄNSIVÄYLÄN
KATSASTUS
KATSASTUS
Varkaus
Pieksämäki
ma–pe 9–17
ma–pe 8–17

Nuorten joukossa
ryhmäpaine on suuri

LEPPÄVIRRAN
KATSASTUS
Leppävirta
to–pe 8–16

Ryhmäpaine vaikuttaa merkittävästi nuorten liikennekäyttäytymiseen ja voi
johtaa riskinottoon. Myös
kapinointi sääntöjä vastaan
kuuluu monesti tähän kehitysvaiheeseen. On tärkeä
välittämisen merkki kysellä
mopoilevalta nuorelta ylipäätään liikkumisen sujumisesta,
ja virittäminenkin on hyvä
ottaa puheeksi samalla.
–Jos arveluttaa tai pelottaa
muiden hölmöily, niin todennäköisesti joku muukin kaveriporukassa ajattelee samoin,
muistuttaa. On aina oikeus
sanoa ääneen, jos pelottaa.
Ja hölmöilyt kannattaa jättää
hölmöilemättä, Savolainen
muistuttaa.

Turvallista kesää!

Liikenneturva

AUTOLLESI PARASTA HUOLTO- JA KORJAAMOPALVELUA
Kaikki automerkit ja -mallit

Nykyaikaiset korjaamolaitteet ja henkilökunnan ammattitaito takaavat kyvyn huoltaa
uusimpia automalleja. Ryhmäpoikkeusasetus
mahdollistaa uusien, takuualaisten autojen
määräaikaishuollot myös meillä Vitikaisella
ilman että auton takuuehdot heikkenisivät.

Saat henkilökohtaista, joustavaa palvelua.
Kaikki automerkit ja mallit.
Alkuperäiset ja alkuperäistä
vastaavat varaosat.
Laadukkaat tarvikkeet ja lisävarusteet.
Kilpailukykyiset hinnat.

Meiltä määräaikaishuollot ja korjaukset
edullisesti kaik
kaikkiin automerkkeihin, KYSY TARJOUS!

• Määräaikaishuollot
• Ilmastointilaitehuollot
• Öljynvaihtohuollot
• Pyörien suuntaukset
• Lisävarusteasennukset
• Yleiset korjaustyöt
• Rengastyöt
• Hitsaustyöt
Käytössämme ovat autovalmistajien sähköiset
huoltokirjat mm. Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia,
Mazda, Mercedes-Benz, Seat, Skoda ja Volkswagen.

Palvelemme ark. klo 8-17
Käsityökatu 45
78210 Varkaus

075 328 7200

myynti@vitikainen.net
www.vitikainen.net

SINUN SAVO
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KUNTOHOITOLA
IRENE IMMONEN

Kesän
kuvakauppa

kuntohoitaja
u t
t j

Keski-Savon

Puh. 0400 378 931

• Hierontaa
taaa
• Jäsenkorjausta
• Intialaista päänhierontaa
• Aromaterapiaa
• Rumputerapiaa
• Enkelikorttitulkintaa
• Kuppausta
Myös
t
• Lahjakortit
kotikäynni

FOTO-RITVA
Forum, Varkaus
017 552 6099
Ma-pe 9-17
www.fotoritva.net

Varkaus - kesän tapahtumia

Kauppakatu 61 A 8, VARKAUS

NÄYTTELYT JA ESITYKSET
Yli 20 vuoden
kokemuksella
vaatteiden korjausta
Tervetuloa!

Kielon-Puku

/X[XV

PARTURI-KAMPAAMO

^dz>

Kauppakatu 32
78200 Varkaus
Puh. (017) 552 2993,
040 509 6888

Puh. 040 534 6443
Kauppakatu 16
78200 Varkaus

Onnittelut Yo:lle
sekä muille
valmistuneille!
JJuhlakuvaukset:
hll k ks t

Keskiviikko 25.5.2022

...ja tietysti
Passikuvat
sähköisesti
ja kuvina

Yo, Hää, Rippi,
Lapsi yms.
Vauvasta Vaariin
Varaa kuvausaika:

Pizzat, kebabit,
hampurilaiset, leikkeet,
salaatit, nugetit,
kana-annokset,
ranskalaiset, falafelit.

0400 276 228

Riitan-Kuva
riitta@riitan-kuva.net

Kauppatori 1, Varkaus
ma-to 10-21, ti sulj., pe 10-22,
la 11-22, su 11-21

Savontie 32, Kommila

Luvassa on leikkiä ajan kanssa kaivattujen suosikkiohjelmien parissa. Tervetuloa hakemaan perheen yhteisiä
lomamuistoja!
www.vekara-varkaus.ﬁ

28.5.- 20.8.
ILOA NAIVISTIT VARKAUDESSA
2012 - 2022
Yli 60 naivistin juhlanäyttelyn
teemana PUU.
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-15.
www.taidekeskusvainola.ﬁ

Teollisuuden tekijät.
Metsäkansa.
Ivar Ekströmin valokuvia.
Ivar Ekströmin valokuvia teollisuuden
alkutuotannosta ja puunhankinnasta. Varkauden museot. Vapaa pääsy.
Maksuton yleisopastus
17.7.2022 klo 14.00.
www.varkaus.ﬁ/museot

FESTIVAALIT
13. -19.6.
Vekara-Varkaus festivaaliviikko
Lasten iloisen festivaaliviikon AIKAteema vie taiteellisille aikamatkoille.

Koivun Lumo

Elämyksiä luonnosta
- ja Eläimistä
www.koivunlumo.com
p. 040 846 0450

OSTAMME ROMUMETALLIT,
ROMUAUTOT JA TYÖKONEET!
Mm. traktorit ja kaivinkoneet.
Miniminouto tuhat kiloa tai yksi auto.
Teemme myös purkutöitä.
Soita ja kysy tarjous: 040 165 0402
Kuljetus ja Romunkeräys Voutilainen Oy

MUUT TAPAHTUMAT

RISTEILYT

16.6. ja 11.8.
Varkauden Kesäkatuilta
klo 17-20 Sampea ja Samppanjaafestivaalin etkot Kauppakadulla.

14.7., 28.7. ja 11.8.
Maisemaristeily Varkaudesta
Järvisydämeen
Nauti kesäisestä Saimaasta risteilyllä
m/s Katrillilla Varkaudesta Järvisydämeen. Laivan kahviosta löydät
virvokkeita ja pientä purtavaa!
Lisätietoa ja varaukset:
www.bluelakecruises.ﬁ

24.6.
Juhannustanssit
Harjurannalla klo 17-21
Musiikista vastaa Orkesteri Illanvarjo.
Kylätuvan kahvio ja Martin pubi
tarjoilevat helpotusta janoisille ja
pikkupurtavaa kaipaaville. Illan
ohjelmassa myös lasten oma disko.

1.5.-30.7.
Rakkautta ja rauhaa 2022
Moniulotteinen näyttely tuo toivoa,
iloa ja lohtua näinä vaikeina aikoina.
Taideniitty | Facebook
1.6. -31.8.
Kohtaamisia
Taipaleen kanavalla
Kesänäyttely esittelee elämää ja
teollisuutta historiallisessa miljöössä.
Taipaleen kanavamuseo.
Vapaa pääsy.
www.varkaus.ﬁ/museot/
taipaleen-kanavamuseo

Lisää tapahtumia:
www.visitvarkaus.ﬁ/tapahtumat/

13.7., 27.7. ja 10.8.
Kesäillan risteily
Varkauden vesistöillä
Lähde risteilylle nauttimaan kesän
ilta-auringosta ja ihailemaan Varkauden nähtävyyksiä vesiltä käsin.
Laivan ravintola palvelee sinua täysin
a-oikeuksin.
Lisätietoa ja varaukset:
www.bluelakecruises.ﬁ

4. -10.7.
Varkauden KesäKlassinen
Viiden päivän aikana voi kuulla useita
konsertteja ja tunnettuja teoksia
mielenkiintoisissa kohteissa.
www.varkauden-kesaklassinen.ﬁ

2.7.
Kangaslampipäivä ja
Lypsyjakkaranheiton
SM-kilpailut
Varkauden Kangaslammin urheilukentällä kisataan SM-tittelistä.
Lisäksi luvassa aitoa kylätunnelmaa
ja ohjelmaa kaikenikäisille.

22.-23.7.
Sampea ja Samppanjaa
Kaupungin kovimmat kesäfestarit.
Luvassa huippuluokan artisteja.
Mm. Virve Rosti, Klamydia ja
Vesterinen yhtyeineen.
www.sampeajasamppanjaa.ﬁ

15.-16.7.
Finntriathlon Joroinen
Finntriathlon-viikonloppu tarjoaa
täyden kattauksen triathlonin riemua
niin osallistujille kuin penkkiurheilijoillekin.
www.ﬁnntriathlon.ﬁ

2.7.-20.8.
Suomen naivistitaiteen festivaalit,
paljon tapahtumia ja KALAKUKKOkulttuurijuna-ajeluja
www.taidekeskusvainola.ﬁ

22. -31.7.
Joroisten musiikkipäivät
Viiden paikkakunnan alueelle levittyvän festivaalin monipuolinen ohjelma sisältää kamarimusiikin helmiä,
lapsille suunnattuja tapahtumia ja
viihdekonsertteja.
www.joroinenmusicfestival.ﬁ

12.8.
Wanhan Varkauden Taiteiden Yö
Klo 16.00-23.00 Varkauden kulttuuritoimijoiden yhteinen värikäs
ja monipuolinen tapahtumailta
Päiviönsaaressa.
www.facebook.com/
varkaustaiteidenyo

2.6.-17.7.
Leirejä ja puuhaa eläinten
kanssa kaiken ikäisille!
äisille!
www.koivunlumo.com
mo.com

PELASTUSTOIMI

Etelä-Savon Pelastuslaitos
Viranomaispäivystys 24/7
0201 33 44 68
Pieksämäen paloasema
Selkiöntie 4
76100 Pieksämäki
Pieksämäen paloasema 2
Tukikohdantie 1
76150 Pieksämäki

Varkauden paloasema
Taipaleentie 4, 78250 Varkaus
044 7188 206
Päivystävä palomestari
044 7188 213
pelastustoimi.ﬁ/pohjois-savo

WÄINÖLÄN PIHAPIIRIN
TAPAHTUMAT

KOIVUN LUMON
TAPAHTUMAT

Jäppilän paloasema
Jäppilän kirkkotie 9 B
77570 Jäppilä
Virtasalmen paloasema
Virastotie 8
77330 Virtasalmi

Leppävirran
pelastusasema
Koulutie 1, 79100 Leppävirta
017 188 261
www.pspelastuslaitos.ﬁ/
Pohjoissavo-526

www.espl.ﬁ/sisalto/ota-yhteytta/
paloasemittain/pieksamaki

HÄTÄNUMERO 112

VARKAUDEN JÄÄHDYTYSLAITE
Puh. 0500 372 702
MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
ASENNETTUINA MEILTÄ!

Kylmälaitteiden
• MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
info@jaahdytyslaite.ﬁ

www.jaahdytyslaite.ﬁ

ELÄMISEN MUKAVUUTTA

Tervetuloa mukaan
Kangaslammin kylän
tapahtumiin!

AUTONROMUT

Kangaslampipäivät ja
Lypsyjakkaranheiton SM,

METALLIROMUT

OSTETAAN/NOUDETAAN

• Romutustodistus
yms.

lauantaina 2.7.2022

2022

Aidosti pohjoisiin oloihin
suunniteltu ilmalämpöpumppu.
Elämisen mukavuutta
Hinnat alk.
pienemmällä sähkölaskulla. asennettuna

MS-KIERRÄTYS

2150€

Warkauden Kylmä- ja Lämpöasennus Ky

040 3545192

www.kangaslamminkyla.ﬁ

KESÄKUU

UUSI Toshiba Premium

Eeronkatu 3, 78400 Varkaus • puh. 040 518 6552
çÝîäñêáê!©ãéÝåèßëé¤óóóóçèçõğ
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KESÄN PÄÄTAPAHTUMA:
25.5.-14.8.
Elämän juhla,
Jukka Rintalan juhlanäyttely
Muotitaiteilija Jukka Rintala ja visualisti Matti Vaskelainen. Avajaiset
keskiviikkona 25.5. klo 18, klo 19
muotinäytös ja konsertti Around the
world, sopraano Angelika Klas.
www.poleeni.ﬁ
28.5.-31.7.
Taidekatu 2022
Taide levittäytyy kaupungin keskustan liikkeisiin ja tyhjiin liikehuoneistoihin 20 taiteilijan ja taiteilijoiden
yhteenliittymän voimin.
www.taidekatu.ﬁ
Pieksämäen Nukkekoti
– Joonas Auringon huvila
Nikkarityylisen huvilan alakerrassa
sijaitsevat Kuminan Kioski ja teatterisali, yläkerrassa leikkihuone
roolivaatteineen, nukkekotinäyttely, merirosvoprinsessa Persiljan
kammari, Joonas Auringon hytti,
Laivakissa Korianterin vinttikomero
sekä Täti Eulalian kädentaitohuone.
Piha-alueelta löytyy kauppapuoti,
riippusilta, kapulalossi sekä liiken-

nepuisto. Pihalla on mahdollisuus
pelata pelejä jättimäisestä fortunasta
aarrejahtiin. Yksi piharakennuksista
on peuhumökki, jossa voi jättikuutioista rakennella majoja ja muita
rakennelmia. Ateljé-mökissä voi
ohjatuissa tuokioissa luoda taidetta
maalauksesta nikkarointiin. Pihan
nuotiopaikalla voi paistaa vaikka
omat makkarat. Pihapiirissä voi käydä
leikkimässä myös muina aikoina.
Liikennepuisto, ulkorakennukset ja
pihapelit ovat käytössä vain aukioloaikoina
7.6.-13.8. ti-pe 10-16, la 9-14.
www.pieksamaennukkekoti.ﬁ
Pieksämäen Iso-Pappilan
konsertit
8.6.
Seutuopiston jouset
15.6.
Rakkauslauluja kesäiltaan
6.7.
Mieslaulajat keskellä kesää
8.8.
Sylvin päivän konsertti: Iltasoitto
Lisäksi vaihtuvia näyttelyitä
23.6.-14.8. välisenä aikana.
www.pieksamaenisopappila.ﬁ

Porakaivot
edullisesti
vesitakuulla

VARKAUS
PIEKSÄMÄKI
LEPPÄVIRTA
JOROINEN

PALVELUPAIKKA
Pieksämäki - 60 v. juhlakesä
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Kaivonporauspalvelu

Lisää tapahtumia:
www.pieksamaki.ﬁ/tapahtumat-ja-vapaa-aika/
tapahtumat/

Kesäteatterit
9.6.-26.6.
Pappilan pihan kesäteatteri:
Robin Hood
17.6.-6.7.
VR Näytelmäkerho Pieksämäki:
Adalmiinan yhdeksän henkeä
25.6.-10.7.
Halkokummun kesäteatteri:
Tulitikkuja lainaamassa
30.6.-17.7.
Virtasalmen teatteri:
Hulvaton hotelli
Tarkista kesäteattereiden näytösajat :
www.pieksamaki.ﬁ/tapahtumat
23.7.-24.7.
Antiikkia ja löytöjä
(antiikkimessut), Häkkilän Tila.
www.hakkilantila.ﬁ
23.7.
Big Wheels & Savo Vintage
Harrasteajoneuvotapahtuma Big
Wheels täyttää 20 vuotta! BW on
yksi Suomen suurimmista vanhojen
ajoneuvojen kokoontumisajoista.
Koko ajan suosiotaan kasvattava tapahtuma on parhaimmillaan
koonnut Poleenin rantapuistoon
reilut 1.500 harrasteajoneuvoa ja

18.000 hengen yleisön. Tapahtumaviikonlopun kohokohta on kokoontumisajo kaupungin keskustassa
kulttuurikeskus Poleenin puiston
ja Toikanniemen upeissa järvimaisemissa. Tapahtuma-alueella on
edustettuna ajoneuvoharrastuksen
koko kirjo, vaikka pääpaino on yleensä vanhoissa amerikanraudoissa.
Omat alueensa on myös massiivisille
jenkkirekoille sekä nostalgisille lasten
polkuautoille. Suositussa lasten
pahviautoverstaassa valmistuu tapahtuman aikana toinen toistaan
upeampia menopelejä. Lauantain
kokoontumisajo päättyy alueelta klo
17 starttaavaan autoparaatiin.
www.bigwheels.ﬁ
12.-14.8.
VedenjakajaReitistön
maastotriathlon,
Partaharjukeskus,
Pieksämäki,
Uusi liikuntatapahtuma, johon reitistön vaihteleva maasto tuo oman
lisänsä. Sunnuntaina rento joukkuekisa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
www.vedenjakaja.ﬁ/
maastotriathlon/

MATKAILUINFOT
Varkauden Matkailuneuvonta
Hotel Oscar
Kauppatori 4
hotel@hoteloscar.ﬁ
Puh. 017 579 011
www.visitvarkaus.ﬁ

Pieksämäen Matkailuneuvonta
Puh. 044 588 2219
info@pieksamaki.ﬁ
www.visitpieksamaki.ﬁ
(chat-palvelu vastaa
sivuilla kysymyksiin)

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
Keski-Savon Ympäristötoimi
Soittoaika, tied. ja ajanvaraukset
mielellään klo 8.00-9.00 arkisin.
Joroinen, Varkaus
Työkuja 6, Joroinen
0400 279 601
Leppävirta, Varkaus
Ruukintie 5, Leppävirta
017 5541 688
Pieksämäki
Kontiopuisto 36, Pieksämäki
015 225 125

Päivystys:
0600 30 30 90
Eläinlääkäripäivystys toimii
virka-ajan ulkopuolella, ilt. ma-to
klo 16.00-8.00 välisenä aikana
ja viikonloppuisin pe klo 16.00
- ma klo 8.00 välisenä aikana.
Päivystysaikojen ulkopuolella ole
yhteydessä kunnan eläinlääkäriin.
www.keskisavonymparistotoimi.ﬁ/
elainlaakintahuolto

Joroisten Matkailuinfo
Lentoasemantie 130
045 1560 552
www.visitjoroinen.ﬁ

SAVONRADAN MUSEO

AKI HÄNNINEN

M. KORHONEN

NUOHOUSPALVELU

0400 574 196

044 338 0333

kaivonporauspalvelu.m@hotmail.com

JALKOJENHOITAJA (AT)

ULLA NYKÄNEN
Teen koti- ja laitoskäynteinä
terveydenhoidollista, luotettavaa
ja vastuullista jalkojenhoitoa,
myös diabetesjalat.

040 708 7066 tai

ulla.nykanen@hotmail.com
Palvelusetelit
käy myös
maksuvälineenä!

Majoitusta tarjolla upeassa
kartanomiljöössä!
• Kysy myös
juhlatilojamme!

Leppävirran Matkailuinfo
Matkailukeskus Unnukka
Kalmalahdentie 2
044 790 6033
matkailuneuvonta@leppavirta.ﬁ
www.visitleppavirta.ﬁ

• Kysy tarjous
kesän juhlista!

Kysy lisää +358 41 317 4756
www.kartanomajoitus-soﬁa-angelique.com
Pyhityntie 45, Pieksämäki
Liikennepuisto ja
paljon
muuta
kivaa
tekemistä!

Ratakatu 8, Pieksämäki
040 184 5772
Avoinna
7.6.- 7.8.
ti-pe klo 11-17
lauantaisin klo 11-15
sunnuntaisin klo 12-16
8.8.-28.8.
sunnuntaisin klo 12-16

Nuohous ja
ilmastoinnin
puhdistus,
mittaus ja
säätö

www.pieksamaennukkekoti.ﬁ

ïÝòëêîÝàÝêéñïáëğ

TIESITKÖ, ETTÄ PORAKAIVO
PITÄISI PUHDISTAA 5-10
VUODEN VÄLEIN?

Laadukkaat harmonikkaesitykset
erilaisiin tilaisuuksiin
Harmonikansoiton opetus
lapsille ja aikuisille
Nuottien puhtaaksikirjoitus
tietokoneohjelmalla

PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

LAMMINRANTA
• Puhdistukset uudella tekniikalla
• Porakaivopumppujen myynti
Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net

Hyödynnä
kotitalousvähennys!

Myynti 0400 155 511

044 363 6532

óóóèñëçåêèëéÝğ

HERKULLISET JA TÄYTELÄISET

Teemme:

• puhdistukset • tarkastukset • korjaukset

lähialueen myyntipisteistä - ympäri vuoden!

KY

2022

MEILTÄ MYÖS KAIKKI

JÄÄT
EL

• hiekkapuhallukset • vesihiekkapuhallukset
• maalaukset

Ö

HEINÄKUU

30.5.-28.8. klo 9.00-19.00
Palvelutiski palvelee kesäaikana
pe klo 10.00-17.30 ja
la klo 10-14.00

ONKO SÄILIÖSI HUOLLON TARPEESSA?

KYYTSELÄN JÄÄTELÖT

Löydät meidät Facebookista.
Tarkista ajankohtaiset tapahtumat,
S EL Ä N
YT
aukiolot ja myyntipisteet sieltä.
Avoinna heinäkuussa
sunnuntaisin klo 12-16.
Läänänmäentie 145
77320 Hurskaala
050 3222 550
Hyvää jäätelökesää! Kyytselän Jäätelön väki

Tmi Visa Wirén
0400-847129

Taimipäivä to 26.5 klo 10-14,
Taimisto Huutokosken
taimet pihasta -10%,
Harri`s Food Factoryn ruokavaunu, kesäkukkia ja kirppis

Puh.

015 424 520,
0400 655 649
TEOLLISUUSTIE 3, 76100 PIEKSÄMÄKI
KI

Varkaudentie 980, 77430 Siikamäki
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Kauppakatu 46, VARKAUS
ma-pe 10-18, la 9-14

Keski-Savon

Savon suurin armeijatavaran erikoisliike
MO5RES-hyväksytyt

Vaellus- ja
eräasut
koko
perheelle

MAASTOASUT
reserviläisille
Myymälässä tai verkkokaupassa:
www.erareppu.ﬁ
Seuraa meitä: Facebook.com/erareppu

Kesäteattereita

PERÄMOOTTOREIDEN
KESÄHUOLLOT
• Merkkihuollot • Alkuperäiset varaosat

JUSSI IHALAINEN
SERVICE
Ratakatu 9, 78850 Varkaus • 0400 883 400
Rakennus- ja Saneeraustyöt, Kesämökkiremontit
SHUWWL#NLLQWHLVWRSDOYHOXMDOPDULƓ

puh. 040 779 9754

Isännöinti, Konsultointi, Kokousavustus
PHUMD#NLLQWHLVWRSDOYHOXMDOPDULƓ

puh. 045 174 8378

Kiinteistöpalvelu

Jalmari Oy

ZZZNLLQWHLVWRSDOYHOXMDOPDULƓ
MAALAUS,
KORISTEMAALAUS &
PINTAREMONTOINTI
@
M
U
A
L
A
R
I
T

Pyydä meidät ilmaiselle
arviokäynnille!
045-213 6777
WDWX#PXDODULWȴ
Varkaus | Joroinen | Juva
Rantasalmi | Pieksämäki | Leppävirta

HALKOKUMMUN KESÄTEATTERI:
TULITIKKUJA LAINAAMASSA
Kumputalo, Halkokummuntie 24,
Halkokumpu, Pieksämäki
La 25.6. klo 13 ja 18
Ti 28.6.
klo 18
To 30.6.
klo 18
Pe
1.7.
klo 18
Su 3.7. klo 13 ja 18
Ti
5.7.
klo 18
To
7.7.
klo 18
Pe
8.7.
klo 18
Su 10.7.
klo 18
Puh. 040 513 3483/Ossi Häkkinen
teatteri.halkokumpu@gmail.com
www.halkokummunteatteri.ﬁ
VR NÄYTELMÄKERHO:
ADALMIINAN 9 HENKEÄ
Porsaskosken Kylätalo
Haukivuorentie 192
77220 Neuvola
Pe 17.6. klo 18.00
Su 19.6. klo 18.00
Ma 20.6. klo 18.00
Ke 22.6. klo 18.00
Su 26.6. klo 18.00
Ma 27.6. klo 18.00
Ke 29.6. klo 18.00
Su 3.7. klo 18.00
Ma 4.7. klo 18.00
Ke 6.7. klo 18.00
Tied. 040 5097242
MÄNTYHARJUN KESÄTEATTERI:
TURVETTA JA TIMANTTEJA
Mäntyharjun Pappilanparvella
Esitykset 2.-16.7.
Arkisin
klo 19
Viikonloppuisin klo 14
Yönäytös 13.8. klo 22
Ryhmävaraukset: 040 777 9868
www.mantyharjunkesateatteri.ﬁ
LÄNSMÄKISET/VÄSTKULLARNA:
KAAKANA Muuta en asiasta tiijä
& Jag vet inget annat
Pe 1.7. klo 19 ”Sampan iltamat”
Sampan vintti/Hirvensalmi
Su 3.7. klo 13 Häkkilän tila
To 7.7. klo 18 Hankasalmi
Museokylä
Pe 8.7. klo 18 Pieksämäen
Iso-Pappilan piha
La 9. 7. klo 13 Pieksämäen
Iso-Pappilan piha
Su 10.7. klo 13 ja klo 18
Pieksämäen Iso-Pappilan piha
La 16.7. klo 13
Virtasalmen Ojintalo
Su 17.7. klo 13 Jäppilän
ulkoteatteri/monitoimitalo
Varaukset ja ennakkomyynti
040 749 5550 tai
terho.hakkinen@venetmaki.ﬁ
www.lansmakiset.ﬁ

Keski-Savon
PALVELUPAIKKA
netissä,
skannaa
oheinen
QR-koodi!

PARTAHARJUN KESÄTEATTERI:
RAKASTETTU JOHANSSON
Partaharjukeskuksen
Suuri iltanuotiopaikka,
Partaharjuntie 361,
76280 Partaharju
Ensi-ilta To 4.8. klo 18
Seuraavat näytökset:
Pe 5.8. klo 18
Su 7.8. klo 14
Ke 10.8. klo 18
To 11.8. klo 18
Pe 12.8. klo 18
Su 14.8. klo 18
Tiedustelut:
Henna 050 5444 762,
horanen10@gmail.com
www.partaharjunkesateatteri.ﬁ
VIRTASALMEN KESÄTEATTERI:
HULVATON HOTELLI
Hällinmäen nuorisoseurantalo,
Juvantie 607
Ensi-ilta: to 30.6. klo 18.
Ti
5.7.
klo 18.
To
7.7.
klo 18.
Su 10.7.
klo 14 ja 18
Ti 12.7.
klo 18.
To 14.7.
klo 18.
Pe 15.7.
klo 21 Yönäytös!
Su 17.7.
klo 14 ja 18
Varaukset:
0400 790 921,
045 277 9119,
050 345 4494
JOROISTEN KESÄTEATTERI:
PERUTAANKO HÄÄT
Torstilan navetan yliset
Torstilantie 197, Joroinen
To 21.7.
klo 18 ensi-ilta
Su 24.7.
klo 14 ja 18
To 28.7.
klo 18
La 30.7.
klo 14
Su 31.7.
klo 14 ja 18
Ti
2.8.
klo 18
Lipunmyynti/tiedustelut:
044 713 1111

RAKSAMI

Kuvaa
kukkapihaasi,
voita kirjapalkinto!
Sinun Savon perinteinen
kesäkilpailu alkaa!

N

appaa kuva kukkapihastasi
ja lähetä se meille.

Liitä mukaan myös lyhyt kuvateksti.
Julkaisemme lukijoiden lähettämiä
kuvia Sinun Savon sivuilla pitkin kesää
ja syksyllä arvomme kaikkien kuvan
lähettäneiden kesken puutarha-aiheisia
kirjapalkintoja.
Lähetä kuva (max. 3 kappaletta),
kuvateksti ja yhteystietosi
sähköpostilla osoitteeseen:
ÑĕıøĕŜťĺȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

TILITOIMISTO

Sami Kärkkäinen

ARAL

050 5620 117

Arja Utriainen

arja.utriainen@tiliaral.fi

050 376 7800

samipetteri.karkkainen@gmail.com

www.raksami.ﬁ

Hiekat, murskeet, sepelit,
mullat ja konetyöt
p. 0400 178 079/0400 654 298
PDDQUDNHQQXVYLOMDNDLQHQÀ
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PALVELUPAIKKA
Leppävirta - kesän tapahtumia
Muumijääluola.
Sport & Spa Hotel Vesileppis
Avoinna 28.8. saakka.

19.6. Hauskat miehet Jukka
Laaksonen ja Mikael Konttinen
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

1.-30.6. Veden Wäkeä - Riitta
Heiskasen valokuvanäyttely.
Kirjaston näyttelytilassa.
Näyttely XI: Eija Lundbergin
näyttely. Alapihan Kartano.

20.6. Nuorisopalveluiden kesäleiri
Päiväleiri Oravikosken koululla.

1.6. Iltamat Paukarlahdella:
Teatteria, “Siskonmakkarat” ja
haitarimusiikkia. Paukarlahden
nuorisoseurantalo klo 18

22.6. Nuorisopalveluiden kesäleiri
Päiväleiri Konnuslahden koululla.

21.6. Nuorisopalveluiden kesäleiri
Päiväleiri Sorsakosken koululla.

24.-25.6. Konnuksen juhannus
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

4.6. Leppävirta-päivä
6.-10.6. Nuorisopalveluiden
kesäleirit
8.6.
Tulenliekin tanssit erityisryhmille. Kehitysvammaisten tanssit.
Tulenliekki.
9.6. Steve’n’Seagulls
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
10.6.-10.8.
Leppävirran kotiseutumuseo
Avoinna päivittäin klo 12-16.
Juhannuksena suljettu.
Kuusi vuosikymmentä Soisalon
Seudun silmin –näyttely.
10.-12.6.
Soisalo Open Beach Volley
Timolan uimarannalla
13.-17.6. Nuorisopalveluiden kesäleirit. Päiväleirit Vokkolan alueella
ma-pe klo 10-14.

27.6.-29.7. KesäLeppis
Leppäkertun koululla ma-pe
1.-30.7. NäyttelyXII:
Kuutti Lavosen ja Pentti Hakalan
näyttely. Alapihan Kartano.
4.-29.7. Annikainen puikoissa,
Linssi kamerassa -valokuvaja neulenäyttely
Kirjaston näyttelytilassa.
5.7. Eino Leinon eksät enemmän ja vähemmän
muusina.
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
6.7. Kesäpojat
Stand Up –komiikkaa
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
7.7. Lähiruokaa ja
palveluja Leppävirralta
Leppävirran tori
Konnusklubi, Tero Vaara
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

8.-10.7. Avoin Any Four
Curlers Tournament:
kesäkisa kaikille
Sport & Spa Hotel Vesileppis
10.7. Lastentapahtuma,
kaikkea kivaa kesäpäivään
kaikenikäisille
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
13.7. Ulla Tapaninen,
komedia Lava-ammuntaa VI
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
15.7. Jooga ja brunssi,
Tanja Lajunen
Konnus Jazz, Minna Lasanen
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
16.7.Torikirppis
Sorsakoski.

VARKAUS
PIEKSÄMÄKI
LEPPÄVIRTA
JOROINEN

Virran Fysio
045 350 6844

Katso kaikki tapahtumat:
www.leppavirta.ﬁ/tapahtumat

Kaunismaan tila
Tilapuoti avoinna
sopimuksen mukaan.
Monipuolinen
valikoima
lammastuotteita
makkarasta
lankoihin.
Kysy myös teemavierailuja ryhmille.

Lasten laulukurssin
päätöskonsertti
Alapihan Kartano
29.7. Leevi & the Leavings
tribuuttibändi
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

Varkaudentie 274
Sorsakoski

31.7. Lied-konsertti
Schein und Sein
Alapihan Kartano.
1.-30.8. Näyttely XIII: Iida ja
Pauno Pohjolaisen näyttely
Alapihan Kartano.

040 595 5807

MONIPUOLISIA
RAKENTAMIS- JA METSÄPALVELUITA
mm. uudisrakentaminen ja remontointi,
pihapuiden kaadot ja kantojyrsinnät
sekä traktoriurakointi

6.8. Valoa ja virtaa
Matkailukeskus Unnukka.
Milana ja Lailan Laulut
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

20.7. Konnusmarkkinat
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
24.7. Yötön Yö –komedia
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

13.8. Konnus Jazz,
Marian Petrescu trio
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

Joroisten Musiikkipäivien
ohjelmaa Leppävirralla
25.7. Shakespearen naiset
sanoin ja sävelin
Elina Mustonen, virginaali
Villa Walle

• fysioterapia
• hieronta

Petri Rissanen
Vokkolantie 1 A

8.-31.8. Starttipajan
nuorten taidenäyttely
Kirjaston näyttelytilassa.

Joroisten Musiikkipäivien
ohjelmaa Leppävirralla
24.7. Yksin ja yhdessä
Réka Szilvay viuluoppilaineen
Leppävirran kirkko
Lasten laulukurssi
Alapihan Kartano
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Huom! Kotitalousvähennys

Savon Moniosaajat Oy
044 207 4521

ģÑııøȗŜÑžĺıİĺıĕĺŜÑÑģÑťǍƧ

Soisalon Tilausajo Oy

19.8. Elokuun Pimeät
Yöt, metallia ja rokkia
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
20.8. Teatteria: Terapian
tarpeessa, Miia Nuutila ja
Pauliina Hukkanen
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari
26.-27.8.
Venetsialaiset ja kauden
päättäjäiset
Konnustupa - Kolmen Kanavan Kievari

040 731 2679
ila
sit • T
B us

/invataksit • Pikkutaksit

soisalon.tilausajo@pp.inet.ﬁ

Pata-Met Team Oy
Kiukaita mittatilaustyönä

Joroinen - kesän tapahtumia
12.6.2022 saakka
Vuoden Luontokuvat 2021
-näyttely kirjastolla
Vuoden Luontokuvat -näyttely (Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry.)
koostuu kaikista Vuoden Luontokuva
2021 -kilpailussa palkituista kuvista.
Näyttely on esillä kirjastossa 31.3.12.6.2022 kirjaston aukioloaikaan
(omatoimi ma-su klo 7–22 ja asiakaspalveluaika ma klo 9–17.45 ja ti-pe
klo 9–16), tervetuloa tutustumaan!
Joroisten kunnan sivistystoimi ja
Joroisten Kameraseura
eura ry.

Iltatorit ja järjestäjät,
toriaika klo 17.00-20.00
to 9.6. Joroisten Eläkkeensaajat ry
to 16.6. Varkauden seudun
Kennelyhdistys ry
ke 22.6. Kolman kyläyhdistys ry
to 30.6. Joroisten seurakunnan
evankelioimistyö
to 7.7. Karhulahden kotiseutumuseo
(Golftie 14 A), Joroisten kesäteatteri,
Visit Joroinen ja Joroisten kunta
to 14.7. Eläkeliiton Joroisten
yhdistys ry
to 21.7. Joroisten veneranta
(Lentokentäntie 107),
Pro Joroisselkä ry
to 28.7. Joroisten Musiikkiyhdistys ry

SFC-Jokiranta
Viiht
VViihtyisä
ht i ä asuntovaunu/-auto
t
alue Joroisissa
kauniilla paikalla järvimäisen joen rannalla.
Tervetuloa!
SF-Caravan Keski-Savo ry
Tuohilahdentie 104, Joroinen • 050 376 7171
www.sfcjokiranta.net • sfcjokiranta@gmail.com

Lisää tapahtumia:
www.visitjoroinen.ﬁ

to 4.8. Joroisten Keskusta
to 11.8. Joroisten Palomiehet ry
to 18.8. Joroisten Demarit ry
to 1.9. Joroisten seurakunta
15.-16.7.2022
Finntriathlon Joroinen
Finntriathlon tarjoaa täyden kattauksen triathlonin riemua veloituksettomasta lasten triathlonista
aina huippukovaan puolimatkan
SM-lähtöön asti. Kuntoilijat pääsevät kokeilemaan rajojaan joko
pikamatkalla tai puolimatkan ikäluokkasarjoissa.
http://ﬁnntriathlon.ﬁ/joroinen/

, mut
”Pien on kiuasly”
kova on löy
Paimentie 13, 79700 Heinävesi

22.- 31.7.2022
Joroisten Musiikkipäivät
Joroisten Musiikkipäivillä on laaja
ja monipuolinen ohjelma; herkkiä
kartanokonsertteja, vaikuttavia
kirkkokonsertteja ja uniikeissa ympäristöissä tapahtuvia konsertteja.
Ohjelmiston ydin syntyy alueen ja
kuntien historiaan pohjautuvasta
monikulttuurisuudesta ja -kielisyydestä sekä runouden ja musiikin
suhteesta.
www.joroinenmusicfestival.ﬁ

P. 040 910 6655

kiuas@patamet.ﬁ
www.patamet.ﬁ

Leppävirran keskellä
huippupaikalla!
Kylän parhaat
pizzat ja kebabit
löydät Armadosta.

NAUTI JA IHASTU!

Noudamme kaikki auto- ja metalliromut.
Romutustodistukset ja autojen poistot rekisteristä.
V
Vaihtolavapalvelu.
:n hyväksymä vastaanottopiste

ROMUVÄLITYS TUOVINEN OY
Martti 0400 653 536 • Mika 040 7077 326

Avoinna: ma-to 10
10.30-20,
30-20 pe 10
10.30-21,
30-21 la 11-21
11-21, su 12-20
Leppävirrantie 13, Leppävirta

romuvalitys.tuovinen.oy@pp.inet.ﬁ

Hyvää kesää!

017 441 7787

SINUN SAVO
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AREENA
Pelataan nurmella!

WJK

–

Varkaus

Elo

Kuopio

TO 26.5. klo 16 (Huom. aika!)
HUOM!
Vapaa pääsy!

Pelissä mukana:
HERTTU

©Warner Bros. Pictures

Elvis
Warner Bros. Pictures tuo
valkokankaille visionäärisen Oscar-ehdokkaan
ja elokuvantekijän Baz
Luhrmannin draamaelokuvan “Elvis”, jonka pääosissa nähdään Austin
Butler sekä Oscar-palkittu
Tom Hanks.
Elokuva seuraa Elvis Presleyn (Butler) elämää ja musiikkia hänen ja arvoituksellisen managerinsa eversti
Tom Parkerin (Hanks) välisen erikoisen suhteen kautta.
Tarina paneutuu Presleyn
ja Parkerin yli 20-vuotiseen monimutkaiseen dynamiikkaan Presleyn noususta
kuuluisuuteen ja ennennäkemättömään tähteyteen
Amerikan kulttuurimaiseman murroksen keskellä.
Keskeinen hahmo tarinassa on Priscilla Presley
(Olivia DeJonge), joka oli
yksi Elviksen elämän mer-

kittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.
Hanksin ja Butlerin lisäksi
elokuvassa nähdään palkittu teatterinäyttelijä Helen
Thomson (Top of the Lake:
China Girl, Rake) Elviksen
äitinä Gladysinä, Richard
Roxburgh (Moulin Rouge!,
Breath, Hacksaw Ridge) Elviksen isänä Vernonina ja
DeJonge (The Visit, Stray
Dolls) Priscillana. Luke Bracey (Hacksaw Ridge, Point
Break) näyttelee Jerry Schillingiä, Natasha Bassett (Hail,
Caesar!) Dixie Lockea, David
Wenham (Taru sormusten
herrasta -trilogia, Lion, 300)
Hank Snowta, Kelvin Harrison Jr. (The Trial of the Chicago 7, The High Note) B.B.
Kingiä, Xavier Samuel (Adore, Love & Friendship, Twilight: Epäilys) Scotty Moorea
sekä Kodi Smit-McPhee
(“The Power of the Dog”)
Jimmie Rodgers Snowta.

Hyvää
kesää!

SAVO
Sinun

Skannaa QR-koodi
ja lue maksuton
näköislehti.

Sinun Savon kesälehti luettavissa
ĺŜĺĕťťøøŜŜÑŜĕıūıŜÑžĺǍƧĦĺĦĺĦøŜßıÑģÑıǍ
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Johan On Tapahtumia
Stora Enson
Varkauden Eläkeläiset ry
RUSKAMATKA RUKALLE
20.9.-26.9.2022. Tervetuloa
myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt mukaan
ruskamatkalle Rukalle rentoutumaan ja patikoimaan
Rukan ympäristöön. Rukan
monipuolisista vaellusreiteistä ja -poluista löytyy Karhunkierroksen lisäksi monia
muita upeita reittejä, joihin
lähdemme ryhmänä tutustumaan. Matkaan sisältyy
myös päivän retki Oulangan
kansallispuistoon. Majoitus
on puolihoidolla Scandic
Rukahovin 2-hengen superior huoneissa. Matkan
vastuullinen järjestäjä on
Linja-autoliike E. Ahonen.
Sitovat ilmoittautumiset
30.6.2022 mennessä ja lisätiedot osoiteessa: Hilkka
Koponen puh 0400 882 176
tai S-posti koponhil@gmail.
com lisätietoa https://storaenso-varkauden-elakelaiset.
webnode.fi/
Varkauden Sydänyhdistys
Joroisten Sydänkerhossa
ma 30.5. klo 11-13 Oma
Säästöpankin kokoustilassa
Joroisissa ravitsemusterapeutti Mari Härkönen Savon
Sydänpiiristä tarjoaa terveellistä välipalaa ja suorittaa
sydämen rytmimittauksia.
Lisäksi terveysmittaaja Tarja
Lankinen suorittaa pientä
korvausta vastaan verenpaineen, verensokerin, hemoglobiinin ja kolesterolin
(myös erittelyt LDL,HDL,
triglyseridi) mittauksia, käteismaksu.
Varkauden Latu ry
Jos sinulla on tarpeeton
talviuintipaikan avain, voit
palauttaa sen Tyyskän uimakopin ulkoseinän postilaatikkoon kirjekuoressa
nimelläsi, osoitteellasi ja
pankin tilinumerollasi varustettuina. Alle 5 v. van-

hasta avaimesta maksetaan
takaisin panttimaksu. Kiitos!

tautua mukaan Aalin Erkille
(puh. 0505749338).

Stora Enson
Varkauden Eläkeläiset ry
Laivaristeily SavonlinnaVarkaus 6.6.2022. Tervetuloa
kesäretkelle Savonlinnaan
ja risteilylle Savonlinnasta
Varkauteen. Varkaudesta,
Navitaksesta lähdemme Savonlinnaan linja-autolla klo
8:30 ja tutustumme päivällä
Savonlinnaan. Savonlinnasta
lähdemme Varkauteen m/s
Elviiralla klo 14:00. Laivalla
on mahdollisuus ruokailla.
Osallistujamäärä on rajoitettu ja mukaan otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 25.5.2022 mennessä ja lisätiedot osoiteessa:
Hilkka Koponen puh 0400
882 176 tai S-posti koponhil@gmail.com lisätietoa
https://stora-enso-varkauden-elakelaiset.webnode.fi/

Varkauden Eläkeläiset ry
Hei kaikki Varkauden eläkeläiset! Osallistumme ”Kulje
kanssain” laivaristeilylle 13.14.9.2022 Helsinki-TallinnaHelsinki. 13.9 lähdemme
matkaan hyvissä ajoin ja
vierailemme enne satamaan
menoa Matti Semin luona
eduskunnassa. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen
voidaksesi osallistu risteilylle. Paikkoja on vielä vapaana. Jos sinua kiinnostaa,
voit soittaa minulle. Kerron
vapaana olevista hyteistä ja
niiden hinnoista ja muutakin informaatiota matkasta.
0505749338. Terv Erkki Aali
Matkavastaava

Varkauden Eläkeläiset ry
1.6. alkaen pelataan petanqpeliä Keskuskentän jääkiekkokaukalossa keskiviikkoisin klo 9.00. 2.6. torstaina
teemme retken Ruokojärven
lintutornille. Kokoonnutaan
klo 11.00 lintutornin parkkipaikalla. Ilmoita Pekkosen
Ritvalle (puh. 0465686035),
jos tarvitset kyydin. 7.6.
Tiistaina Leppävirran Eläkeläisten juhlaan Soinilansalmen Salmitalolla osallistujat,
bussi lähtee Torpan edestä
klo 9.30. Matkan hinta on
20 €. Se sisältää matkan ja
keittolounaan. Jos sinulla
on jotain pientä arpajaispalkinnoksi, ota mukaan.
Pidämme matkalla pienet
arpajaiset. 8.6. Torstaina
Järvisydämen laivaretkelle
vielä kaksi paikkaa vapaana. 15.6. Keskiviikkona on
Kiuruveden Eläkeläiset ry:n
60-vuotisjuhla. Kiuruveden
retken aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin. Voit ilmoit-

Pohjois-Savon syöpäyhdistys Varkauden
paikallisosasto
Lähtö Por voo-Helsinki
26.5.matkalle klo 10.00
Matkakeskus Varkaus, Ota
hedelmiä tai jotain muuta
ravitsevaa mukaan yhteinen
illallinen on vasta klo 18.00
ja 27.5. aamupalan jälkeen
saamme ruuan vasta klo
14.00 Suomenlinnasta lähtevän paluulautan ja Mäntsälän ajomatkan jälkeen,
ruokailemme Mäntsälässä.
Jos kysyttävää soita Helmi
0400937705.
Varkauden Invalidit ry
Boccia 12.5 alkaen torstaisin klo 14-15:30 Repokankaan koulun kentällä,
lajeina myös voimakiekkoa
ja mölkkyä.Torstai urheiluvuoro viimeisen kerran
19.5., syksyn jatko ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli
jäsen ei halua syntymäpäiväänsä julkaistavan itlehdessä, on jäsenen ilmoitettava tästä toimistolle.
Toimisto avoinna ma-ke klo
9-13, to-pe vain puh puh
040 760 8213.

LepU
Onkiviikko: Keskiviikko 25.5.
klo 10.00 Pankalampi. Torstai
26.5. Helaonginnat Laakunlampi klo 16,30. Lauantai 28.5.
Savon mestaruusonki Kalmalahti klo 11.00. Kisan jälkeen
päättäjäiset ja palkintojen
jako urheilukentällä. Avoimet
TUL:n Järvi-Suomen mestaruuskilpailut vauhditon moukarinheitto torstaina 26.5.
Alapihan kenttä klo 12.00. Helamaastot torstaina 26.5. klo
15.00: Lähtöpaikka Alapihan
kenttä. Kaikille sarjoja, Lapsille matkoja 100 m ylöspäin.
Liitosaappaanheiton MM kilpailut Leppävirralla perjantai
27.5. klo 10.00 erityisryhmät
ja vammaissarjat. Lauantaina
28.5. klo 12.00 Normisaapas.
Klo 16.00 päättäjäiset ja 2021
palkintojen jako. Sunnuntai
29.5. klo 11.00 Liitosaapas
MM. Ilmoittautuminen paikanpäällä tai 040 5287131.
Viikkokilpailut maanantaisin
normaalisti
Varkauden
Eläkkeensaajat ry.
Ruskamatkalle lähtijät kokoonnumme Demarikulmalla Kauppakatu 32. ti
31.5.klo 10.00 Toivottavasti
jokainen lähtijä pääsee mukaan. Sisävesiristeily Savonlinnaan 8. päivä kesäkuuta
Elviira laivalla, siihen lähtöön on vielä muutama paikka vapaana, varaa paikka
Irmalta. Molempien päivien
7 ja 8, lähdöt lähtee Navitaksen laiturista klo 8.00.
Terveisin Heikki. Soittele
jos kysyttävää puh. 0400301619 nähdään.
Jos sinulla on
alkoholiongelma,
voimme auttaa.
Varkauden AA-ryhmän
auttava puhelin
040 373 8362
www.aa.fi

Seurakunnissa tapahtuu
River Varkaus Church
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10. Ps. 16:11
Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on
iloa sinun kasvojesi edessä,
ihanuutta sinun oikeassa
kädessäsi iankaikkisesti.
Hotel Oscar Kauppatori 4.
2. krs, Oscar 3. Iltakokous
englanniksi klo 18 riverchurch.fi ja Facebook ja
YouTube ja TV7PLUS.
Home group, Kotiryhmä
kokoontuu Nakskovinkatu
5 B. Pastori Sanna-Reetta
Lehto on mukana Helatorstaina 26.5. klo 17:30-19:30.
Tule kuulemaan voideltua
ja raikasta sanaa Pyhän
Hengen läsnäoloon. 1. Joh.
2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
Tervetuloa!
Varkauden
Helluntaiseurakunta
Ke 25.5. klo 18 Rukousilta.
To 26.5. klo 9-11 Toimistoaika, pastori tavattavissa
(käynti takaovesta) klo 11
Gospel Riders-Motoristikirkko Motoristipastori
Pee Tee Juntumaa, Eija
Jääskeläinen, Motoristeja,

puheenvuoroja. Nokipannukahvit.
Pe 27.5. klo 11 Lähimmäisen
ruokailu. Kevään viimeinen
Lähimmäisen ruokailu; jäädään kesäkesätauolle. klo 18
Sana ja rukous Keijo Lundberg (käynti takaovesta). Su
29.5. klo 11 Jumalanpalvelus
Laulaja-evankelista Mirjami
Puska, Antti Lempiäinen.
Ti 31.5. klo 15 Raamattupiiri (käynti takaovesta)
Kevään viimeinen Raamattupiiri; jäädään kesätauolle
1.6.- 31.8.22. Ke 1.6. klo 18
Rukousilta. Tervetuloa tilaisuuksiin rukoushuoneelle!
Varkauden
Vapaaseurakunta
www.varkaudenvapaaseurakunta.fi
To 26.5. klo 18 Rukousilta,
Aarne Bollström. Su 29.5.
klo 12 Jumalanpalvelus,
Kent Nyman ja Tenho Nyman sekä Aarne Bollström.
ViaDia-tori avoinna ma-pe
klo 10-16 Kauppakatu 25.
Varkauden
Adventtiseurakunta
Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 11-15. Kirppu-

tori maanantaisin klo 17.
Leipähartaus ja leivänjako.
La 28.5. klo 10 Jumalanpalvelus.
Varkauden
ev.lut.seurakunta
Pääkirkko:
To 26.5. klo 10 Messu, uusien työntekijöiden tehtäviin
siunaaminen. Tervetuloa
seurakunnan entiset työntekijät! La 28.5. klo 15 Rauhan
tanssien iltapäivä, mukana
tanssipedagogi Tiina Saraaho. Su 29.5. klo 10 Messu
ja vapaaehtoisten kiitosjuhla. Su 29.5. klo 12.30 Iloa
kesään! Stand up koomikko
Mikko Vaismaa, kesto 40
min. Vapaa pääsy.
Kangaslammin kirkko:
Su 29.5. klo 12 Sanajumalanpalvelus.
Kuoppakankaan
srk-keskus:
Pe 27.5. klo 18 ”Hetki” -konsertti, Duo Kosunen & Kinnunen.
Warkaus Majakka
To 2.6. klo 18-20 Rukouskoulutus Kuoppakankaan
srk-keskuksessa. Iltatee klo
17.30. Miten voi löytää sy-

vemmän ja sytyttävämmän
rukouselämän? Toiminnanjohtaja ja yhteisöjen
uudistaja Timo Pöyhönen
Hengen uudistus kirkossamme ry:stä. Warkausmajakka.fi
Radio Patmos
To 25.5. klo 8.05 Paavalin synodin kirkkopäivät.
Timo Keskitalo. Ohjelmia
kirkkopäiviltä koko päivän. Pe 27.5. klo 13.30
Heprealaiskirje. Kilvoittelu.
Timo Keskitalo. Pe 27.5.
klo 14.30 Ihmeellinen Raamattu. Jumala kutsuu Mooseksen. Jouko Koistinen.
La 28.5. klo 14 Taivaan ja
maan väliltä. Ma 30.5. klo
8.45 Israel –uutisviikko.
Rony Smolar. Ma-pe klo
12-13 Suomi rukoilee. Mape klo 15-17 Patmoksen
iltapäivälive. Kuuntele ja
ylläty: patmos.fi tai 94,4 tai
102,60 MHz.
Saimaan ort seurakunta
Varkaus: To 26.5. klo 9
Liturgia ja vedenpyhitys.
Kirkon praasniekka. Ke
1.6. klo 13 Akatistos Jumalanäidille. Ortsaimaa.net.
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Johan On Markkinat

Klikkaile
ilmoituksia
näköislehdessä
ŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

• Varkaus • Pieksämäki • Leppävirta • Joroinen
markkinointi@sinunsavo.ﬁ • 017 3669 306

VALOKUVAT, TOIMISTOTARVIKKEET
MIKSI TILAISIT NETISTÄ?
HAE SUORAAN MEILTÄ!
Laser- ja mustekasetit
kaikkiin tulostimiin.
Brother, Canon, Epson,
HP, Lexmark, Samsung

ioloajat:
Uudet auk -17
TI-PE 11 4
1
LA 11ljettu)

AMMATTITAIDOLLA:

2PASSIKUVAT
myös sähköinen

2STUDIOKUVAUKSET

(MA su

Hää-, lapsi-, rippi-,
Yo-ja perhekuvaukset

Lelupuoti Nallukka
etsii edelleen
uutta innovatiivista
kauppiasta!

2DIGIKUVAT
2KUVAN KORJAILUT
2HAUTAJAISKUVAUKSET

Varkauden Kuva-Studio

Kauppakatu 17, Varkaus • P. 0500 847 316

SIIVOUSPALVELUJA

Siivouspalvelu

PIRK

39

N PUHDISTUS OY

- Kotisiivoukset

(myös arvonlisäverottomat terveydellisistä syistä)

- Yrityssiivoukset
- Rakennus- ja remonttisiivoukset
- Kaikki siivoukset, otsonoinnit yms...

Ota yhteyttä ja sovi ilmainen siivouskartoitus!

0400 673 002

www.pirkonpuhdistus.ﬁ

KAIVINKONEURAKOINTIA
LVI-TYÖT JA REMONTIT

Kaivinkoneurakointi Koponen Seppo
• pihatyöt • salaojitukset
• kaivutyöt • trukkipiikkityöt
Ahvenistontie 7, VARKAUS

040 529 2057

TEPAN PUTKI JA SANEERAUSS
• LVI-työt • Remontit • Saneeraukset

045 268 5865
tepanpjs@gmail.com

KOTI- JA HOIVAPALVELUJA

APUA ARJEN
ASKAREISIIN
• Hoiva- ja huolenpito
• Kotisairaanhoito
• Aktiivinen arki • Tukipalvelut
• Siivouspalvelut • Astianvuokraus

KOTIPALVELU VERENPISARA
Puh. 050 581 2031 Kotitalousvähennys -60%
www.kotipalveluverenpisara.ﬁ
SIIVOUSPALVELUJA

LUOTETTAVAA
UOTETTAVAA SIIVOUSAPUA
SIIVOUSA
APU
PAIKALLISESTA YRITYKSESTÄ
KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE.

OTA YHTEYTTÄ
Keskuskatu 16B,Pieksämäki

ZZZOHOXSXRWLQDOOXNNDÀ

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUJA

Keväthuollot on
syytä varata nyt!
Perämoottorit
P
ä
tt it

P
Perämoottorit
ä
tt it
Mönkijät
Huollamme myös Pihanhoitomuita merkkejä
koneet
KULKUPELIT KUNTOON KESÄKSI!

Mönkijät

Perämoottorit
Perä
P
Per
erämo
ämoott
ottoriit

MYÖS PIHA-APURIT KUNTOON
ruohonleikkurit, trimmerit yms. pienkoneet
Huollot ja varaosat moneen merkkiin!

Kymppikone O
Oy

Seuraa
meitä myös
facebookissa

LLeijukuja
Leij
Le
eijuk
ijjuk
ukuj
kujaa 5,
5, 778210
8210
821
82
210
10 V
Varkaus.
arkkaus.
arka
k s.. P
P.. 0040
4 6654
40
544 33876
876 A
87
876
Av. ark. 7.30-16.00

PUHALLUSVILLAERISTYSTÄ
Onko ullakollasi kaikki
varmasti kunnossa?
Tilaa nyt
yläpohjan
kuntotarkastus
veloituksetta!

it
V inntto o n

#

ku

Minna Asikainen p. 040-512 7310

MYYDÄÄN

MYYDÄÄN

Suvi 4750 SR Duo moottori Mercury 40. Lowrance
kartta/kaiku sekä Aku 600
traileri. Laitteiden käyttötunnit 125 h. Paketin hinta
12.000€. Soita puh. 0400
678 222. Vene Kuvansissa
nähtävänä. Kunto on uuden
veroinen. Muita varusteita
tarpeen mukaan.

Siisti parvekkeellinen KTkaksio 57 m 2 , huoneisto
läpi talon, pieni yhtiövastike,
palvelut lähellä. Myydään
edullisesti tarjousten perusteella. Puh. 0400 372 641.

Jätä rivi-ilmoitus
ıøťĕŜŜßŜĕıūıŜÑžĺǍƧ
KORJAUS- JA
HUOLTOPALVELUJA
Kiinteistöjen
Korjaus- ja
Huoltopalvelu
Tmi Hannu Jaatinen
Korjaustyöt
Remonttipalvelut
Laatoitustyöt
Kosteusvaurioiden
korjaukset
LVI-työt
hannu.jaati@gmail.com

Puh. 0500 601 610

OSTETAAN
OSTETAAN ASUNTOVAUNU TAI ASUNTOAUTO! Huomioidaan myös
kosteusvaurioiset ja vialliset.
Nouto paikan päältä. Käteismaksu. Soita 040 836 41 75.

METSURIPALVELUJA

Pihapuiden
kaadot ja
taimikonhoitotyöt
T:mi
Rauno Takkinen

040 8478 449

HINAUSPALVELUJA

HINAUS TIMO LEVÄINEN
! Tallenna
0400-674 999 numeHUOM
ro puhelimeesi!

24 h

Mikäli yläpohjan kuntotarkastuksessa ilmenee vintillä puutteita
eristyksen tai muun osalta, saat ehdotuksen ongelmakohtien korjaamisesta.
Rakennat uutta tai peruskorjaat vanhaa, tilaa taloosi nyt
Termex-lämmöneriste puhallettuna! Säästät huomattavasti lämmityskustannuksissa ja parannat kotisi asumisviihtyisyyttä.
ä.

Ajamme useammalla autolla!

Pieksämäen Huolto Team
Puh. 045 320 0440
pmkhuoltoteam@gmail.com

www.puhalluseristys.ﬁ
ﬁ

PARKETTI- JA REMONTTIPALVELUJA
PARKETTI- JA HUONEISTOREMONTTILIIKE

PARKETTIALAN
ERIKOISLIIKE

PARKETIT, LAMINAATIT JA VINYYLIT
• Myynti
yy jja asennus
yy

LATTIOIDEN KUNNOSTUS

• Korjaukset ja huollot • Hionta, sävytys ja lakkaus
• Maalaukset, vahaukset ja öljyämiset

KAIKKI HUONEISTOREMONTIT

• Myös kylpyhuoneet ja saunat • Vesieristykset • Vesivahinkokorjaukset

Kuvansintie 31, Varkaus | 040 505 9891, 050 583 1902
www.parkettiherranen.ﬁ

NOPEA
PALVELU

Kaikkien
K
ikk
ik
kkkii hinauspalvelua
h
hi
l l kä
käyttäneiden
ttä id kesken
k k arvomme yhdelle
asiakkaallemme vuoden lopussa 500€
500€:n arvosta polttoainetta!

HAMMASLABORATORIO

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN HAMMAS OY
Kauppakatu 40, 78200 Varkaus
Puh. 017-552 7192
Erikoishammasteknikot
Pekka Tarvainen ja Sami Tarvainen
Kokoproteesien valmistus,
proteesien pohjaukset ja korjaukset.

JALKAHOITOJA

JALKAHOITAJA
SATU VASARAINEN
P. 0400 834 917
kauppakatu 39 (ihana valo)

Ota yhteyttä ja sovi aika maksuttomaan arviokäyntiin!

Klikkaile
ilmoituksia
näköislehdessä
ŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

MYÖS LAITOS- JA KOTIKÄYNNIT

Sinunsavolaiset
toivottavat
kaikille lämpimiä
kesäpäiviä!

SINUN SAVO
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NAISTEN
HOUSU

PITKÄ
HAME

MIESTEN
T-PAITA

• viskoosi
• leveä lahje

• 95 cm

• 3XL-6XL

6

6

7

BAMBUSERMI/
NÄKÖSUOJA

TUULIKELLO

HAUKKA

• bambu
• 22 cm

• riippuva
• lev.
ev. 100 cm

Relanderinkatu 57, VARKAUS
Puh. 044 366 7791, 044 366 7741 • Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14

VESIKANISTERI

VESISAAVI

• 35 L
• hanalla

• 200 L
• kansi + hana

2790

KYLMÄLAUKKU/
KU/
REPPU
• 18 L

2990

16€

SAUNAKIULU
+ KAUHA

LAUDELIINA

PESULIINA

• 50 x 150 cm

20

17

• 30 x 90 cm
• värilajitelma

90

SAUNANPESUAINE

• Koivunraikas

2

70

KEINUHEVONEN
• 60 cm

56€
KORIVAUNU
• 6-osainen
• 86 x 53 x 36 cm

4590

1

90

20

KUURAUSKAHVASIENI

PÖLYHUISKAA
• mikrokuitu
• teleskooppi

3€

3

70
50

ISTUINTYYNY

PICNICHUOPA/ALUSTA

• topattu
• pinkkikukka

• 130 x 150 cm
• kantokahvalla
• vesisuojattu
pohja

5

9

90

90

SÄHKÖAUTO
avomalli

NUKEN SATEENATEENVARJORATTAAT
TTAAT

95

• 200 x 150 cm

450

3590

HYÖNTEISVERKKO
SÄNGYLLE

SÄHKÖKÄRPÄSLÄTKÄ

RIIPPUMATTO
HYTTYSVERKOLLA

• 60 x 200 x 850 cm
• 60 x 250 x 1200 cm

• 260 x 140
• max. 200 kg

5

3

KISSAN
MAKRAMEPETI
ROIKKUVA

KISSAN
KIIPEILYPUU

50

19

90

50

• max. 260 cm korkea

• max. 30 kg

1150

256€

19

90

Relanderinkatu 56, VARKAUS | Puh. 044 366 7767 | Avoinna: MA-PE 9-17, LA 9-14
www.rellunkulma.ﬁ | 044 366 7798 | asiakaspalvelu@rellunkulma.ﬁ

RUOHOTRIMMERI

AKK
AAKKUKK
RRAIVAUSSAHA
RAIV
AIV SAHA
SAHA

- 450W
- Paino 2,64 kg
- Einhell

- 36
36V
- Ei ssis. akkuja
ja
- Ein
Einhell
Ei
n

49,90€ 189€
PAVILJONKI BARCELONA
-3x3m
- Värit musta, ecru, harmaa

329€

AKKUTRIMMERII

STARTTIPAKKAUS

- 18V
- Ei sis. akkuja
- Einhell

- 4 Ah akkuu + laturi
lat ri
- Einhellll

54,90€ 49,90€
NAUHAHIOMAKONE

- 189-osainen
- 135W
135W
- Einhell
Einh
Ei
nhel
elll

90

7650

RELLUNKULMA

PIENOISPORASETTI

95

- 850W
- 300-400
00 4000
00
00 r/
r/min.
/
- Einhell
nhhel
nhell
el

EPÄKESKOHIOMAKONE

KULMAHIOMAKONE

- 380W
W
- Einhell
ell
ell

- 115 mm
- 720W
- Einhell
Einhel
el

PELASTUSLIIVIT

1050

82€

alk.

RAIVAUSSAHA
VAAUSSAHA
VAUSSAHA

KIILLOTUSKONE

- 52 cc
cc
- 1400W
00W
00W
- 6500
500 r/min.
500
r/mi
/min.
in.
- Handai
Hand
and
ndai
ai

- 920W
20W
20W
W
- 0-4300
4300 r/min
4300
r/min.
r/m
/min
in.
n.
- GernPro
ern
ernPro
rnPr
Proo

56,90€ 125€

Norm.149€
Norm.149
€

TALIKKO

PISTOLAPIO

- 120 cm
- 4-piikkinenn
- Tarmo

- 123 x 21,5 cm

8,90€ 14,90€
PISTORASIAA

MÖKKISUIHKU

- Maapiikillä
- Ajastimella
- 2-osainen
-5m
- Emax

- USB-ladattava
- 25W

28,50€ 22€
HYTTYSVERKKO

MYYRÄNKARKOTIN

- 90 x 250 cm

- Sonic
- Kantavuus 623 m2
- Emax

56€ 79,90€ 42,50€ 42,90€ 3,90 8,90
€

€

