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SAVO

Sinun Savo
seuraavan
kerran
keskiviikkona
8. kesäkuuta.

Sinun

NYT
KÄTEISTÄ
HELPOSTI!
Suomen Arvo-Ostot Oy
• OSTAMME KULTAA, myös käytetyt kulta- ja
hopeaesineet, pöytähopeat, hammaskultaa,
kunniamerkit, setelit, militariaa yms. arvotavaraa
• Maksuton arvointi • Maksamme heti käteisellä

Sinun Savo kesälehti
luettavissa netissä
koko kesän ajan!

ŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

Valion valmiit eväät
ruoka- ja kahvipöytään
Korvapuusti
Kypsä pakaste,
75 g x 30 (L)
(8,49€/kg)

Pyykkäykseen

10

Omo
Professional
Color tai
Omo Professional Sensitive
Color 8 kg

(10,80€/kg)

Puutarhamulta 50 l

(2,99€/kg)

Kevätlannoite
5l

kpl

Valion kotimaiset marjat
Puolukka
2,5 kg

ps

Marjasekoitus
2,5 kg
(7,20€/kg)

Meidän kautta myös
Nesteen polttoja voiteluaineet.

Kuorikate
50 l

Kultaa

OLEMME NYT OSTOAUTOLLA

sk

(0,11€/l)

Saatavana
myös muut
Light Boot Flare Sievin jalkineet.

Sievi uutuus!

TERVETULOA PAIKAN PÄÄLLE

S4

Huom! Olemme luopuneet
käteisen rahan käsittelystä.
Toimivat maksutavat kassalla
ovat maksukortit sekä
laskutus- ja maitotilimyynti.

ps

Arvokellot

ps

(2,47€/l)

Uutuutena
valikoimassa kotimaiset
Dagsmark koiranruoat

Ti 7.6. klo 10-17

Good creditworthiness
© Bisnode 2018

pari

S-MARKET JOROINEN

CO2

Ke 8.6. klo 10-17

Tarjoukset voimassa 30.6. asti

040 758 7499 • www.arvo-ostot.ﬁ

Kivipurontie 38, 78250 Varkaus (Taipale), p. 050 384 1097

TALOUSPAPERI
LOTUS EMILIA
20RLL VALK
WC-PAPERI
LOTUS SOFT EMBO
40 RLL

K-RAUDAN KESÄMARKKINAT
K-Rauta Varkaudessa to 2.6.

Markkinapäivän
M
kk
tarjoukset
k
voimassa vain to 2.6.2022

9
1490
90
(14,90)

595.- 5.-

/ltk

Vetävä akkuruohonleikkuri, jonka voimanlähteenä 2 x 18 V:n akut sarjaan kytkettynä. Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä
kahvalla. Kuulalaakeroidut pyörät. Akut ja laturi
myydään erikseen.

MAKITAN
40 VOLTIN
TYÖKONEET
ESITTELYSSÄ

(8,90/ltk)

Makitan 40v runkokoneen ostajalle
Powerpack XGT 191j65-4 pikalatauslaite ja
1 4.0Ah akku kaupan päälle, arvo 329,- (toimitusmyyntinä)

239.- 99.(269,00)

KIUASKIVI HARVIA ALLE 10CM 20KG

Harvian
an alle 10 cm:n kokoiset kiuaskivet soveltuvat seinä- ja pilarimallisten
allisten sähkök
sähkökiukaiden kiviksi.

PUUKIUAS HARVIA M2

Harvia M2 on tyylikäs kiuas pienehköön saunaan. Kiuas on varustettu lasiluukulla, jonka läpi tulen loimu pääsee luomaan saunaan
lisää tunnelmaa. Värinä on tyylikäs grafiitin musta. Saunan koko on
6-13 m³. Kivimäärä maksimissaan 30 kg.

TYÖKALU- JA TARVIKESARJA
MAKITA 227-OSAA

Laaja työkalu- ja tarvikesarja, joka toimii loistavana käden jatkeena esimerkiksi autotallissa. Sarja sisältää kaksi räikkää, lenkkiavaimet, hylsyt, nivelkappaleita räikälle, paljon ruuvauskärkiä
sekä kuusiokoloavainsarjan.

39.-

299.- 299.-

Akkukäyttöinen puhallin moniin kodin askareisiin, vakiovarusteena sekä pitkä että lyhyt putki. Puhallin on pienikokoinen sekä helppo- ja monikäyttöinen. Käyttöjännite 18 V. Akku ja laturi myydään erikseen.

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri, käyttöjännite 2 x 18 V.
Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Kuulalaakeroidut pyörät. Akut ja laturi myydään erikseen.

(79,90)
0)

• MARKKINAPÄIVÄN ERIKOISTARJOUKSENA

• Makitaesittely
• Tikkurilan
maalipäivä

(16
(169,-)
69,9,,--)

(795,00)

AKKURUOHONLEIKKURI
MAKITA DLM462Z 2X18V

Teemme myös
kotikäyntejä!
Asiointi koronaturvallisesti!

TAULUMÄEN TORI, 78200 VARKAUS

Varkauden Valmakauppa palvelee
arkisin klo 9.30-16.30

Rajuja
markkinatarjouksia ja
tuoteesittelyjä

Vanhat rahat

5 SÄKKIÄ

(0,06€/l)

ltk

(8,44€/kg)
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21
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18
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Liha-kaalikääryle 2 kg
Kypsä pakaste,
n. 110 g/kpl (L)

Hopeaa

Puutarhaan
Kekkilältä

AKKUPUHALLIN MAKITA
DUB186ZX1 18V RUNKO

VARKAUS
Käsityökatu 30, 78200 Varkaus
puh. 0400 997 369

(499,00)

AKKURUOHONLEIKKURI
MAKITA DLM460Z 2X18V

Palvelemme
ma-pe 7-19
la
8-15
su
11-15

AKKUKETJUSAHA
MAKITA DUC303Z 2X18V

(399,00)

Tehokas akkuketjusaha rakennuksille ja puunhoitoon. 36 V:n koneen suorituskyky kahdesta 18 V:n akusta. Suuri ketjunopeus 20
m/s. Runkoversio toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Lisää tarjouksia
20.5. jaetussa
K-Raudan kesäsanomissa.
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hyväksyvänsä ikäisillään
alkoholin juomisen humalaan asti.
–Nuorisopalveluiden käsityksen mukaan nuorten
alkoholin käyttö on jakautunut, eli nuorten keskuudesta löytyy sekä raittiita että
alkoholia hyvin runsaasti
käyttäviä. Nuorten alkoholin käyttö on Leppävirralla
melko avointa ja näkyvää,
Kääriäinen kuvailee.
Päihteidenkäytön
ennaltaehkäiseviä toimia

Älä välitä alkoholia -kampajan tavoitteena on suojata nuorta alkoholin aiheuttamilta terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvilta haitoilta. (Kuvituskuva)

Nuoret kokoontuvat
juhlimaan koulujen
päättymistä
Riika Paukkonen

Kesälomien alkaminen näkyy tulevana
viikonloppuna nuorten suosimien
kokoontumispaikkojen täyttymisenä juhlijoista.
Alkoholi on usein osa juhlintaa, myös
alaikäisillä. Älä välitä alkoholia -kampanjalla
halutaan muistuttaa, kuinka nuoren
lähiympäristö voi edistää päihteetöntä elämää.
Varkauden seudun PAKKA-verkosto työskentelee
nuorten päihteidenkäytön
ennaltaehkäisyn parissa.
Verkostoon kuuluvat Varkaus, Leppävirta ja Joroinen.
Älä välitä alkoholia -kampanjaa PAKKA-verkosto
toteuttaa sosiaalisessa mediassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Varkauden
kaupunki on esimerkiksi
jakanut Facebook-sivuillaan kampanjaan liittyviä
YouTube-videoita sekä eri
asiantuntijoiden ajatuksia
nuorten alkoholin käytöstä.
Kampanja kestää koulujen
päättymiseen saakka.
–PAKKA-toimintamalli on
paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen
ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan
paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin.
PAKKA-mallin mukaisella
työllä voidaan tutkimusten

mukaan parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
sekä vähentää alaikäisten
alkoholi- ja nikotiinituotteiden saatavuutta, hyvinvointi- ja ehkäisevän päihdetyön
koordinaattori Sari Markkanen selvittää.
Nuorten alkoholin käyttö
vähenee, osalla edelleen
viikoittaista
Kevään aikana valmistuneessa Varkauden kaupungin hyvinvointiraportissa
on nostettu esiin alaikäisten
päihteettömyyden tukeminen. Vuosiraportissa käsitellään Varkauden hyvinvointia
suhteessa valtuustokausittain
laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteisiin, tavoitteisiin ja toteutuneisiin toimiin. Vuoden
2021 kouluterveyskyselyn
mukaan 10 prosenttia 8.- ja
9.-luokkalaisista oppilaista
on kuukausittain tosi hu-

Nimipäivät
1.6. Teemu, Nikodemus
2.6. Venla
3.6. Orvokki, Viola
4.6. Toivo
5.6. Sulevi
6.6. Kustaa, Kyösti, Kustavi
7.6. Suvi, Roope, Robert, Robin

malassa vähintään kerran
kuukaudessa.
Älä välitä alkoholia -kampajan tavoitteena on suojata
nuorta alkoholin aiheuttamilta terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvilta haitoilta. Kampanjalla pyritään
herättelemään koko lapsista
ja nuorista huolehtiva turvallinen kasvuympäristö
kotona sekä vastuullisesti
päihteiden käyttöön suhtautuva lähiyhteisö. Kampanjalla halutaan viestittää,
että yhdessä sopimalla ja
tekemällä lapsen ja nuoren
lähiyhteisöt voivat parhaiten
edistää päihteettömyyttä tai
jopa siirtää päihteiden käytön aloittamista.
Markkasen mukaan yhä
useampi varkautelaisnuori
on raitis, mutta osa nuorista,
käyttää alkoholia viikoittain.
Ongelmakäyttö kasaantuu
usein nuoriin, joilla on jo
muutenkin haasteita elämässä. Näitä ovat esimerkiksi
perheen huono-osaisuus,
kiusaamiskokemukset tai
yksinäisyys.
–Myös yhä nuoremmat,
kuten 6.- ja 7.-luokkalaiset
kokeilevat alkoholia, joten

SAVO
Sinun

Pirnankatu 1 A
78200 Varkaus

ennaltaehkäisy esimerkiksi vanhemmuuden tuen
kautta, on hyvä aloittaa jo
varhaiskasvatuksessa, Markkanen toteaa.
Joroisissa alaikäisten päihteidenkäyttöön puututaan
matalalla kynnyksellä ja
ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä on tehty
monialaisesti vuosien ajan.
Kunnasta kerrotaan, että
päihteidenkäyttö näkyy erityisesti keväällä ja koulujen
päätyttyä. Joroisissa on havaittu ajoittain viitteitä myös
nuuskan ja kannabiksen
käytöstä alaikäisillä.
Suuri osa Leppävirralla
asuvista nuorista käyttäytyy fiksusti, eivätkä käytä alkoholia. Nuoriso- ja
hyvinvointikoordinaattori
Inna Kääriäinen kertoo,
että viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan noin 50
prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista leppävirtalaisista kertoo olevansa täysin raittiita.
Samanikäisistä nuorista
noin 15 prosenttia kertoo
juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran
kuukaudessa. Lisäksi 32
prosenttia nuorista kertoo

Yrittäjä
Ulla-Mari Lajunen
050 583 0342
ūĩĩÑȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ
Markkinointi
Tarja Korhonen
017 3669 306
İÑŗĦĦĕıĺĕıťĕȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ
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PAKKA-toimintamallin
lisäksi kunnissa tehdään
monia nuorten päihteiden
käyttöä ennaltaehkäiseviä
toimia. Markkanen nostaa
esiin Varkauden nuorisopalveluiden Walkers-toiminnan,
joka on liikkuvaa nuorisotyötä. Varkaudessa Walkers
-toiminta toteutuu hyvin ja
sitä toteutetaan myös kesän aikana. Camera Obscura on kokemusoppimiseen
perustuva toimintamalli,
joka tarjoaa tulevaisuuden
taitoja 6.-luokkalaisille varkautelaisille ja joroislaisille.
Toukokuun aikana Varkaudessa on lisäksi aloittanut
toimintansa monialainen ehkäisevän päihdetyön ryhmä
sekä ehkäisevän päihdetyön
koordinaattori.
Joroisissa toimii moniammatillisia työryhmiä, joissa
käsitellään ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä. Päihteiden käyttö otetaan puheeksi lasten, nuorten
ja perheiden tapaamissa.
Kunnassa suunnitellaan lapsille ja perheille erilaista
vapaa-ajan toimintaa sekä
järjestetään vanhemmuutta
tukevia luentoja. Joroisissa
järjestetään tänä syksynä ennaltaehkäisevän päihdetyön
viikko, jolloin asian tiimoilta
pidetään tapahtumia sekä
jaetaan valistusta. Lisäksi
kouluissa käy vierailijoita,
kuten Ankkuri-tiimi sekä
kokemusasiantuntijoita.
Leppävirralla säännöllisesti
avoinna oleva nuorisotila
tarjoaa nuorille vaihtoehdon
viettää aikaa päihteettömästi.
Kääriäisen mukaan eteenkin
perjantai-illan pidennetty
aukioloaika on ollut nuorten keskuudessa suosittu.
Leppävirralla osallistutaan
myös tänä syksynä ehkäisevän päihdetyön viikkoon,
jolloin järjestetään toimintaa
sekä nuokkarin tiloissa että
kouluilla.
–Nuorisopalvelut pitää yllä
avointa keskustelukulttuuria
ja ottaa tilanteen mukaan
päihteet puheeksi. Lisäksi
nuorisopalvelut jalkautuu
ajoittain nuorten pariin
muun muassa katukäyntien
merkeissä.
Lapsen ja nuoren
päihteettömyyttä
voi tukea
Hankalien asioiden esiin

Sivunvalmistus
Ilpo Rönkkö
017 3669 303
ÑĕıøĕŜťĺȗŜĕıūıŜÑžĺǍƧ
Toimitus
Riika Paukkonen
Jakeluasiat
017 3669 306

nostaminen voi olla murrosikäisen perheessä haastavaa.
Jos keskusteluyhteys on katkolla tai päihteiden käytöstä puhuminen on muuten
nuoren kanssa hankalaa,
on siihen hyvä varata aikaa.
Vanhemmilla ja muilla nuoren lähipiirin aikuisilla on iso
merkitys päihteettömyyden
tukemisessa. Nuoret saavat
hyvinvointiraportin mukaan
alkoholia eniten perhepiiristä, joko täysi-ikäisten sisarusten tai vanhempien
välittämisen kautta.
Markkasen mukaan on
eduksi, kun aikuinen on aidosti kiinnostunut nuoresta
ja huomaa hänet arjessa. Hän
muistuttaa, että aikuisella on
kasvattajan vastuu ja aikuisen
antama esimerkki vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen.
Lapsen ja nuoren päihteettömyyttä voi tukea yhteisellä
tekemisellä.
–Ole läsnä ja valmiina
kuuntelemaan, kun nuori haluaa tulla kuulluksi. Rohkaise
nuorta olemaan omanlainen,
Markkanen kannustaa.
Myös Kääriäisen mukaan
vanhemman tärkein tehtävä
on olla läsnä, toimia roolimallina ja olla kiinnostunut
nuoresta ja hänen tekemisistään.
–Vanhempi voi tukea nuorta päihteettömään elämään
esimerkiksi kannustamalla ja
tukemalla nuorta harrastusten tai muun päihteettömän
toiminnan pariin.
Tilanteissa, joissa vanhemmalla herää huoli nuoresta,
kannattaa Kääriäisen mukaan asia ottaa rohkeasti
esille nuoren kanssa. Hän
muistuttaa, että syyttävä
sävy keskustelussa harvoin
vie asiaa eteenpäin. Vuorovaikutus kannattaa pitää
avoimena, kuuntelevana ja
rauhallisena.
–Perheen ei tarvitse setviä
asiaa yksin, vaan viisaat päät
voi lyödä yhteen esimerkiksi
nuorispalveluiden tai koulutoimen kanssa. Yhteistuumin
asioihin voi olla helpompi
löytää ratkaisuja, Kääriäinen
toteaa.
Markkasella on lohdullinen viesti myös tilanteeseen,
jossa kaikki ei ole nuoren
kanssa mennyt suunnitelmien mukaan.
–Mieti ennakkoon, miten
suhtaudut, jos nuoresi tulee
päihtyneenä kotiin. On tärkeää viestiä lapselle, että hän
on tärkeä, vaikka nuoren
päihtymys harmittaa.
Juttua varten kommentteja
ovat antaneet: Joroisista kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, etsivä nuorisotyöntekijä ja
sosiaalityöntekijä, Varkaudesta
hyvinvointi- ja ehkäisevän
päihdetyön koordinaattori
sekä Leppävirralta nuoriso- ja
hyvinvointikoordinaattori.

Lue maksuton
näköislehti
netissä!
Skannaa
oheinen
QR-koodi
puhelimellasi.
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Varkaus mukana ensimmäistä kertaa
Elinvoimalaskennan valtakunnallisessa
tulosten julkistamisessa
Varkauden keskustan elinvoimaluvut ovat ensimmäistä kertaa mukana
valtakunnallisessa julkistuksessa. Elinvoimalaskennan suorittavan Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi
Oy:n menetelmän mukaan
kaupungissa voi olla vain
yksi keskusta ja Varkaudessa keskustan määritelmän täyttää Kauppakadun
ja Taulumäen alue.

mahtuisi lisää kahviloita ja
ravintoloita erikoisliikkeiden
lisäksi meidän tulkintamme mukaan. Meillähän on
täällä upeita kahviloita ja
ravintoloita, mutta valinnanvara ja laajemmat aukioloajat palvelisivat paremmin
keskustaan shoppailemaan
tulevia ihmisiä, pohtii Warkauden kaupunkikeskusta
ry:n toiminnanjohtaja Nina
Pesonen.

Varkaudessa keskustatoimintojen alue on jakaantunut siten, että Päiviönsaari
voidaan mieltää keskustamaiseksi alueeksi. Erillisyys
ja etäisyys keskustan (Kauppakatu ja Taulumäki) ja Päiviönsaaren välillä ei kuitenkaan mahdollista keskustan
laajentamista koskemaan
Päiviönsaarta.

–Lisätarjonta voisi houkutella myös ihmisiä viettämään
enemmän aikaa keskustassa,
mikä elävöittäisi Varkautta.
Jos keskustan ja Päiviönsaaren kahvilat ja ravintolat lasketaan yhteen, tunnusluvut
vastaavat paremmin pikkukaupungille tyypillisiä lukuja,
sanoo Myymälä-Warkaus
-hankkeen elävöittämiskoordinaattori Essi SarkakariKosamo.

Varkauden elinvoimalaskennan alkukartoitus tehtiin
syyskuussa 2021. Laskentaalueet kattoivat Taulumäen,
Kuoppakankaan, Käpykankaan, Päiviönsaaren ja Kommilan alueet. Alkukartoituksen Varkaudessa suoritti
TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy. Kevään elinvoimalukujen päivityksen suoritti
Myymälä-Warkaus -hanke
toukokuussa 2022. Elinvoimalaskenta kuuluu osaksi
Myymälä Warkaus -hanketta
vuosien -21 ja -22 osalta.
Myymälä-Warkaus -hanke
on saanut rahoitusta EU:n
sosiaalirahastosta ja EteläSavon ELY-keskuksesta.
Varkauden keskustassa
tilaa ravintola- ja
kahvilayrityksille
Varkauden keskustassa
(Kauppakatu, Taulumäki)
kahviloiden ja ravintoloiden
osuus on selvästi valtakunnallista keskiarvoa pienempi.
–Eli keskustan (Kauppakadun ja Taulumäen) alueelle

Elinvoimaluku
Elinvoimaluvun vuosittainen lasku valtakunnallisesti
on 2019−2022 ollut keskimäärin -3,9 %, mutta viimeisin vuosimuutos jaksolla
2021−2022 oli -2,3 %. Syynä keskustojen elinvoiman
laskuun ovat muun muassa kaupan rakennemuutos
ja verkkoasioinnin kasvu.
Kauppatarjonta keskustojen
ulkopuolella on vähentänyt
keskusta-asiointia. Etätyön
lisääntyminen ja kansainvälisten matkailijoiden väheneminen on heijastunut keskustoihin. Tyhjiä liiketiloja on
keskimäärin 11,4 % (kolme
vuotta sitten 10,3 %).
–Tulosten tulkinta olisi mielekkäämpää, jos meillä olisi
Varkauden luvuista enemmän historiaa. Tällä hetkellä
meillä ei vielä ole muutoslukua käytössä, koska Varkaus
on nyt ensimmäistä kertaa
mukana keskustan elinvoimalukujen valtakunnallisessa

julkistamisessa. Kun jatkossa Varkaudessa suoritetaan
vuosittain tarkastuslaskenta,
aletaan näkemään luvuista
paremmin Varkauden trendejä ja pystytään tekemään
enemmän tulkintoja suuremmassa mittakaavassa.
–Me Warkauden kaupunkikeskusta ry:ssä toivomme,
että elinvoimaluku jatkossa
kasvaa ja tämän eteen tehdäänkin yhdistyksessä ja
hankkeessa urakalla töitä.
Mutta realistisesti kuitenkin
nähdään, että hyvä tulos on
se, jos elinvoimalukujen lasku
on pienempää kuin keskivertaisesti Suomessa.
Myymälä-Warkaus -hankkeen vieraana kävi loppusyksyllä futuristi Perttu
Pölönen. Pölönen korosti
keskustojen funktio muuttumista; lähes kaiken saa
nykyään kotiovelle tilattuna,
joten keskustoihin mennään
entistä enemmän viettämään
aikaa ja kokemaan elämyksiä.
–Tämä muutos tulee ottaa
huomioon, kun tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia
keskustojen infraan ja palveluihin. Se on myös huomattu toisten kaupunkien
lukuja seuratessa. Digitaaliset
palvelut saattavat vähentää
kaupunkien elinvoimalukua,
vaikka todellisuudessa palvelut eivät supistu asiakkaille.
Näitä ilmiöitä on tärkeä osata
tulkita myös lukujen lisäksi,
ajattelee Nina Pesonen.
–Mallia olisi kiva käydä
ottamassa Pietarsaaresta, sillä
se on yksi harvoista paikoista, joissa elinvoimaluku on
erityisen korkea ja kasvaa entisestään. Haluamme tottakai
ottaa mallia siitä, millaisilla
toimilla saadaan elävöitettyä
Varkautta. Palveluiden ja
kauppojen lisääntyminen
on tietysti yrittäjälähtöistä,
mutta panostamalla keskus-

tojen viihtyisyyteen saadaan
yrityksen perustamisesta keskustaan houkuttelevampaa.
Tavoite on kunnianhimoinen, mutta mitä suurempi
joukko ajaa samaa asiaa,
sen helpompaa tavoite on
saavuttaa pitkällä aikavälillä.
Tällä hetkellä esimerkiksi
Varkaudessa on meneillään
Myymälä-Warkaus -hanke,
jonka tavoitteena on tukea
kivijalka -ja palveluyrittäjiä
onnistumaan sekä elävöittää
keskustoja. Hankkeeseen on
osallistunut ennätysmäärä
yrittäjiä ja yrittäjyyttä pohtivia varkautelaisia, sanoo
Sarkakari-Kosamo.
Kauppakadulla
vaihtuvuutta
Kevään aikana erityisesti
Kauppakadulla on ollut runsaasti muutoksia. Alkukartoituksen jälkeen kolme yritystä
on sulkenut ovensa, mutta tilalle on tullut ja tulossa uusia
yrityksiä. Myös jotkin yritykset ovat vaihtaneet paikkaa
esimerkiksi Kauppakadulta
Päiviönsaareen. Varkauden
keskustassa vapaana eli tyhjillään on noin 16 % keskustan
kaikista liiketiloista (valtakunnallinen keskiarvo on
keskimäärin 11,4 %).
–Kauppakadulla liiketilojen
täyttöaste on tällä hetkellä
84 %. Suosituimpia liikehuoneistoja ovat pienehköt tilat,
joten suuret liikehuoneistot
jäävät helpommin tyhjiksi.
Kesällä Kauppakadulle avaa
ovensa uusi erikoisliike, ja
iloksemme huomasimme
yrityksen tulevan sellaiseen
liikehuoneistoon, missä on
paljon ikkunatilaa Kauppakadun suuntaan. Tällaisilla
valinnoilla yksi yritys voi
saada ison muutoksen aikaan
Kauppakadun ilmeessä, toteaa Essi Sarkakari-Kosamo.
Warkauden
kaupunkikeskusta ry

Parvekkeella
grillaaminen
on sallittua,
kunhan sen tekee
paloturvallisesti
Moni suomalainen
aikoo ryhtyä pian
kokkauspuuhiin
parvekkeella tai
terassilla. Ympäristöön
leviävät grillaamisen
tuoksut saattavat
herättää naapureissa
ruokahalun sijasta
ärtymystä, ja tilanne
voi poikia yhteydenottoja myös taloyhtiön
hallitukselle tai
isännöitsijälle.
Tilanteen ratkaisemiseksi
hallituksen ei kannata kui-

tenkaan suoralta kädeltä
ryhtyä puuhaamaan parvekkeille grillauskieltoa. Kiellon
valvominen olisi melko hankalaa, eikä taloyhtiöllä ole
sopivia puuttumiskeinoja
kiellon rikkomiseen.
–Periaatteessa kiellon
jatkuva rikkominen voisi
johtaa hallintaanottoprosessiin, mutta käytännössä
rikkeellä tulee olla yhtiön
ja sen asukkaiden kannalta
riittävä merkitys. Grillaamisesta tällaista tuskin yleensä
muodostuu, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies
Tapio Haltia.

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

Talousjohtajan
saappaat kiinnostivat
ympäri Suomea
Varkauden kaupungin
talousjohtajan virkaan
jätettiin maantaina päättyneessä haussa 14 hakemusta eri puolilta Suomea.
Virkaa hakivat:

Aina on tärkeää myös huolehtia ruuanlaiton paloturvallisuudesta.
Tästä syystä Haltia suosittelee, ettei taloyhtiö kirjaisi
parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ilman hyviä
perusteluja yhtiön järjestysmääräyksiin.
–Grillatessa kannattaa silti
mahdollisuuksien mukaan
huomioida naapureita, jotta
turhilta kiistoilta vältyttäisiin, Haltia muistuttaa.

Aina on tärkeää myös huolehtia ruuanlaiton paloturvallisuudesta eli pitää grilli
riittävän etäisyyden päässä
puisista rakenteista ja muista
syttyvistä materiaaleista niin
kauan, että grilli on kunnolla
jäähtynyt.

Kiinteistöliitto

Ainasoja Eija, kauppatieteiden maisteri, Rauma
Hakala Hilkka, hallintotieteiden maisteri, Seinäjoki
Hörkkö Juha, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
Kivilevo Pekka, valtiotieteiden maisteri, Orimattila
Laakso Maritta, hallintotieteiden maisteri, Varkaus
Laulainen Tuija, kauppatieteiden maisteri, Lievestuore
Liimatta Tiina, tradenomi
(YAMK), Espoo
Oksanen Pia, kauppatieteiden ja kasvatustieteiden
maisteri, Helsinki
Pakarinen Mirella, terveystieteiden maisteri, Varkaus
Ritvonen Antti, ekonomi,
kauppatieteiden maisteri,
Espoo

Savela Juha, ekonomi, oikeustieteiden kandidaatti,
Espoo
Tissari Tuomo, rahoitusopin maisteri, MBA, Pori
Väätäinen Virpi, ekonomi,
kauppatieteiden maisteri,
Kuopio
Yrttiaho Kati, ekonomi,
taloustieteiden maisteri,
Riihimäki
Hakijoita haastatellaan
juhannusviikolla. Kaupunginvaltuusto valitsee uuden
talousjohtajan kesälomien
jälkeen.
Ta l o u s j o h t a j a a l o i t taa työskentelyn uuden,
perustettavan talous- ja
palkkahallintoyhtiön toimitusjohtajana marraskuussa 2022. Hän jatkaa
toimitusjohtajan tehtävässä
ottaen vastuulleen myös
varsinaiset talousjohtajan
virkaan kuuluvat tehtävät
keväällä 2023.
Varkauden kaupunki
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SÄÄSTÖTA

Fazer
Tutti Frutti Fruity Choco
Chewies 150 g

4 KPL

Niin hyvää että vie
kielen mennessään!
Sopii myös juhlapöytään
lisäherkuksi tai koristeeksi!

4

2

KUUMAILMAKEITIN
6,5 L ajastin 60 min.

Juhliin tai lahjaksi!

90

40
LAHJAIDEA
Ylioppilaalle!

Paista, friteeraa, grillaa,
paahda tai lämmitä ruokaa
aa
helposti ja nopeasti
Airfryerilla!

89€
Norm. 119€

Norm. 5,95€

Airam Cool Eco
KYLMÄLAUKKU
24 L 12V/230V

7990
• 120 L tammijäljitelmä

119

90

3

KESÄKUKKAAMPPELIT 23 cm

Buddha KUKKARUUKKU
tummanharmaa

14

149€
MÄNTYSAIPPUA
2L

Kotimaiset ja täysin vegaaniset
Varpu -sarjan tuottet on valmistettu
hoitavilla ja kasvipohjaisilla ainesosilla, jotka pesevät ja hoitavat
hiuksiasi hellävaraisesti
mutta tehokkaasti.

2

80

70

/kpl Norm. 5,99€

2495
4Living
Kädet RUUKKU

14

95

KOTTIKÄRRY
65 L pinkki

34

Shell
PIENKONEEMOOTTORIRIBENSIINI
4-T 5 L

Makita AKKUPORAKONE
M

1

17

149€

90

Mustang
Vesuvio 12
PIZZAUUNI
Kesän MUST HAVE!!
U-muotoinen poltin
kypsentää tasaisesti pizzan
rapeaksi ja muhevaksi!

189€
Norm. 249€

L
Litiumioniakku
LXT 2 x 18 V (1,5 Ah) ja
ppikalatauslaite. 2-vaihteinen koneisto.
Käyntinopeus: 0-400 / 0-1300 kierr./min
K
Kapasiteetti: puu 36 mm, teräs 13 mm
K
Vääntömomentti 42 Nm hidas
V
vvaihde / 27 Nm nopea vaihde.
IIstukka: 1,5 - 13 mm.

Norm. 179€

Huippulaatuinen ja erittäin monipuolinen kaasugrilli
tehokkaalla infrapuna-sivukeittimellä ja tehopolttimella
lihan pintojen sulkemiseen tai muuten suurta tehoa vaativiin
grillauksiin. Polttimien uuden rakenteen asiosta liekki palaa
myös polttimien etuosassa. Näin pystytään hyödyntämään
koko grillausalaa tehokkaaseen grillaamiseen. Yhteensopiva
keiden kanssa.
kanssa
Multigrill-lisätarvikkeiden

Norm. 899€

27

90

Biolan KOMPOSTI- ja
HUUSSIKUIVIKE 40 L
Puhtaasta, kuivatusta ja
rouhitusta havupuunkuoresta, puuaineksesta
sekä turpeesta valmistettu
seosaine kompostointiin ja
kuivakäymälöihin. Sen
säännöllinen käyttö pitää
kompostimassan
ilmavana ja varmistaa
tehokkaan ja hajuttoman
kompostoitumisen.

8

90

2

95

ILMASTOINTIKANAVAN
PUHDISTUSSETTI
Vaijeri 40m, metallinen kela. Pakkaus sisältää
3 vaihtoharjaa: 100 mm, 125 mm ja 160mm.
Ilmastointiputkien, viemärien ja vesilukkojen
puhdistamiseen. Myös kaapeleiden vetäminen
ëêêåïðññðǻéǻêïáðåêÝòñèèÝ

59

90

Mustang Connoisseur
KAASUGRILLI 5+1

699€

Natural, harmaa jjaa
ruskea.

AURINKOKENNOVALO
39 cm

90

Carman
AUTOSHAMPOO
1L

80

VESIHYASINTTI«
MATTO 90 cm
m

VESITYNNYRIT

2

99

6

8

90

• 50 L tammijäljitelmä

Varpu HOITOAINEET ja
SHAMPOOT

Suuret kesäkukkaamppelit korostamaan
pihan kauneutta!

Useita värejä mm.
valkoinen, minttu,
lehdenvihreä, roosa,
keltainen ja oranssi.

90

Erittäin Hieno
Suomalainen
SHAMPOO

20

Duni
PÖYTÄLIINARULLAT
1,18 x 5 m

Maku
SHAMPANJALASI 2 kpl

VIINILASIT 50 cl

Hornet Dynasty
KAASUGRILLI 3+1
Kaasugrilli Hornet Dynasty
3+1 kolmella RST polttimellaa
sekä sivupolttimella.

289€
SÄHKÖSAVUSTIN
1250W 2-tasoinen
Kalanystävän tärkein tuote kesään!
n!

6990

SINUN SAVO
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LO

PERGOLA 3 x 3 m
alumiinirungolla

KESÄN
!
N
I
I
L
H
JU

Kobran saari
UIMAPATJA
180 x 148 cm

32

Orvokki
RHAPUUTARHAKI
PENKKI

Avattavalla
kangasrungolla.

GOGO Tupla
VESILIUKUMÄKI
Laadukas Bestwayn vesiliukumäki omalle pihalle!
Vesiliukumäen pituus on 5,49 metriä ja siinä on
kaksi rataa sekä nopeusramppi, jotta voit kisailla
ja pelata kavereiden
vereiden kanssa. Hauskaa tekemistä
kesäpäiviin!

90

5

399€

Nämä tuotteet noudettavissa päävarastoltamme osoitteesta Hallipussi 4.
ÖñðñïðñéõõéǻèǻïïǻðÝåëïëåððááïïÝÐáððåéõõêðåğéÝçïÝéõõéǻèǻǻêæÝ
nouda päävarastoltamme. Voidaan toimittaa myös myymälälle.

19

99

Lay-Z-Spa
Miami Air Jet
ULKOPOREALLAS

Värivaihtoehdot: Musta, ecru ja siniharmaa.
Upea ja siro paviljonki Barcelona puutarhaan.
Loistava juhliin sekä kesäiseen arkeen.
Kosteussuojattu aurinkokatos mustaksi
pulverimaalatulla teräsrungolla.

449€

299€

Hottia KYLPYTYNNYRI pähkinäruskea ja
Hottia HT-20 Pro LÄMMITIN
Lounge Haiti
AURINKOTUOLI pehmusteella
Upea ja kätevä aurinkotuoli elementtiosilla!
Lyhennä esim. 2-istuttavaksi penkiksi ja pöydäksi.

4Living
RIIPPUTUOLI
80 cm

59

99€

Duro
UPPOPUMPPU
12 V ladattava

Euromakki
MÖKKI-WC

90

Ladattava ja helposti siirrettävä
ttävä
12V uppopumppu paikkoihin
hin
jossa verkkovirtaa ei ole
saatavilla. Toimii yhdellä
latauksella noin 30 min.
Tuotto 1500l/h.
Imusyvyys 0,5 m.
Raekoko 0,5 mm.
Sisältää 2,0ah akun,
laturin, liittimet.

69

90

Duro
UPPOPUMPPU
900W likavesi
Laadukas Duro 900W uppopumppu
likavedelle siirtää 14000l litraa tunnissa
jopa viiden metrin syvyydestä. Uppopumppu
on luotettava, helppokäyttöinen ja sopii
kaikkiin talouksiin.
Teho: 900 W. Nosto: max. 8,5 m.
Tuotto: 14 000l/h.
h
Raekoko: max. 30 mm.
Upotussyvyys: max. 5 m.
Imusyvyys: min.
n. 37 mm

54

90

Norm. 59,90€

VARASTONOUTOTUOTTEET

Barcelona
PAVILJONKI teräs 3 x 3 m

Upea valkoinen riipputuoli tuo ihanan boheemia
ja rentoa tunnelmaa tilaan. Ripusta tuoli sisälle
lukunurkkaukseen tai ulos katetulle terassille!
Riipputuoli sopii niin aikuisille rentoutumiseen
kuin lapsillekin kevyiden vauhtien ottamiseen.

49€

Norm. 449€

Nyt samassa paketissa Hottia pähkinänruskea
kylpytynnyri ja Hottia HT-20 Pro lämmitin!
Kotimaisessa Hottia kylpytynnyrissä on tummanharmaa PE- muovinen allas ja pähkinänruskea
sävytetty puinen ulkoverhous. Hottia kylpytynnyrin ja Diesel-lämmittimen yhdistelmä on
äärimmäisen helppokäyttöinen ja varmatoiminen paketti sinulle, joka haluat nauttia
lämpimistä ulkokylvyistä mihin vuodenaikaan tahansa. Rentoudu ja keskity nauttimaan!
4-6 hengelle suunniteltu kylpyallas on saumaton. Pinnat ovat helppohoitoiset ja tuntuvat
miellyttävälle. Istuinosa on miellyttävän lämmin kylmälläkin säällä EPS-lämpöeristeen
ansiosta. Hottia HT-20 Pro paljunlämmittimen mukana toimitetaan tarvittavat letkut
kiristimineen, sekä tyhjennyshana.
Hottia pähkinänruskea kylpytynnyri:
Altaan kokonaistilavuus on noin 1400 l ja
vesitilavuus noin 1200 litraa
Kylpytynnyrin halkaisija: 170 cm
Kylpytynnyrin korkeus: n. 105 cm
Kylpytynnyrin paino: n. 160 kg
Hintaan sisältyy musta suojakansi,
joka kestää myös talven lumikuorman.

2840

50

Ekologinen. Hajuton.
Luontoystävällinen.
Kestävä. Ei kemikaaleja.
Helppo tyhjentää.
Kierrätettävää
HDPE-muovia.
Kuvassa oleva rakennus
ei kuulu hintaan!

Norm. 2990€
AITATOLPPA
180 cm 60 mm

3

90

239

90

Ryobi RPW130XRBB
PAINEPESURI 1800W
Ominaisuudet: Erittäin suorituskykyinen1800W
moottori tuottaa 130 baarin maksimipaineen ja
380 l/h enimmäisvirtauksen. Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu.
Säilytyskela letkulle, kun se ei ole käytössä, eikä
liitettynä pesuriin. Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon
suoraan suuttimen päästä. Sisältää säilytystilan
tarvikkeille ja 25 cm:n
terassinpesimen ja
yleisharjan. Kompakti
koko ja pyörät
helpottavat liikuttelua.

149€

ERIKOISHINTAAN!
Pro PAVILJONKI 3 x 3,65 m

REUNAKIVI graniitti
10 x 10 x 80 cm ja 10 x 15 x 80 cm

Paviljonki erittäin vahvalla alumiinirungolla
ja polykarbonaattikatolla. Runko 80 x 80 mm
alumiinia, väri antrasiitti. Katto 6 mm polykarbonaatti. Kankaat UV-suojattua polyesteriä.

10 x 10
0
5 KPL

695€

10 x 15
5
5 KPL

40€
55€

Erittäin tyylikäs graniittinen reunakivi pihalle ja
puutarhaan. Kuvassa koko 10 x 15 x 80 cm.

Tarjoukset voimassa viikon loppumisvarauksella, ei jälleenmyyjille.

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

Seuraa
meitä
somessa!
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Pohjois-Savon
maakuntakaava
2040 etenee
- maakuntahallitus päätti
kaavaehdotuksen linjauksista
Pohjois-Savon liitto sai
alkuvuoden aikana nähtävillä olleista maakuntakaava 2040 2. vaiheen
luonnoksista lähes 120
lausuntoa ja mielipidettä.
Nähtävillä oli poikkeuksellisesti kaksi erilaista
luonnosvaihtoehtoa ja
ne herättivät odotetusti
runsasta keskustelua.
Palautteessa toistui muun
muassa tuulivoimaan liittyvät huolenaiheet, maakuntakaavan liikennejärjestelmään
ja yleispiirteisyyteen liittyvät
kehittämisehdotukset sekä
erityisesti viherverkostoon
liittyvät huomiot, toiveet ja
kritiikki. Myös modernin aikakauden maakunnallisesti
merkittävistä rakennuksista
saatiin paljon palautetta.
Kevättalven aikana muuttunut maailmantilanne heijastui palautteessa huomioina
huolto- ja toimintavarmuudesta.
Maakuntahallitus käsitteli palautetta maanantaina
kokouksessaan ja hyväksyi
niihin laaditut vastineet. Lisäksi maakuntahallitus päätti
keskeisistä linjauksista, joiden perusteella maakuntakaavaehdotus laaditaan.
Aluerakenteen osalta kaavaehdotukseen yhdistetään
luonnosvaihtoehdon ”Kyvykäs uudistuja” yleispiirteinen
aluerakenne täydennettynä
”Rohkean kasvajan” kyläverkostolla, jonka valintaperusteena tulee olemaan
palveluverkosto, väestö ja
kyläyleiskaavoituksen tarve.
Kaavaehdotuksessa kehittämisperiaatemerkintöjä
täydennetään muun muassa
VT23:lle ja PieksämäkiJoensuu -radalle osoitettavalla, viitos- ja ysikäytävää
vastaavalla kehittämismerkinnällä. Matkailun kehittämismerkinnöissä yhdistetään ”Kyvykkään uudistujan”
kohdemaisia merkintöjä
sekä ”Rohkean kasvajan”
matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykemerkintöjä.
Kansallispuistojen kytkeytymistä kuvaava nuolimerkintä
jätetään pois. Viherrakennetta ja sen kehittämistavoitteita

kuvaavista merkinnöistä ei
luovuta kokonaan, mutta
merkintöjen esitystapaa ja
ohjaussisältöä kehitetään
palautteen perusteella.
Kaavaehdotuksessa liikennejärjestelmä osoitetaan
”Kyvykkään uudistujan”
pohjalta. Kaavaehdotukseen
lisätään poikittaisraideyhteyksille merkittävästi kehitettävän radan merkinnät.
Leppävirralle osoitetaan
mahdollisen uuden sataman syväväylän yhteystarve.
Myös kestävän liikkumisen
(joukkoliikenne, kävely ja
pyöräily) edistäminen näkyy
kaava- ja suunnittelumääräyksissä.
Tuulivoimapotentiaalien
alueiden yhteisvaikutuksia
selvitetään ehdotusvaiheessa
tarkemmin ja merkintöjä
yhteensovitetaan maakuntarajoilla yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa. Tuulivoimapotentiaaleja alueita karsitaan täydentävän
selvitystiedon perusteella,
ja selvästi alle seudullisen
rajan jääviä alueita ei osoiteta kaavaehdotuksessa. Puolustusvoimien palautteen
perusteella harkitaan omaa
merkintää niille tuulivoimaalueille, joilta vaaditaan
VTT:n tutkavaikutusselvitys.
Luonnosvaiheessa osoitetusta 30 tuulivoima-alueesta
kaavaehdotukseen jää tässä
vaiheessa arviolta 22 tuulivoima-aluetta. Näille on
toteutettavissa teoreettisesti
noin 300 tuulivoimalaa. Sellaisille alueille, joille ei vaadita tutkavaikutusselvityksiä,
on maakuntakaavaehdotukseen toteutettavissa noin 190
tuulivoimalaa. Tämä on noin
puolet luonnosvaiheessa
esitetystä laskennallisesta
voimalamäärästä.
Maakuntakaavaehdotus
laaditaan kesäkauden aikana. Alkusyksyllä aloitetaan
laaja kokonaisvaikutusten
arviointi. Kaavaehdotus tullee nähtäville vuoden 2023
alkupuolella.
Pohjois-Savon liitto

Kaunista
Kesäaamuna matkalla
kotia kohti
istahtaa tien poskeen
pienelle kivelle.
Elämä sanaton runo,
kiireestä pois, hetki
hengähtää, levätä.
Pysähtyä, löytää hetkessä.
Aamun maisema
sellaisen maalaama, jolla
silmää sielullinen.
Tuuli vie kevyttä sormeaan
puiden latvoissa.
Nurmi ja kaste ja pilvet
miten liikkuvat.

Taivaanranta kuin aurinko
nousee, juhlii aamu itseään.
Maisema huoleton
siveltimen veto.
Aamun maalaus,
juhlii elämä itseään.
Olla itsessään tyynen
lammen äärellä.
Rauhassa Jumalakin lähellä,
kuulee pientä sydäntä.
Kaunis aamu, kaikki
luotu, annettu.
Kaunis on elämä.
Veli

Keskiviikko 1.6.2022

Johan On Tapahtumia
Varkauden Pelastakaa
Lapset ry
järjestää Taidetta Aikaankesäleirin alakouluikäisille
14-18.6 ti-la päiväleirinä klo
10-15. Leirillä tutustutaan
taiteen keinoin, suunnitellaan ja toteutetaan yhteisnäyttely. Päiväohjelmissa
myös kierrätys- ja ITEtaidekokeiluja, pihapelejä,
lounas ja välipala. Paikkana
Pitkälänniemen tila, Könönpelto. Hinta 60€/lapsi,
sisarhinta 40€. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset: varkaus@
pelastakaalapset.net tai puh:
050 5334 342/Piia, 040 5526
727/Armi.
Varkauden Seudun
Diabetes ry
2.6.2022 klo 18.00 Hertunrannan lähiliikuntapaikka/
ulkokuntosali (sijainti Hertunrannan uimarannalle
mennessä) Else Lehtonen
opastaa laitteiden käyttöä ja
ohjaa jumppatuokion.Tiedustelut puh: 0507562500.
Varkauden Sydänyhdistys
Jäsenten kesätapahtuma
vietetään la 18.6. klo 14
Joroisissa, Kartanogolfilla.
Bussikuljetus klo 13.15 Taulumäen torilta ja noin klo
13.40 Joroisten torilta. Vieraanamme kaupunginjohtaja Joonas Hänninen, keittoruokailu ja kakkukahvit
sekä Varkauden Soittokunta
ry:n konsertti. Paluukuljetus
noin klo 17. Lisätietoja ja
sitova ilmoittautuminen 6.6.
mennessä puh 0400-461005/
Riitta Väisänen.
Stora Enson Varkauden
Eläkeläiset ry
RUSKAMATKA RUKALLE
20.9.-26.9.2022. Tervetuloa
myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt mukaan
ruskamatkalle Rukalle ren-

toutumaan 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 teollisuusliitto
ammattiosasto ry
Hallituksen kokous MA.
6.6.22 klo.17.00 ammattiosaston toimistolla Kauppakatu 37 D asialistalla mm.
kesätapahtuman järjestäminen heinäkuussa. Puheenjohtaja.
Varkauden Eläkeläiset ry
1.6. alkaen pelataan petanq-peliä Keskuskentän
jääkiekkokaukalossa keskiviikkoisin klo 9.00. 2.6. to
teemme retken Ruokojärven
lintutornille. Kokoonnutaan
klo 11.00 lintutornin parkkipaikalla. Ilmoita Pekkosen
Ritvalle ( puh. 0465686035),
jos tarvitset kyydin. 7.6. ti
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.

to Järvisydämen laivaretkelle lähdemme Navitaksen
rannasta klo 9.30. Matkan
hinta on 59 €, joka maksetaan ennen lähtöä. 15.6. ke
on Kiuruveden Eläkeläiset
ry:n 60-vuotisjuhla Kiuruveden Puistorinteellä alkaen
klo 11.00. Lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin.Voit
ilmoittautua mukaan Aalin
Erkille (puh. 0505749338).
Varkauden Eläkeläiset ry:n
kotisivu löytyy osoitteella:
yhdistykset.elakelaiset.fi/varkaus. Eläkeläiset ry:n Savon
aluejärjestön kotisivun osoite
on: yhdistykset.elakelaiset.fi/
savo. Käykääpä tutustumassa
sivuihin.
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.
Kirja-Varkaus ry
Kirja-Varkauden kesäkuun
lukupiiri on maanantaina
20.6.2022 klo 17 Varkauden
kirjaston Tyynelä-kokoustilassa (pääoven vieressä).
Kirja-Varkauden sihteeri
Sinikka Känsälä esittelee
kirjailija Johanna Venhon
kirjoittaman Martti Suosalon elämäkerran - Tähän
astinen elämäni. Lämpimästi
tervetuloa.

Varkauden Invalidit ry
Boccia 12.5 alkaen torstaisin klo 14-15:30 Repokankaan koulun kentällä,
lajeina myös voimakiekkoa
ja mölkkyä. Tiistai Sulkapallo urheiluvuoro viimeisen
kerran 14.6, syksyn jatko
ilmoitetaan myöhemmin.
Mikäli jäsen ei halua syntymäpäiväänsä julkaistavan
it-lehdessä, on jäsenen ilmoitettava tästä toimistolle.
Toimisto avoinna ma-ke klo
9-13, to-pe vain puh. 040
760 8213.
LepU
Rantaongintakilpailut torstaina 2.6. klo 17.00 Joroisten
Veneranta ja perjantaina 3.6.
klo 17.00 Varkauden Huruslahti. Lahnaonginnan SM
kilpailut ja kaiken kalan pitäjänmestaruusonki Sorsakosken Niskalampi lauantai 4.6.
klo 10.00. Perinneliiton SM
polkujuoksu Sorsakosken
urheilukenttä lauantai 4.6
. klo 15,30. Sarjoja kaikille.
Lapsille omat juoksukisat
kentällä. Tied 040 5287131.
Jorman moukaripörssi sunnuntaina 5.6. Alapihan kenttä klo 11.00: Pörssikilpailun
lisäksi, normaalit sarjat kaikille. Mummon munkkikisat
maanantaina 6.6. klo 18.00
urheilukenttä, samalla pk
kilpailu. Lajit 40 m, 60 m,
1500 m, pituus, korkeus,
kuula kiekko.

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 Nakskovinkatu 5 B. Luuk. 4:18 Herran
Henki on minun päälläni,
sillä hän on voidellut minut
julistamaan evankeliumia
köyhille; hän on lähettänyt
minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille
näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, River Church Finland
Jumalan Tuli kesäkonferenssi on 19.-26.6.-22
Ulkoniitynkuja 6, Vantaa.
Majoituksesta lisätietoa;
riverchurch.fi
Home Group, Kotiryhmä
on Nakskovinkatu 5 B.
Keskiviikkoisin klo 17:3019:30. Joh. 1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon
päälle. Kahvi- ja teetarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa!
Varkauden
Helluntaiseurakunta
Ke 1.6. klo 18 Rukousilta.
To 2.6. klo 9-11 Toimistoaika, pastori tavattavissa
(käynti takaovesta). Pe 3.6.
klo 18 Sana ja rukous Keijo
Lundberg (käynti takaovesta). Su 5.6. klo 11 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen

Antti Lempiäinen, Joona
Heinonen, Lilja Kvartetti Pyhäkoulu. Ke 8.6. klo 10 - Siivoustalkoot rukoushuoneella, tarjoilu! klo 18 Rukousilta. Tervetuloa tilaisuuksiin
rukoushuoneelle!Varkauden
Varkauden
ev.lut. seurakunta
Pääkirkko:
Su 5.6. klo 10 Messu.
Kangaslammin kirkko:
Su 5.6. klo 12 Sanajumalanpalvelus.
Kuoppakankaan
seurakuntakeskus:
To 2.6. klo 18 Rukouskoulutus. Opettajana Timo Pöyhönen, Hengen uudistus
kirkossamme ry:stä. Ma 6.6.
klo 12 Elintarvikejakelu. Ti
7.6. klo 15 Arkiehtoollinen.
Pyöräretki Harjurannalle
lähtö pääkirkolta ke 8.6.
klo 10. Ilm. 1.6. mennessä
p. 040 701 6630. Esteetön
kesäretki Juvalle to 16.6. klo
9.15–14.30, hinta 15e. Lisätiedot ja ilm. 9.6. mennessä
040 701 6630
Saimaan
ort seurakunta
Varkaus: Ke 1.6. klo 13 Akatistos Jumalanäidille. La 4.6.
klo 17 Vigilia. Ma 6.6. klo

9 Liturgia. Pyhän Hengen
päivä. Joroinen: La 4.6. klo
9 Liturgia. Sielujen lauantai.
Leppävirta: La 4.6. klo 1216 Rukoushuone avoinna
kävijöille Leppävirta-päivän
merkeissä. Su 5.6. klo 10
Liturgia. Helluntain polvirukoukset. Pieksämäki: La
4.6. klo 9 Liturgia. Sielujen
lauantai. Ortsaimaa.net.

Warkaus Majakka
To 2.6. klo 18-20 Rukouskoulutus Kuoppakankaan
srk-keskuksessa. Iltatee klo
17.30. Miten voi löytää syvemmän ja sytyttävämmän
rukouselämän? Toiminnanjohtaja ja yhteisöjen uudistaja Timo Pöyhönen Hengen uudistus kirkossamme
ry:stä. Warkausmajakka.fi

Varkauden
Adventtiseurakunta
Kirpputori suljettu 31.8. saakka. Maanantaisin klo 17
Leipähartaus ja leivänjako.La
4.6. klo 10 Jumalanpalvelus.

Radio Patmos
To 2.6. klo 9 Toimittajien
tunti. To 2.6. klo 18.05 Itse
ajattelijat: Raamattukäräjät.
Niilo Räsänen, Timo Soini, Leif Nummela. Pe 3.6.
klo 13.15 Lähimmäisen
lähellä: Tyytymättömyys
ja kiitollisuus. Marianne
Jansson. Pe 3.6. klo 13.30
Heprealaiskirje. Kristityn
arvot. Timo Keskitalo. Pe
3.6. klo 14.30 Ihmeellinen
Raamattu. Egyptiä kohdanneet vitsaukset. Jouko
Koistinen. La 4.6. klo 14
Taivaan ja maan väliltä. Ma
6.6. klo 8.45 Israel –uutisviikko. Rony Smolar. Ma-pe
klo 12-13 Suomi rukoilee.
Ma-pe klo 15-17 Patmoksen iltapäivälive. Kuuntele
ja ylläty: patmos.fi tai 94,4
tai 102,60 MHz.

Varkauden
Vapaaseurakunta
www.varkaudenvapaaseurakunta.fi
To 2.6. klo 18 Rukouskoulutus Kuoppakankaan srkkeskuksella: Timo Pöyhönen
Hengen uudistus kirkossamme ry, järjestäjänä Varkauden yhteiskristillinen
Palvelu ry ja Varkauden
seurakunta. Su 5.6. klo 12
Ehtoollis- ja kiitosjuhla,
pastori Veikko Tarvonen
puhuu aiheesta Unelma
seurakunnasta. ViaDia-tori
avoinna ma-pe klo 10-16
Kauppakatu 25.
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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

7

ioloajat:
Uudet auk -17
TI-PE 11 4
LA 11-tt1u)

AMMATTITAIDOLLA:
2PASSIKUVAT
myös sähköinen

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

Lelupuoti Nallukka
etsii edelleen
uutta innovatiivista
kauppiasta!

2DIGIKUVAT
2KUVAN KORJAILUT
2HAUTAJAISKUVAUKSET
Kauppakatu 17, Varkaus • P. 0500 847 316

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

OTA YHTEYTTÄ
Keskuskatu 16B,Pieksämäki

ZZZOHOXSXRWLQDOOXNNDÀ

METSURIPALVELUJA

SIIVOUSPALVELUJA

Pihapuiden
kaadot ja
taimikonhoitotyöt

Siivouspalvelu

T:mi
Rauno Takkinen

KAIVINKONEURAKOINTIA
LVI-TYÖT JA REMONTIT

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

040 529 2057

PIRK N PUHDISTUS OY
- Kotisiivoukset

(myös arvonlisäverottomat terveydellisistä syistä)

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

0400 673 002

www.pirkonpuhdistus.ﬁ

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

it
V inntto o n

#

ku

TEPAN PUTKI JA SANEERAUSS
045 268 5865

Pieksämäen Huolto Team
Puh. 045 320 0440

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.

pmkhuoltoteam@gmail.com

Kesämökki omassa saaressa. Venematkaa noin 100
metriä, puhdasvetisellä ja
kalaisalla Palvalahdella.
Viihtyisiä hetkiä koko perheelle. Hp. 49.000€. Kysy
lisää Olli p. 050 542 3105.

HEI SINÄ,

NAUTITAAN KESÄSTÄ
TOIMIVILLA KULKUPELEILLÄ!

Varaa koneesi huolto meiltä.

WWW.KYMPPIKONE.FI

Kymppikone Oyy

Minna Asikainen p. 040-512 7310

Seuraa
meitä myös
facebookissa

HINAUSPALVELUJA

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

24 h
Ajamme useammalla autolla!

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

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

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

Erikoishammasteknikot
Pekka Tarvainen ja Sami Tarvainen
Kokoproteesien valmistus,
proteesien pohjaukset ja korjaukset.

JALKAHOITOJA

REMONTTIPALVELUJA

KAIKKI HUONEISTOREMONTIT

• Myös kylpyhuoneet ja saunat • Vesieristykset • Vesivahinkokorjaukset

10 vuotta palvelua

JALKAHOITAJA
SATU VASARAINEN
P. 0400 834 917

Kylpyhuone-,
sauna- ja huoneisto-

REMONTIT
ammattitaidolla

kauppakatu 39 (ihana valo)
Ota yhteyttä ja sovi aika maksuttomaan arviokäyntiin!

Jätä rivi-ilmoitus
ıøťĕŜŜßŜĕıūıŜÑžĺǍƧ
viimeistään
maanantaina
klo 12 mennessä.

LLeijukuja
Leij
Le
eijjuk
ukuj
kuja 5,
5, 778210
8210
821
82
10 V
Vark
Varkaus.
arkkaus.
arka
kaus.
us. P
P.. 0040
4 6654
40
544 33876
8876
87
76 A
Av. ark.
Av
k 77.30-16.00
3300 166

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.

• LVI-työt • Remontit • Saneeraukset

OSTETAAN ASUNTOVAUNU TAI ASUNTOAUTO! Huomioidaan myös
kosteusvaurioiset ja vialliset.
Nouto paikanpäältä, käteismaksu. Soita 040 836 41 75.

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUJA

Ota yhteyttä ja sovi ilmainen siivouskartoitus!

040 8478 449

OSTETAAN

(MA sulje

2STUDIOKUVAUKSET

Varkauden Kuva-Studio

MYYDÄÄN

Klikkaile
ilmoituksia
näköislehdessä
ŜĕıūıŜÑžĺǍƧ

MYÖS LAITOS- JA KOTIKÄYNNIT
Puh. 044 257 7018
óóóèÝÝððÝîáéëêððåäñèççëêáêğ

SINUN SAVO
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Kesän juhliin

PIECES
hattu

• one size

16

PIECES
virkattu mekko
• XS-XL

39

VILA
mekko
• S-XL

• 36-44

34
US

Ensimmäisenä ja ainoana
Suomessa Orivo-sertiﬁkaatti takaa
kalaöljyn ja kalastuspaikan.
Kapselinkuori on kalagelatiinia,
ensimmäisenä Suomessa
etyyliesteröidylle kalaöljylle.
Huippupitoisuudet
(E-EPA + E-DHA 700 mg) edistävät
verenpaineen pysymistä normaalina.

Ensimmäisenä
Suomessa!

2790

Norm.
34,90€

1OO kaps.

Norm.39,90€

29

90
0

60 kaps./36 g

21

90
30 ml

Sis. 17%
kuusenpihkaa.
Lisäksi mm.kaura-,
hampunsiemen ja
kookosöljyä.
Ei hartsiallergikoille.

N 27€
Norm.27€
(117,75€/kg)

9

50 ml

Puna-apila + B6-vitamiini.

2690

OSALLISTU
ARVONTAAN,,
ARVONTAAN
voit voittaa
saunakiulun
ja Carmolis
-tuotteita!
Arvo n. 50€

46

90

90

120 tabl.

Norm.54,80€
(617,10€/kg)

Terveyskaistan

60 kaps./28 g

NIVELTEHO
Kuuden
aktiiviaineen
yhdistelmä.

2190 2990

180 kaps.

MULTIKAROSIN

1590

9900

Kykyä ja halukkuutta!

Terveyskaistan

TESTO BOOST

Q10 UBIKINONI
150 mg VAHVA

Beetakaroteeni-, lykopeeni-,
E-vitamiini, GLA kapseli.
Ravitsee ihoa sisäisesti.
Ennen auringossa
gossa oloa ja
j
sen jälkeen.

60 kaps./43 g

Norm.12€

Lisää energiaa.

!
Miehille

1890

5390

Rannikkomännyn
kuoriuutetabletti

Silmien hyvinvoinnille ja
näkökyvylle!

PYCNOGENOL
STRONG

VISIOBALANCE
OPTI

150 kaps.

60 tabl./30 g

Iholle, sydämelle,
verisuonille.
pölyn ja
Esim. katun aikaan
ly
ö
p
siite

maan
Helpottaystä!
it
g
hen

(513,30€/kg)

10
1890
1590
Luonnonravinnosta
80
80 ml

60 tabl./18 g Norm.30,50€

60 tabl./18 g Norm.18,80€

terveystuotteet aina edullisesti ja ammattitaidolla
Yli 60 vuotta Kuopiossa ja yli 30 vuotta Varkaudessa

BALANTICPRO
COMP
80 kaps./54 g

CARMOLIS
YRTTITIPAT

Hengitysteille,
vatsalle, lihaksille.

Norm.31,40€

TOIMII!

99

SILICUM
TONIC

2 x 250 ml (31,80€/l)

60 tabl.

MAITOHAPPOBAKTEERIVALMISTEET

100 kaps./41 g

24

Pii-karmelloosigeelivalmiste.
Vatsan ja suoliston
hyvinvoinnille ja
hiuksille sekä
kynsille.

Hyväksi mm. halkeileville kantapäille,
kynsinauhoille, psoriaattiselle,
atooppiselle ja akneiholle.

CHELLO FORTE

Bioteekin

1990

PihkaPekan
PIHKASALVA

Naisille vaihdevuosiin!

ANTIWIR

TONALIN

BALANTICPRO
PLUS

UUDISTUNUT

10 ml

Tyytyväisyys on
e.
toimivuuden ta

Alkuperäinen,
tutkittu!

120 kaps.

99

99

750 2490

VAHVA
KURKUMIINI

NSK-SD® -entsyymi
verenkiertoelimistön
hyvinvoinnille.

30 kaps./15 g

• S-XXL

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

PIKIÖLJYÄ
Biomedin

NATTOKINAASI

19

39

Saatavana myös

Huippu UUTUUS!

90

• S-XL

ONLY&SONS
kauluspaita

34
KKulta Omega-3
VVAHVA KALAÖLJY

TU
UU

90

99

VILA
viskoosimekko

99

35

PIECES
pitkä neuleliivi

99

(233,60€/kg)

Kuopiossa Puijonkatu 27 (torin läheisyydessä)

Varkaudessa Kauppakatu 32

017 261 4991
luonnonravinto.kuopio@
dnainternet.net

017 366 9230
luonnonravinto.varkaus@
dnainternet.net

Toimitamme
myös postitse!

ma-pe 9-17, la 9-13
ma-pe 9-18, la 9-14
www.luonnonravinnot.ﬁ
KANTA-ASIAKASKORTILLA SAAT LISÄÄ ETUJA! JOPA 8%

Tarjoukset voim.
15.6.2022 saakka

