Pihkassa kotiseutuun
Rautavaara-liite

Rautavaara-päivät 1.–3.7.2011

Avajaiset 1.7. klo 17–18 torilla.
Ohjelmaa koko päivän – ks. ohjelmailmoitus.
Heikki Rissanen

Raatavuara Restentin
Tiia Koskelon seuraaja
valitaan Rautavaara-päivillä!

Siivet nousuun
lentokeskuksella
Rautavaaran lentokeskus tarjoaa erinomaiset puitteet ilmailuharrastukseen. Kiitoratojen suoja-alueet ovat lentokeskuksen toimintaa hallinnoivan Rautavaara-säätiön
puheenjohtajan Jari Tuppuraisen mukaan nyt todella
hyvässä kunnossa ja hyvin nurmettuneet.
– Niinpä kaikkien ilmailulajien harrastajat pystyvät
niitä hyvin hyödyntämään ja harrastamaan rinta rinnan
kauniina kesäpäivinä.
Tuppuraisen mukaan Rautavaara-Säätiö pyrkii uudistamaan lentokeskuksen toimintaa lähivuosina aktiivisemmalla markkinoinnilla kaikissa ilmailulajeissa.
Myös oheistoimintaa pyritään lisäämään, eli kesätapahtumia ja yleisötapahtumia yhteistyökumppanien avulla.
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry teetti kesällä 2006
maaseutualueiden elinkeinopolitiikkaa koskevan esiselvityskokonaisuuden, jossa kartoitettiin myös lentokenttäalueen matkailukäytön lisäämistä. Loppuraportissa tuotiin esille kehittämisehdotuksia, jotka liittyvät lentokeskuksen infrastruktuuriin sekä ilmailuun ja muuhun harrastustoimintaan sekä matkailuun. Ehdotetut toimenpiteet olivat melko mittavia kustannuksiltaan. Rautavaara-säätiö sekä kenttää käyttävä Kuopion ilmailuyhdistys
pohtivatkin strategiaa asian eteenpäin viemiseksi. Säätiö
päätyi hakemaan TE-keskukselta Kalakukko ry:n kautta
tukea toiminnan kehittämiseen.
Valittuna strategiana olisi Tuppuraisen mukaan investoida kahdessa vaiheessa.
– Ensimmäisellä hankkeella toteutettaisiin kahden
vuoden sisällä välttämättömiä peruskorjauksia sekä laiteinvestointeja.
Lentokeskuksen toiminnan aktivoinnin lisääntymisen
vaatimia korjaus- sekä laajennusinvestointeja toteutettaisiin toisessa vaiheessa kolmen–neljän vuoden kuluttua.
Säätiö kunnostaa kiinteistöjään vuosien 2011–2012
aikana Kalakukko ry:ltä ja Ely-keskukselta saamiensa
avustuksien turvin. Kohteina ovat rantasaunan peruskorjaus ja sähköistys, majoitusrakennuksen peruskorjaus ja
huoltorakennuksen LVI-työt.
Tuppuraisen mukaan Rautavaara-Säätiö pyrkii mukaan matkailullisiin yhteishankkeisiin tai yhteistyökumppaneiden kanssa kokoonjuostavaan verkostohankkeeseen, jolla toimintaa aktivoitaisiin lisää.
Rautavaara-säätiö hankkii uuden purjelentovintturin
vielä tälle kesälle tukeakseen lentokeskuksen hinaustoimintaa. Vintturi tulee Englannista.
Lentokeskuksen kesän ohjelmasta mainittakoon riippuliidon SM-kisat 26.6.–3.7., purjelennon matkalentoleiri 9.–17.7. ja valtakunnallinen varjoliitoleiri16.–24.7. Syksyn viimeiset lennokkileirit pidetään elo–syyskuussa ja
syyskuun viimeisenä viikonloppuna on luvassa Kuopion Ilmailuyhdistyksen maaliinlaskukisat ja lentokauden
päättäjäiset.

Raatavuara Restentti 2010 Tiia Koskelo on myös moninkertainen saappaanheiton MM-mitalisti.

HELENA KUOSMANEN

Pihkassa kotiseutuun

Rautavaara-päivät
1.–3.7.2011
Perjantai 1.7.2011
8.00–14.00 Avoimien ovien päivä Sattuman
verstaalla. Avoimien ovien päivä verstaalla, tilat
alakoulun päädyssä. Tutustu entisöintiin ja uusien
puutuotteiden tekoon. Sattuman Verstas. Rautavaaran Työraitti ry. Vapaa pääsy.
8.00–17.00 Arpojen myynti. Tori. Rautavaaran
Mielenterveysyhdistys Kipari ry. Vapaa pääsy.
8.00–18.00 Torimyyntitapahtuma. Tori. Rautavaaran Yrittäjät ry. Vapaa pääsy.
8.00–19.00 Avoimien ovien päivä Sattuman Kaapalla. Avoimien ovien päivä, perinteiset arpajaiset,
pääpalkintona puutarhakalusto. Sattuman Kaappa
& Kahvio. Rautavaaran Työraitti ry. Vapaa pääsy.
10.00–15.00 Sydänyhdistyksen tapahtumapäivä.
Yhdistyksen toiminnan esittelyn lisäksi mm. arpamyyntiä. Verenpainemittausta Apteekilla klo 12–14.
Ota vuoronumero kun tulet verenpainemittaukseen! Osuuspankin pääty. Rautavaaran Sydänyhdistys ry. Vapaa pääsy.
Suomen ensimmäisen laajakaista-hankkeen
avajaiset.
11.00 Kuitu kotiin – ruokailu (veloituksetta)
11.30 Lehdistötilaisuus
12.00 Avajaiset
Valtuustosali, kunnanvirasto. Kaista Savoon -hanke
ja Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta.
12.00–14.00 Lasten ja nuorten katupiirustuskilpailu. Katupiirustuskilpailu lapsille ja nuorille, sarjat: 0-3 v, 4-5 v, 6-7 v, 8-9 v, 10-11 v, 12-13 v, 14-15
v, 16-100 v. Alakoulun katos. Rautavaaran Isku ry.
Osallistumismaksu 1 €.
13.00 Jousiammuntakilpailu. Torin reuna. LC Rautavaara ja Koillis-Savon Sulka. Vapaa pääsy.
14.00 Pitäjäläisen 35-juhlavuoden lukijatapaaminen. Tori. Pitäjäläinen.
14.30 Muotinäytös Sattuman Kaapalla.
Kierrätysmyymälän tuotteista koostuva näytös ”hyvvee halavalla”. Sattuman Kaappa & Kahvio. Rautavaaran Työraitti ry. Vapaa pääsy.
15.00–17.00 Tarinatupa. Jatkosodan alkamisesta
kulunut 70 vuotta. Esillä sota-aikaisia lehtiä ja kirjoja. Rintamaveteraaneja mukana vointinsa mukaan.
Kokoushuone, Kunnanviraston 2. krs. Rautavaaran
Rintamaveteraanit ry. Vapaa pääsy.
17.00–18.00 Rautavaara-päivien avajaiset.
Kunnanjohtaja Unto Murto avaa Rautavaara-päivät kirkonkylän torilla. Ohjelmassa mm. katkelma
näytelmästä Poikamiehen pesäpuu ja Nuorisosirkus
esiintyy. Juontajana Pekka Julkunen.
18.00 Lauluista kaunein –yhteislaulutapahtuma
orkesterin säestyksellä. Tori. Helluntaiseurakunta.
Vapaa pääsy.
18.15–19.15 Tanssijumppa. Menevää musiikkia ja
lämpöä nostattavaa tanssijumppaa kaikenikäisille.
Rautavaaran Isku ry. Vapaa pääsy.

Lauantai 2.7.2011
11.00–13.00 Perinneruokailu. Tarjolla perinneruokaa. Koulukeskuksen ruokala. Maa- ja kotitalousnaiset. Aikuiset 7 €, 4–12 v 4 € ja alle 4 v ilmainen. Menu: Vihersalaattia, kaali-puolukkasalaattia,
kermaviilisalaatinkastike, perunalaatikkoa, puolukkasurvosta, ruisleipää, sekaleipää ja levitettä, uunijuustoa ja marjakeittoa, ruokajuomana maito, vesi,
mehu ja kotikalja.
12.00 Harsumäellä koulunsa käyneiden kokoontuminen. Marjomäen Yläpihassa. Luvassa keittolounas (5 €), muistelua, pallopelejä ja ruudun hyppäämistä. Muista tarvittava lääkityksesi! Ilmoittaudu
Riitalle puh. 040 8291 169 tai riitta.tiensuu@oyk.fi
viimeistään 29.6. Marjomäen Ylipiha, Marjomäentie 261. Prinsessa Ruusunen hoviväkineen. Vapaa
pääsy.
12.00 Avoin saappaanheiton pitäjänmestaruuskilpailu non-stop-systeemillä niin pitkään kun osallistujia riittää. Kilpailu avoin kaikille. Sarjat: T ja P 6,
8 , 10, 12, 14, 16 v, muut 20, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, M ja N, Yleinen M ja N. Tapahtumassa kahvio + makkaraa. Tori. Rautavaaran Isku ry. Osallistumismaksu kaikilta 2 € / 3 heittoa.
12.00–15.00 Heinätalkoot. Vanhemman mallin
hommaa, viikatteella niittoa ym. kilpailua. Nuotiokahvit. Vanhat traktorit paikalla (käyvät ajamassa
myös torilla Yhdistysten Mölkky-mestaruuskilpailuissa). Ns. Rapakonpellot. Vapaa pääsy.
12.00–15.00 Boccia-peli. Kuopio-Nilsiä-Sonkajärvi-Rautavaaran yhdistyksen kesken Boccia-peli. Monarin hiekkakenttä. Rautavaaran Invalidit ry. Vapaa pääsy.
13.00 Näytelmä: Poikamiehen pesäpuu. Jokiharjun teatterilava. Rautavaaran Harrastajateatteri ry.
Liput: 10 €, lapset 8 €. Ryhmät, yli 20-henkilöä 10 €
/ hlö. www.rautavaaranteatteri.net
14.00 40-v. luokkatapaaminen, Rautavaaran
kansakoulun 4. vuosiluokka vuodelta 1971–72,
opettajana Osmo Härkönen.
• klo 14.00 koulukatselmus alakoululla nykyisen

koulun rehtorin Matti Korkalaisen johdolla
• klo 15.00 Hotelli-Ravintola Tiilikka, ruokailu, iltapäivän/illan vietto vapaamuotoisien ohjelmien
merkeissä.
Tervetuloa moikkaamaan myös kaikki muutkin entiset koulukaverit, ystävät ja tuttavat. Rautavaaran
alakoulu/Hotelli-Ravintola Tiilikka. Ulla ja Jaana.
Vapaa pääsy.
17.00–20.00 Kyläkarkelot. Pelejä, leikkejä, kilpailuja, buffetti seurantalon pihapiirissä. Ala-Luostan
seurantalo. Ala-Luostan Seura ry. Vapaa pääsy.
20.00–24.00 Muistatko Humppahallin! -tanssit.
Perinteiset seurantalotanssit, soittaa tanssiorkesteri Fiilinki solistinaan Keijo Karppi. Ala-Luostan seurantalo. Ala-Luostan Seura ry. Sisäänpääsy 10 €.

Sunnuntai 3.7.2011
10.00–11.00 Messu. Rautavaaran kirkossa. Tervetuloa!
12.00–13.30 PÄÄJUHLA.
Ohjelma:
• Musiikkia Luminous Intensity
• Tervehdys Mikko Korhonen, Kunnanvaltuuston pj.
• Rautavaaran Nuorisosirkus esiintyy
• Juhlapuhe kirjailija Heikki Turunen
• Restentin julkistaminen
• Musiikkia Luminous Intensity
Juontajana Pekka Julkunen. Monitoimitalo. Rautavaaran kunta. Vapaa pääsy.
13.30 Kahvitarjoilu. Rautavaaran kunta.
13.30 Kesälomalaisten tapaaminen. Perinteinen Rautavaaran kunnan järjestämä tapaaminen
kesälomalaisille. Kahvittelun lomassa mahdollista keskustella ajankohtaisista asioista. Aiheina tänä
vuonna laajakaista-hanke ja kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tänään ja huomenna. Monitoimitalo.
Rautavaaran kunta. Vapaa pääsy.
19.00 Näytelmä: Poikamiehen pesäpuu. Jokiharjun teatterilava. Rautavaaran Harrastajateatteri ry.
Liput: 10 €, lapset 8 €. Ryhmät, yli 20-henkilöä 10
€/hlö. www.rautavaaranteatteri.net

Torstai 30.6.2011
Klo 13.00–16.00 Pihakirppis Hankamäessä.
Päivi ja Hannu Hyvärisen pihassa, Erikkalantie 10
Hankamäki, Erikkalantie 10. Hankamäen topakat
naeset. Vapaa pääsy.
Klo 17.00–20 Luontopolku.
Luontopolku n. 2 km. Vanhapirtti, jossa ollut kansakoulu 50-luvun alussa (sisältää paljon muutakin keräystavaraa). Navetanvinni-galleria. Jukka Lappalainen. Vapaa pääsy.

NÄYTTELYT

Kansalaisopiston näyttelyt
•Käsi- ja puutyöt sekä kuvataide valtuustosalissa.
•Lasi- ja tiffanytyöt valtuustosalissa.
•Posliininmaalaus näyttelyhuoneessa (pe ja la).
Rautavaaran kunnan virastotalo, 2 krs. Kansalaisopisto. Avoinna: pe 1.7. klo 8.00–16.00, la 2.7. klo
9.00–15.00, su 3.7. klo 11.00–15.00.
Perinnekäsityönäyttely Kunnanviraston 2. kerroksen aulassa. Koillis-Savon tomerat naiset.
Senioreiden tietotupa Kunnanviraston 2. krs huone 234. Järjestää kunnan ATK-työryhmä.
Kunnan tonttien markkinointi Kunnanviraston
2. krs.

MYYJÄISET

Oriflame- ja Swipe-tuotteiden tuote-esittely ja
myynti, myös lahjatavaraa. Sari Korhonen. Perjantai klo 9–16. Lauantai klo 9–15. Sunnuntai klo 11–15.
Rautavaaran kunnan virastotalon ala-aula.
Minervan Pokaali ja Kaiverrus. Kaiverrustuotteet,
palkinnot ja lahjatavaraa. Perjantaina klo 9–16. Rautavaaran kunnan virastotalon ala-aula.
Kirjojen ja arpojen myyntiä, soittajat. Mukavaa
tunnelmaa kunnanvirastolle tuovat soittajat. Rautavaaran Eläkeliitto. Lauantaina klo 10–15. Sunnuntaina
klo 12–15. Rautavaaran kunnan virastotalon ala-aula.
Rautavaaran yrittäjien torimyyntipöydät. Tule esittelemään ja myymään tuotteita Rautavaaran yrittäjät ry:n järjestämille myyntipöydille kirkonkylän torille. Katoksellisia kojuja on n. 8 kpl, suuruudeltaan 3x3
m2, jotka asennetaan valmiiksi. Päivävuokran suuruus on 20 €. Lisätietoja ja myyntipaikkavaraukset:
Tuula Tuononen p. 040 737 1719. Paikkakunnan myyjät pääsevät ilmaiseksi torille (oma koju+pöytä). Ulkopaikkakuntalaisilta peritään normaali toripaikkamaksu.
Sattuman kaappa & kahvio. Rautavaaran Työraitti ry:n kauppa ja kahvio ovat avoinna perjantaina klo
8.00–19.00.
Kunnan Virastotalo avoinna perjantaina 1.7. klo
8.00–16.00, lauantaina 2.7. klo 9.00–15.00 ja
sunnuntaina 3.7. klo 11.00–15.00.

Tervetuloa Rautavaara-päiville!

Rautavaara-liite

Rautavaara-Savotta kunnan
kehittämistyön moottorina

R

AUTAVAARA-SAVOTTA tarkoittaa uuden Kuntastrategia
2025 -asiakirjan laadintaa. SAVOTASSA selkeä yhteinen päämäärä on pitää Rautavaaran kunta itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä eri tahojen kanssa tehden tuotamme kuntalaisten
palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.
Kansanomaisesti sanottuna: Jauhoja on
riittävästi ja ne ovat hyvänlaatuisia.
Rautavaara-päivien julkaisun teema Pihkassa Kotiseutuun yhteistyö eri järjestöjen kanssa kantaa hedelmää. Kun on asiansa osaavia vetäjiä, kaikki lähtevät mukaan tekemisen meininkiin.
Yhteistyö on aina ihmisten työtä. Ihmiset tekevät yhteistyötä, jos heillä on
samansuuntaiset tavoitteet, halu ja tahto.
RAUTAVAARA-SAVOTASSA voimme
todeta, että kunnan ja kansalaisjärjestöjen vahvalle kumppanuudelle on tilausta.
Kuntamme hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaamisessa ja parantamisessa tarvitaan kunnan asukkaiden ja eri järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyötoiminta
on erityisen tarpeellista erityisesti nyt, kun
kuntalaisten tarpeiden tyydyttämiseen on
niukalti voimavaroja ja väestö vähenee sekä veli valtion säästötoimet purevat.
Spekulaatioissa on arveltu, että uuden
hallituksen ohjelma tuo kunnille kylmää
kyytiä. Itä-Suomen joukkoliikenne-verkon harvennuksessa meiltä vietiin joukkoliikenteen kannalta tärkein aamubussivuoro klo 8.55 Rautavaara–Hankamäki.
Uusi hallitusohjelma linjaa kuntapolitiikan neljäksi vuodeksi.
Uskon, että tämäntapainen Rautavaarapäivät edistää paikkakuntamme vireyttä
ja toiminnallisuutta, tuo sen palvelut tehokkaasti käyttäjien tietoisuuteen ja on samalla omiaan helpottamaan myöskin kuntamme yrittäjien toimintaedellytyksiä.
Kaikesta huolimatta, Rautavaaran kunta

tähtää luottavaisena tulevaisuuteen. Kunta ei menesty odottamalla, että joku tekee asiat puolesta. Pitää uskaltaa olla reilusti päätään pitempi muita, koska silloin
näkee kauaksi.
Rautavaara tarvitsee nyt yhä enemmän näkijöitä ja tekijöitä. Kunta onkin
voimakkaasti mukana LAAJAKAISTA
KAIKILLE 2015 -hankkeessa yhdessä
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan
(RTVO) kanssa.
Kunnan kaikki viisi hankealuetta on
menossa vauhdilla eteenpäin. Paalupaikalla Nokkamäki–Metsäkartano. Kuntaa
kiinnostaa kehittää elinkeinojen ja työllisyyden kannalta tuulivoimavaihekaavaa
Paljakan ja Maaselänmäen–Pitkämäen
(Naulavaara) alueilla sekä laatia energiakaava ko. alueille. Energiakaavassa tulee
ottaa mukaan tuulivoima, maalämpö, aurinko-energia ja hake.
Esitän omasta ja Rautavaaran kunnan
puolesta suuret ja lämpimät kiitokset kaikille Rautavaara-päivien talkoolaisille tapahtuman järjestämisestä.
Tervetuloa Rautavaaralle uuden ajan
maaseutukuntaan 1.–3.7. viettämään
kanssamme Rautavaara-päiviä.
Muistattehan, että voitte vaikuttaa kuntamme palvelujen kehittämiseen antamalla palautetta kunnan palveluista. Siitä
kaikki kehittämistyökin lähtee. Pienkunta on ihmistä lähellä. Myönteinen ajattelu
ei synny itsestään.
Kaikista näistä lisäinfoa tässä Pihkassa
Kotiseutuun -julkaisussa ja kunnan kotisivuilla www.rautavaara.fi.
Pihkassa Kotiseutuun -terveisin ja hyvää kesää 2011.
UNTO MURTO
Pihkassa Kotiseutuun -julkaisun
päätoimittaja
kunnanjohtaja
puh. 040 860 8100
unto.murto@rautavaara.ﬁ

Äänestä Restentti!
RAATAVUARA RESTENTTI

Raatavuara Restentti on titteli/palkinto maineteosta. Ihmiset voivat äänestää Raatavuara Restentiksi yksilöä tai järjestöä. Raatavuara Restentin valinnan kriteerit:
1. Yleiset vaatimukset: Suostumuksen antanut henkikirjoitettu henkilö tai rekisteröity järjestö Rautavaaralla.
2. Valinnan pääkriteerit:
• toiminta Rautavaaran hyväksi
• toiminta järjestössä (järjestöissä) Rautavaaran
hyväksi
• yksittäinen merkittävä maineteko valintaa edeltävänä vuoden ajanjaksona (1.6.2010–31.5.2011)
• maine- tai uroteon tulee olla luonteeltaan positiivinen: sen avulla on saatu julkisuutta, positiivi-

sia tuloksia, hengen nostatusta, myönteisen kuntakuvan rakentamista
• teko voi liittyä elinkeinotoimintaan, liikuntaan,
kulttuuriin, nuorisotyöhön, ihmisten auttamiseen
3. Arvostettavia ominaisuuksia:
• rehellisyys, ahkeruus
• toiminnan linjakkuus
• esiintymiskykyinen erilaisissa tilaisuuksissa.
Raatavuara Restenttiä saavat kuntalaiset äänestää
ma 27.6.–pe 1.7.2011 välisenä aikana. Äänestyslaatikoita on kaupoissa, pankeissa, kirjastossa, apteekissa ja kunnanvirastolla sekä 1.7. torilla. Äänestyksessä ei ole ehdokaslistaa vaan jokainen saa
äänestää ketä haluaa. Eniten ääniä saanut on Raatavuora Restentti 2011. Raatavuara Restentti julkistetaan Rautavaara-päivien pääjuhlassa su 3.7.2011.

Äänestäjien kesken arvotaan lahjakortti Hotelli-Ravintola Tiilikkaan!

RAATAVUARA RESTENTTI
nimi
Äänestäjän nimi
puh.

Äänestyslipuke
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Jokisuunniemi on Rautavaaran
”saaristokaupunki”
Keyrittyjärven rantaa mukaileva Jokisuunniemen alue
Rautavaaralla mielletään
kunnan omaksi saaristokaupungiksi. Alueen perusinfra on viemäripumppaamoa vaille valmis ja rakentamaan pääsee vaikka heti, toteaa kunnan teknisen toimen
työnjohtaja Heikki Koskelo.
Jokisuunniemeen kaavoitetusta kahdestatoista tontista
kuusi on omarantaista. Tonttien koot vaihtelevat liki kuudesta tuhannesta neliömetristä
reiluun 13 000 neliömetriin.
Ongelmana vaan on ollut
tonttikaupan nihkeys. Vain
yksi tonteista on mennyt kaupaksi.
Tonttikaupan piristämiseksi kunta on suunnannut
katseen aktiivisesti Venäjän suuntaan ja Jokisuunniemi on ollut näkyvästi esillä
messuilla Pietarissa ja Moskovassa. Itämarkkinoinnin
tuloksena alueelta tontin ostanut venäläinen aloittaa rakentamaan, jahka saa talonsa Moskovassa kaupaksi,

Koskelo kertoo.
– Tokihan tontit ovat kaikkien ulottuvilla, eikä ketään
ole poissuljettu, mutta kun
kauppa ei ole lähtenyt liikkeelle, on haettu vetoapua
veli venäläisiltä.
Tonttien suhteen on siimoja viritetty aktiivisesti myös
Eurooppaan. Neuvotteluissa
on parhaillaan koko alueen
kauppa saksalaisen sijoittajan

kanssa, mikä olisi ihanteellisin vaihtoehto alueen rakentamisen suhteen. Yhtenäinen
toimija mahdollistaisi alueelle keskitetyn energiahuollon,
esimerkiksi maalämmön koko alueelle, jolloin energianlähteenä olisi viereinen järvi,
Koskelo kaavailee.
Jokisuunniemen myyntivaltteina ovat pohjoissavolainen puhdas luonto, aluHeikki Rissanen

Keyrittyjärven yhteydessä omarantaisten tonttien rantaa
ruopattiin vähintään 1,5 metrin syvyyteen, mikä mahdollistaa veneellä pääsyn kotirantaan, kertoo Heikki Koskelo.

een rauhallisuus, oma ranta
ja järven suomat harrastusmahdollisuudet, veneily ja
kalastus, kuin myös metsästysmahdollisuudet.
Veneilyolosuhteet alueella
kohenivat huomattavasti viime talvena tehdyn Keyrittyjärven kunnostuksen myötä. Kunnostuksen yhteydessä muun muassa ruopattiin
omarantaisten tonttien rannat niin, että vettä on rannasta lähtien vähintään puolitoista metriä, mikä mahdollistaa reilummallakin veneellä rantautumisen kotilaituriin.
Myös läheiseen Saarelan
yleisen uimarannan tuntumaan rakennetaan parhaillaan
pienveneille omaa satamaa veneenlaskupaikkoineen.
Sijaintiinsa nähden tonttikauppa ei ole hinnasta kiinni.
Omarantaisen tontin neliöhinta on kaksi euroa, rannattoman euron neliöltä, Koskelo summaa.
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Julkaisija:
Vastaava päätoimittaja:
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Paino:

Rautavaaran kunta
Unto Murto
Pitäjäläinen
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

SARIN PUTIIKKI
• Lahjatavarat
• Swipe- ja Oriflame-tuotteet ym.

Lahjatavaroita saatavana myös
Rautavaaralla parturi-kampaamo Lealta
Kangaslahdentie 405, Kangaslahti
Puh. 040 708 0092
www.eerikkala.net/sarinputiikki

HEIKKI RISSANEN

Energiakaavalla potkua Kiparin kehittämiseen

Nimikilpailu

Rautavaaralla ollaan herättelemässä pahoin vesoittunutta Kiparin aluetta ”ruususen
unesta” alueelle suunniteltavan energiakaavan kautta.
Toteutuessaan energiakaava on ensimmäinen laatuaan Pohjois-Savon maakunnassa. Energiakaava velvoittaa kiinteistöjen lämmönlähteeksi paikalla tuotettua
energiaa, esimerkiksi alueellista hakkeella toimivaa lämpövoimalaa tai maalämmöllä
tuotettua energiaa. Kunnalla
on alueella parisenkymmentä kaavoitettua tonttia neljässä eri lohkossa, joiden kauppaan energiakaavalla haetaan potkua ja alueelle vihreää imagoa.

Energiakaavan laatiminen
on lähtökohtana koko Kiparin alueen kehittämiseen.
Kiparin sijaan kunnanjohtaja
Unto Murto puhuukin mieluummin koko alueesta Paljakkalan alueena ja sen kehittämisestä.
– Palautetaan alueen nimeksi ensitöikseen Paljakka.
Kipari on vain alueella sijaitseva kelkkarinne, jossa on pidetty viimeksi luonnonratakelkkailun MM-kisat yli 13
vuotta sitten. Tuloksena miljoonalasku kunnalle. Vuosien saatossa rahaa on palanut
alueella kiitettävästi.
Alueen kehittäminen sai
vauhtia kunnanjohtaja Murron ja teknisen toimen työn-

johtaja Heikki Koskelon kiivetessä ränsistynyttä kelkkaränniä ylös Paljakan huipulle. Ympärillä avautuva maiseman ja vesoittuneen kelkkarännin kontrasti pisti pohtimaan alueen todellisia mahdollisuuksia.
Alueelle on laadittu Keyrittyjärven ranta-alueen
osayleiskaava ja Hiekkahäikän rantakaava. Kunta on rakentanut alueelle myös kunnallistekniikan ja vedenottamon.
Paljakan alueen energiakaavassa tulee ottaa mukaan
tuulivoima, maalämpö järvestä, aurinkoenergia ja kotimainen hake, kunnanjohtaja Murto listaa.

Keksi nimi
1. palveluasumiselle,
2. tehostetulle palveluasumiselle,
3. dementiayksikölle ja
4. kehitysvammayksikölle.

Nimiehdotukset:

Nimien toivotaan liittyvän luontoon, onhan Rautavaara luontopitäjä. Raati valitsee voittajan. Voittaja
palkitaan! Palauta nimiehdotukset
3.7.2011 mennessä kunnanviraston
opastuksen palautuslaatikkoon.
Kilpailun järjestää Perusturva.
Lisätietoja: Anja Hakkarainen
p. 040 8608 208.

3.

1.
2.

4.
Nimi
puh.

Alueellinen lämmönlähde voisi olla oma hakkeella toimiva lämpövoimala tai
järvestä otettava maalämpö,
mikä edellyttää kiinteistöiltä
vesikiertolämmityksen, joka
soveltuu kaikkiin lämmönlähteisiin.
Energiakaava etenee normaalina kaavamenettelynä,
eli palkataan ulkopuolinen
kaavoittaja. Miten kaava siitä etenee, jää vielä auki.
Kunnalla on varattuna
kaavoitukseen tälle vuodelle 15 000 euroa, jolla kaavoitustyö voidaan käynnistää. Energiakaavan laatimiseen on saatavilla ulkopuolista rahoitusta (Tekes, Sitra). (H.R.)

Oman taloutensa isäntä päättää
mihin haluaa säästää, ja antaa
asiantuntijoiden kertoa kuinka.
Oikeastaan säästäminen on enemmän tahtokuin taitolaji. Oleellista on, että tiedät mihin
haluat säästää. Meidän tehtävämme on
kertoa sinulle kuinka se tehdään. Oli säästökohteesi pieni tai iso, lähellä tai kaukana.
Kokeile helppoa säästämisen laskuriamme
osoitteessa op.ﬁ/saastaminen ja tule
juttelemaan.

Pihkassa kotiseutuun

Rautavaara-liite

Nuorisosirkus pienen pitäjän vahvuus
Nuorisosirkus on yksi rautavaaralaisen lapsi- ja nuorisotyön vahvuus.
Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän Nuorisosirkuksen nuorimpiin ja uusimpiin osallistujiin kuuluu seitsemänvuotias Sauli Huotari. Hän heittelee jo varsin taitavasti diaboloa kahden kepin välissä olevalla narulla. Inka Huotarilla ja Hanna Karppisella on
jo muutaman vuoden kokemus sirkuksesta, joten he ovat
harjoitelleet useampia eri lajeja. He osaavat muun muassa

taituroida yksipyöräisillä.
Saulin ja tyttöjen mielestä sirkustelu on mukavaa. Ja
näinhän se on, koko sirkustoimintaa ei varmasti olisi,
ellei se olisi mukavaa. Tärkein viihtyvyyttä lisäävä
sääntö kuuluu sirkuslaisittain
”ettei isompia kiusata”.
Viikottain kokoontuvat
sirkusharjoitukset ovat kautta vuosien vetäneet hyvin porukkaa, nykyisellään lapsia ja
nuoria on mukana noin 35.
Paikallisen sirkustoiminnan käynnistymisen ja ke-

hittymisen voimahahmoihin
kuuluva Ilkka Maunula kertoo, että toiminnassa mukana
olleista nuorista on myös kasvanut ohjaajia. Tästä yhtenä
esimerkkinä on nykyinen puheenjohtaja Ville Tiainen.
Nuorisosirkus on tuonut
paikkakunnalle myönteistä julkisuutta, kun lapset ja
nuoret ovat taituroineet kotipitäjän ulkopuolisissakin tilaisuuksissa. Nuorisosirkus
on myös saanut tunnustusta
valtakunnallisilla sirkusfestareilla. (H.K.)
Helena Kuosmanen

SATTUMAN KAAPPA,
KAHVIO, KIRPPIS

Käsityömyymälä, ompelu- ja
siivouspalvelut, työvoiman
vuokraus ja välitys,
matkahuoltoasiat ym.
Kirkkotie 2, p. 040 752 8712

Tervetuloa hiljentymään
tilaisuuksiimme

SATTUMAN VERSTAS
Mittatilauspuutyöt,
entisöinnit, kunnostukset
Koulutie 5, p. 045 634 1565

Rautavaaran
ev. lut.
seurakunta

Rautavaaran Työraitti ry

S-MARKET RAUTAVAARA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ!

Hotelli - Ravintola

Tiilikka
Tervetuloa
viihtymään
Hotelliravintola
Tiilikkaan

ma–pe klo 8–21 • la klo 8–18 • su klo 12–18
Juhannusaattona klo 7–12

Aukioloajat kesällä:
su–ti 10–21
ke–to 10–24
pe 10–01/02
la 10–02/03
Lounas
ma–pe klo 10.30–15.
Tapahtumat netistä
www.tiilikka.ﬁ

Sauli Huotarin lempilaji on diabolo. Inka Huotari ja Hanna Karppinen osaavat taituroida yksipyöräisillä.

Puh. (017) 780 085
Rautavaara

Tervetuloa aurinkoisen
palvelun kesäkauppaan!

Rautavaara puh. 010 763 7694

(010 numeroon soittaminen maksaa 8,21 snt/puh. + 11,90 snt/min.)

Rautavaaran kunta tiedottaa
RAUTAVAARAN KUNNANVIRASTON
TOIMINTA KESÄLOMIEN AIKANA
4.7.–24.7.2011
Kunnanviraston pääovet pidetään avoinna
klo 8.00–16.00.
Kunnan vaihde (017) 688 511, 040 8608 000
on suljettu 4.7.–24.7.2011
Viranhaltijoiden suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta ja kunnan kotisivuilta
www.rautavaara.fi
Tekninen osasto
Kunnan rakennusmestari Mikko Hartikainen
lomalla 4.7.–31.7.2011
Loma-aikana rakennusvalvonta-asioissa yhteys
rakennustarkastajaan 4.7.–17.7.2011
puh. 044 7482 385. Asuntoasioissa yhteydenotot
puh. 040 8608 219.
Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimistossa puhelinpäivystys yllämainittuna aikana arkisin klo 8.00–9.00 puh. 040 860 8206.
Kunnantalon ruokala-kahvila Keyritty
(017) 6885 196, 050 539 4987
Pidetään avoinna koko kesän.
Kunnanviraston yleisöpääte
Yleisöpääte opastuksen vieressä on käytettävissä
viraston aukioloaikoina klo 8.00–16.00.
Rautavaaran kunnanhallitus
TERVEYSKESKUS
avoinna klo 8–14, Fax (017) 6885 291
Lääkärin vastaanotto ma–to klo 8–16, pe klo 8–15,
ajanvaraus 040 8608 250
(päivystysajat lääkärille päivystävän sairaanhoitajan kautta 040 8608 290)
Lääkärin ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys
Nilsiän terveyskeskus (017) 482 676
Joulu-huhtikuu ma–pe klo 16–20
Touko-marraskuu ma–pe klo 16–18
la–su sekä juhlapyhät klo 9–16
Silloin kun omassa terveyskeskuksessa ei ole lääkäriä
Kaavin terveyskeskus 040 3551 600 (Rantatie 2)
Muulloin kuin edellä mainittuina aikoina.
Iisalmen sairaala (017) 2722 346
Kaavin terveyskeskuksen lisäksi yöaikaan klo 22–8
Nurmeksen terveyskeskus 040 1040 200
(Porokylänkatu 1)
Ympäri vuorokauden, mutta ehdottomasti soitto

etukäteen.
Kaikkiin päivystyspaikkoihin soitto etukäteen!
AMBULANSSI
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Päivystävä sairaanhoitaja
Vastaanotto ajanvarauksella.
Soittoaika ma–pe klo 8–9 ja 12–12.30
040-8608 290 (haavahoidot, injektiot, verenpaineenmittaukset yms.)
Laboratorion aukioloajat:
ma, ti ja to klo 8–10 ja 13–14
ke
klo 7–10
pe
klo 8–10
Kokeisiin tultaessa huomioitavia asioita:
- Sokerirasituksiin varattava aika laboratoriosta
- KYS:n ja ISA:n sekä kilpirauhaskokeisiin klo 8.
- Uloste ja yskösnäyteastiat haettava laboratoriosta

Mielenterveysneuvola
sairaanhoitaja Maija Kärkkäinen,
vastaanotto ajanvarauksella.
Soittoaika ma–pe klo 8–8.45, 040 8608 289
Työterveyshuolto
terveydenhoitaja Päivi Sipola,
soittoaika ma–pe klo 8–8.45, 040 8608 262
Röntgen
Nilsiän terveyskeskus (017) 482 735
ma–to klo 8–16, pe klo 8–14, AIKA VARATTAVA
Kotihoito
kotihoidon vastaava
sairaanhoitaja
perushoitaja
muistihoitaja

040 8608 208 (30.09. saakka)
040 8608 259
040 8608 260
040 8608 204

Kotihoidon päivystävä hoitaja klo 7–20.30
040 8608 270.

Laboratorio 040 8608 263
Lepola (017) 6885 297, 040 8608 297.
Vuodeosasto 040 8608 265,
potilaspuhelin 040 8608 266, Fax (017)6885 288
Hammashoito
Ajanvaraus ma klo 8–12, ti–pe klo 8–9
ja klo 11.30–12, 040 8608 292
Päivystysasioissa yhteys hammashoitolaan aukioloaikoina klo 8–15 040-8608 292.
Muuna aikana päivystysasioissa yhteys
hammaslääkäri Timo Korhonen 040 8608 293.
Hammaslääkärin viikonloppu ja arkipyhäpäivystys on Kuopiossa.
Ajanvaraus puhelimitse klo 8–9 numerosta
(017) 186 611.
Vain kiireellistä ensiapua tarvitsevat potilaat.
Kouluterveydenhuolto ja neuvolat
terveydenhoitaja Päivi Sipola,
soittoaika ma–pe klo 8–8.45, 040 8608 262
terveydenhoitaja Irma Hartikainen,
soittoaika ma–pe klo 12.30–13, 040 8608 256
Kuntoutus
fysioterapeutit Sirpa Vilhunen ja Marika Vähäsöyrinki, soittoaika ma–to klo 8–8.45, 040 8608 286
Apuvälineiden lainaus ma–pe klo 8–8.45,
muuna aikana sopimuksen mukaan.

Laskutus ja toimistopalvelut
terveyskeskusavustaja
Arja Korkalainen 040 8608 251
terveyskeskusavustaja
Eija Leskinen 040 8608 250
Osastonhoitaja Niina Keinänen (30.09. saakka)
soittoaika ma–pe klo 8–8.45, 040 8608 261

MELONTARETKI TI 5.7.2011
Kiva retkipäivä yli 10-vuotiaille: matkantekoa kanooteilla ja ruoat tehdään reitin varrella trangialla…
Melontaopas Metsäkartanolta. Kuljetus torilta Metsäkartanolle klo 9.30 ja takaisin n. klo 14.30. Melontaretken hinta kuljetuksineen, ruokineen, ym.
10,00 €. (Ota raha mukaan – maksu Metsäkartanolla) Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta! Ilmoittautumiset opastukseen p. 688 511.
PAINTBALL TO 7.7.2011
Yli 13-vuotiaille. Mukaasi tarvitset ”rötykamppeet”,
jotka saavat likaantua (väri lähtee pesussa pois),
JUOMAPULLON ja 5 € (kuulamaksu). Muut tarvittavat varusteet saat paikan päällä. Mukaan mahtuu 9
nopeinta ilmoittautujaa. Ilmoittaudu opastukseen
p. 017 688511 viim. pe 1.7. mennessä! Lähtö torilta
klo 16.00, paluu n. klo 23. Järjestetään yhteistyössä
Sonkajärven nuorisotoimen kanssa.
HAKEMUKSET KUNNAN
VUOKRA-ASUNTOIHIN

Asunnontarvitsijoita muistutetaan huoneistovuokraushakemuksen uusimisesta, sillä aikaisemmin
jätettyjen hakemusten voimassaoloaika päätMONITOIMTALON KÄYTTÖVUOROJEN tyy 30.6.2011. Hakemukset tulee uusia 8.7.2011
HAKEMINEN KAUDELLE 2011–2012
mennessä. Mikäli huoneistohakemusta ei ole uusittu mainittuun päivään mennessä, hakemus poisteMonitoimitalon liikuntasalin, kuntosalin ja nuoritaan hakijoiden joukosta ja arkistoidaan.
sotilojen käyttövuorot kaudelle 2011–2012 (syyskevät) ovat haettavana 5.8.11 mennessä. Hakemus- Hakemusta uusittaessa tulee ilmoittaa muuttuneet
lomakkeita saa sivistystoimistosta tai opastuksesta. palkka- ym. tiedot.
Uudistetut hakemukset ovat voimassa
Hakemukset osoitteella Rautavaaran kunta, sivis31.12.2011 saakka.
tystoimi, PL 24, 73901 Rautavaara.
Liikuntatoimi Hakemus tehdään huoneistohakemuslomakkeella
nro 34 ja siihen tulee liittää takasivulla mainitut liiteasiakirjat.
ASIOINTILIIKENNE
Hakemuksia ja ohjeita saa kunnanviraston teknisestä toimistosta.
Lisätietoja asiointiliikennereiteistä virastotalon
Huolellisesti täytetty ja kaikki vaadittavat liitteet sineuvonnasta puh. (017) 688 511 tai suoraan ko. rei- sältävä hakemus helpottaa ja nopeuttaa vapautuvitin autoilijalta. Liikennereittitiedotetta saatavana
en asuntojen edelleen vuokraamista.
neuvonnasta ja autoilijoilta.
Tekninen osasto

