LUUMÄKI
– elinvoimainen kylähyvänen!

Tervetuloa…
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…asumaan…
Haluatko asua puhtaan
luonnon keskellä, kauniissa ja
nuorekkaassa Etelä-Karjalassa?

Luumäki tarjoaa omakotitalosta haaveilevalle paljon
vaihtoehtoja. Kodin voi rakentaa järvenrantaan,
metsäiselle rinteelle tai lähelle keskustan palveluja.
Tontteja yhdistävät edullisuus, väljä koko ja lupaasioiden sujuvuus. Luumäen rakennusvalvonnasta
rakentaja saa nopeaa ja ystävällistä palvelua. Lisäksi
rakentamiseen saa ammattitaitoista ja luotettavaa
apua paikallisilta rakennusalan yrittäjiltä.

Myynnissä oleviin
tontteihin voi tutustua kunnan
verkkosivuilla www.luumaki.fi.

Vireä kylätoiminta, ihmisläheiset palvelut ja pitkä
historia ovat muovanneet Luumäestä lämminhenkisen yhteisön. Useat kehityshankkeet vievät elinvoimaista Luumäkeä eteenpäin ja tekevät kunnasta yhä
paremman paikan asua ja yrittää.
Kun haluat perheellesi turvallisen ja miellyttävän
elinympäristön, on Luumäki erinomainen valinta!

Luumäen puhdasvetiset järvet tarjoavat upeat
puitteet myös vapaa-ajan asumiselle.

Rakennusten sisä- ja ulkomaalaukset
Peltikattojen maalaukset
Talojen homepesu ja muut painepesutyöt
Pienremontit
Janne Laine p. 040 518 0809
www.luumaenmaalauspalvelu.fi

www.ekjh.fi
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…yrittämään…
Haaveiletko omasta yrityksestä?

Luumäen elinkeinorakenne on monipuolinen. Tänne
on keskittynyt muun muassa teollisuus- ja hyvinvointipalveluyrityksiä sekä useita pienyrityksiä, jotka
tarjoavat erittäin monipuolisia palveluja. Lähiruokaa
tuotetaan muun muassa palkitussa leipomossa.
Kaiken arjessa tarvittavan saa omasta kunnasta,
jonka 5 000 asukasta tuovat yrittäjille paikallista
ostovoimaa. Luumäellä on paljon myös vapaa-ajanasukkaita. Loma-asuntoja on yli 3 000, ja etätyön
yleistyttyä niitä käytetään yhä enemmän ympäri
vuoden.

Luumäellä yrittämisen edellytyksiä kehitetään jatkuvasti, ja autamme mielellämme yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä. Yrittäjille on tarjolla edullista
tonttimaata hyvien liikenneyhteyksien varrelta.
Matka Kouvolaan ja Lappeenrantaan on lyhyt, ja
logistiset yhteydet paranivat entisestään, kun Kuutostien laajennus nelikaistaiseksi valmistui vuonna
2018. Matka Lappeenrantaan taittuu Jurvalasta ja
Taavetista alle puolessa tunnissa.
Luumäen hyvä sijainti valtateiden 6 ja 26 risteyksessä
antaa hyvän lähtökohdan tuotannolliselle toiminnalle, matkailulle ja palveluelinkeinoille. Etelä-Suomen
ja Pietarin markkina-alueet ovat lähellä ja Haminan
sekä Kotkan satamat vain 50 km:n päässä.

Tervetuloa paikalliseen!
Tule omistaja-asiakkaaksi Luumäen Osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan Sinua tulevaisuuden muuttuvissa tilanteissa.
Voit varata ajan osoitteessa op.fi/vaihda tai soittamalla 010 254 1302.
OP-Ryhmän 010- ja 020-yritysnumerot: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
0,0835e/puhelu+0,167e/min (hinnat sis.alv:n)
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…oppimaan…
Luumäellä panostetaan
opiskelijoiden hyvinvointiin.

Kunnan varhaiskasvatus- ja kouluryhmissä lapset
ja nuoret saavat yksilöllistä ohjausta ja opetusta.
Varhaiskasvatuspaikka järjestyy joustavasti tarpeiden mukaan. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
tukevat ammattitaitoiset kasvattajat, joita on aina
paikalla riittävästi. Varhaiskasvatuksen vahvuus on
pienryhmissä toimiminen, henkilöstön kehitysmyönteisyys ja koulutus. Lasten terveyteen ja hyvinvointiin on panostettu myös liikunnan osuutta lisäämällä.
Taavetin uusi päiväkoti valmistui kesällä 2017.
Luumäen kahden peruskoulun luokkakoot ovat
sopivan pieniä. Alakouluopetusta annetaan Taavetin
yhtenäiskoulussa ja Kangasvarren koulussa. Luumäen ylpeys on oma lukio, joka antaa erinomaiset
valmiudet jatko-opintoihin. Kouluissa ja lukiossa
kannustetaan aktiiviseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä kriittiseen ajatteluun. Hyvä esimerkki
oppilaiden omasta osallistumisesta on lukion osuuskunnan jäätelökioski Taavetin torilla kesällä 2021.
Taavetin lukio oli ylioppilastutkinnon tuloksissa
pienten lukioiden ykkönen Suomessa vuonna 2021.
Oppiminen jatkuu läpi elämän. Kaikenikäiset voivat
nauttia Luumäen nykyaikaisen, vuonna 2013 avatun
kirjaston tarjonnasta, Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseista ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston
tasokkaasta opetuksesta.

www.bionella.fi

• Siivouspalvelut yrityksille ja yksityisille
• Kotitalous- ja tukipalvelut
• Siivoustarvikemyynti Luumäellä
• Konsultointipalvelut

Vastaanotamme
palveluseteleitä
tsto p. 05 4171296 • gsm 0400 846 455, 0400 989 672
Riihitie 1, Taavetti • Leipurinkatu 2 L 1, Lappeenranta
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…voimaan
hyvin…
Luumäellä huolehditaan
kaikenikäisten hyvinvoinnista.

Luumäen oma hyvinvointiasema tarjoaa kuntalaisille
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Taavetissa.
Palvelujen sijaitseminen saman katon alla antaa
mahdollisuuden kokonaisvaltaisen hoidon tarjoamiseen. Laajojen perusterveydenhoidon palvelujen
lisäksi hyvinvointiasemalta saa muun muassa
laboratoriopalveluja.

Yksityisyrittäjät tarjoavat kaikenikäisille erilaisia
hyvinvointipalveluja, ja myös kolmannen sektorin
toiminta on Luumäellä aktiivista. Yhteisöllisyys ja
toisista välittäminen näyttelevät Luumäellä suurta
roolia, ja kunnassa toimii esimerkiksi aktiivisia
ikäihmisten järjestöjä. Kolmas sektori järjestää muun
muassa matalan kynnyksen hyvinvointitapahtumia.
Luumäellä panostetaan ikäihmisten hyvään kuntoon
ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Erilaiset liikuntaryhmät houkuttelevat huolehtimaan kunnosta
ja nauttimaan elämästä! Kotona asumista tuetaan
kotiin annettavien palvelujen avulla niin kauan kuin
mahdollista. Taavettiin on rakennettu myös uusi
tehostetun palveluasumisen koti.

AP UA A R K E E N

Kotipalvelu Nurmiainen
• KAIKKI SIIVOUKSET
• ASIOINNIT JA AVUSTUSPALVELUT
Olemme omaishoidon sekä henkilökohtaisen avun palveluseteli yritys.

Puh. 040 535 8914

YMPÄRISTÖALAN AMMATTILAINEN
KÄYTETTÄVISSÄNNE
OTA YHTEYTTÄ:
Juha Saajoranta | puh. 040 763 5920
Email: juha.saajoranta@js-enviro.fi
www.js-enviro.fi
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...virkistymään…
Luumäellä on runsaasti
mahdollisuuksia viettää
aktiivista vapaa-aikaa!

Metsät ja järvet luovat upeat puitteet virkistäytyä
muun muassa metsästyksen, kalastuksen, marjastuksen ja vaeltamisen parissa. Myös vierailijat
innostuvat Luumäen luontomatkailukohteista, kuten
Huopaisenvirran ulkoilureitistä, Tolpankankaan
luontopolusta ja Pärsäniemen ulkoilualueesta.
Kaunis luonto kutsuu myös mökkeilemään.

Melonta, pyöräily, hiihto ja luistelu ovat suosittuja ulkoilmalajeja. Uimaan pääsee vuoden ympäri
palvelukeskus Mäntykotiin, kesäisin uimarannoille
ja talvisin avantoon. Luumäellä myös ratsastetaan ja
harrastetaan moottoriurheilua, balettia, joogaa, yleisurheilua, jumppaa, jääkiekkoa, jalkapalloa, futsalia,
voimailua, suunnistusta, salibandya…
Kulttuurinystävät nauttivat muun muassa näytelmätoiminnasta, kuvataiteista, käsi- ja puutöistä, musiikista, ruokakursseista, kuorosta, tanssimisesta
ja erilaisista retkistä.
Tekeminen ei lopu täällä kesken!

Mirjan Matkakoti
B&B

Aamiaismajoitusta
Kauppakatu 9, 54500 Taavetti
Puh. 044 978 4445
mirjanmatkakoti@gmail.com
www.mirjanmatkakoti.fi
MirjanMatkakoti

Kangastie 3, 54500 Taavetti
puh. 050 4903 173
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…ja vierailulle!
Luumäki viettää 380-vuotispäiväänsä
vuonna 2022.

Historiallinen Luumäki tunnetaan presidentti P. E.
Svinhufvudin kotikuntana, jonka juuret ulottuvat pitkälle historiaan, aina vuoteen 1642. Useat puolustusasemat ja muut itsenäisyyden muistomerkit houkuttelevat Luumäelle Suomen historiasta kiinnostuneita
matkailijoita.
Luumäellä toimii kaksi museota: linnoitus- ja kotiseutumuseo sekä P.E. Svinhufvudin kotimuseo
Kotkaniemi. Taavetin linnoitus on kunnan merkittävimpiä nähtävyyksiä, ja myös Salpalinja on
kokemisen arvoinen nähtävyys: vasta maastossa
saa käsityksen puolustuslinjan mahtavuudesta.

Sotahistorian lisäksi matkailijan kannattaa tutustua
Lusikkovuoren luolaan ja upeaan Luumäen kirkkoon.
Myös monipuoliset tapahtumat houkuttelevat Luumäelle vuoden ympäri!
Tervetuloa!

Kotkaniemen
tapahtumat

Luumäellä tapahtuu!

Laskiaisrieha

Syysjyräys

Taavetin
markkinat

Ukko-Pekan
hiihto

Lasten
linnoituspäivä

Marttilan kylän
markkinat
Kivijärvipyöräily

Joulupolku

Taavetin
teatterikesä

MIKKELI

13
6

LUUMÄKI

KOUVOLA

LAPPEENRANTA
26

6
7

KOTKA HAMINA

HELSINKI 2 H

PIETARI 2 H

Luumäen kunta
Linnalantie 33
54500 TAAVETTI

Paikkakuntasi
oma
apteekki

Avoinna
ma–pe 8.30–17
la 9–13
Marttilantie 24,
54500 Taavetti
p. 05 417 1003
www.luumaenapteekki.fi

Puh. 05 672 211
kunta@luumaki.fi
www.luumaki.fi

Luumäen apteekki
– asiantuntevaa palvelua vuodesta 1909
Luotettavasti ja joustavasti
lääkeneuvontaa | reseptilääkkeet | reseptien uusiminen
annosjakelu | kosmetiikkaa | lääkejätteiden vastaanotto
Apteekkimme ammattitaitoinen henkilökunta neuvoo sinua mielellään lääkkeisiin ja
lääkehoitoihin liittyvissä asioissa. Saat apua myös pienempien sairauksien hoidossa ja
tarvittaessa ohjaamme sinut lääkärin vastaanotolle.

Tavoitteenamme on tehokas, turvallinen ja
tarkoituksenmukainen lääkehoito.

• www.jssuomi.fi
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