RANTASALMI

Pieni kylä – suuri sydän

Luonnonkaunis kylä Saimaan rannalla
Rantasalmi on puhdas ja turvallinen kunta Etelä-Savon
kauneimmalla paikalla, Saimaan vesistön sylissä.
Elämäniloinen Rantasalmi on erittäin suosittu mökkikunta.
Noin 3 500 vakituista asukasta saakin loma-aikoina seurakseen parituhatta kesäasukasta. Vuosittain kunta järjestää
mökkiparlamentin, jossa kuunnellaan kesäasukkaiden
toiveita ja tarpeita.

Paikalliset ihmiset ovat tottuneet tekemään yhdessä ja
elämään luontoa kunnioittaen. Oiva esimerkki tästä on
uhanalaisten saimaannorppien suojelu Linnansaaren
kansallispuiston vesillä.
Tekemisen meininki ulottuu yrityselämäänkin. Monipuolinen elinkeinotoiminta tarjoaa monia mahdollisuuksia
myös uusille yrittäjille. Vahvoja toimialoja ovat mekaaninen
puuteollisuus ja metalliteollisuus. Myös matkailun merkitys
vahvistuu koko ajan.

Linnansaari – rakkaampaa paikkaa saa hakea
Linnansaaren kansallispuisto on osa Saimaan saaristoa. Kansallispuiston
alueella on lukuisia saaria, joissa on rehevää lehtometsää, avoimia niittyjä ja aurinkoisia avokallioita. Pääsaarella on merkittyjä ulkoilureittejä
ja kevättalvella luistelureitti.
Kansallispuisto on uhanalaisen saimaannorpan kotiseutua. Vapaaehtoiset ovat parantaneet norpan elinoloja muun muassa pesimäpaikkoja rakentamalla, minkä ansiosta norppakanta onkin
kasvanut oleellisesti. Puistossa elää toinenkin uhanalainen laji,
valkoselkätikka.
Tutustu Linnansaaren kansallispuistoon ja
lue retkeilyohjeet osoitteessa
www.luontoon.fi/linnansaari.

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Satamat
Kirkonkylässä, lähellä Linnansaaren kansallispuistoa on Mustalahden satama, josta voi
vuokrata venepaikkoja erikokoisille veneille.
Linnansaaressa on retkisatamia ja laivalaituri, johon pääsee niin omalla veneellä kuin
taksiveneellä tai reittiliikenteelläkin. Lisäksi
vierasvenesatamat palvelevat matkailijoita
kirkonkylässä ja Järvisydämessä.

Linnansaaren
kansallispuistossa voit
kohdata saimaannorpan ja tutustua
kaskenpolttoperinteisiin.

Järvisydämelliset
elämyslomat verkkokaupasta!
WWW.JARVISYDAN.COM
jarvisydan@saimaaholiday.net | 020 729 1760

”

Rantasalmella on
mitä harrastaa!

Koko perheen koti
Rantasalmi
on
perheystävällinen
kunta, jossa on hyvät lähipalvelut ja
paljon tekemistä koko perheelle. Lapsiperheiden arkea helpottavat päiväkoti kirkonkylällä, perhepäivähoitajat,
perhekerhot ja kotipalvelu. Lasten ja
nuorten koulutaival voi jatkua lähellä
kotia aina lukioon saakka.

voi rakentaa majoja metsään ja
bongailla muuttolintuja lintutornista.
Kesäisin suosittuja liikuntaharrastuksia
ovat vaikkapa golf, jalkapallo, tennis
ja beach volley. Talvella ahkerassa
käytössä ovat muun muassa jäähalli,
maakunnan parhaat hiihtoladut ja
Linnansaaren retkiluistelureitti.

Luonto ja liikkuminen kuuluvat Rantasalmella arkipäivään lapsesta saakka.
Kivenheiton päässä kodista ja koulusta

Taiteen ja kulttuurin ystävillekin riittää
vaihtoehtoja
vapaa-ajan
viettoon.
Rantasalmen Puhallinorkesteri on

oikea helmi, joka mahdollistaa musiikin
harrastamisen lapsesta saakka ja kehittymisen jopa musiikin ammattilaiseksi.
Kulttuuri näkyy myös Rantasalmen
lukiossa. Musiikkiteatterilinjalla voi
opiskella
näyttelijäntyötä,
laulua,
tanssia, orkesterisoittoa ja kulttuurintuottamista. Studiotekniikan linjan
opiskelijat äänittävät ja videoivat esiintymistilanteita niin livenä kuin studiossakin.

KATSO VIDEO!

Tutustu Rantasalmeen

”

Hyvät palvelut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja luonnonläheinen ympäristö
tekevät Rantasalmesta ihanan paikan elää.
Luonnonkaunis kenttä, kahvila ja
harjoitusalueet järvimaisemassa
www.rantasalmigolf.fi

Kylätie 21, 58900 Rantasalmi
puh. 0400 338 884
Avoinna ma–pe klo 9–17 ja la 9–13
www.rantasalmenapteekki.fi

Tule etätöihin
Rantasalmelle. Täällä
on huippunopea
valokuituyhteys, joka
mahdollistaa sujuvan
ja tehokkaan työnteon.

Elinvoimaa yrittämisestä
Rantasalmi tarjoaa hyvät puitteet yrittämiselle. Kuntakeskuksessa on vuokrattavia toimitiloja sekä valmiiksi kaavoitettuja
liike- ja teollisuustontteja, joille pääsee rakentamaan nopeasti. Kunta järjestää myös neuvontapalveluita niin yritystoimintaa
suunnitteleville kuin pitempään yrittäjinä toimineille.
Elinkeinorakenne on Rantasalmella monipuolinen. Kunnassa on muun muassa vahvaa puurakentamisen, metalliteollisuuden ja biotalouden osaamista, joka tunnetaan kansallisesti ja myös kansainvälisesti.
Nouseva toimiala on matkailu, joka nojaa puhtaan luonnon suomiin mahdollisuuksiin. Alan yritysten ehdottomia kilpailuvaltteja ovat Saimaa ja Linnansaaren kansallispuisto. Matkailun kasvu heijastuu myönteisesti koko yrityskenttään ja luo
uusia työpaikkoja.

M&M

Siivous- ja Työapu Oy

www.tyoapu.fi
toimisto@tyoapu.fi

Hirsirakentamisen ammattilainen,
yli 50 v. kokemuksella.

050 3233 551
ari.korhonen@huvilavalmistamo.fi | www.huvilavalmistamo.fi

KUVAT
1 - Rantasalmella valmistetaan laadukkaita laitureita.
2 - Linnansaaren kansallispuisto on tutustumisen arvoinen
luonnon helmi.

Kukka- ja hautauspalvelu
Kylätie 46, Rantasalmi • 040 554 1112 • www.satukukka.fi

Maanrakennuksen ammattilainen

Antti 0500 652 636
Arto 0500 502 320
Janne Huupponen, puh. 0400 756 168
www.rantasalmenmaanrakennus.fi

/rantasalmensahkopiste

Rantasalmen kunta
Poikkitie 2
58900 RANTASALMI
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
www.rantasalmi.fi

Rantasalmi on lähellä:
Helsingistä 3,5 h
Mikkelistä 1 h
Kuopiosta 1,5 h
Savonlinnasta 0,5 h
Pietarista 4,5 h

Asiantuntevaa hammashoitoa kaikenikäisille

RANTASALMELLA
Kylätie 42  015 643 088

VARKAUDESSA
Kauppakatu 11  017 552 6378

Hammaslääkäri
Janne Aaltonen
 Perushoidot
 Protetiikka
 Menetettyjen hampaiden
korvaaminen hammasimplanteilla
 Keraamiset kruunut
 Sillat
 Esteettiset korjaukset
cad/cam Cerec tekniikalla
 Suuhygienistin palvelut
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