Karjalan kukoistavin kotikunta
Toimivat palvelut ja sijainti todellisessa Järvi-
Suomessa valtatien vieressä takaavat, että arki
Ruokolahdella on sujuvaa. Meillä on turvallista
elää ja kasvaa. Panostamme luonnonläheiseen varhaiskasvatukseen ja koululaisten

Meillä voit opiskella ammatillisen koulutuksen,
syventää ammattitaitoasi, kehittää työyhteisöäsi,
virkistyä ja oppia uutta lyhytkursseilla tai järjestää
juhlan, kokouksen, konferenssin tai konsertin.

pienryhmäopetuksiin nykyaikaisissa tiloissa.
Harrastuspuitteet ovat kunnossa ympäri
vuoden. Meillä on osallistava kulttuuri ja
aktiiviset kyläyhteisöt – olet ruokolahtelainen
ennen kuin huomaatkaan.

SUDENKORENTO OY

LÄSNÄ JA LÄHELLÄ

Lue lisää ja ota yhteyttä:
step.fi/ruokolahti
STEP-koulutus
Opistontie 21, Ruokolahti

044 231 5854 | sudenkorento@lasnajalahella.fi

Leijonan rohkeutta
Oletko kuullut Ruokolahden leijonasta?
Leijona vieraili Ruokolahdella 1990-luvun
alussa, ja siitä lähtien se on ollut vahvasti
osa Ruokolahtea ja ruokolahtelaisuutta.
Leijona symboloi rohkeutta tehdä ratkaisuja ja katsoa avoimin mielin tulevaan.
Koe leijonamainen rohkeus ja yhteisöllisyys – liity Ruokolahden laumaan!

Psst. Meillä on neljä leijonapatsasta

keskustaajaman alueella. Löydätkö
vierailullasi ne kaikki?

Asunnot Ruokolahdella välittää

Avoinna
ma-pe 8.30-17.30
la
9.00-14.00

Ensio Pulkkinen, LKV | +358 50 50 55 330
contact@inandout.fi | www.inandout.fi

TAMMISTON
KUL JETUS KY

Lokakaivojen tyhjennys
viemäreiden kuvaus ja avaus
vaihtolavakuljetukset

Tammistonkuljetus@gmail.com 0400 552 263

Liisanpolku 2, Ruokolahti
puh. 05 434 1019
Palvelemme myös verkossa!
www.ruokolahdenapteekki.fi

Näe ja koe
Kummakivi
Huuhanranta
Kirkonmäki
Hukka- ja Haukkavuori
Upeasti varusteltu urheilupuisto
Eloisa ohjelmallinen tori
Leijonapäivä, Kaakkois-Suomi 		
		 Areena ja kylätapahtumat

Valinnanvapautta vapaa-aikaan
Suuntaa loistaville ulkoilu- ja retkeilyreiteille,
kurvaa Suomen pisimmälle pumptrackpyöräilyradalle tai ihastele Suomen kumminta
kiveä! Kesäistä pulahdusta järveen hienohiekkaisella Huuhanrannalla tai hurjia vauhteja

Rajaseudun
Hoivapalvelut
Anne Kiljunen

laskettelurinteessä luonnonkauniin Saimaan
sylissä et varmasti koe muualla. Rauhoittua
voit tunnelmallisen tähtitaivaan alla, koskemattoman luonnon keskellä. Ruokolahden
monipuolinen luonto tarjoaa tekemistä kaikille!

Hoivapalvelut kotiin
– Kattavat palvelut kotona asumisen tueksi

SAIRAANHOITOA • HOIVAPALVELUJA • ASIOINTIAPUA • VIRIKETOIMINTAA
Kysy lisää Annelta, sairaanhoitaja, puh. 040 152 0744 | rajaseudunhoivapalvelut.fi

Seuraavana Ruokolahti
Ruokolahti on yksi Suomen suosituimmista mökkikunnista. Yhä useampi vapaa-ajan asukas viihtyy
meillä niin hyvin, että jää iloksemme pysyvästi.
Hieno sijainti ei meillä tarkoita kalliita tontteja tai
kiinteistöjä, vaan päinvastoin – täältä saat kivan
talon järvinäkymällä kaupunkikaksion hinnalla.
Toimivan valokuidun ansiosta Ruokolahdelle
perustaa kätevästi myös etätyötoimiston.
Avaa ovi Ruokolahden luonnonkauniisiin maisemiin
ja näe leijona vaikka joka päivä.

Yrittäjäksi Ruokolahdelle?
Ruokolahti on kestomenestyjä yrittäjien barometreissä. Yrittämisen
hengestä kertoo se, että meillä on Kaakkois-Suomen vahvin yrittäjä
yhdistys. Yrittäjä, täällä et jää yksin!
Lue lisää: ruokolahti.fi/yrittäminen

KAIKKI RAKENNUSALAN
TYÖT TÄSMÄLLISESTI

Kylpyhuoneremontit | Saunaremontit | Vedeneristystyöt | Laatoitustyöt
Maalaustyöt | Tapetointityöt | Lattiapäällysteiden asennus
Lattioiden pinnoitustyöt | Panelointityöt | Kalusteasennukset
Haitta-aine kapselointi | Perustustyöt | Runkotyöt | Vesikattotyöt

»

Matkailuinfo

Nällikuja 1
56100 Ruokolahti
+358 5 26911

Tontit ja rakentaminen
+358 44 449 1259

Tutustu

Seuraa meitä somessa!

u ruokolahti.fi

Liiku, lomaile ja virkisty
u visitruokolahti.fi

Asu, rakenna ja mökkeile
u seuraavanaruokolahti.fi

Liittymäsi kiertotalouteen

Asiakaspalvelu:
Puh. 010 841 1818
(ma-pe klo 8-17)
asiakaspalvelu@ekjh.fi
www.ekjh.fi

