Viihtyisää
perhe-elämää
Suomussalmella

Ruukinkankaan uusi yhtenäiskoulu
avautuu syksyllä 2022

suomussalmi.fi

1

Viihtyisä ja terveellinen uusi
koulu kutsuu oppimaan
Ruukinkankaan uusi koulu tarjoaa uudenaikaiset ja monipuoliset tilat noin
400 perusopetuksen oppilaalle.
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Ruukinkankaalle sijoittuu myös Suomussalmen lukio,
joka kokonaisuudessaan muuttaa rakennukseen vuonna
2025. Kouluaikojen ulkopuolella tilat ovat erilaisten
harrastusryhmien ja sitä kautta kaikkien kuntalaisten
aktiivisessa käytössä.

lien valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan. Nykyaikainen esitystekniikka ja tehokas langaton verkko viimeistelevät tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet. Tilat auttavat luomaan yhteisöllisyyttä
ja vuorovaikutusta käyttäjiensä välille.

Ruukinkankaan koulun rakentamisessa on noudatettu
Terve Talo -kriteeristöä, ja sen suunnittelussa on pyritty
hyvin aikaa kestäviin ratkaisuihin. Uuden opetussuunnitelman mukaiset, muuntojoustavat ja eri tavoin jaettavat tilat mukautuvat niin hiljaiseen ja keskittyneeseen
työskentelyyn kuin ryhmätyöhönkin. Sisustusmateriaa-

Koulurakennuksen tekniset järjestelmät – kuten lämmöntalteenotto-järjestelmä ja oma aurinkovoimala – tukevat energiatehokkuutta. Rakennuksen betonirakenteet
on pääasiallisesti tuotettu oman kunnan sisällä, lyhyiden kuljetusmatkojen päässä. Rakennus on energialuokkaa A.

suomussalmi.fi

Koko
koulupolku
turvallisesti
Suomussalmella on mahdollista kulkea
koko koulupolku varhaiskasvatuksesta
esiopetuksen kautta perusopetukseen ja
aina lukioon asti.
Kehitämme kunnassamme yhtenäistä
perusopetusta ja teemme tiivistä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa.
Suomussalmen lukio on yhteisöllinen
ja tiivis, noin 100 oppilaan lukio. Monipuoliseen kurssitarjontaamme kuuluvat
esimerkiksi yrityskurssit, joiden puitteissa
teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten
kuin kansainvälistenkin yritysten kanssa.
Yhteiset toimintatavat luovat turvallisuutta ja tukevat yhteisöllisyyttä kaikissa
koulutaipaleen vaiheissa.

Tutustu Ruukinkankaan
kouluun:
www.suomussalmi.fi/uusikoulu

SISÄRAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ
www.inpro.fi
suomussalmi.fi

3

Sivistystä ja virkistystä läpi elämä

Monenmoisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia
Kianta-Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka
tarjoaa opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken
ikäisille kuntalaisille. Vuonna 2021 järjestimme noin 7 100
tuntia ohjattua toimintaa kymmenessä eri toimipisteessä
Suomussalmen ja Hyrynsalmen alueilla. Osa toiminnastamme tapahtuu uuden Ruukinkankaan koulun tiloissa.
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Kannustamme elinikäiseen oppimiseen. Kurssivalikoimassamme on esimerkiksi liikuntaa ja kädentaitoja
sekä maahanmuuttajien kielikoulutusta. Sopivia kursseja
löytyy niin lapsille kuin senioreillekin. Kylissä tapahtuvassa opetuksessamme hyödynnämme tarvittaessa
etäpedagogiikkaa.

Tutustu Kianta-Opistoon ja kurssitarjontaan:
www.suomussalmi.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/kiantaopisto/

Harrastukseksi musiikki?
Kainuun musiikkiopisto tarjoaa Suomussalmella musiikin
laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta
ja harrastustoimintaa. Opiston musiikkileikkikouluissa
musiikin pariin pääsee jo vauvaikäisenä ja Kaikkein
nuorimmat musiikinharrastajat viihtyvät vauvamuskareissa.

www
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Tutustu Kainuun musiikkipiston kurssitarjontaan:
www.suomussalmi.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/

än kaikenikäisille
Kirjasto on paljon
muutakin kuin kirjoja
Keskeisellä paikalla sijaitseva Suomussalmen
kirjasto on kaikenikäisten kuntalaisten kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Laajojen aukioloaikojen
ja omatoimiaikojen ansiosta kirjastossa on mahdollista asioida joka päivä – varhaisesta aamusta
iltaan.
Kirjasto tarjoaa ryhmätyötiloja sekä etätyöhön
että opiskeluun. Myös erilaiset tapahtumat ovat
olennainen osa kirjaston toimintaa, ja ohjelmassa
on muun muassa kirjailijavierailuja ja konsertteja.
Suosittuja ovat myös digitukiopastukset ja lukukoirahetket sekä Novellikoukku-tapaamiset.
Kauempana asuvia palvelee uusi kirjastoauto
(kuvassa), joka vierailee myös säännöllisesti
kouluilla ja varhaiskasvatuksen toimipaikassa.
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Tutustu kirjastoon ja ajankohtaisiin tapahtumiin Facebookissa
ja nettisivuilla: www.suomussalmi.fi/fi/vapaa-aika/kirjasto/

Kirjaston tiloissa toimii Galleria
Kieppi, jossa on esillä vaihtuvia
näyttelyitä ympäri vuoden. Lisäksi
galleriassa voi tutustua kirjailija
Ilmari Kiannon tuotantoa ja
elämänvaiheita esittelevään
pysyvään näyttelyyn.

www.jatekuljetus.com
l

Jätehuoltoa

yli

20
vuoden
kokemuksella!
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Jätteiden nouto ja vastaanotto:
metalli, muovit, pahvit, enegia ym.
Likakaivojen tyhjennykset,
Hyrynsalmi ja Ristijärvi
Suursäkit haravointi-, energiaym. jätteille

l
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Vaihtolavojen ja konttien vuokraus ja kuljetus
Arkistojen tuhous
Nosturiautopalvelut
Raportoinnit viranomaisille
Viemärin pesut, avaus ja sulatus
Rakennuksien purku-urakointi

Täyden palvelun
jätehuoltoa!

SUOMUSSALMI | HYRYNSALMI | RISTIJÄRVI
Toimisto / 24 h

040 848 5872

Juntusrannantie 9, Suomussalmi | www.jatekuljetus.com | suomussalmen@jatekuljetus.com

Seuraa meitä
suomussalmi.fi
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liikkumaan kaikkina vuodenaikoi
Suomussalmella on erinomaiset puitteet sekä sisä- että ulkoliikuntaan.
Paikkakunnan aktiiviset jalkapalloilijat nauttivat pelaamisesta Kirkkopuiston uudella kumirouhenurmella.
Liikuntapaikkoihin panostetaan muutenkin paljon ja
kuntalaisten käytössä ovat esimerkiksi myös hiljattain
remontoitu liikuntahalli, jäähalli ja yleisurheilukenttä
sekä frisbeegolfrata. Keskustassa sijaitseva kylpylä
sopii niin kuntouintiin kuin rentoutumiseenkin.

www
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Kivenheiton päässä kuntakeskuksesta avautuva Jalonuoman kanjonimaisema tarjoaa kauniin päiväkävelykohteen koko perheelle. Myös muut Suomussalmen
monipuoliset ulkoilumaastot ja retkeilykohteet sopivat
hyvin kaiken ikäisille ulkoiluharrastuksiin ympäri vuoden kuljet sitten kävellen, pyöräillen tai vesiteitse.

Lue lisää liikuntapaikoista:
www.suomussalmi.fi/fi/vapaa-aika/liikunta-suomussalmen-liikuntapalvelut/

Rakenna haaveesi
Suomussalmelle
Pyöräilymatkan päässä Suomussalmen keskustan
palveluista on vapaana tontteja oman kodin
rakentajille. Tonteilta on järvinäkymä, ja niillä
on kunnallistekniikka valmiina.
Nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat myös
sujuvan etätyön.

Tietoa vapaista rakennuspaikoista voit tiedustella
Maanmittausinsinööri Jarkko Juntuselta:
p. 044 5684 335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi
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Monipuoliset kiinteistöalan palvelut
www

Tutustu reitteihin ja lähde
Suomussalmen upeaan
luontoon ulkoilemaan!

www.suomussalmi.fi/fi/matkailu/
aktiviteetit/retkeilyreitit-2/

SUOMUSSALMEN KIINTEISTÖHUOLTO OY
Keskuskatu 16, 89600 Suomussalmi
TOIMISTO 044 753 1099
KONETYÖT 050 553 2641
PÄIVYSTYS 0400 384 924 | www.sskhoy.fi

Kiinteistöa
lan
asiantunti
jat
palvelukse
ssanne...

suomussalmi.fi
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Suomussalmen kunta, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
vaihde puh. 08 615 5551 / www.suomussalmi.fi

www

• www.jssuomi.fi

Tietoa vapaista rakennuspaikoista:
Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 5684 335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

4041 0704
Painotuote

