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Kesän 2017 juhannuskokkoa katsomassa oli useita kym-
meniä saarelaisia ja vieraita mm. Australiasta.

Jänkäsalo -  Saimaan  sydämessä

Vaikka Jänkäsalo on saari, jossa 1950- ja 1960-luvuilla   ei ollut säh-
köä ja mantereeseen piti mennä veneellä tai talvella hevosella, oli 
saari kahdella tavalla liikepaikalla ja reitin varrella.
Kesällä laivoja kulki useana päivänä viikossa Puumalasta Lappeen-
rantaan. Itse muistan parhaiten 1960-luvun laivaliikenteen, jolloin 
liikennöivät puumalalaisten laivureiden laivat:  Eero Torniaisen höy-
rylaiva Tähti II ja Lenni Montosen dieselalus Saimaa.  

Laivat ajoivat vakioreittiä  Puumalasta Kyläniemen, Jänkäsalon ja 
Tullisalmen kautta Lappeenrantaan.  Laivat lähtivät varhain liikkeel-
le ja olivat Jänkäsalon laiturissa, Vertasen rannassa, kuudelta ja 
kaupungissa kahdeksalta.
Laivalla käytiin kaupungissa viikottain: vietiin  myyntiin maatalous-
tuotteita ja kalaa ja ostettiin kaikkea tarpeellista  sokerista sement-
tiin. Toki haettiin viihdettäkin; ukot ostivat pakollisen  nahkasalkku-
lastin, josta hätäisimmät jo tulomatkalla kevensivät oloaan. Laivassa 
oli myös erikoisia kuljetuksia; teurasruhoja sekä eläviä teuraseläi-
miä.  Eli kulkijaa riitti ja meininkiä oli.
Itse kävin koululaisena kesällä melkein joka viikko kaupunkireis-
sulla. Vein vakioasiakkaille voita ja kananmunia ja toin Kohvakan 
kaupasta tarpeellisia ruokatavaroita. Pikkupojan ehdoton reissuos-
tosnautinto oli Kohvakasta sipuliteemakkaraa ja Satamakioskista 
Pommac-pullo. Ja sitten  yhdeltä laivaan ja kotimatkalle. Itse kuljin 
yleensä Tähti II:lla, jossa oli sitä sisävesilaivan romantiikkaa: linjakas 
valkoinen vanha alus, hiljainen höyrylaiva ja unohtumaton höyryn 
tuoksu takakannella aamuauringossa, raikkaan Saimaan suvessa.
Talvella Jänkäsalo oli myös ”valtatien ” varressa.  Kyläniemestä kul-
ki aika vilkas talvitie kahtakin reittiä: Niittylahdesta saaren läpi Kuti-
laan ja Petäjänlahdesta Ahoselkää pitkin Pilkkahiekkaan. Pakkasta 
kitisevä talvitie oli vilkkaassa käytössä: oli saaristolaisia kaupunki-
reissuillaan, oli tavarakuljetuksia ja oli heinäkuormia. Ei tarvittu tal-
viaurausta: tie pysyi tikissä ja reki liukui.
Summa summarum: vuosikymmeniä sitten oltiin elämän äärellä ja 
jälleen ollaan  elämän valtaväylillä – kansa kulkee ja syväväylä väl-
kehtii.
     Tuure Westinen

Kesän 2017 jumppaa urheilukentällä kaikenikäisille

Pilkkikisa alkamassa 25.03.2017 



Valokuitua Suureen Jänkäsaloon!
Etelä-Karjalan haja-asutusalueiden valokuituverkkojen rakenta-
minen alkoi Taipalsaaren Kyläniemestä ja Savitaipaleen Paimen-
saaresta vuosina 2013-2014. Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin 
kunnat perustivat Saimaan Kuitu Oy:n syksyllä 2015 ja valokuitu-
verkkojen rakentaminen jatkui Saimaan Kuidun toimesta Taipalsaa-
rella, Savitaipaleella ja Lemillä vuosina 2015-2017. Nyt tavoitteena 
on rakentaa kolmen omistajakunnan alueiden valokuituverkot val-
miiksi vuosien 2018-2019 aikana siten, että jokaisella kuntalaisella 
on mahdollisuus saada valokuituliittymä samalla hinnalla.
Tukirahaa valokuituverkon rakentamiseen saatavissa
Saimaan Kuitu on saanut ja samassa EU:n maaseuturahaston sekä 
laajakaistalain tukea kaikkiaan noin 5,2 miljoonaan euroa, koska valo-
kuituverkon rakentaminen ei ole mahdollista haja-asutusalueilla ilman 
valtion tukea. Kuntien tukirahaa käytetään noin 5 miljoonaa euroa. 
Suuri Jänkäsalo on Saimaan Kuidun ainut tieyhteyden päässä 
oleva Taipalsaaren kunnan alue, jossa ei ole valokuituverkon ra-
kentamissuunnitelmaa. Saimaan Kuitu on varautunut rakentamaan 
Suuren Jänkäsalon valokuituverkon ja sitä varten valokaapelikela 
odottaa Jussilansalmentien reunassa.  
Jos jänkäsalolaiset haluavat valokuituverkkoyhteyden, niin nyt on 
toimittava yhteistyössä Saimaan Kuidun ja Taipalsaaren kunnan 
kanssa. Ensin pitää aloittaa valokuituverkkosuunnitelman laatimi-
nen Saimaan Kuidun toimesta ja mahdollisten asiakkaiden nimen 
listaus sekä niiden sijoittaminen valokuituverkkosuunnitelmaan. 
Ensi syksynä Taipalsaaren kunnan pitää päättää 10 % tuesta hank-
keelle, jotta hanke voisi saada 60 % EU:n maaseuturahaston tuen. 
Jos kaikki menee hyvin, rakentaminen voitaisiin aloittaa loppukesäl-
lä 2019. Liittyjiä tarvitaan Suuressa Jänkäsalossa noin 30-40, jotta 
tarvittava 30 % omarahoitusosuus saadaan kasaan.
Tarvitaanko valokuituverkko Suureen Jänkäsaloon
Tulevaisuuden langattomat verkkoratkaisut eivät tule riittämään 
yhä kasvavien datasiirtomäärien siirtämiseen. 5G on tulossa, mutta 
uusi mastoja ei rakenneta haja-asutusaluilla. Hyvän 5G:n signaalin 
kantama on vain 100 metriä, joten siitä ei ole apua jänkäsalolaisten 
tietoliikenneyhteyksiin nykyisistä mastopaikoista. Lisäksi 5G ja tule-
va 6G tarvitsevat valokuituyhteyden. Tulevaisuudessa 5G yhteyden 
voi muodostaa oman kotiverkko 5G tukiaseman kautta, jos kiinteis-
tön sisälle tulee valokuituyhteys. Jo nyt Elisa tarjoaa kodin hyvän 
langattoman wifi yhteyden kautta GSM puhelinpalveluita. Valokuitu-
liittymä nostaa myös kiinteistön arvoa samalla tapaan kuin Suuren 
Jänkäsalon lossiyhteys.
Televisiovalmistajilla on jo valmiina 8K Smart TV laitteet, jotka tar-
vitsevat 120 Mbits nopeuden ja ainoa vaihtoehto on katsoa näiden 
televisioiden erittäin laadukasta kuvaa valokuituyhteydellä. 
Saimaan Kuidun valokuituverkossa on tarjolla Suomen nopeim-
mat ja edullisimmat internetyhteydet sadasta megasta tuhanteen 
megaan.  100/100 Mibits maksaa asiakkaalle 29,90 €/kk ja valo-
kuituverkon liittymismaksu on 1990 €. Myös asiakkaat ovat erittäin 
tyytyväisiä nopeisiin ja varmoihin yhteyksiin. 
Samat hinnat ovat tarjolla myös jänkäsalolaisille. Liittyjiä on Sai-
maan Kuidun verkossa jo lähes 2000.

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 
puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi  

Taipalsaari, koti Saimaan sydämessä!
Saaristokunta, Saimaan rannoille vuosisatojen saatossa rakentu-
nut,  moni-ilmeinen elämisen piiri, vireine kyläyhteisöineen.
Kunta suhtautuu myönteisesti saaristoasumiseen ja niinpä asutus 
sen saaristossakin on vireää ja yhteisöllistä. Puolet kunnan pin-
ta-alasta on sinistä Saimaata ja toinen puoli muodostuu noin 700 
saaresta. Rantaviivaa kunnalla on peräti 1008 kilometriä. 
Taipalsaaren rannoilta ja saarista löytyy noin 3500 vapaa-ajan 
asuntoa ja eritoten kesäaikoina elämisen syke turuillamme ja toreil-
la vilkastuu ilahduttavasti.
Elinvoimainen saaristokunta tarjoaa hyvät peruspalvelut sekä mo-
nipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja ajan hengessä muun-
tautuvia yhteisötapahtumia. Kunnasta löytyy matkailualan palveluja 
aina majoitus- ja ravintolapalveluista, asiakkaille räätälöityihin oh-
jelmapalveluihin. 
Me Taipalsaarelaiset  toivotamme Sinut tervetulleeksi asumaan ja 
viihtymään Saimaan sydämeen!

LOSSI liikennöi kesät - talvet arkisin klo 6:00 -22:00, lauantaisin ja 
pyhäpäivinä klo 7:00-22:00. Tauot (20 minuuttia) klo 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00 ja 19:00.
Jätesäiliöt tyhjennetään kesä-heinäkuussa torstaisin.
Etelä-Karjalan jätehuollon Hyödyksi-asema Rauhamäentie 1 on 
auki tiistaina ja torstaina klo 12:00-18:00 sekä lauantaina 12:00-
14:00.  Metallinkeräys mantereen puoleisessa lossirannassa 
30.09. asti.
Urheilukentällä on nurmikentän ohella frisbee-golf koreja, jalkapal-
lomaalit sekä beachvolleykenttä. Urheiluseura Jänkäsalon WEI-
KOT vuokraa urheilukentän kotaa yksityistilaisuuksia varten. Hinta 
20 € + 1 €/hlö. 
Jänkäsalon Erä-Weikkojen majaa (kodan takana) vuokrataan 
Jänkäsalolaisille hintaan 60 € päivä tai 10 € tunti. Majalla on WC, 
sauna, keittiö sekä astiat yli 50 henkilölle. Lisätietoja molemmista 
vuokrauksista Tuomolta 0400 652 809.
Jänkäsalossa on myös itsepalvelukioski, kirjasto ja lukusali sekä 
”sivukirjasto”. Kioski palvelee saarelaisia ja veneilijöitä joka päivä 
klo 8 - 22. Valikoimissa on jäätelön ja limujen lisäksi kahvia, keksiä, 
näkkileipää, pizzaa, tulitikkuja, säilykkeitä ym. tarpeellista. Kodalla 
on kesäisin kioskin sivuliike. 
Kodalla on defibrillaattori kaikkien saarelaisten turvallisuutta var-
mistamassa. Käyttökoulutusta antaa WPK.



Vanhaan hyvään aikaan Jänkäsalossakin

Silloin kaikki oli paremmin. Se oli sitä aikaa, jolloin ei ollut stressiä, 
traumoja, väärinymmärrettyjä lapsia, ei nuorisorikollisuutta, sivarei-
ta, luonnonsuojelijoita, rötösherroja, kasinopelureita, rattijuoppoja, 
juppeja, juntteja.  — Oli vain kunnon ihmisiä sekä hamppareita, 
omenavarkaita ja pontikankeittäjiä.
Ei ollut lapsilisiä, kansaneläkkeitä, tukilisiä, asumislisiä eikä tukilisän 
lisäosia. — Oli vain oma apu, naapurisopu, syytinki ja vaivaistalo.
Ei ollut tulopolitiikkaa eikä jumiutuneita tuponeuvotteluja. — Palkan 
sai jos teki työtä ja jos se oli maksamisen arvoista.
Ei ollut hiustenhoitoaineita, shampoota, geeliä, silmänympärysvoi-
teita, pikkuhousunsuojia eikä tampooneita. — Oli vain savusauna, 
mäntysuopa, ulkohyyskä ja likaämpäri.
Ei ollut pakastinta, jääkaappia, sähkövatkainta, yleiskonetta, mi-
kroa, grilliä eikä leipäkonetta. — Oli vain kaappi, komero, takko, 
puuämpäri, varpuvispilä ja risuluuta sekä jauhopeukalo.
Ei ollut teeveetä, stereoita, videoita, tietokoneita eikä edes ulaa.
— Oli vain kyläpelimanni, soittokunta, nuorisoseuran sekakouro, 
näytelmäpiiri, jossain kyläkirjasto, Jaappanin lähetyspiiri ja son-
niosuuskunta. Tiedonvälityksestä pitivät huolen Etelä-Saimaa, Maa-
seudun tulevaisuus, anodiradio, juoruakat ja sentraalisantrat.
Ei ollut sukkahousuja, pikineitä, tangoja, tekokuituja, superlonpatjo-
ja eikä vesisänkyjä.
- Oli pässinpökkimät, sarkahousut, laamapaita, flanellipakka, pääs-
tävedettävä ja olkipatja.
Ei ollut kuntasuunnittelua, rakennuskaavaa, henkilöstölautakuntaa, 
työryhmiä eikä Etelä-Karjalan liittoa.
- Tehtiin vain miten hyvä on.
Ei ollut peruskoulua, keskiasteen koulutusta, tuntikehystä, koulu-
kuraattoria, opinto-ohjaajaa eikä virikkeellisen päiväkerhon johtavaa 
ohjaajaa. — Oli vainkunnioitettu kiertokoulu, kansakoulunopettaja, rip-
pikoulu ja maailman kiertokoulu. Joillekin hyväosaisille keskikoulu.
Ei ollut A-klinikkaa, mielenterveystoimistoa, päihdehuoltoa, alkoho-
lin väärinkäyttöä, huumekoiria eikä työrajoitteisia. — Oli vain juoppo-
ja, tuurijuoppoja, kylähulluja, Rauhaan vietäviä ja työtä vieroksuvia 
joita sanottiin laiskoiksi.
Ei ollut avoliittoja, homoja eikä lesboja. — Oli vain rakkausavioliit-
toja, pakkonaimisia, susipareja ja äpärälapsia. Poikkeavat pantiin 
sakilla järjestykseen.  
Kyllä ennen oli helppoa!
Ei ollut pyrokratiaa, reaalikorkoja, heliboria, optioita, osinkoa eikä 
roskapankkia. Ei ollut edes verisuonitautia, tukielinsairauksia, psy-
kosomaattisia oireyhtymiä, dementiaa, ei laktoosi-intoleranssia.
— Oli vain kunnanlääkäri, kansanparantaja ja niksauttaja. Ei jääty 
kitumaan vaan kuoltiin pois, tapaturmaisesti, maha-, rinta- tai pää-
tautiin tai sitten vanhuuteen.
Ei ollut syntyvyydensäännöstelyä, pillereitä, kierukoita, kondoomia, 
sterilointia, ei synnytyslaitoksia, ei miehiä synnyttämässä.
— Lapset olivat vahinkoja, joita sanottiin Herran lahjoiksi. Niitä tuli 
vuosi ja lapsi, parhaana kaksi, ja useimmiten savusaunassa.
Ei ollut murkkuikää, ei omituisesti käyttäytyviä nuoria.
— Jos ei osannut käyttäytyä, annettiin selkään kunnes osasi.
Ei ollut ATK:ta, EU:ta, NMT:tä, HIV:iä, eikä MTV:tä. — Oli vain YYA, 
AIV, UKK, OTK, SOK, SP, SKP, SKDL, DDR, CCCP ja DDT. Kaikki ovat 
loppuneet omaan mahdottomuuteensa. Kun luki raamattua, ja Juhani 
Ahon Rautatien, ei tarvinnut uneksia turhista. Oltiin vain rehellisiä, ah-
keria, esivaltaa kunnioittavia, isänmaallisia, sisukkaita ja nöyriä.
Ja oltiin onnellisia.

  ... ja janon sammuttaa

       NIIVA
 Kuljetusliike 
 ILVES & ILVES KY
& 0400 412868

TALOTEKNIIKKA VIRTANEN
SÄHKÖASENNUKSET ja SUUNNITELMAT

Seppo Virtanen 040 506 6600

0207 890 435
24h päivystys

BLC-TURVA OY
Tullitie 8 Lappeenranta
042 4468 240

JÄNKÄSALON UUTISET 
on Suuren Jänkäsalon yhdistysten yhteinen uutislehti.
Toimitus:  Kari Halmetoja  040 550 5414 / Tuomo Hyyryläinen  0400 652 809
Sähköposti: kari@halmetoja.net – Tapahtumat: www.jwpk.net/Tapahtumia

Saimaan Puhdistuspalvelu Oy
Jätekaivojen tyhjennykset / jätevesiviemärin 
avaukset, kuvaukset, karstaukset / sukitukset
Kari Villa 050 555 2252

ROMPE
SAIMAANHARJU OY
KAIKKEA TARPEELLISTA
JA PALJON MUUTAKIN

 MA-PE   9 - 18
 LA   9 - 14
 SU 12 - 16
040 840 2010
rompeharju@gmail.com

Harapaisentie 1 l 53500 Lappeenranta
Puh. 0207 619 620  l www.sistek.fi
Harapaisentie 1 • 53500 Lappeenranta

Puh. 0207 619 620 • www.sistek.fi

SUOMEN KARBONAATTI OY



JÄNKÄSALOSSA KESÄ-HEINÄKUUSSA 2018
KESÄKUU
09.06. LA AVOIMET KYLÄT -tapahtuma Jänkäsalossa klo 11 - 14   KYLÄYHDISTYS
 Tutustumiskohteita Jänkäsalossa: Salpa-linja, Olavi Härkösen kotipaikka
 Etelä-Karjalan Meripelastusseuran alus saapuu Jänkäsaloon
 Lossirannassa saatavilla kahvia ja pullaa
09.06. LA WPK:n nuorten PALOKUNTALEIRI alkaa klo 11, päättyy su 10.6. klo 13:45 Jänkäsalon WPK
09.06. LA WPK:n SAARIPARTIOKOULUTUS (mm. defibrillaattorin käyttö) klo 11 - 14 Jänkäsalon WPK
16.06. LA WPK:n KESÄTORI lossirannassa klo 11 - 13: ilmaiset jäätelömaistajaiset, Jänkäsalon WPK
 myytävänä Thai-keittoa ja kahvia
22.06. PE JUHANNUSKOKKO   Lossirannassa klo 19:00 alkaen    Jänkäsalon WPK
 Lapsille mehua ilmaiseksi, myytävänä kahvia ja pullaa
30.06. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 12 - 14     KYLÄYHDISTYS
 Antti Virtanen kertoo Jänkäsaloon tulevasta valokuitukaapeloinnista 

HEINÄKUU
06.07. LA JALKAPALLO-OTTELU Rehulan kentällä alkaen klo 18   Rehula vs. Jänkäsalon Weikot
07.07. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 12 - 14     KYLÄYHDISTYS
 Tuure Westinen kertoo Saaristoasiainneuvottelukunnan suunnitelmista;
 asiaan liittyen kysymyksiä voi jättää Kirjastosta löytyvään laatikkoon ad 3.7.
07.07. LA ONKIKISAT lossirannassa klo 13 - 15      Jänkäsalon Weikot
11.07. KE TEATTERIMATKA MÄNTYHARJULLE (Tarkemmat tiedot ilmoitustaululta) Jänkäsalon Weikot
14.07. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 12 - 14     KYLÄYHDISTYS
 Vieraina ja rapsuteltavina Lappeenrannan Kaverikoirat
21.07. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 12 - 14     KYLÄYHDISTYS
28.07. LA JÄNKÄSALO-PÄIVÄ lossirannassa      KYLÄYHDISTYS
 JOUTAVA RUUHI teatteri rantautuu jämkäsaloon
28.07. LA LOSSIKEMMAKKA lossirannassa klo 17 - 20     Jänkäsalon WPK
 Hyvää ruokaa, hyvää oloa, arvontaa ym.

TAIPALSAARESSA KESÄ-HEINÄKUUSSA 2018
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KESÄKUU
04.06. - 26.08. Röytyn kahvio auki
 su-pe klo 11 - 17, la klo 11 - 15
09.06. - 12.08. Röytyn käsityöpuoti auki
 su-pe klo 11 -17, la  klo 11 - 15
09.09. LA Valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtuma
 Tapahtumia Röytyn pihapiirissä, Vehkataipa-
 leella ja tietysti Suuressa Jänkäsalossa
09.06. LA KOSTEIKKOPYÖRÄILY klo 10 - 15 Röytty
 - Suoniityn kosteikko / Maamiesseura
15.06. - 16.06. sekä 20.06 - 21.06. Pop-up kahvila  
 Rehulan vanhalla kaupalla
17.06. SU Mooses Putron kotimuseo auki klo 12 - 17
 26.06. - 01.07. auki klo 12 - 17.
 osoite Karhuanpääntie 101
22.06. PE KOKKO Kirkonkylän rannassa klo 20
29.06. - 01.07. TAIPALSAARI-PÄIVÄT 
 Saimaanharjulla ja kirkonkylässä
30.06. - 11.08. REHULAN KESÄTORI 
 Lauantaisin klo 10 - 12

HEINÄKUU
TI - SU Mooses Putron kotimuseo auki klo 12 - 17
 osoite Karhuanpääntie 101
01.07. SU PERINNEPÄIVÄ Röytyssä
 Syödään yhdessä-tapahtuma, myyntiä,
 esittelyjä, työnäytöksiä, vanhat koneet esillä
 Suur-Saimaan ympäriajo kirkonkylällä
 Taipalsaari-soudut kirkonrannassa
07.07. LA TAIPALSAARI TRIATHLON
08.07. - 12.08. MOOSES PUTRON MUSEO
 Pietarilaisen taiteilijan, Aina Jaakkolan
 maalauksia; taiteilija kertoo teoksistaan
 08.07. klo 14.
 Inkeriläistä kansanmusiikkia.
14.07. LA KANSALLISPUKUPÄIVÄ Röytyn pihapiiri
16.07. MA KALAJUOKSUT Saimaanharju, Suurilampi
25.07. KE PELLONPIENNAR JA KOTIPUUTARHA-
 PÄIVÄ KLO 13 - 16
27.07. PE UNIKEON HERÄTTÄMINEN klo 9
27-28.07. RÖYTYN PIHATTOPIKNIK ja
 KUNINKUUSRAVITAPAHTUMA


