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Jänkäsalo braatvurstia ja lännen 
meininkiä suutarin maatilalla
Taipalsaarelainen maatilan isäntä Marko Suutari loi hauskasta 
ideastaan Jänkäsalolaisille oman nimikko makkaran. ”Idea läh-
ti oikeastaan siitä, että halusin yllättää Jänkäsalolaiset ja nähdä 
miten he vastaanottaisivat idean” isäntä kertoo. Idea sai hyvän 
vastaanoton ja näin syntyi Jänkäsalo braatvursti.
Taipalsaarella Haikkaanlahdella sijaitsevalla Suutarin maatilalla 
on jo pitkät juuret. Tila on perustettu jo 1630- luvulla ja kulkenut 
suvussa sukupolvelta toiselle. Alun perin tilalla harjoitettiin maan-
viljelyä, kalastusta ja metsätaloutta. Nykyään Suutarin tila on kes-
kittynyt naudanlihan tuotantoon, mutta tilalla on myös hevosia ja 
lampaita. Lihatuotannon lisäksi tilalla harjoitetaan myös maatalo-
uskone urakointia ja pyöriihän siinä sivussa matkailumajoituskin 
pidempiaikaisille vierailijoille. Pari vuotta sitten isäntä mietti mitä 
tehdä kasasta hirsiä ja ideasta syntyi pyörien päälle traktorilla hi-
nattava sauna jota voi vuokrata ympäri pitäjää. 
Tilan naudat ovat nurmirehulla kasvatettuja ja kesäisin ne saavat 
kirmata vapaana pelloilla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on kes-
kittyä Simmental rotuisen naudan tuotantoon, joka on Sveitsistä 
kotoisin oleva liharotuinen nautakarjarotu. Tilan peloilla kasvaa 
heinää eläimille laitumeksi ja rehuksi, sekä viljaa leipä- ja rehu-
viljaksi. Tänä päivänä herneet ja härkäpavut ovat kohottaneet kat-
settaan kaupallisesti ja jopa kehittyneet trendiksi, joten niitä löytyy 
myös Suutarin tilan pelloilta. Tilan pellot ovat kokonaan luomutuo-
tannossa, jolloin viljely perustuu pitkälti paikallisiin luonnonvaroi-
hin.
Suutarin tilalta saa naudan lihaa eritavoilla leikattuna sekä myös 
erilaisia täyttä lihaa sisältäviä makkaroita. Mahdollista on myös ti-
lata toiveesta erikoiserä tuotteita. Tuotteita saa ostettua mm. itse 
tilalta Haikkaanlahdelta sekä K-Market Niivan kaupasta Taipal-
saarelta, Sammonlahden K- Supermarketista Lappeenrannasta ja 
tietysti Jänkäsalon kioskilta.

Tilalla on myös matkailumajoitus tarkoituksessa oleva 1850- luvul-
la rakennettu kartano, joka on täysin entisöity. Kartanossa on ma-
joitusmahdollisuudet kahdeksalle henkilölle. Tämä tarjoaa kaikille 
mahdollisuuden tutustua tilan toimintaan ja rauhoittua maaseudun 
rauhaisassa miljöössä pidempäänkin.
Kesäisin tilan isäntä Marko Suutari harrastaa karjan paimennusta 
hevosen kanssa. Hän on kiinnostunut lännenratsastuksesta, jonka 
innoittamana hankki tilalle oman hevosen. Vapaa ajalla Suutari 
ratsastaa, mökkeilee ja hoitaa arjen askareita.
Uusia ideoita tuotteista otetaan vastaan ja toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan. Marko Suutari toivottaa vierailijat tervetulleeksi 
vierailulle tilalle ja toki myös ostoksille.

(kirjoittaja Hanna-Riikka Suutari)

Jänkäsaloon yhteismetsä?
Jänkäsalossa on tiloja, joilla ei ole jatkajaa, tai seuraava sukupolvi 
ei ole kiinnostunut metsien hoitamisesta. Tästä usein seuraa, että 
tilat pirstoutuvat entistä pienemmiksi ja metsät rämettyvät hoitamat-
tomina. Sama tilanne on koko Suomessa. Metsäkeskus on pyrkinyt 
löytämään tähän ratkaisua. Yhtenä vaihtoehtona on, että tiloista 
muodostetaan yhteismetsiä, jonka organisaatio vastaa metsien hoi-
tamisesta. Yhteismetsään voi liittää koko metsätilan tai osan siitä. 
Yhteismetsästä saadaan se omistusosuus, joka siihen on liitetty. 
Samoin yhteismetsän tuotto jaetaan omistusosuuksien suhteessa. 
Osakkaille jaettava tulo on verotonta. Yhteismetsässä on monia hy-
viä etuja.
Metsäkeskus selvittää Jänkäsalon ja lähialueen saariston sekä 
mantereen osalta yhteismetsän perustamismahdollisuuksia. Syk-
syn aikana tilojen omistajille lähetetään asiasta infokirje ja järjes-
tetään tiedotustilaisuus, jossa selvitetään yhteismetsäasiaa. Itse 
suhtaudun metsäkeskusajatukseen myötämielisesti.

Ilkka Vertanen



JOUTAVA RUUHI
on purjeveneteatteri, joka seilaa Saimaalla esittäen ja keräten tari-
noita nukketeatterin ja musiikin keinoin.

Joutavan Ruuhi esittää visuaalista teatteria, nukketeatteria, musiik-
kia ja tarinan kerrontaa lapsille ja aikuisille. Lisäksi haastattelemalla 
kerätään paikallisia tarinoita. Entisajan myyttejä ja nykyajan arkipäi-
vän tarinoita käytetään ohjelmiston lähdemateriaalina.

Näytännöt Jänkäsalon lossirannassa 27-28.07. Sanattomat esityk-
set sopivat 3-103 vuotiaille ja kestävät n. 5 minuuttia. Hinta 5,50 €/
hlö. Kerralla veneeseen mahtuu 6 katsojaa.

Kalajuttu (tarina Vitsain saaresta) 27.07.2018 
klo 15:00, 15:15,  15:30,  15:45, 16:00,  16:15,  16:30  ja  16:45
Kaistapäinen kalajuttu sähkömiehestä, jossa tosi on riittävän liioitel-
tu ollakseen järkeenkäyvän epäuskottava. 

Koira joka katosi ilmaan  (tarina Lintusalon saaresta) 28.07.2018
klo 10:00,  10:15,  10:30,  10:45,  11:00, 11:15, 11:30 ja  11:45
Varhain aamulla, vasta pudonneella lumella, koiran tassunjäljet lop-
puvat yht´äkkiä. Tarina jatkuu vanhan gramofonin pyöriessä.

Lampaiden laulu (tarina Jänkäsalon saaresta) 28.07.2018
klo 13:00,  13:15,  13:30,  13:45,  14:00, 14:15,  14:30  ja  14:45
Melkein tositarina maailman onnellisimmasta erakkomuorista ja 
hänen lampaistaan, jotka elivät onnellisina elämänsä loppuun asti 
Jänkäsalon perukoilla.

JÄNKÄSALON WEIKKOJEN ONKIKISAT  7.7.2018
MIEHET:
 1.Tapio Kinnunen  2 152 g
 2.Kari Korhonen  1 384 g
 3.Leo Korhonen   1 336 g
 4.Kari Puuppo   1 150 g
 5.Jani Rajaharju  1 114 g
 6.Timo Honkanen     920 g
 6.Aki Hiltunen      920 g
 8.Rainer Ahokainen     784 g
 9.Jalo Tiilikka      344 g

NAISET:
 1.Marja-Liisa Kinnunen     698 g
 2.Irma Laukkanen     462 g
 3.Päivi Tiilikka      439 g
 4.Mari Vertanen        22 g

LOSSI 
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. 

JÄTEHUOLTO
Jotta jätteenkeräys Jänkäsalossa voisi jatkua ja 
helpottaa meidän kaikkien elämäämme, muista-
kaa että jäteastioihin saa laittaa vain sekajätettä, 
joka voidaan polttaa / laittaa kaatopaikalle. Säästä 
jätekuluja: jos jäteastia on täynnä, katso mahtuuko 
viereisiin jäteastioihin!

Jäteastioihin EI SAA LAITTAA kodinkoneita, huoneka-
luja yms. Näitä poikkeavia jätteitä varten on Etelä-Karjalan 
jätehuollon Hyödyksi-asema Rauhamäentie 1: auki tiistaina 
ja torstaina klo 12:00-18:00 sekä lauantaina 12:00-14:00.  
Metallinkeräys on tänäkin vuonna ”mantereen” puoleisessa 
lossirannassa 30.09. asti.

URHEILUKENTTÄ JA KOTA
Urheilukentällä on nurmikentän ohella frisbee-golf koreja, jalkapal-
lomaalit sekä beachvolleykenttä. 
Urheiluseura Jänkäsalon WEIKOT vuokraa urheilukentän kotaa yk-
sityistilaisuuksia 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 defibrillaattori kaikkien saarelaisten turvallisuutta var-
mistamassa. Käyttökoulutusta antaa WPK.

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



  ... 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

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

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

07.07. lauantaina Tuure Westinen kertoi Saaristoasiainneuvottelukunnan 
suunnitelmista lossirantakahvilassa

24.06. juhannuspäivänä, poltettiin kokko aattoillan voimakkaan tuulen 
vuoksi myöhästyneenä – mutta katsomassa oli yli 60 saarelaista

14.07. lossirannan kahvio sai yli 50 saarelaista liikkeelle, koska vieraina oli 
katseltavana ja rapsuteltavana Lappeenrannan Kaverikoirat.

Kaikkea tarpeellista ja paljon muutakin! 
 Arkisin 9-18, la 9-14 ja su 12-16.

P. 040 840 2010, rompeharju@gmail.com. 

Kuhatie 12-14, Saimaanharju

RAutAkAuPPA



JÄNKÄSALO    HEINÄ - JOULUKUU  2018
HEINÄKUU

21.07. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 12 - 14     KYLÄYHDISTYS
27.07. PE JOUTAVA RUUHI teatteri Jänkäsalossa, lossirannassa n. klo 15 - 17  KYLÄYHDISTYS
28.07. LA JÄNKÄSALO-PÄIVÄ lossirannassa      KYLÄYHDISTYS
 JOUTAVA RUUHI teatteri Jänkäsalossa n. klo 10 - 12 ja 13 - 15
28.07. LA LOSSIKEMMAKAT lossirannassa klo 17 - 20     Jänkäsalon WPK
 Hyvää ruokaa, hyvää oloa, arvontaa ym.

ELOKUU

04.08. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 11 - 14, Thairuokaa ja kevätkääryleitä - kahvia
11.08. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 11 - 14, Thairuokaa ja kevätkääryleitä - kahvia
18.08. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 11 - 14, Thairuokaa ja kevätkääryleitä - kahvia
25.08. LA LOSSIRANTAKAHVILA auki klo 11 - 14, Thairuokaa ja kevätkääryleitä - kahvia

SYYSKUU   –   LOKAKUU   –   MARRASKUU   –   JOULUKUU

22.09. LA VETOUISTELUKILPAILU Tarkemmat tiedot ilmoitustaululla   Jänkäsalon WEIKOT
13-14.10 HIRVENMETSÄSTYS  2 Ajometsästysviikonloppua,tervetuloa mukaan! Jänkäsalon Erä-Weikot
20-21.10 HIRVENMETSÄSTYS   Aloitus metsästysseuran majalla LA klo 08:30 Jänkäsalon Erä-Weikot
27.10. LA HIRVIPEIJAISET   Metsästysseuran majalla alkaen klo 15:00  Jänkäsalon Erä-Weikot
03.11. LA KARVAHATTU-UISTELU  Tarkemmat tiedot ilmoitustaululla   Jänkäsalon WEIKOT
08.11. LA JOULUPUURO  Metsästysseuran majalla alkaen klo 15:00  Jänkäsalon WPK

TAIPALSAARI   HEINÄ - SYYSKUU  2018
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ELOKUU
 Röytyn kahvio auki 26.08 ASTI
 su-pe klo 11 - 17, la klo 11 - 15
10.08. PE RANTAKALAILTA
13.08. LA VANHANAJAN ILTAMAT VÄINÖLÄSSÄ

SYYSKUU

03.09. MA MAASTOJUOKSUT, PURURATA
17.09. MA TUNNIN KÄVELY, PURURATA

HEINÄKUU

 Röytyn kahvio auki
 su-pe klo 11 - 17, la klo 11 - 15
25.07. KE PELLONPIENNAR JA KOTIPUUTARHA-
 PÄIVÄ KLO 13 - 16
27.07. PE UNIKEON HERÄTTÄMINEN klo 9
27-28.07. RÖYTYN PIHATTOPIKNIK ja
 KUNINKUUSRAVITAPAHTUMA

EKO-Taipolis kierrätysmyymälä
Avoinna ma-pe klo 10:00 - 17:00

Kirjamoinkaari 50 (entinen Taipalsaaren sairaala)
Ottaa vastaan ehjiä kierrätykseen kelpaavia tavaroita. Myymälä 
pidättää oikeuden olla vastaanottamatta kierrätykseen kelpaam-
atonta tavaraa. Myös tavaroiden nouto- ja tuontipalvelua (pientä 
korvausta vastaan).

Tavaroiden nouto- ja tuontiaikojen 
varaukset ja sopiminen:
Ma - Pe klo 10:00 - 17:00 
puh 040 356 1881

www.facebook.com/ekotaipolis


