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Kesäterveisiä  
kunnantalolta!
Pari vuotta on eletty poikkeusoloja ja me suomalaiset olemme ulkomaan matkailun  
sijaan suunnanneet katseemme kotimaisiin kohteisiin. Mäntyharjukin tarjoaa 
paljon nähtävää ja koettavaa niin matkailijoille kuin myös vapaa-ajan asukkaille 
ja meille paikallisille.

Ihmisten suhtautuminen työhön ja vapaa-aikaan on tämän parin vuoden aikana 
muuttunut, kun olemme monella alalla siirtyneet etätöihin. Moni meistä on samal-
la huomannut, että asioita voidaan mainiosti hoitaa etänä. Aika näyttää, jääkö 
aiempaa useammalle paikkariippumaton työnteko osaksi arkea ja lisääntyykö 
monipaikka-asuminen entisestään.

Tällaiselle kunnalle kuin Mäntyharju monipaikkaisuus on suuri mahdollisuus. 
Kukapa ei haluaisi asua ja työskennellä paikkakunnalla, jolla on paljon annetta-
vaa kulttuurin, liikunnan ja luonnon saralla, ja johon moni suuntaa matkansa ja 
viettää vapaa-aikaansa. Luonnonläheinen, sujuva arki pienillä paikkakunnilla 
tarjoaa uudenlaista vetovoimaa, ja monipaikkaiset asujat ja matkailijat tarjoavat 
meille elinvoimaa.

Esimerkiksi Taidekeskus Salmelan kävijöistä seudun vapaa-ajan asukkaat vie-
raineen ovat merkittävä vierailijaryhmä. Sama koskee kesäteattereita ja muita 
tapahtumia. Kuvaavaa on, että meillä heinäkuu on vilkkaimpia aikoja mm. kirjas-
tossa ja elokuvateatterissa. Vapaa-ajan asukkaat viisinkertaistavat Mäntyharjun 
väkiluvun osa-aikakuntalaisina. Viimeaikaisten uutisten perusteella mökkien 
kysyntä on kasvamassa ja myös nuorten kiinnostus mökkeilyyn on lisääntynyt.  
Se lupaa hyvää meille mökkikunnille.

Toivottavasti on tulossa hyvä matkailu- ja mökkeilykesä!

kunnanjohtaja Jukka Ollikainen

LA 28.5.  
MÄNTYHARJUN 

KESÄN AVAJAISET
Mäntyharjun kesän avajaiset 

koostuu iloisesta  
koko perheen ohjelmasta  

ympäri Mäntyharjua. 
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MINULLE TUO PAIKKA on mökistä poispäin avau
tuva järvimaisema. Vuorokauden eri kellonajat 
sekä vaihtuvat vuodenajat tekevät siitä näkymän, 
joka ei koskaan ole samanlainen. Sen nähdessäni 
aina tajuan oman pienuuteni ja luonnon hienou
den. Se kuva on minulle tietynlainen turvasatama.

Joka vuosi kevään ja kesän taitteessa usein ajat
telen, että kevät kului liian nopeasti ja kohta linnut 
suuntaavat taas etelään. Olen pikkuhiljaa yrittänyt 
kuitenkin oppia elämään hetkessä, koska kesä on 
Suomessa niin ainutlaatuinen, vaikka se onkin ly
hyt. Mäntyharjun kesä on minulle niin rakas, että 
en kaipaa mihinkään muualle. Aikojen kuluessa 
olen myös oppinut pitämään muistakin vuoden
ajoista, koska niiden rajapinnat ovat mielestäni 
paljon jyrkempiä täällä kuin kaupungissa. Kesä on 
kuitenkin kesä.

Mäntyharju herää eloon pääsiäisen tienoil
la, kun mökkiläiset tulevat laittamaan paikkoja 
kesäkuntoon.

Se on kuin sähköisku, joka herättää myös pai
kalliset. Siitä alkaa jakso, joka on täynnä mahdolli
suuksia. Ihmisten hymy on silloin herkässä. Män
tyharjussa on enemmän mökkejä kuin pysyviä 
asuntoja. Se tarkoittaa, että mökkikauden aikana 
väkimäärä ainakin kaksinkertaistuu, mutta heinä
kuussa se saattaa jopa nelinkertaistua. Tämä nä
kyy ja tuntuu kaikkialla.

Yli hehtaarin kokoisia järviä on Mäntyharjulla 
noin 450 ja muutama pienempi vielä päälle. Niitä 
on niin paljon, että sitä on melkein vaikea uskoa. 
Se taas tarkoittaa, että kesänviettoon Mäntyharjul
la liittyy olennaisesti vesi.

Laulussakin kysytään, että mitä siitä kertoisin, 
mitä kysyjille vastaisin? Olen usein miettinyt, että 
mikä Mäntyharjulla on sellaista, josta haluaisin 
kertoa muille. Mitkä asiat jokaisen on ehdottomas
ti koettava? Ovatko ne järvet, ihmiset, luontopolut, 
hiekkatiet, niityt, pellot, metsät, kesäteatterit, ur
heilukenttä, kanoottireitit, tori, tunnelma, elo
kuvateatteri, padel, tennis, tapahtumat, Salmela, 
kesäkioskit, kyläkaupat, rautatieasema, frisbee
golfradat vai auringonlaskut?

Luulen, että Mäntyharjusta löytyy kesällä tu
hansia ihmisiä, joilla kaikilla on se yksi arvokkain 
asia. Se on juuri se näkymä, johon jokainen palaa 
aina uudestaan. Kuvia on miljoonia, mutta on vain 
yksi rakkain paikka ja kuva.

Kirjoitan tätä helmikuisena viikonloppuna, kun 
ankara lumipyry on pyyhkäissyt yli maan. Kaipaan 
omaan kuvaani enemmän kuin tajuankaan. Laitan 
silmäni kiinni ja olen siellä. Lämmin ja leuto tuuli 
hyväilee kasvojani, en tarvitse mitään. Kuikka huu
taa järven takaa. Hymyilen. Olen kotona.

Lasse Wikman

Rakas kuva
Olen varma, että jokaisella on joku näkymä tai paikka mielessään, johon hän 
palaa aina uudestaan. Siihen paikkaan liittyy muistoja, kauneutta tai haikeutta. 
Sinne pääsee laittamalla silmänsä kiinni, ja kuin varkain, kaikki on hyvin. 
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Kun rakentamisen tarve tulee vastaan 
tai ”kärpänen puraisee”, on hanke paras-
ta aloittaa lähtötietojen selvityksellä. Jo 
niihin on kaukaa viisasta ottaa mukaan 
suunnittelija, jolloin pääsee suoraan ra-
kentamisen moottoritietä eteenpäin. 
Monet perusasiat selviävät Mäntyharjun 
kunnan tarjoamasta karttapalvelusta 
(mantyharju.karttatiimi.fi), joka sisältää 
myös kaava- ja kiinteistörajatiedot. Lisää 
tärkeää perustietoa suunnittelun avuksi 
löydät rakennusvalvonnan kotisivuilta 
mantyharju.fi/rakennusvalvonta osiois-
ta Ohjeet, määräykset ja lomakkeet. Yksi 
tärkeimmistä on rakennusjärjestys, joka 
täydentää kaavojen tietosisältöä.

Aina voit olla myös suoraan raken-
nusvalvontaa yhteydessä. Meille voit lä-
hettää kysymyksiä ja/tai hakemuksia lu-
papiste.fi -palvelun kautta 24/7. Tämä 
on paras reitti, silloin asiat näkyvät koko 
rakennusvalvonnan tiimille ja käydyt 
”keskustelut” säilyvät järjestelmässä lu-
vitukseen ja aina hankkeen valmistu-
miseen saakka. Voit sopia myös tapaa-
misen, joista verkkotapaamiset (”Teams 
-palaverit”) ovat osoittautuneet erittäin 

toimiviksi. Katsomme samaa asiaa näy-
töltä ja voimme keskustella avoimet asiat 
paikasta riippumatta. Rakennustarkas-
taja voi resurssien rajoissa myös käydä 
kiinteistöllä (”tontilla”) ennakkokäynnil-
lä. Tämä on taksamme mukaan maksul-
linen lisäpalvelu, ellei hankkeeseen liity 
poikkeamistarpeita, jolloin käynti sisäl-
tyy poikkeamisen maksuun (= poikkea-
misperusteiden selvitys).

Mutta siis, kaikki lähtee kaavasta ja 
rakennusjärjestyksestä, joiden perusteel-
la tulee laatia hankkeelle asemapiirustus 
(mittakaavassa 1:500 tai 1:1000). Tämä 
asemapiirustus on rakennusvalvonnan 
”näkymä” rakennuspaikalle, eli siitä tulee 
käydä ilmi rakennuspaikan maastomuo-
dot, kaavarajat, mahdolliset olemassa 
olevat rakennukset tietoineen ja suun-
nitellut uudet rakennus- ja/tai toimenpi-
dehankkeet sekä etäisyydet (rakennus-
ten keskinäiset, rajoihin ja mahdolliseen 
rantaan). Lisäksi on tietysti oltava hake-
mus ja pääpiirustukset (pohja-, leikkaus- 
ja julkisivupiirustukset), sekä mahdolliset 
muut hankkeen vaatimat asiakirjat (esim. 
energiaselvitys tai -todistus).

Asiointipiste tekee viranomaisyhteis-
työtä Kelan, Verottajan, TE-palveluiden 
sekä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. 
Pisteeseen ja asiointipisteen postilaatik-
koon voit jättää em. viranomaisille osoi-
tettuja hakemuksia ja lomakkeita, jotka 
lähtevät päivittäin postitukseen. 

Asiointipiste sijaitsee kirjastolla. 
Asiointipiste on heti kirjaston asiakas-
palvelun vieressä, aulasta katsottuna oi-
kealla puolella. Asiointipisteellä on saa-
tavilla viranomaislomakkeita ja oppaita.

Asiointipisteellä voit käyttää myös 
asiointiin tarkoitettua tietokonetta 
sekä tulostinta. Maksuton viranomais-
lomakkeiden tulostus on mahdollista 
vain henkilökunnan paikalla ollessa.

Suunnittelusta  
se lähtee… 
rakentaminen

Tässä samalla tiedottelen uudes-
ta rakennusluokituksesta niille kiinteis-
töjen omistajille, jolla on jo olemassa 
olevia rakennuksia. Eli myös Mäntyhar-
jun kunnassa on syksyllä 2021 muu-
tettu tieto koneajona kaikkien kunnan 
rakennus rekisterissä olevien rakennus-
ten luokittelu Digi- ja Väestöviraston 
(DVV) uuden luokittelun mukaiseksi, hei-
dän ohjeidensa mukaan. Muutoksesta ja 
DVV:n perusteluista tulee tiedote raken-
nusvalvonnan sivuille. Tämä tiedote kan-
nattaa käydä lukemassa ja sen jälkeen 
tarkastaa kiinteistöveroehdotuksessa 
oleva luokittelu ja sen paikkansapitävyys, 
koska verottaja lukee sekä hyödyntää 
meidän DVV:lle ylläpitämää rekisteriä. 
Jokainen voi itse muuttaa ja/tai korjata 
kiinteistöverotietojaan omavero.fi -pal-
velussa. Kunnan rakennusrekisterin päi-
vitykset/muutokset tehdään maankäyttö- 
ja rakennuslain (MRL 147 §) mukaisesti 
rakentamisen luvituksen yhteydessä.

Kivaa ja aktiivista kesää toivottaen  
rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri

Tarvittaessa henkilökunta oh-
jaa verkkopalveluiden pariin. Henkilö-
kunnalla ei kuitenkaan ole pääsyä val-
tion viranomaisten asiakasrekistereihin 
tai järjestelmiin.

Yleisimpiä viranomaislomakkeita  
on saatavilla kirjaston lehtilukupöy-
tien luona hyllyssä myös kirjaston 
oma toimi aikana. 

Aukioloajat: Ma–Pe 10–15
Aukioloaikojen ulkopuolella voit jät-
tää lomakkeita pihalla olevaan posti-
laatikkoon sekä käyttää omatoimisesti 
tietokonetta.
 

YHTEYS ASIOINTIPISTEELLE:
Lääkärinkuja 2
0447707346
asiointipiste@mantyharju.fi
mantyharju.fi/asiointipiste

Asiointipisteen puhelimessa on käytös-
sä vastaajapalvelu. Se tarkoittaa sitä, että 
asiakas voi jättää vastaajaan kysymyk-
siä ääniviestillä, jonka jälkeen kysyjälle 
joko soitetaan tai vastataan tekstiviestit-
se. Kysymyksiin vastataan useita kerto-
ja päivässä. Esitäthän asiasi selkeästi jo 
ääniviestissä. 

Mäntyharjun asiointipiste

Kuva: @heidikristiina
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JÄTEHUOLTO
Jätehuollon tehtäviä Mäntyharjun  
kunnan alueella hoitaa Kymenlaakson 
Jäte Oy.

Kymenlaakson Jäte Oy  
www.kymenlaaksonjate.fi 
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–15 
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi 
puh. 05 744 3474

Sako- ja umpikaivojen  
tyhjennykset
Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen 
tyhjennykset voi tilata Kymenlaakson 
jätteen sivuilta verkkolomakkeella tai 
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. 
Tyhjennykset voidaan tehdä aikaisin-
taan 1–5 arkipäivän kuluttua tilauksen 
käsittelemisestä. Tyhjennyksen voi saa-
da tietylle, määrätylle päivälle vain, jos 
tilaus tehdään vähintään 5 arkipäivää 
ennen haluttua tyhjennyspäivää.

Ekopisteet
Ekopisteet on tarkoitettu pienille,  
lajitelluille hyötyjätteille.

RINKI-ekopisteet

Vihantasalmi Neste, Vihannanranta 2: 
paperi, kartonki, metalli, lasi

Keskusta S-Market, Pentinpolku 2:  
paperi, kartonki, metalli, lasi, muovi-
pakkaukset, tekstiili (UFF)

Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopisteet: 
paperi, kartonki, metalli, lasi

Nurmaa, Jaalantie 570
Partsimaa, Valtolantie 2571
Toivola, Lintulanlinja 200
Halmeniemi, Halmeniementie 249
Mynttilä, Tiilikkalantie 542

Jäteasema
Mäntyharjun jäteasema 
Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju 
puh. 040 197 6267

Jäteasemalla otetaan vastaan lajiteltuja 
jätteitä, joita ei voi laittaa kodin jäteas-
tioihin. Jätettä voit tuoda kerrallaan kor-
keintaan henkilöauton peräkärryllisen 
verran. Huom.! Maksuvälineenä ainoas-
taan pankkikortti.

Avoinna 
ma, ti, pe 10.30–18 
la 9–14 (huhti-lokakuussa)

Lisäksi aukioloaikakokeiluna kesä-, hei-
nä- ja elokuussa myös ke ja to 10.30–18.

Vaarallisen jätteen keräys
Kymenlaakson Jäte järjestää Mäntyhar-
julla kesäisin kiertäviä keräyksiä kodin 
vaaralliselle jätteelle, sähkölaitteille ja 
metallille. Keräys on maksuton.  
Auto kiertää keskustan lisäksi myös  
haja-asutusalueella. Aikataulu ja reitit:   
www.kymenlaaksonjate.fi.

ELÄINLÄÄKÄRI
Mäntyharjun alueella eläinlääkäripalve-
luista vastaa Mikkelin Seudun ympäris-
töpalvelut, joka toimii Hirvensalmen, 
Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, 
Ristiinan, Suomenniemen ja Kangasnie-
men alueella.

Mäntyharjun eläinlääkäriasema  
Sairaalantie 5, 52700 Mäntyharju

Ajanvaraus: ma–pe klo 8.00–10.00  
puh. 015 227 530

Kiireellisissä tapauksissa eläinlääkärit 
tavoittaa ajanvarausajan jälkeen kän-
nykkänumeroista päivystykseen asti.

Eläinlääkäri Antti Tukiainen  
puh. 044 794 5579

Sijaiseläinlääkäri, puh. 044 794 5000

Seudullinen päivystysnumero  
0600 13436 
Arkisin klo 15.00–8.00 sekä viikonlop-
puisin pe klo 15.00 – ma klo 8.00. 
Puhelun hinta klo 22–8: 3,32 €/min+ 
pvm, muuna aikana 1,66 €/min+pvm.

KAIVOVESINÄYTTEET
Mäntyharjun alueella ympäristötervey-
denhuollon palvelut tuottava Mikkelin 
seudun ympäristöpalvelut muistuttaa, 
että kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa 
ennen uuden kaivon käyttöönottoa ja 
sen jälkeen säännöllisesti noin kolmen 
vuoden välein.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluil-
la on sopimushinnat Lahden Eurofins 
Oy:n laboratorion kanssa yksityisistä 
kaivovesinäytteistä. Näytteen laborato-
rioon voi toimittaa postitse (maanan-
taista torstaihin).  Laboratorion pullo-
pakkaus sisältää näytteenotto-ohjeet, 
hinnaston, lähetteen sekä pakettiosoi-
tekortin. Tutkimuspakettien hinnat ovat 
reilusta sadasta eurosta ylöspäin riippu-
en tutkimuksen laajuudesta.

Vesinäytepullopakkauksia on nou-
dettavissa seuraavista paikoista:
Mäntyharjun kirjaston asiointipisteeltä 
(Lääkärinkuja 2) tai ympäristöpalvelujen 
toimipisteestä (Sairaalantie 5).

Matkailuneuvonnan infopiste torimökil-
lä on avoinna 13.6.–21.8. Mäntyharjun 
torilla.

Matkailuneuvoja opastaa info-
pisteessä maanantaista lauantaihin  
klo 10–14, muulloin itsepalveluperiaat-
teella. Infopisteessä esitteitä ja muuta 
matkailuun liittyvää materiaalia.

Esitteitä voit noutaa myös K- ja 
S-Marketista, Taidekeskus Salmelasta 
sekä kirjastosta.

Muut palvelut

Matkailuneuvonta
Matkailuneuvojan tavoittaa puheli-

mitse 040 640 2603 sekä sähköpostilla 
matkailu@mantyharju.fi.

Torimökillä järjestetään kesän ai-
kana myös erilaisia tempauksia, niistä 
ajantasaista tietoa tarkemmin Mänty-
harjun kunnan kotisivuilla olevasta ta-
pahtumakalenterista (mantyharju.fi).

Tervetuloa  
piipahtamaan  
torimökkiin! 
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ASIOINTITAKSIT
Asiointitaksit ovat kaikille avoimia, täy-
dentäviä joukkoliikennepalveluita ha-
ja-asutusalueella. Mäntyharjun alueella 
toimii 8 asiointitaksireittiä. Asiointilii-
kenne ajaa kutsutaksina Mäntyharjun 
keskustaan klo 9–12.30. Tarkista kuljet-
tajalta ajopäivä ja aikataulu.

Kuljetuksen tilaus edellisenä päivänä 
klo 15.00 mennessä kuljettajilta. Kes-
kustan alueen maanantain kuljetukseen 
ma-aamuna klo 8.30 mennessä.

Esimerkkejä lippuhinnoista (sis. alv): 
Matka 0–10 km aikuinen 5,00 €,  
lapsi (7–18 v) 1,49 €.

Matka 11–20 km aikuinen 6,99 €, lapsi 
(7–18 v) 2,49 €. Tarkemmat hintatiedot 
kuljettajalta.

Alla on listattu Mäntyharjun alueel-
la toimivat asiointilinjat. Lisätietoa 
asiointitakseista saat parhaiten suoraan 
liikennöitsijältä.

Enonkylät tiistaina 
Kuljettaja Arto Paasonen  
puh. 0400 819094

Hietaniemi-Nurmaa-Voikoski  
keskiviikkona 
Kuljettaja Arto Paasonen  
puh. 0400 819094

Tommola-Käävänkylä keskiviikkona 
Kuljettaja Tilataxi Volanen  
puh. 0400 254854

Ollikkala-Ristiinantie torstaina 
Kuljettaja Tilataxi Volanen  
puh. 0400 254854

Toivola-Nironkylä-Saviniemi torstaina 
Kuljettaja Tilataxi Volanen  
puh. 0400 254854

Hartosenpää-Karankamäki perjantaina 
Kuljettaja Tilataxi Volanen  
puh. 0400 254854

Rajala-Halmeniemi-Kokkosenkylä per-
jantaina 
Kuljettaja Taxi Matti Nykänen,  
puh. 0400 600929

Keskustan alue maanantai ja perjantai 
Kuljettaja Tilataxi Volanen  
puh. 0400 254854

PELASTUSPALVELUT
Pelastustoimen palvelut alueella tuot-
taa Etelä-Savon pelastuslaitos. Tarkem-
pia tietoa pelastuslaitoksen palveluista 
on osoitteessa www.espl.fi.

Mäntyharjun paloasema  
Koivutie 1, 52700 Mäntyharju

Paloaseman vastuuhenkilö palomestari 
Mika Siitonen puh. 040 129 5121

Viranomaispäivystys 24/7  
puh. 0201 33 44 08

Kiireellisissä hätätapauksissa  
soita 112.

Risujen ja puutarhajätteen  
polttaminen
Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoi-
tus, mikäli savua syntyy merkittävästi. 
Jätteiden polttaminen on aina kielletty. 
Metsäpalovaroituksen aikana avotulen 
tekeminen on aina kielletty. Voimassa 
olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatie-
teen laitoksen sivuilta.

Ilmoituksen risujen polttamisesta voi 
tehdä pelastuslaitoksen verkkosivuilta 
löytyvällä lomakkeella www.espl.fi.

SOSIAALI- JA  
TERVEYSPALVELUT
Mäntyharjun sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveys-
palvelujen kuntayhtymä, ESSOTE.  
Lisätietoja www.essote.fi

Mäntyharjun hyvinvointikeskus  
Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju

Hyvinvointikeskus on avoinna  
ma–pe klo 8–16

Ajanvaraus 015 770 1700  
arkisin kello 8–16

Essoten Chat-terveysneuvonta  
arkisin klo 8–15. www.essote.fi

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin 
keskussairaalan yhteispäivystyksessä. 
Päivystysapu puhelin 116 117 palvelee 
ympäri vuorokauden. Hätätapauksessa 
yleinen hätänumero 112.

PÄIVYSTYSAVUN NUMEROSSA  
puh. 116 117 (24/7) tehdään hoidon 
 tarpeen arviointi ympäri vuorokau-
den, kun kyseessä on päivystyksel-
linen vaiva, esimerkiksi äkillinen 
sairastuminen tai vamma. Kyse on ti-
lanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää 
seuraavaan päivään.

TYÖPAJAN  
KIERRÄTYSPUOTI  
ASKEL
Pyhävedentie 20, 52700 Mäntyharju 
Avoinna ma–pe klo 08.30–14.30

Askeleen vanhalla kenkätehtaalla toimi-
va kierrätyspuoti, jossa myynnissä kier-
rätystavaraa sekä työpajalla valmistet-
tuja tuotteita. Tule tekemään löytöjä.

Otamme vastaan myymälään ja mate-
riaaleiksi kierrätyskelpoista, siistiä ja 
puhdasta kodin tavaraa, mm. huone-
kaluja (myös pientä korjaamista kaipaa-
vat), lakanoita, kankaita, vaatteita, as-
tioita, keittiövälineitä, mattoja.

Emme ota vastaan sähkölaitteita tai 
ongelmajätettä. 
Tavaran vastaanotto ainoastaan auki-
oloaikoina! Ovelle/pihalle ei saa jättää 
mitään! 

UIMARANNAT
Mäntyharjun keskustan alueella on kol-
me uimarantaa:

• Haapaselän uimaranta, Haapaseläntie

• Pekkolanlammen uimaranta, Urheilutie

• Kurkiniemen uimaranta, Asematie

Uimarantojen veden laatua valvotaan 
säännöllisesti Mikkelin seudun ympä-
ristöpalveluiden toimesta. Uimaveden 
laatuun liittyvät ajankohtaiset tiedotteet 
löytyvät kunnan verkkosivuilta kohdas-
ta Ajankohtaista liikuntapaikoista sekä 
uimarannoilta.

MÄNTYHARJUN TORI
Mäntyharjun tori on myynti- ja 
kohtaamis paikka keskustassa,  
jonne voit tulla myymään tuotteita  
tai ostoksille. 

Toripaikkoja voi varata Timmi-tila-
varausjärjestelmästä.  
Lue lisää: www.mantyharju.fi/tori

MÄNTYHARJUN  
KARTTAPALVELU
Karttapalvelusta saat näkyville Män-
tyharjun yleis-, kaavoitus- ja retkeily-
kartat. Lisäksi karttapalvelusta löydät 
kunnan palvelut ja liikuntapaikat sekä 
historiallisia aineistoja. 
mantyharju.karttatiimi.fi
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LEIKKIPUISTOT
Mäntyharjun kunnan ylläpitämät 
leikkipuistot:

• Haapaseläntien leikkipuisto 
Haapaseläntie 39, 52700 Mäntyharju

• Syvälahdentien leikkipuisto 
Kaislapolku 1, 52700 Mäntyharju

• Leppäkujan leikkipuisto  
Leppäkuja 4, 52700 Mäntyharju

• Rantapuiston leikkipuisto  
Koulutie 6, 52700 Mäntyharju

• Keskuspuiston leikkipuisto  
Puistotie 3, 52700 Mäntyharju

• Kolkkalan leikkipuisto 
Käärmemännyntie 3B, 52700 
Mäntyharju

• Kirkonkylän leikkipuisto 
Mäntyharjuntie 41, 52700 Mäntyharju

• Metsäleikkipuisto  
Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju

Leikkipuistot ovat vapaassa käytös-
sä. Leikkipuistot sisältävät perustason 
leikkivälineet.

MATONPESUPAIKAT
Mäntyharjussa on kaksi 
matonpesupaikkaa:

• Haapaseläntie, Haapaseläntie 39

• palolaituri, Mäntyharjuntie 170

Matonpesupaikoilla voit käydä pese-
mässä mattoja. Pesupaikoilla on altaat, 
tasot, mattomankeli sekä kuivatuspuita. 
Pesupaikat käyttävät järvivettä. Pesu-
paikat ovat avoinna kesäkaudella.

KESÄLUKUKAUSI 2022
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kesän lyhytkursseille : 
mantyharjunkansalaisopisto.fi

Lasten kuvis- ja teatteriviikko, Koirakivi ...................................... 6.–10.6.

Tilkkutyön kesäkurssi I  ............................................................... 13.–18.6.
Tilkkutyön kesäkurssi II .............................................................. 27.6.–1.7.
Tilkkutyön kesäkurssi III .................................................................. 4.–9.7.
Tilkkutyön kesäkurssi IV .............................................................. 11.–15.7.
Kangaspuilla kaunista kesäkotiin ............................................21.5.–23.6.
Pieni tilkkutaulu ..................................................................................... 1.7.
Tilkkumessujen pikapaja ...................................................................... 1.7.
Tilkkumessujen pikapaja ...................................................................... 2.7.
Paikka paikan päälle - tilkkupintaa tikkaamalla ................................ 2.7.

Raivaus- ja moottorisahakurssi naisille .............................................. 7.5.

Kesäkaraoke – tee oma cd-levy!.................................................. 11.–12.6.

Musamatka 0–3-vuotiaat ............................................................. 13.–15.6.
Musamatka 4–6-vuotiaat ............................................................. 13.–15.6.
Musamatka Metsäleikkipuistossa! -tapahtuma ..............................17.6.

Intensiivinen runouden kurssi (etä) ........................................16.5.–12.6.

Olemassaolon riemu ja luova kirjoittaminen (etä) ...............13.6.–10.7.

Espanjaa laiturilla - yksilöopetus, WhatsApp-etäkurssi .........  6.5.–30.6.
Englantia laiturilla - yksilöopetus, WhatsApp-etäkurssi .......30.5.–10.7.

Mäntyharjun elämänmenoa satojen vuosien ajalta -luento............ 7.7.

Digipaja-vinkkejä käsityöyrittäjälle ................................................ 1.–2.7.

Kankaan värjäys kasviväreillä ............................................................30.6.

Terveysmetsäretki ...............................................................................29.6.

Helmat hulmuamaan kesälavoille! ................................................. 6.–7.6.
Kesä-Lavis ® .................................................................................... 6.–27.6.
Heinä-Lavis ® .................................................................................. 4.–25.7.

FasciaMethod ® .............................................................................. 7.–21.6.

Reporanka - tavoitteena selkä kuntoon ...................................... 7.–21.6.

Luontomandala ...................................................................................... 6.8.

Videokuvaamisen intensiiviviikonloppu (mobiili) ......................... 3.–5.6.

Kansalaisopisto
KANSALAISOPISTON 
ASIAKASPALVELU 
Avoinna kesäaikana  
ma, ke ja to klo 9–11 ja 12–15  
(suljettu 4.–31.7.2022)

Puh. 0440 163 653 
opisto@mantyharju.fi 
mantyharjunkansalaisopisto.fi 
facebook.com/ 
mantyharjunkansalaisopisto 
Kompantie 22, 52700 Mäntyharju 
(1.krs., hallintotilat)

Musamatka metsäleikkipuistossa 
-lastentapahtumassa 17.6. mukana 

myös Lekkerbergin Laulava Kylä. 
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TIESITKÖ, ETTÄ Mäntyharjun kansalaisopisto on 
jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt tilkkutyö
kursseja, joille osallistuu vuosittain yli 100 tilkkui
lijaa ympäri Suomen? Etenkin kesäkurssit ovat 
olleet suosittuja ja paikalla on ollut jopa popup
kangaskauppoja kurssilaisten käytössä. 

Laajennamme nyt toimintaamme ja järjes
tämme ensimmäiset koko Suomen laajuiset Tilk
kumessut kesällä 2022. Mäntyharju on kuuluisa 
kesän kulttuuritarjonnasta ja lukuisista vapaa
ajan asukkaistaan, odotamme siis paikalle runsas
lukuista messuyleisöä. 

Mäntyharjun kansalaisopiston tavoitteena on 
pyrkiä tilkkutyön ykköseksi Suomessa. Ensimmäi
set messut kestävät kaksi päivää ja niitä on tarkoi
tus jatkossa laajentaa kesällä 2023. 

Kesän 2022 messuilla testaamme toimintata
poja ja kehitämme konseptin, jota voidaan vuotui
sesti toistaa. Tapahtumassa korostetaan näyttelyn 
lisäksi myyntiä, markkinointia ja tuotekehitystä. 

Tapahtumaa mainostetaan kevään 2022 aikana 
mm. sosiaalisessa mediassa, kädentaitofoorumeil
la, kunnan matkailumarkkinoinnissa ja perintei
sessä lehtimainonnassa. 

Tavoitteena on, että alan harrastajien kynnys 
ryhtyä popupyrittäjiksi madaltuu. Harrastajat 
ovat kaikkein potentiaalisin joukko perustamaan 
alan yrityksiä. 

Kunnan taholta aktiivisina toimijoina ovat kan
salaisopisto ja kulttuuripalvelut. Messut järjeste
tään kansalaisopiston ja lukion yhteisissä tiloissa 
(Kompantie 22, 52700 Mäntyharju), jossa on käy
tettävissä nykyaikainen kulttuurisali, elokuva
teatteri, kahvio, liikuntasali, mediateekki ja useita 
luokkatiloja. Tiloissa järjestetään myyntitapahtu
ma, joka on maksuton näytteilleasettajille. Mes
suilla on mukana kädentaitajia tuotteineen, mo
nenlaisia tilkkutyötarvikkeita, kankaita, työpajoja, 
luennoitsijoita, tuoteesittelyitä ja muita aihee
seen liittyviä näytteilleasettajia.

Tilkkumessut pe 1.7. klo 10–18, la 2.7. klo 10–16.
tilkkumessut.fi, facebook.com/tilkkumessut

Tilkkumessut 
Uusi käsityöyrittäjyyttä tukeva tapahtuma  
Mäntyharjussa!

Jatkuu –>
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Tilkkutarha (tilkkukankaat ja 
-tarvikkeet)

Kankainen (kankaat ja  
ompelu tarvikkeet)

Silmukka (kangas- ja käsityötarvikkeet)

Quilter`s Treasure Chest, Yhdysvallat 
(tilkkutarvikkeet, kurssi)

Heli Saarne, Ruotsi  
(Pieni tilkkutaulu -kurssi, näyttely)

Pfaff -Suomi (ompelukoneet ja 
-tarvikkeet)

Tilkkuyhdistys FinnQuilt ry. (näytteil-
leasettaja, Tuija Vähävuori/luento)

Digipiia, Piia Mäkilä (media- ja viestin-
tätekniikan kouluttaja, digipaja)

Mäntyharjun kansalaisopisto,  
Jari Hautamäki (Trendit ja 
tulevaisuus-luento)

Pomada-tilkkublogi, Saija Kiiskinen 
(luento)

Töölön Tilkkupaja, Soile Kivinen  
(tikkauspalvelu, luento)

Lankapaku, Anna Luomajärvi  
(langat ja lankatarvikkeet)

AD Finnland (ompelukoneet, prässit, 
silityskoneet, ompelulangat)

Outar (kasvivärjäystarvikkeet,  
kasvivärjäyksen aloituspakkaukset)

Kongaamo (värikkäät retrotakit 
kierrätyskankaista)

Raakel Nurmi (tilkkutyöt)

Susanna Soivio (kankaiset värityskuvat 
ja värjätyt kankaat)

Myyntipaikat ovat maksuttomia 
kaikille näytteilleasettajille. Kiinnos-
tuitko? Katso lisää: tilkkumessut.fi

TILKKUMESSUJEN PIKAPAJAT  
Tule tekemään pieniä tilkkutöitä  
oman aikataulusi mukaan!

Perjantai 1.7.2022 pikapaja,  
ohjaaja Terttu Lahdelma

Lauantai 2.7.2022 pikapaja,  
ohjaaja Sanna Paranko

Messuilla on myös tilkkutyönäyttely 
sekä messukahvio, jossa on tarjolla  
suolaista ja makeaa pikkupurtavaa 
messukävijöille.

Tule Tilkkumessuille inspiroitumaan, 
verkostoitumaan ja tutustumaan 
pop-up-myyntinäyttelyihin!

 Seuraa meitä Facebookissa!   
 Käy tykkäämässä Tilkkumessujen 
sivuista, niin kuulet messujen uusimmat 
kuulumiset ja tapahtumat: 
 facebook.com/tilkkumessut

Tilkkumessuilla mukana mm:
Listaa päivitetään kevään kuluessa!
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MUSEOT
MÄNTYHARJUN MUSEO, 
ISO-PAPPILAN MUSEOALUE
Iso-Pappilantie 2, Mäntyharju 
museo@mantyharju.fi, 
www.mantyharju.fi/museo,  
www.mantyharjunverkkomuseo.fi
Avoinna 18.6.–14.8.2022 ti–su  
klo 11–17 (suljettu juhannuksena 24.–
25.6.). Pääsylippu 4/2 €, alle 18-vuo-
tiaat vapaa pääsy. Museokortti käy.

Teemanäyttelyssä tarkastellaan kansain-
välistä muuttoliikettä Mäntyharjussa 
1800-luvun lopulta tähän päivään siirto-
laisten, evakoiden, pakolaisten ja nyky-
päivän muuttajien tarinoiden kautta.

Väentupaan on sisustettu tyypil-
linen, mäntyharjulainen maalaistalon 
tupa, minkä lisäksi talon toisessa pääs-
sä on esillä Matkakuvaaja Nestor Kurvi-
sen neljä vuosikymmentä Mäntyharjus-
sa -näyttely.

Kivinavetan yläkerrasta löytyy ko-
koelma hevosvetoista ajokalustoa sekä 
100-vuotiasta suomenhevosta kunnioit-
tava Vetävä työhevonen -näyttely. Na-
vetan alakerrassa on esillä Nina Ternon 
veistoksia ja edellisten kesien erikois-
näyttelyitä lyhennetyssä muodossa. Li-
säksi museoalueeseen kuuluu riihi.

KORSUMUSEO JA 
VETERAANIPUISTO
Varsitie 1–3, Mäntyharju 
Avoinna kesäisin. Vapaa pääsy.
Mäntyharjun Iso-Pappilan alueella si-
jaitsee Veteraanipuisto ja Korsumuseo. 
Iso-Pappilan alueelle vuonna 1995 ra-
kennettu veteraanipuisto, jossa on aito 
miehistökorsu, juoksuhaudat ja toisen 
maailmansodan aikainen tykki. Korsu-
museosta löydät sota-aikaisia valokuvia, 
esineistöä ja puhdetöitä.

MIEKANKOSKEN 
UITTOMUSEO
Miekankoskentie 942, Mäntyharju 
Avoinna Miekankosken kahvilan  
aukioloaikoina touko-elokuussa.  
Vapaa pääsy.
Miekankosken uittomuseossa voi tutus-
tua puun matkaan metsistä tehtaille. Ui-
ton aika Miekankoskessa päättyi vuonna 
1975. Saaren rakennukset ovat peräisin 
uiton ajalta ja luovat aidon uittoympäris-
tön tunnelmaa.

La 18.6. alkaen klo 11  
Mäntyharjun museon avajaiset
Avajaispäivänä elämyksellistä ohjelmaa museo-
alueella kaiken ikäisille, mm. musiikkiesityksiä.

Kesällä 2022  
Iso-Pappilan ympäristössä 
julkaistaan omalla mobiili-

laitteella pelattava  
virtuaalinen pakopeli.
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Pohjanpystykorva Sumu, Camilla Etelämäki, Sa
muli Selander sekä Nooa, 8, ja Neo, 6, ovat tuoreita 
mäntyharjulaisia.

Syntyperäiset vantaalaiset muuttivat Mänty
harjuun viime heinäkuussa ja ovat kotiutuneet 
loistavasti.

– Olemme viihtyneet niin hyvin, että tuskin 
muutamme ikinä mihinkään täältä. Emme aina
kaan takaisin kaupungin hälinään, Camilla ja Sa
muli sanovat.

Perhe tutustui Mäntyharjuun mökkilomien
sa kauppareissuilla. Kolmisen vuotta aiemmin 
ostettu mökki on Ristiinan Pellosniemellä, josta 
perhe suuntasi usein kaupoille ja muille asioille 
Mäntyharjuun.

– Samuli ihastui ensin Mäntyharjuun ja heitti 
puolivitsillä, että joku päivä muutetaan tänne. Sit
ten muutto tuli yhä useammin puheisiin, aloim
me miettiä sitä tosissaan ja katsella taloja, Camilla 
muistelee.

JULKINEN LIIKENNE 
RATKAISEVANA TEKIJÄNÄ
Mäntyharju oli muuttopuheissa koko ajan ykkös
kohde. Ristiina tuntui liian pieneltä ja Mikkeli liian 
suurelta.

Mökille muuttaminen ei ollut vaihtoehto. Säh
kötön mökki on metsän keskellä ja arki siellä kah
den lapsen kanssa on liian hankala yhtälö.

– Yksi ratkaiseva tekijä oli Mäntyharjun juna 
asema. Jos pitää käydä EteläSuomessa, niin ju
nalla kahdessa tunnissa on perillä ja illalla pääsee 
takaisin kotiin, Samuli myöntää.

Samuli työskentelee italalla ja tekee etätöitä. 
Camillalla oli suunnitelmissa lähihoitajan opinnot.

Opiskelupaikka järjestyi heti Mikkelistä, mut
ta julkisen liikenteen toimivuus epäilytti ajo
kortitonta Camillaa.

– Mitään ongelmia ei ole ollut! Oli mukavaa, kun 
bussikuskille pystyi suoraan soittamaan ja kysy
mään asioita. Bussit kulkevat ajallaan ja Mikkelin 
matkaan menee sama aika kuin Vantaalla toiselle 
puolelle kaupunkia töihin, Camilla kertoo.

KAIKKI PALVELUT 
KÄVELYMATKAN PÄÄSSÄ
Kun muuttopäätös syntyi, kaikki perheen asiat hoi
tuivat helposti ja nopeasti.

Nooalla oli elokuussa alkamassa ensimmäinen 
luokka. Vaikka aikaa lukuvuoden alkuun oli vähän, 
Mäntyharjun yhtenäiskoulussa uusi oppilas otet
tiin yhdellä puhelulla lämpimästi vastaan.

Neolle järjestyi hoitopaikka päiväkoti Mustikka
tassusta yhtä vaivattomasti.

– Olemme olleet sekä kouluun että päiväkotiin 
todella tyytyväisiä, ei ole mitään pahaa sanottavaa, 
vanhemmat kiittävät.

Oman talon sijaan perhe päätti etsiä vuokra 
asunnon ja keskittyä pihatöihin mökillä. Sopiva 
asunto löytyi muutamassa päivässä.

– Hyviä asuntoja on paljon tarjolla ja hinta
taso on vähän toista kuin kaupungeissa, Samuli 
huomauttaa.

Perhe valitsi Lankaniemen alueelta saunallisen 
rivitalokolmion, jossa on oma piha ja lyhyt matka 
Mäntyharjun keskustaan.

– Kaikki paikat ovat siistissä kunnossa ja pihat 
hoidettu hyvin. Koulu, päiväkoti, kaupat ja harras
tukset ovat kävelymatkan päässä, joten ilman ajo
korttiakin pärjää, Camilla sanoo.

Kaupunkilaiset 
ihastuivat   
Mäntyharjun  
mutkattomuuteen
Mäntyharjuun muuttanut lapsiperhe kiittelee lämmintä vastaanottoa ja 
ihanaa naapurustoa.

”Meidät on  
vento vieraina  

kaupunkilaisina  
otettu ihan super- 

hyvin vastaan.”

Jatkuu –>
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Mäntyharju tarjoaa mainiot mahdollisuu-
det vakituiseen asumiseen, sillä paikka-
kunnan asuntotilanne on hyvä. Koteja on 
vuokrattavana sekä yksityisillä että kun-
nalla. Mäntyharjun kunnan vuokra-asun-
toja hallinnoi Kiinteistö Oy Keskiväli, jolla 
on tarjolla isoja kolmioita perheille, pie-
niä asuntoja ja kivoja kaksioita sekä rivi-
taloissa että kerrostaloissa.

– Mäntyharjuun muutto ei jää asun-
nosta kiinni, koska vaihtoehtoja on pal-
jon. Kaikille muuttajille löytyy sopiva koti 
ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla, 
Keskivälin toimitusjohtaja Anne Puna-
vaara sanoo.

Mäntyharjussa vuokratalot ja 

Saunallinen rivitalokolmio Lankaniemen 
alueella on ollut koko perheen mieleen. 
Neo ja Nooa ovat saaneet naapurustosta 
paljon kavereita, Camilla ja Sumu nautti-
vat kivoista lenkkimaastoista.

omistusasunnot on kautta vuosikym-
menten rakennettu vierekkäin samoille 
alueille, mikä lisää viihtyisyyttä ja luo yh-
teisöllisyyttä asukkaiden välille.

Keskivälin talot ovat omistustalojen 
tavoin isoilla tonteilla, pihat hoidetaan 
hyvin läpi vuoden ja yhteiset tilat pide-
tään kunnossa.

– Tunnemme asukkaat, joten toki 
vinkkaamme esimerkiksi lapsiperheil-
le tietyistä taloista, mutta ei Mäntyhar-
jussa ole ”huonoja” alueita, Punavaara 
muistuttaa.

Keskivälin asunnot sijaitsevat kaik-
ki keskustan alueella palveluiden lä-
hellä. Vuokraan sisältyy myös nopea 

nettiyhteys ja kaapeli-TV.
Vuokrataso on edullisempi kuin 

kaupungeissa, ja moni asumiseen liitty-
vä asia maksaa pienellä paikkakunnalla 
vähemmän.

– Parkkipaikoista ei tarvitse maksaa 
ja harrastaminen on halvempaa. Män-
tyharjun keskustassa moneen paikkaan 
pääsee kävellen, myös työpaikkoihin, Pu-
navaara muistuttaa.

Jos sopiva asunto löytyy ja tuleval-
la asukkaalla on toiveita esimerkiksi sei-
nien maalauksen tai laminaatin suhteen, 
ne otetaan usein huomioon.

– Haluamme tehdä vuokra-asunnois-
ta kivoja koteja.

Kiva koti löytyy kaikille
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TURVALLINEN ASUINALUE JA 
HARRASTUKSET VIERESSÄ
Koti rauhallisella asuinalueella on ollut koko per
heen mieleen. Nooa ja Neo ovat saaneet paljon ka
vereita, ja vanhemmat tutustuneet lasten kautta 
naapureihin.

Arki on mutkatonta. Nooa menee kouluun 
kävellen, usein naapurin lasten kanssa samaa 
matkaa.

– Pojat ovat saaneet uuden elämän täällä. Tun
tuu vieläkin oudolta, että pojat voi päästää pihal
le leikkimään kavereiden kanssa. Vantaalla sitä 
ei voinut ajatellakaan, mutta täällä ei ole näkynyt 
koskaan mitään epäilyttävää, Camilla sanoo.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat 
olleet mieluinen yllätys. Isä ja pojat harrastavat 
moto crossia, mihin Mäntyharju on otollinen paik
ka. Koko perhe harrastaa sählyä, miehet judoa ja 
kaikki yhdessä ulkoilua.

– Olemme kiertäneet laavuja ja käyneet kalas
tamassa sekä hiihtäneet, pyöräilleet ja luistelleet. 
Mahdollisuuksia on mukavasti ja kaikki on lähellä.

– Ja Kisala on huippu, meille ihan lempipaikka. 
Vuokrasimme sen Nooan syntymäpäiville eikä se 
maksanut juuri mitään!

PARASTA OVAT MUKAVAT IHMISET
Mäntyharjulle muuttamisessa parasta ovat olleet 
paikalliset ihmiset ja erittäin lämmin vastaanotto 
kaikkialla paikkakunnalla.

Esimerkkejä ovat kiva bussikuski, Camillan 
mukavat työkaverit kotihoidon työharjoittelussa, 
koulun ja päiväkodin väki sekä ihana naapurusto, 
jossa huolehditaan yhdessä kaikkien lapsista, au
tetaan toisia ja vaihdetaan kuulumisia.

 Meidät on ventovieraina kaupunkilaisina otet
tu ihan superhyvin vastaan.

Camilla Etelämäki yllättyi, miten hyvin Mäntyharjussa 
pärjää ilman ajokorttia, koska kaikki palvelut ovat kä-
velymatkan päässä.

3.–7.8.2022  
ILOKUVA- 

FESTIVAALI
Ilokuvafestivaali on hyvän mielen,  

onnellisten loppujen ja kohottavien  
tarinoiden asialla  

- elokuun ensimmäisellä viikolla  
Mäntyharjun  

elokuvateatteri Kinossa.

Elokuvat ovat ensi-illassa yhtä nopeasti  
kuin pääkaupunkiseudulla.
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Elokuva- 
teatteri KINO
Kompantie 22, Mäntyharju
mantyharju.fi/kino  
kino@mantyharju.fi

Elokuvateatteri Kino on huippu-
tekniikalla varustettu yli 200-paikkainen 
elokuva teatteri Mäntyharjun keskus-
tassa. 3D-teatteri on varustettu muun 
muassa Dolby Surround 7.1 -äänijärjes-
telmällä sekä ainutlaatuisella FLEXOUND 
Augmented Audio -äänijärjestelmällä, 
jossa huippuluokan surround-ääni sekä 
iholla ja kehossa hienovaraisesti tuntuva 
äänen värähtely tuottavat uudenlaisen 
ääni elämyksen elokuvateatterin yleisölle. 
FLEXOUND-äänijärjestelmällä varustet-
tuja penkkejä on teatterissa yhteensä 20.

Elokuvateatterin yhteydessä toi-
mii pieni kioski. Kinon tilat soveltuvat 
myös muihin tapahtumiin. Elo kuvat 
ovat ensi-illassa yhtä nopeasti kuin 
pääkaupunkiseudulla.

Mäntyharjun  
kesätapahtumasarja
Mäntyharjun kulttuuripalveluiden kesätapahtumasarja 
tuo monipuolista ohjelmaa ympäri Mäntyharjua kesän 
aikana. Tarkemmat tiedot löytyvät Mäntyharjun kunnan 
verkkosivuilta tapahtumakalenterista mantyharju.fi.

POSTILAATIKKOPYÖRÄILY
Pyöräillen pitäjä tutuksi. Postilaatikkopyöräily  

koostuu 20 eri pyöräilykohteesta, joista löytyy 
posti laatikko, kartta ja vihko. Suoritukseksi hy-

väksytään vähintään puolen tunnin pyörä-, 
rullaluistelu- tai rullasuksihiihtolenkki, jon-

ka aikana voi merkitä nimensä reitillä posti-
laatikossa olevaan vihkoon. 

 Osallistuneiden kesken arvotaan palkin-
toja pyöräilykauden päätteeksi. Kaikki 20 
laatikkoa kiertäneet palkitaan yllätys-

palkinnoilla. Ajankohta vuosittain tou-
kokuusta syyskuulle.
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KIRJASTO MYÖS  
VERKOSSA
Kaikki nämä kirjaston tarjoamat palve-
lut saat käyttöösi kirjastokortilla ja sii-
hen liitetyllä PIN-koodilla. 

• Etänä luettavat suomalaiset aika-
kauslehdet (lumme.emagz.fi)

• Elokuvapalvelu Viddla (viddla.fi)
• Musiikinopetuspalvelu Rockway  

(kirjastot.rockway.fi/lumme)
• E-kirjat ja E-äänikirjat Ellibsistä (ellibs-

library.com/lumme)
• Pressreader-lehtipalvelu  

(pressreader.com)
• Yli 7000 lehteä ja sanomalehteä 

100:sta maasta 60 kielellä.
• Sanakirjapalvelu Redfox Pro  

(redfoxsanakirja.fi)
Verkkopalvelujen ohjeet löytyvät verk-
kokirjastosta osoitteesta lumme.finna.fi, 
kohdasta E-aineistot.

Tervetuloa  
kirjastoon! 

ETÄTYÖSKENTELYYN
Käytössäsi on asiakkaanamme myös hil-
jainen etätyöpiste Kuutio, jossa voit hoi-
taa etäkokouksia helposti. Langattoman 
verkon tunnukset saat kirjastosta. Kuu-
tio varataan kunnan tilavarausjärjestel-
mä Timmin kautta.

Kiinnostuitko? Tutustu lisää kirjas-
toomme ja katso ajantasaiset aukioloai-
kamme osoitteesta mantyharju.fi/kirjas-
to tai ota yhteyttä!

Mäntyharjun kirjasto
Lääkärinkuja 2
0447707229 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
facebook.com/mantyharju.kirjasto

Meille voit ottaa kirjastokortin, vaikket olisikaan vaki asukas. Mäntyharjun kirjaston 
asiakkaana saat moni puolisen kirjavalikoiman lisäksi myös paljon muuta! Meiltä voit 
lainata esimerkiksi lasten pelastusliivejä, lauta- ja konsolipelejä, elokuvia tai vaikka 
jalustallisen rengasvalon somevideoita varten!  Automatkoille voit napata matkaan 
myös äänikirjoja aikuisille ja lapsille.

HAE KIRJASTOLTA  
LUKUVALMIS  
KESÄKASSI
Kirjaston henkilökunta on koostanut val-
miiksi aihealueittain valikoituja kirjakas-
seja, joista löytyy jotakin koko perheel-
le! Kesäkasseissa on mukana kirjalistat 
sekä teemalaput, jotka kertovat, millaisia 
kirjoja kassissa on. Kesäkassin kirjat on 
suunniteltu mukaan kesäpäiviin, ja jos 
kassin kirja tippuisikin laiturilta veteen, 
sen korvaushinta on korkeintaan 0,5 €. 
Mukana myös äänikirjakasseja!
Kesäkassit saatavilla kirjastosta 
30.5.2022 alkaen.

Olemme osa  
Lumme-kirjastoja, joten 
korttimme käy kaikkiin 

Lumme-kirjastoihin- 
ja päinvastoin.

Lastenosastolla pieniä  
asiakkaita tervehtii puu-
veturi. Perheen pienim-
mille löydät kirjat  junan 
hyllyiltä. 

Kirjastossa on kirjojen lisäksi muu-
takin lainattavaa, kuten jalustallinen 
rengasvalo.

Etätyötila Kuutiossa voit työskennellä  
ja käydä videoneuvotteluja
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LASTEN JA NUORTEN 
KESÄLUKUPASSIT
Lukupassiin merkitään kuusi luettua 
kirjaa. Palauttamalla passin osallistut 
kirja palkintojen arvontaan! Luku passin 
voivat suorittaa sekä mäntyharjulai-
set 0.–8. luokkalaiset että 6–15-vuotiaat 
kesäasukkaat.

Passeja voi hakea kirjastolta 6.6. al-
kaen sekä pitkin kesää tarpeen mukaan. 
Lukupasseja voi suorittaa koko kesän 
ajan. Passeja voi palauttaa kirjastolle 
koulujen alkuun saakka ja niitä voi pa-
lauttaa niin monta kuin kesän aikana eh-
tii saada valmiiksi.

• Lukupassiin käyvät kaikki kirjat, myös 
e-kirjat. Sarjakuvia ei lasketa mukaan.

• Saat itse päättää, mitä luet pas-
sia varten! Vinkkejä voit kysyä 
henkilökunnalta.

• Kirjoita passiin kunkin luetun kir-
jan nimi ja kirjailijan nimi. Kun pas-
si on täynnä, palauta se kirjaston 
lukupassilaatikkoon.

AIKUISTEN  
LUKUDIPLOMI
Aikuinen, suorita lukudiplomi! Tässä 
luku diplomissa on, mistä valita. Valitse 
yksi kirja jokaisesta aihealueesta ja kirjaa 
lukemasi ylös. Saat monipuolisia luku-
kokemuksia- ja kiiltävän lukudiplomin! 
Katso kirjalistat ja suoritusohjeet  
verkkokirjastosta osoitteessa:  
lumme.finna.fi/Content/lukudiplomi22 

Lukudiplomin suorittaneet voivat osal-
listua kirja-arvontaan.

Aiheet:
1. Iso elämänmuutos/uusi suunta
2. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
3. Lastenkirjanostalgiaa
4. Nuorta elämää
5. Oma elämä lähtökohtana (autofiktiota)
6. Nyky-yhteiskunnan ytimessä?
7. Muuta maalle/muuta kaupunkiin
8. Sydän Järvi-Suomessa
9. Elämälle eväitä?
10. Arjen sankaruutta

Antti Holma:  
Kaikki elämästä(ni) 
Holmamaisen tuttuun tyy-
liin pureskeltua elämänku-
vaa tunnetulta näyttelijäl-
tä. Löytyy myös kirjaston 
e-kirjapalvelusta!

UUTUUS  
KIRJASTOSSAMME!
SAVO: HISTORIALLINEN LAUTAPELI. 
Sopii monen ikäisille ja erittäin hyvää 
koko perheen viihdettä. Tietomäärä Sa-
vosta kasvaa pelatessa.

Satu Rämö:  
Talo maailman reunalla 
Kyllästyttääkö kodin seinät? Vä-
syttääkö Suomen maisemat? 
Lähde lukumatkalle Islantiin! 
Satu Rämön Talo maailman reu-
nalla vie sinut seikkailulle Islan-
nin Länsivuonoille. Talvea et täs-
sä kirjassa pääse pakoon, sillä 
tiedossa on ainakin lumimyrä-
kässä umpeen muurautunut ovi 
ja mystiset Vuorten valot hiihto-
retkellä, mutta muuten tämä 
matkakirja vastaa kyllä mainios-
ti reissukuumeeseen. Löydät kir-
jan matkailukirjoista Pohjoismai-
den osiosta.

Mäntyharjun kirjaston kesäiset lainausvinkit

Alias-sanaselityspeli: Tämä lautapelien klassik-
ko toimii niin mökkiterassilla kuin kyläreissulla ja 
piristää sateistakin päivää. Kirjastolta löytyy tätä 
kaksin kappalein!

Victor Escandel:  
Ratkaisetko arvoituksen?:  
25 visaista tapausta 
Sarjakuvamaisesti kuvitettuja 
rikosmysteerejä ratkaistavak-
si. Mitä on tapahtunut Aleksin 
kadonneelle talolle? Entä mik-
si Mari ei tee ilmoitusta polii-
sille, vaikka varkaat tyhjentä-
vät hänen kotinsa päiväunien 
aikana? Tässä kirjassa riittää 
puuhaa tai kisailuainesta koko 
perheelle, vaikka useammak-
sikin sadepäiväksi.

Kirjaston näyttelytilassa järjes-
tetään myös kesäisin vaihtuvia 
taidenäyttelyitä. 
Näyttelykalenterimme sekä lisätietoa 
kirjaston tapahtumista kesällä löydät 
osoitteesta mantyharju.fi/kirjasto
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MUSKARI TARJOAA lapselle musiikin riemua. 
Muskarissa iloitaan ja leikitellään musiikin tah
dissa sekä opetellaan musiikin perusasioita. Mus
karin on tutkittu vaikuttavan positiivisesti lasten 
kielen, muistin ja vuorovaikutustaitojen kehityk
seen. Musamaalaus kannustaa lasta luovaan heit
täytymiseen ja harjoittaa lapsen keskittymis ja  
havainnointikykyjä. Mikä voisi olla iloisen musii
kin väri, mikä surullisen? Miten maalata tasaista, 
aaltoilevaa tai rytmikästä ääntä? Maalauksen kaut
ta lapset on mahdollista ilmaista aistihavaintoja ja 
mielikuvitustaan. Mäntyharjun kulttuuripalvelut 
tukee kurssin järjestämistä ja kurssi on osallistu
jille maksuton.

Musamatka-kurssit 13.–15.6.2022
Musamatka 0–3-vuotiaat klo 9.30–11

Musamatka 4–6-vuotiaat klo 13–14.45

Ilmoittautuminen: mantyharjunkansalaisopisto.fi

Lastentapahtuma 17.6. klo 9.30–12.30 
Musamatka Metsäleikkipuistossa! 
Metsämuskari, musamaalaus ja Lekkerbergin  
Laulava kylä -lastenkonsertti  koko perheelle.  
Vapaa pääsy!

Uimakoulut
Mäntyharjun kunta järjestää ui-
makouluja eri puolella Mäntyhar-
jua. Uimakoulut on tarkoitettu yli 
5-vuotiaille lapsille. Uimakoulut 
järjestetään kesä–heinäkuussa ja 
niihin tulee ilmoittautua etukäteen 
Mäntyharjun kunnan verkkosivujen 
kautta. Uimakoulu on maksullinen.

Muksut mukaan  
Musamatkalle! 
Tule mukaan Musamatka-kursseille tutustumaan musiikin  
maailmaan muskarin ja musamaalauksen kautta!

Musamatkaopas Emmi Virtanen – Matkataan yhdessä 
musiikin maailmaan!

Kansalaisopiston

LASTEN KUVIS- JA 
TEATTERIVIIKKO 

KOIRAKIVI  
6.–10.6.2022
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HÖNTSÄPESIS 12.5.–23.6.2022 torstaisin klo 16–17.30 

RANTTISNUOKKU 25.5. klo 16–20  
– chillailua, pelejä ja musaa rantapuistossa  
Säävaraus! Sateen sattuessa ollaan Askeleella.

SUPPAILUA tiistaina 7.6. ja 14.6. klo. 16–18  
Rantapuistossa Asemamakasiinin puolella 
Säävaraus, jos sataa siirretään toiseen ajankohtaan.  
Yhteistyössä Mäntyharjun nuorisovaltuusto

JUHANNUSETKOT Veljesniemessä  
Ke 22.6.2022 klo 16–23 
Mökkipelejä, saunomista, grillausta ja chillausta 
7. lk ja vanhemmat (2009 ->)

Mäntyharjun nuorisopalvelujen  

kesän menoa  
ja meininkiä

KESÄ ON PARASTA aikaa Mäntyharjussa. Pit
kän kylmän talven jälkeen kuntamme herää taas 
eloon. Mökkiläiset saapuvat, jäätelökioskit aukea
vat ja kylän tiet ovat täynnä ihmisiä. Parhaita ovat 
lämpimät kesäillat, kun voit käydä nappaamassa 
jäätelöä jäätelökioskilta, makkaraperunat Koivu
grilliltä, tai herkkuja kaupasta ja mennä Ranta
puistoon piknikille nauttimaan kesästä. Kun tulee 
oikea helle, voi mennä pulahtamaan lämpimään 
veteen Haappikselle. Kuitenkin hyväntuuliset ja 

Kolmen ysiluokkalaisen mietteitä Mäntyharjusta ja kesästä :)

Kesä Mäntyharjussa
ystävälliset ihmiset kruunaavat kaiken. Aamuisin 
vanhemmat ihmiset tapaavat torikahvilassa vaih
taen kuulumisia ja iltaisin töiden jälkeen nuoret 
valtaavat kylän ja pitävät hauskaa. Tutun näkemi
nen parantaa päivää huomattavasti. Ihanimmat 
muistot syntyvät kesäisin, eikä mikään ole parem
paa, kuin Mäntyharjun kesäisen elämän seuraami
nen ja siihen itse osallistuminen.

- Hilma Paasonen, Vilja Haajanen, Viivi Ripatti

Nuorisopalveluiden 
 tiedotteet löydät nuoriso- 

palvelun instagramista  
@mnuorisotoimi ja facebook–

sivulta Nuorten Askel. Seu-
raa kesäajan tiedotusta ja 

tapahtumakalenteria!

Viivi Vilja Hilma
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päällekkäin. Mäntyharjun osuus, noin 22 
kilometriä, päättyy Mouhulle, josta reitti 
jatkuu Kouvolan puolella kohti Repove-
den kansallipuistoa.

Laavut
KISALAN TULIPAIKKA
Kisalan yhteyteen rakennettu katettu 
tulipaikka Mäntyharjun keskustan ku-
peessa, 900 metriä torilta. Pääset autol-
la aivan viereen ja parkkitilaa on kaiken 
kaikkiaan noin 100 autolle.

PAPPILANNIEMEN 
TAUKOPAIKKA 
NUOTIONIEMEN LAAVU
Pappilanniemen taukopaikka Nuotionie-
men laavu on lähellä Mäntyharjun kes-
kustaa, kauniissa niemenkärjessä sijait-
seva ympärivuotinen laavu.

LEIJONAKOTA
Teletien päähän rakennettu esteetön, 
Virkistyskeitaaksi nimetty paikka koostuu 
kodasta, liiteristä ja ulko-wc:stä. 30-paik-
kainen Leijonakota soveltuu myös lapsi-
en ja ikäihmisten käyttöön. Alue on ra-
kennettu kesällä 2015 talkootöinä Lions 
Club Mäntyharjun toimesta.

TAINAN LAAVU
Tainan myllytontin osakaskunnan raken-
tama ja ylläpitämä laavu sijaitsee 7 km 
päässä Mäntyharjun keskustasta luon-
nonkauniilla paikalla Myllyniemessä, 
Tainajoen suulla. Laavulle on lyhyt 400 
metrin kävelymatka asfalttitien vierestä, 
joten se on sopiva päiväretkikohde myös 
perheen pienimpien kanssa.

PIENI LINNASAARI
Pienen Linnasaaren taukopaikka on teh-
ty erityisesti melojien tarpeita ajatellen. 
Se sijaitsee nimensä mukaisesti saares-
sa ja palvelee myös alueella veneileviä.

HAUKKAVUORI
Haukkavuori on historiallinen kohde, jos-
sa on kalliomaalauksia ja mahtava näkö-
ala Sarkavedelle. Kalliomaalaukset näkee 
parhaiten veden puolelta, veneellä tai ka-
nootilla. Maalaukset sijaitsevat noin 1,5 – 
3 metrin korkeudella vedenpinnasta.

Patikoiden! 
Mäntyharjussa on monipuolinen 
polkuverkosto. Pääreittimme vie 
Mäntyharjun keskustasta Repove-
den kansallispuistoon. Helppoja 
koko perheen kohteita ovat muun 
muassa citypatikka.

CITYPATIKKA
Citypatikka-luontoreitti kiertelee Mänty-
harjun rautatieasemalta, Pyhäveden ran-
tojen polkuja pitkin Kurkilahden, Syvä-
lahden, Teerniemen ja Pappilanniemen 
kautta Kirkonkylälle ja sieltä Siirlahden 
rantoja pitkin Uutelan laavulle asti.

PAPPILANNIEMEN 
KUMPUILEVA 
ULKOILUREITTI
Mäntyharjun kirkonkylän maisemissa 
kumpuileva metsäpolku- ja tieverkosto 
seuraa Pyhäveden rantamaisemia Pap-
pilanniemen ja Teerniemen alueilla.

KIRKONKYLÄ–
VIHANTASALMI-REITTI
Kirkonkylä-Vihantasalmi-reitin voit pati-
koida tai ajella maastopyörällä. Kauniilla 
ulkoilureitillä pääset nauttimaan mänty-
harjulaisesta perinnemaisemasta, missä 
metsät ja perinteiset vanhat rakennukset 
elävät sulassa sovussa keskenään.

MÄNTYHARJU–
REPOVESI-REITTI
Harjuisten metsäjärvien väliselle luon-
nonkauniille alueelle aikojen saatos-
sa muodostunut reitti tarjoaa kulkutien 
Mäntyharjusta Mouhun kautta Repove-
den kansallispuistoon. Kapeat metsäpo-
lut, kalaisat vedet, monilajinen linnusto, 
avokalliomäet sekä luonnonkauniit järvi-
maisemat taukopaikkoineen elävöittävät 
matkantekoa.

Meloen!
Mäntyharjun pitkät melontareitit, 
Keisarinlähteen kierros ja Mänty-
harju–Repovesi-melontareitti, ovat 
molemmat pituudeltaan noin 50 km. 
Siinä missä Repovedelle suuntaava 

voi pysähtyä kahviloissa ja viettää 
yönsä lakanoissa sekä saunoa, on 
Keisarinlähde erähenkisyyttä tavoit-
televien suosikkikohde.

Maasto-
pyöräillen!
Maastopyöräilijöille Mäntyharjus- 
ta löytyy yksi merkitty pääreitti 
Mäntyharjusta Repoveden kansal-
lispuistoon. Aloittelijoille suositte-
lemme kirkonkylän kierrosta kult-
tuurihistoriallisessa ympäristössä.

KIRKONKYLÄN KIERROS
Kirkonkylän kierros on helppo reitti 
maastopyöräilyä aloittavalle. Pari ensim-
mäistä kilometriä ajelet ulkoilureittiä pit-
kin, sen jälkeen reitti jatkuu kapeampana 
maastopyöräurana.

KIRKONKYLÄ–  
VIHANTASALMI-REITTI
Kirkonkylä–Vihantasalmi-reitin voit pati-
koida tai ajella maastopyörällä. Kauniilla 
ulkoilureitillä pääset nauttimaan mänty-
harjulaisesta perinnemaisemasta, missä 
metsät ja perinteiset vanhat rakennukset 
elävät sulassa sovussa keskenään.

SAMMALISEN KIERROS
Sammalisen kierros vie sinut Samma-
lisen kodalle, josta voit palata takaisin 
Mäntyharjun kirkonkylän halki reitin 
lähtöpisteeseen.

PITKÄJÄRVEN KIERROS
Pitkäjärven kierros on monipuolinen 
ja paikkapaikoin haastava reitti, jo-
hon mahtuu erilaista luontoa, tekniik-
kaosuuksia, laskuja, nousuja, pyöräiltä-
viä kalliolakia sekä erityyppistä metsää.

MÄNTYHARJU– 
REPOVESI-REITTI
Mäntyharju–Repovesi-reitti maastopyö-
rällä koostuu sekä helpoista että vaati-
vista osuuksista. Alkuosa Mäntyharjun 
puolella sopii myös vähemmän maas-
topyöräilyä harrastaneelle. Patikoin-
ti- ja maastopyöräreitit menevät osin 

Luontoliikuntaa
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MÄNTYSAARI
Keisarinlähteen melontareitillä sijaitseva 
laavu, Mäntysaaressa. Kaunis soraharju 
johtaa pohjoiseen Herajärven rantaan 
Kangasniemeen. Harjun jatkeena Hera-
järvessä Mäntysaaret, jonne pääsee ke-
sällä vain veneellä tai kanootilla.

RUOKOHIEKAN 
TAUKOPAIKKA
Ruokohiekka on Pyhäveden rannalla 
sijaitseva ympärivuotinen taukopaik-
ka. Alueelle pääset autolla tai Pyhäkos-
ken ulkoilureittiä pitkin. Ruokohiekalle 
pääsee myös vesireittiä pitkin, vaikkapa 
meloen.

PYHÄKOSKEN LAAVU
Pyhäveden ja Lahnaveden kannaksella, 
noin 300 m pitkän kosken rannalla sijait-
seva kalamiesten tekemä laavu. Paikka 
on suosittu kalastuskohde. Laavulle kul-
ku on esteetön ja aivan laavun viereen 
pääset autolla.

UUTELAN LAAVU
Metsän siimeksessä (n. 3 km Kisalasta) 
sijaitseva Uutelan laavu on nimetty siel-
lä sijainneen torpan mukaan. Vaikka ra-
kennuksista ei ole jäljellä kuin jokunen 
matala kivijalka, on niiden sijainti maas-
tossa vielä varsin hyvin hahmotettavis-
sa ja merkitty Tupa-logoin varustetuilla 
tolpilla.

SAMMALISEN KOTA
Sammalisen kota on Mäntyharju–Repo-
vesi-patikointireitin varrella. Kodasta löy-
tyy tulisija ja ulkopuolella on myös nuoti-
opaikka. Kodalla on polttopuita, ulko-wc, 
opastustaulu ja kaivo (kuumina kesinä 
kaivo voi olla kuivunut).

PITKÄJÄRVEN LAAVU
Pitkäjärven laavu sijaitsee rauhallisessa 
niemennokassa Pitkäjärven pohjoisosas-
sa. Se on yksi Mäntyharjun alueen kau-
neimmista taukopaikoista. Laavulle pää-
set myös autolla tai vaikka pyörällä. Alue 
soveltuu hyvin myös kalastukseen.

PUUKONVUOREN LAAVU
Puukonvuoren laavualue on tehty melo-
jia ja veneileviä ajatellen. Siellä on karuja 
jyrkkärinteisiä maastokohtia upeine ran-
takallioineen. Rantakallioiden puusto on 
lyhytkasvuista männikköä ja maisemat 
Kallavedelle upeat.

Padelia ja muuta mukavaa  
Kisalan urheilupuistossa!
Kisalan urheilupuistosta löytyy tennis- ja Padel-kenttä, yleisurhei-
lu- ja pesäpallokenttä sekä kolme beachvolley-kenttää. Alueella on 
myös ulkoliikuntavälineet.

Monitoimihalli Kisalan vieressä sijaitseva Metsäleikkipuisto on män-
tyharjulaisten lasten suunnittelema ympärivuotinen leikkialue 900 
metrin päässä Mäntyharjun torilta. Leikkipuistossa on pieni tasa-
painorata, vaijeriliuku, kiipeilyseinä, ulkomusiikkisoittimia ja lasten 
maastopyörärata. Hyvän valaistuksen ansiosta hauskanpito onnis-
tuu myöhään syksyyn ja puistossa voi myös pitää pienimuotoisia 
teatteri- ja muita esityksiä.

MATKOSLAMMEN LAAVU
Matkoslammen laavu rakennettiin vuon-
na 2012 palvelemaan erityisesti maas-
topyöräilijöiden kasvavaa joukkoa. Pai-
kallinen Lions Club Mäntyharju lahjoitti 
laavun Mäntyharjun kunnan ja alueen 
retkeilijöiden käyttöön. Leijonat toimivat 
nyt laavun kummeina.

Matkoslammen laavun erikoisuus 
on ns. käpysauna, jossa reippailijat voi-
vat vapaasti saunoa. Laavulta löytyy 
myös aurinkokennolaturi kännyköille 
sekä soutuvene.

Erämaamaisen lammen rannalla 
viihtyvät monet vesilinnut. Alueella viih-
tynyttä telkkää varten rakennettiin lam-
menpuoleiselle reunalle pönttökin. Laa-
vulle pääset kesäaikaan Mäntyharjulta 
Repoveden kansallispuistoon johtavaa 
maastopyörä- ja patikointireittiä pitkin.

Kansalaisopiston

TERVEYS- 
METSÄRETKI 

29.6.2022
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MÄNTYAREENA  
MUUNTUU MONEKSI
Mäntyareena tarjoaa upeat olosuhteet 
palloilulajeille ja tapahtumille. Pelatta-
vien lajien listalta löytyy muun muas-
sa lentopallo, futsal, käsipallo, koripallo, 
tennis, salibandy ja pesäpallo. 

Sali voidaan tarvittaessa jakaa kol-
meen osaan, pinta-alaa Mäntyareenas-
sa on yli 1000 m2. Salin lattiamateriaali 
on Taraflex-urheilupäällyste, jonka kan-
sainväliset lajiliitot ovat hyväksyneet 
pelialustaksi.

Mäntyareenan 2. kerroksesta sijait-
see katsomo sekä mondo-pinnoitteinen 
40 metrin juoksu suora. Ennen harjoituk-
sia voi hakea hikeä pintaan aulan läm-
mittelylaitteilla (kuntopyörät, juoksumat-
to ja soutulaitteet).

Mäntyareena soveltuu myös isom-
pienkin yleisö tapahtumien ja messu-
jen järjestämiseen. Näitä varten on 
saatavilla lattioiden suojamatot, siirret-
tävä paljenäyttämö, tuolit sekä valo- ja 
äänikalustoa.

VOLTTISALISSA 
VOIMISTELLAAN JA  
VOIMAILLAAN
Volttisalista löytyy voimistelukoroke, 
trampoliini alastulomonttuineen sekä 
erilaisia telineitä voimisteluun. Yli 100 m2 
parketti mahdollistaa esimerkiksi päi-
vätanssien järjestämisen. 

Salin varustukseen kuuluu myös 
kaksi jousto tatamia mm. judon tarpeisiin. 
Salissa voi myös kahvakuulailla, kunto-
nyrkkeillä sekä harrastaa seinäkiipeilyä.

Monitoimihalli Kisalasta löytyy lisäk-
si avarat aulatilat, vuokrattava kahviotila 
sekä kokoushuoneita.

Monitoimihalli Kisala tarjoaa upeat puitteet 
niin urheilulle kuin tapahtumille

HINNAT
Monitoimihalli Kisala, Mäntyareena  
tai Volttisali, koko sali, 50 €/h  
(aamu-/iltahinta 30 €/h)

Monitoimihalli Kisala, Mäntyareena  
tai Volttisali, yksi lohko, 20 €/h 
(aamu-/iltahinta 10 €/h)

Aamu- ja iltahinnat voimassa ma–pe 
klo 21–22, la-su klo 7.30/8.30–11 ja klo 
20–22, koulujen loma-aikoina ma-su klo 
7.30/8.30–11 ja klo 20–22.

Monitoimihalli Kisala,  
juoksusuora 5 €/krt

Monitoimihalli Kisala, kokoustila  
Pekkola tai Hietala, 15 €/h.

Monitoimihalli Kisala, etätyötila, 
3 €/h, yli 3 h varaukset 10 €/krt .

Monitoimihalli Kisala 
Urheilutie 1,52700 Mäntyharju

Kulku Mäntyareenalle ja Volttisaliin 
pääaulan kautta. Aulassa kahviotila 
sekä lämmittelylaitteet. 

tilavaraukset@mantyharju.fi  
www.mantyharju.fi/tilavaraukset

Mäntyharjun monitoimihalli Kisala tarjoaa moni puoliset puitteet erilaisille 
harrastuksille sekä tapahtumille. Kisalan kokonaisuuteen kuuluu kaksi eri salia: 
Mäntyareena ja Volttisali.

Tilat varattavissa  
Mäntyharjun kunnan  

Timmi-tilavaraus- 
järjestelmästä: 

www.mantyharju.fi/
tilavaraukset
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Mäntyharjun kunnan tilat ovat kaikkien 
käytettävissä. Tiloja voi varata Timmi- 
tilavarausjärjestelmän kautta. Timmi on 
internetissä toimiva tilavarausjärjestel-
mä, jonka kautta voit varata esimerkik-
si toripaikkoja, etätyö- ja kokoustiloja, 
Leijona kotaa sekä vuoroja eri liikunta-
paikoille kuten Monitoimihalli Kisalaan 
sekä padel- ja tenniskentille. 

Tilavarausjärjestelmän käyttö edel-
lyttää rekisteröintiä järjestelmään. 
Suosittelemme käyttämään Timmi-
tila varausjärjestelmää tietokoneella  
(mobiilinäkymä rajoitetumpi).

Lisätiedot ja hinnasto:  
www.mantyharju.fi/tilavaraukset

Seuraaviin tiloihin voi jättää varaushake-
muksia. Varaushakemukset edellyttävät 
aina tilan hallinnoijan hyväksynnän, mm. 
sisäänpääsyn varmistamiseksi (avain-
kohteet). Varaushakemuksia käsitellään 
arkipäivisin, viim. 7 päivän kuluttua ha-
kemuksen jättämisestä. Saat ilmoituk-
sen sähköpostiin, kun hakemuksesi on 
käsitelty.

• Yhtenäiskoulun sali (iltakäyttö)
• Lukion pieni liikuntasali
• Kulttuurisali
• Päiväkoti Mustikkatassun sali

Avoimet liikuntaharraste- 
vuorot (ns. höntsävuorot)
Mäntyharjun kunnan liikuntapalvelut järjestää 
kesän aikana yhteistyössä paikallisten seurojen 
kanssa kaikille avoimia liikuntaharrastevuoroja 
(ns. höntsävuorot). Vuorot ovat maksuttomia.  
Vuoroille voi tulla mukaan vaikka vaan kerran tai 
joka viikko. Vuoroilla pelataan mm. erilaisia pallo-
pelejä. Lajivalikoima, aikataulu sekä yhteyshenkilöt 
löytyvät Mäntyharjun kunnan verkkosivuilta osios-
ta ”Ajankohtaista liikuntapaikoista”. 

TILAVARAUKSET 

Timmi-tilavarausjärjestelmä

Seuraavia tiloja voi varata suo-
raan Timmin kautta. Sähkölukol-
lisissa kohteissa avainkoodi tulee 
varausvahvistuksen yhteydessä 
sähköpostiin.

• Kisala (salit, kokoustilat, juoksu-
suora, aula, etätyötilat ym.)

• Kisalan välinevuokraus*
• Polaria Padel ja tenniskenttä
• Ulkokentät (tekojäärata, 

yleis urheilu-/nurmikenttä, 
pesäpallo-/hiekkakenttä)

• Leijonakota*
• Etätyötila Kuutio*  

(Mäntyharjun kirjasto)
• Toripaikat (päiväpaikat)

* Leijonakodan, välinevuokrauk-
sen ja Etätyötila Kuution osalta 
lue avainkäytänteet tilakohtaisis-
ta tiedoista ollessasi kirjautunut 
Timmiin.

Muut vuokrattavat tilat
Seuraavien tilojen vuokraus ja avai-
met Mäntyharjun asiointipisteen kautta 
(Mäntyharjun kirjasto, Lääkärinkuja 2).

• Veljesniemi (rantasauna)
• Järjestötupa



Tervetuloa  
Mäntyharjuun!
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