joka tietää hyvåli koko kun-

j oerñessa'ihàan vastuiden

tehtãvien kaventamistâ. Ntimã eivätkuitenkaan

Ja

tasektorille.
Talousarviossa on kuiténkin lfüdetty siitã, ettã
peruspalvelut sãilyvåt kuntatalouden silti pysyessä va-

hyvaksytty.
Soæ-kulujm kasrru on r4jua

kuin aiemmin, mutta kulut
ovat kasvaneet vastaavasti perãti n,5 oÂ. Vümeisen

siinäkin valossa, ettã hir-

kahden vuoden 4jala kulut
ovat nousseet euromäãråi-

vensalmelaiset ovat kävttä-

sesti 1,2 miljoonaa. Siksi

laskevan lievãsti kuluvaan

on hankala ennustaa. Katse

vuoteen nãhden.

kaantyy vãistämãttã valta-

Tälousaryion mukaãl verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonnavain künteistÕveron osalta. Yhteisõ-

osaa verokakusta hallitse-

van kuntaveron suuntaan.

Tähdet pelaavat ens¡ kesänä H¡rvensalmella
koko Etelä-Savon virosittaisesta tapahtumakalenterista. Satulinnan omistavan,
ex-maaj oukkuekiekkoilij a-

Jarno Iaatikainen

tuntuva rahapalkinto.
Jaguar-Cupista on tarkoi-

tus luoda vuotuinen perinne, joka sljoittuisi ajan-

na a asianaj aj ana tunnetun
kohdaltaan nimenomaan
Jaguar-Cupin
Juha Rantasilan mukaan heinãkuun loppupuolelle.
osallistujat tietäen itse turnauksen urheilul- Tämã sopisi hyvin myös
Satulinnassa kamp- lisista jarjestelyistå vastaa Hirvensalmen tapahtumaPetanque Club karalle alkukuun Tervalep
paillaan salamava- Mikkelin
ry Mukana tapahtumassa p{iuhlien ja kuun jälkimnãhtänèen myös lajin val- måisellå puolella j ãrj estetlojen loisteêssa.
j

akunnallinen kattoj ärj es-

Ensi kesãnã pelattavan

petankkiturnauksen tarkoituksena on þdã lajia
suuren yleisÕn tietoisuu-

tö, Suomen Petanque-Lütto
SP-L ry.

Kilpailu on avoin petan-

queta pelaaville jouklcueille.

trip-

teen. Hirvensalmelle tapah-

Turnaus pelattaneen

tuma on lãhes lottovoitto,

pelinã eli kolmen miehen
joukkuein. Rantasila vahvistaa itse pelaavansa samassa joukkueessa takavuosilta tunnettujen maa-

sillä estradille marssü näillã

nälrymin kaikkien suomalaisten tuntemia j äãkiekko-

julkkiksia.

Vuoden alusta lähtien Sa-

tulirina on ollut suorassa
omistqiatahon ot¡jauksessa,

kun yhteisryo NEXT Hotels-ketjun kanssa katkesi.
Viime kesãnã Satulinnan
navetan vintillä nâhtün kesãteatteria j o ennen

juhan-

nusta, hieman Vain elåimäã

joukkuejyrien, Veli-Pekka
Ketolan ja Juhani Tammisen, kanssa.

-

Kolme muuta jouk-

mää -tãhdistå, NHL-peIaa-

jista ja Jukureiden pelaqjista, Rantasila vahvistaa.

jär-

jestiÞ tapahtuma, joka ottaa
paikkansa paikkakunnan j a

töönsä kuukaudelcsi uuden
Jaguarin. Lisãksi jaossa on

Nyt suunnitelmissa

on

ratamoottorivenekil-

pailun, Hirvensalmi Raeen,

jälkeen.
Ensi kesän petanque-tapahtuman pãivãt ovat laúaîtaL 22. ja sunnunai 23.
heinãkuuta. Pelien jãlkeen
on tarkoitus j ãrj estãä myös

iþiuhlat.

- Sühen aikaanjããkiekkomiehet ovat lomalla ja
tekemisen puutehan heillä
on, Rantasila kertoo naurahtaen.

kuetta koostuisi Vain elã-

Tapahtuman juontajaksi on kaavailtu takuuvarmaa sinivalkoista ããntä,
Antero Mertarantaa. Kilpailun voittanut saa käyt-

-tv-o$elman kuvausten jãlkeen. Lisilã kesäteatteria on
luvassa jãlleen ensi vuonna-

t¿ivãn

Satulinnan ja Hirvensalmen tunnettuus on
noussut Neiosen Vain
elämää -sarjan avulla

korkealle tasolle. Ensi
kesäksi on luvassa kokonaan uudenla¡nen
tapahtuma. Kuva on
Hirvensalmen omakot¡talonäyttelystä 2014.

