
Tervetuloa Savon Villiin Länteen!

Katsohan näitä maisemia! Meillä luonto on 
lähellä ja ruuhkat eivät retkeilijää rasita. 

Alueelta löytyy hienoja kohteita retkeilyyn,  
melontaan, kalastukseen, maastopyöräilyyn 
ja luonnosta nauttimiseen.  
 
Lue lisää: www.visitsavo.fi 

Oinaskylän erämaa,  
Vesanto
Vesannon Oinaskylän korvessa 
sielu lepää. Tämä kivinen seutu 
on vain tosi retkeilijöille, joilla 
on kompassi hallussa ja buutsit 
kunnossa.

Savon Villin Lännen tunnetuin retkikohde, Etelä-Konneveden kan-
sallispuisto, on järvimaiseman ja jylhien kalliomuotojen yhdistelmä 
ja se soveltuu erinomaisesti retkeilyyn niin jalan kuin meloen tai  
veneillen. Saaret ovat kansallispuistoa hallitseva elementti.  
Seikkailumielisille alueelta löytyy runsaasti kiinnostavia pienkoh-
teita kalliomaalauksesta karsikkoon ja luoliin.

Kansallispuisto, Rautalampi

Lossisaari,  
Keitele
Lossisaaressa upeat maisemat 
kohtaavat uuden teknologian! 
Voit tutustua Suomen eläimistöön 
uusien lisätyn todellisuuden 
opastaulujen avulla. Alueelta 
löytyy laavuja, frisbeegolfrata, 
tennis- ja beach volley -kentät, 
hyppytorni ja uimaranta myös 
nelijalkaisille ystäville.

63°11’27.7”N 
26°20’43.9”E

63°02’09.4”N 
26°16’44.0”E

62°35’29.2”N    26°42’31.3”E

Urkin polku,  
Pielavesi
Pielaveden kuuluisimman  
nähtävyyden, Lepikon torpan,  
pihalta pääset Urkin polulle.  
25 kilometriä pitkä reitti kulkee 
Korkeakosken ja Tuovilan- 
lahden kautta. Reitin varrella on 
muutama taukopaikka, jotka  
soveltuvat myös yöpymiseen, 
sekä nuotiopaikkoja ja uimaranta.

63°13’19.7”N 
26°47’01.0”E

Äyskoski, Tervo
Kaunis Äyskoski on monelle 
perhokalastajalle tuttu. Luon-
nonkaunis paikka houkuttelee  
kalastajia ja matkailijoita  
kauempaakin. Voit narrata  
taimenia upeasta Äyskoskesta 
tai viettää leppoisaa päivää 
lohialtaan äärellä – Lohimaa 
tarjoaa tähän mahtavat,  
elämykselliset puitteet.  

63°00’25.5”N 
26°41’07.7”E

Lintharju,  
Suonenjoki
Suomen kauneimman ladun 
tittelistä kilpaileva Lintharju 
on nykyään myös maasto- 
pyöräilijöiden suosima retki-
kohde. Osittain Natura 2000 
-verkostoon kuuluva alue 
tarjoaa jylhiä harjumaisemia, 
tasaisia neulaspolkuja ja 
utuisen kauniita suoalueita 
myös jalan retkeileville.

63°13’19.7”N 
26°47’01.0”E



 

Yrittäjyys tarjoaa 

Julkishallinnon 
monipuoliset tehtävät

Meillä on töitä!

Unohda puheet maaseudun huonosta työllisyystilanteesta. 
Meillä työllisyysaste on Pohjois-Savon parhaita ja monella 

alalla tekijöistä on huutava pula. Tutustu hyvän elämän mahdol-
lisuuksiin Savon Villin Lännen nettisivuilla ja liity Facebookin 
Avoimet työpaikat - Savon Villi Länsi -ryhmäämme: 

www.savonvillilansi.fi  |  facebook.com/savogrow

Rautalampi-Jyväskylä
1 h 15 min

Suonenjoki-Kuopio
40 min

pielavesi-iisalmi
45 min

Keskellä kaikkea!

”Aluksi äiti heitti minulle, että ostakaa tämä meidän  
kotitalo ja muuttakaa tänne. Minä vastasin, että ei  
varmasti osteta. Meni vähän aikaa, ja soitin äidille, että 
kyllä me voitaisi se teidän talo ostaa. Nyt tulee neljä 
vuotta täyteen Vesannolla paluumuuttajana, eikä  
päätöstä olla kaduttu. 

Teen TV-liiketoiminnan parissa etätöitä Telialle, ja  
päiväni koostuu pitkälti verkkopalavereista. Nykyään 
työkaverit vitsailevatkin palavereiden aluksi, että Telian  
Vesannon pääkonttorikin ilmestyi paikalle. Kyllä täältä 
oman kodin työhuoneelta on hieno tehdä töitä. Lapset 
käyvät hoidossa uudessa päiväkodissa; upea, terve  
hirsikoulu on valmistumassa, tilaa touhuta riittää ja 
minä pääsen iltaisin lenkille, niin kuin pääsisin  
kaupungissakin.”  

 
PETRI HUTTUNEN, Senior Manager, TV Business, Telia, 
Vesannon pääkonttori

ASIANTUNTIJATYÖTÄ
 ETÄNÄ

Asiantuntijatyötä  
valtakunnallisesti Vesannolta

Katso asukastarinat kokonaisuudessaan: www.savonvillilansi.fi

”Ennen muuttoa mietitytti, että onko niitä palveluita  
tarpeeksi, mutta Pielavedeltä on löytynyt kaikki  
tarpeellinen. Täällä on tekemisen meininki: jos jotain 
ei hyllystä löydy, niin ei myydä ei-oota vaan mietitään, 
että mitenkä se tänne saataisiin – palvelualttius yllättää 
positiivisesti lähes päivittäin.    

Uudeltamaalta muutossa parasta ovat olleet ihmiset 
ja luonto. Meidät on otettu avosylin vastaan – välillä 
saattaa auto pysähtyä pihaan ja ihmiset tulevat esit-
täytymään. Usein mainittu Pielaveden yhteisöllisyys 
on ihan konkreettisesti tullut esiin sinä aikana minkä 
olemme täällä asuneet.

Täällä on paljon tilaa sekä puhdas ja upea luonto  
ympärillä. Päivääkään ei olla muuttoa kaduttu, aivan 
loistavaa.”

NINA JA MIKA KAJONSOLA, kiinteistöalan yrittäjät, 
Ajantola ja Asuntopala Oy 

Yrittäjäpariskunta löysi omaa 
tilaa ja rauhaa Pielavedeltä

”Paikalliset eivät aina ymmärrä 
kuinka hienossa paikassa asuvat”
”Muutimme Länsi-Suomesta kesällä 2018. Uusi koti-
paikkakunta löytyi sopivan kokonsa, juna-aseman ja 
mieluisen rantatontin takia Suonenjoelta. 

Suonenjoki on ollut aktiiviselle ja urheilulliselle lapsi-
perheellemme loistava paikka. Harrastusmahdollisuudet 
ovat monipuolisia ja tapahtumia järjestetään enemmän 
kuin ehtii käydä. 

Erityismaininnan annan terveyspalveluille. Ennen  
jouduin ajamaan satoja kilometrejä erikoislääkärille, 
nyt lääkäri tulee käymään 10 kilometrin päähän  
terveyskeskukseen.

Suonenjoen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, 
toimivia terveyspalveluita sekä hyviä kulkuyhteyksiä 
pitäisi markkinoida enemmän. Ennen meiltä oli 60 
kilometriä juna-asemalle, nyt meillä on 60 kilometrin 
säteellä neljä asemaa.”

MARI MARTTILA, opinto-ohjaaja ja vararehtori,  
Rautalammin ratsastuslukio

FUTURE
SAVO


