
Kutsu 
laadukkaampaan 
elämään.

Kirjoitamme nyt sinulle, koska 
kesäkausi vapaa-ajanasunnollasi 
Savonlinnan seudulla on
alkamassa. Maaliskuussa alkaneen 
korona poikkeustilanteen vuoksi, et 
ehkä ole pitkään aikaan päässyt 
käymään täälläpäin. Mutta 
toivottavasti lukiessasi tätä 
kirjettä, karanteenit ja liikkumisen
rajoitukset ovat lieventyneet, 
ja olet päässyt omalle vapaa-
ajan asunnollesi.

Toivomme ja odotamme tälle kesälle lämpöä ja aurinkoa, 
sekä leppeää tuulta. Muistat varmaan, miten mukavaa on 
elää luonnon aikataulussa, herätä valon mukaan, kun järvi 
välkehtii aamuauringon syleilyssä. Nauttia aamukahvit terassilla, 
tai ehkä jopa laiturilla, ennen siirtymistä arjen askareisiin. 
Olet ehkä sunnuntai-iltaisin tuntenut lähdön haikeutta ja on tehnyt mieli vielä 
jäädä rauhallisempiin maisemiin ja tunnelmaan.

Tästä fiiliksestä ei välttämättä tarvitse luopua. Sen sijaan, että istut vapaa-ajallasi 
tunteja autossa, siirrä elämäsi kokonaan tänne Etelä-Savoon. Savonlinnan seudulla 
arki on lähellä. Kaupungissa ei mene varttia pidempään mihinkään siirtymään, eikä 
lähikunnistakaan ole pitkä matka Savonlinnan keskustaan. Ehdit läheistesi kanssa 
enemmän, kun turhat reissaamiset loppuvat. Asumiskulut ovat täällä pienemmät, 
asut samalla rahalla väljemmin ja jopa rantamaisemissa. Palkkataso saattaa olla 
hitusen pienempi, mutta elämä on täällä maaseutukaupungissa laadukkaampaa 
ja rytmikin leppoisa. Koulut ovat pienempiä, naapurustoissa yhteisöllinen henki ja 
harrastuksiin on lyhyt matka. Puhdas ja kalaisa vesistö on aina ympärilläsi.

Miksi 
Savonlinna? 

www.isuyk.fi/
miksi-savonlinna 
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Mikäli päätös siirtää elämäsi Etelä-Savoon alkaa konkretisoitua, 
me autamme. Tärkein tekijä muuttopäätöksessä on varmasti 
työpaikka. Tarvitsemme alueella erikoisosaajia. Vapaana 
olevia työpaikkoja löydät savonlinnaan.fi ja Te-palvelujen 
sivuilta. Hyvä vaihtoehto työllistymiselle on myös yrittäjyys. 
Seudulla on paljon yrityksiä, jotka etsivät uutta yrittäjää. 

Tule jatkamaan valmista yritystoimintaa, voit mahdollisesti työllistää myös puolisosi. 
Mikäli jokin tietty toimiala kiinnostaa, kerro meille, niin haemme itseäsi kiinnostavaa 
yritystä. Itä-Savon Uusyrityskeskuksen (ISUYK) Enter to Business -palvelut auttavat 
omistajanvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä. ISUYK:lta saat myös apua, jos haluat 
perustaa aivan uuden yrityksen. Jos sinulla on jo yritystoimintaa, saat apua
toiminnan siirtämisessä Savonlinnan seudulle Savonlinnan elinkeinopalvelulta.

Laita nämä asiat harkintaan ja tule meille naapuriksi Savonlinnaan. Mene Itä-Savon
Uusyrityskeskuksen sivuille www.isuyk.fi/miksi-savonlinna ja lue lisää. Olemme koonneet 
kaikki tässä kirjeessä mainitsemamme yhteystiedot ja muutamia muita linkkejä, 
helposti yhteen paikkaan. Löydät tuolta sivustolta myös tietoa Savonlinnan Naapurit 
-kampanjasta sekä Laiturilla.fi-hankkeesta.

Aurinkoista kesän odotusta, ollaan yhteydessä ja nähdään Savonlinnan seudulla!

Terveisin Juhani, Katja ja Piia Itä-Savon Uusyrityskeskukselta

Myytävien yritysten listalla 

on tarjolla mm. kauppapuu-

tarha, ravintola, pitopalvelu, 

parturi-kampaamo, polku-

pyörähuolto, matkakoti, 

matkaveneiden vuokraus-

toiminta sekä maatila- ja 

luontomatkailupalvelut
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