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Tervetuloa yritystaloon
Yritystalon remontti on viimeistä silausta vaille valmis. Ovet ovat avoinna arkisin 8-15. Avajaiset
on suunniteltu pidettäväksi maalis-huhtikuulla. Talossa toimii jo yrittäjiä ja vapaana 16 työtilasta on
vain 2 toimistohuonetta ja alakerran 75 neliön myymälätila, joka soveltuu hyvin myös toimistotilaksi.
Yksi toimistotila on tarkoitettu vierailijoiden päivän, viikon tai muutaman kuukauden
vuokraustarpeisiin.
Kahden sisäänkäynnin yritystalo
Peltoinlahdentien puoleisen sisäänkäynnin kautta kuljetaan alakerrassa sijaitseviin yrityksiin ja
yläkerran kokous- ja juhlatilaan. Ensimmäisessä kerroksessa toimivat jo: Maalaus Tikka Oy,
IT-palvelut Eeva Nikkilä, Saimaan Kuitu ja Tuulan Jalkahoito. Tiinan terveys- ja
hyvinvointipalvelut sekä rentouttavat hierontapalvelut Marja Karhunen aloittavat maalishuhtikuussa.
Kievarintien puoleisen sisäänkäynnin kautta kuljetaan Tiliportaan toimistotilaan ja yläkertaan.
Yläkerrassa toimivat: AT-Tuote Oy, Suomen Jalkapallovalmentajat ry, Atk- ja urheilupalvelu
BBcom, rakenneanalyysien erityisosaaja Eisto Oy ja kuvataiteilija Petri Halttunen. LIIKU-hankkeen
käytössä on kaksi toimistotilaa, joista toinen vapautuu maaliskuun ja toinen toukokuun lopulla. Lisäksi
Savitaipaleen elinkeinopalveluilla on käytössään yksi toimistohuone.
Kokous- ja juhlatilaan kuljetaan Peltoinlahdentien puolelta. Kokoustila on talossa työskentelevien
maksuttomassa käytössä. Tilaa vuokrataan myös ulkopuolisille. Käyttömaksu on 18 € tunnilta (sis.
alv, kokouskahvin keittomahdollisuuden). Kokoustilassa on neuvottelupöydät ja -tuolit 30 hengelle,
70-tuumainen taulutelevisio ja internetyhteys.
Palvelusta vastaa tarvittaessa Pitopalvelu Raija Hapola. Viikonloppu- ja iltakäyttöä varten voi
avaimen hakea ennakkoon ja jättää sen kokoustilaan tilaisuuden päätyttyä. Mikäli avaimen haku ei
onnistu, voi varauksen yhteydessä pyytää ovenavauspalvelua. Kokoustilavaraukset: Eija Pajula
040 6747 887, eija.pajula@savitaipale.fi. Varaustilanteen voi nähdä täältä:
visitsavitaipale.com/hoyryn-varauskalenteri.

Maatilatori Kantri Hostellin tiloihin
Paikkakuntalaiset, mökkiläiset ja matkailijat ottivat kesän ja jouluviikkojen aikana maatilatorin
maaseudulla tuotettujen tuotteiden suosikkiostopaikaksi. Kokeilujen aikana tavarantoimittajia oli yli 40
ja palvelukonsepti tuntui toimivalta. Palveluoppaan painoon mennessä olimme varmoja, että
saisimme vuokrakustannukset katettua ja maatilatori saisi jatkaa yritystalolla. Toisin kävi. Kantri
Hostelli saa nyt hyödynnettäväkseen valmiin toimintakonseptin ja voi muokata sitä
omannäköisekseen. Maatilatorin pyörittämisestä vastaa Mervi Piippo. Aukioloajoista saadaan tietoa
kevään kuluessa: http://www.facebook.com/maatilatorisavitaipale.
Lisätiedot: Päivi Eitomaa 050 560 3163.
Lisätietoja: Eija Pajula, 040 6747 887, www.visitsavitaipale.com/yritystalo.
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