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Hyvän elämän kuningaskunta – Hartola

Hyvät lukijat!

Glopas –

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Näyttää sille, että olemme selvinneet koronaepidemian
ensiaallosta hyvin. Silti korona on ainakin toistaiseksi jäänyt keskuuteemme ja sen tuomiin rajoituksiin on sopeuduttava. Turvavälistä, kättely- ja yskimishygieniasta annettuja
ohjeita on yhä noudatettava. Sairaana ei saa lähteä liikkeelle.
Odotamme nyt innolla poikkeusolojen asteittaista purkamista, lasten paluuta kouluihin ja kirjastojen avautumista. Lisäksi kesäkuussa voidaan kokoontua jo 50 hengen ryhmiin harrastamaan mm. urheilua. Myös ravintoloiden ja kahviloiden hallittua avautumista odotetaan, ja alle 50 hengen perhejuhlia voidaan myös järjestää.
Lataa itsellesi ilmainen, uudenlainen ääniopastussovelVielä emme tiedä, selviämmekö tästä kavalasta taudista säikähdyksellä. Epidemia voi
lus,
Glopas – se opastaa ja antaa lisätietoa kohteista silalkaa leviämään kesän jälkeen uudelleen hyvinkin nopeasti. Siksi joudumme kysymään,
loin,
kuin itse haluat. Glopas on suunniteltu siten, että momitä olemme oppineet, ja osaammeko toimia. Tähän yksiselitteinen vastaus on, kyllä, Merja Olenius
biililaitetta
voi huoletta pitää vaikkapa taskussa ja käyttäjä
olemme varautuneet ja osaamme suojata itsemme ja muita. Olemme myös oppineet, että
voi
keskittyä
ympäristöön tutustumiseen. Kartalta voi katlähimmäinen, ihminen, on sittenkin tärkein. Kiitos kaikille asukkaille, että olette näin korona-aikana jaksaneet, auttasoa
lähellä
olevia
kohteita, joissa ei ole vielä käynyt. Muneet ja välittäneet toisistanne, auttaneet kestämään – olen varma, että selviämme tästäkin yhdessä!
siikkia voi kuunnella samanaikaisesti, se vain keskeytyy
opastusten ajaksi. Karttanäkymästä käyttäjä voi selata ja
kuunnella vierailukohteiden opastuksia myös kotisohvalta
käsin, mikäli ne on asetettu avoimiksi. Näin ollen kiinnostavien matkakohteiden ja reittien suunnittelu onnistuu helposti myös etukäteen.
Hartolan kunnassa on laadittu talven aikana suunnitel- edellä mainittuja vesistöjä pitkin Viherille ja sieltä edelleen
Peruskäyttö on yksinkertaista. Sovelluksen asentamisen
ma Visainlahden venesatama-alueen kehittämisestä. Kysei- Viherin siltojen alitse Suonteelle. Jääsjärveltä Tainionvirtaa
nen alue sijaitsee Hartolan taajaman itäpuolella Jääsjärven myöten on hyvä meloa aina Päijänteelle saakka. Reittien jälkeen voit valita itsellesi opastuskokoelmaksi esimerkiksi
rannalla parin kilometrin päässä keskustasta. Nelostieltä varrelta löytyy tauko- ja majoituspaikkoja sekä koskema- Kuningaskunnan helmet – Hartola, minkä jälkeen tiedostot
latautuvat automaattisesti sinulle. Voit tutustua kohteisiin
alueelle on myös hyvät kulkuyhteydet taajaman läpi. Sata- tonta suomalaista luontoa ihailtavaksi.
ma-alueella on maitolaituri, venetalaita, 2 venelaituria, vePäijänne-Leaderin kanssa on neuvoteltu hankkeen ra- haluamassasi järjestyksessä ja aikataulussa kävellen, pyöneiden maalle vetopaikkoja (yhteensä noin 100 venepaik- hoituksesta ja sille on näytetty vihreää valoa. Lisäksi hank- räillen tai autoillen. Glopas näyttää kuvan vierailukohteeskaa) sekä lastauslaituri. Pääasiassa venesatamaa käyttävät keen toteutukseen ovat lupautuneet mukaan Jääsjärven ta ja toistaa opastuksen automaattisesti kohdetta lähestiettömien saarten mökkiläiset, kalastajat ja muutama vaki- osakaskunnat, Kirkkolan osakaskunta sekä Hartolan kala- tyttäessä. Sovellus mukautuu kulkunopeuteesi eikä toista
tuinen asukas. Venelaiturilla on paikkoja myös vierailijoille. talousalue. Vanhaa talkooperinnettä herätellään henkiin samaa kohdetta automaattisesti uudestaan.
Helmikuussa pidettiin yleisötilaisuus, jonka pohjalta hankkeen tiimoilta.
Sovelluksen ollessa auki ja verkkoyhteydessä, se lataa läsuunnitelmaan lisättiin toteutuskelpoisia ajatuksia mm. jäVisainlahden venesatamassa sijaitsevan lastauslaiturin
tehuollon kehittämiseksi. Alueen jätteiden lajittelua on te- eli maitolaiturin kunto on erittäin huono. Sen uusiminen hellä olevien vierailemattomien kohteiden mediatiedostoja
hostettu viemällä sinne lisää lajitteluastioita paperille, me- aloitetaan syksyllä 2020, kun Jääsjärven vesi on matalim- ja poistaa kauimtallille ja lasille.
millaan. Vanha maitolaituri puretaan ja sen tilalle valmistuu pana olevat kohVisainlahden venesatama-alueen kehittämissuunnitel- uusi vuoden 2020 loppuun mennessä. Mahdollisuuksien teet. Sovellus
maa laadittaessa tuli esille Jääsjärven kalastusmatkailu ja mukaan kyseisen laiturin viereen rakennetaan esteetön toimii myös ilman mobiiliverksen kehittäminen – pääpaino esteettömyyden paranta- puulaituri sekä siihen kanoottiin siirtymisteline.
misessa. Jääsjärvellä on useita tulenteko- ja rantautumisVisainlahden venesatama-alueella sijaitsevat venelaiturit koa, jolloin se
paikkoja, mutta käyttö on liikuntarajoitteiselle hankalaa. ovat lähellä käyttöikänsä päätä. Hankkeen aikana selvitel- avataan etukäEsteettömyyden parantamisen suunnittelussa apuna on lään rahoitusta ja aikataulutusta niiden uusimiseksi, jolloin teen wifi-verkosasiantuntijana Luonto kaikille-hanke.
nekin palvelisivat paremmin vesialueiden käyttäjiä mm. lo- sa ja lähialueen
opastuskokoelRautaveden ja Jääsjärven välillä on kapea kannas, jota ma-asukkaita ja matkailijoita.
latautuhalkoo valtatie 4. Järveltä toiselle pääsee kanootilla ja veKokonaisuudessaan hankkeella luodaan parempia puit- mat
neellä kiertämällä pohjoisesta Oravakivensalmen ja Anges- teita kalastukselle, retkeilylle, vakituisille asukkaille, lo- vat myöhempää
offline-käytselän kautta. Lisäksi kummaltakin järveltä on kulkuyhteys ma-asukkaille sekä matkailualan yrittäjille.
töä varten automaattisesti. Glopas on Hartolassa
käytettävissä suomenkielisen version ohella myös englanniksi.

Kuninkaan hyväksymä
matkaoppaasi
Hartolassa!

Hartolassa panostetaan Visanlahden
venesatamaan, Jääsjärveen ja Rautaveteen

Ohjelma toimii Android versio 4.4 tai uudemmissa laitteissa, joissa on GPS. Yhteensopivuus Applen laitteissa: iOS
10.2 tai myöhempi versio. Yhteensopiva iPhonen, iPadin ja
iPod Touchin kanssa.
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Taajaman
puuston käsittely

Hartolan kunta, Ekon yhteismetsän osakaskunta, Itä-Hämeen kansansivistystyönsäätiö, Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä, Kiinteistö Oy Vasalli ja Tainionvirran seurakunta sekä useat yksityiset maanomistajat hakivat yhteistä maisematyölupaa puiden kaatamista ja hoitoa varten taajaman asemakaava-alueella ja Aurinkorannan ranta-asemakaava-alueella.
Lupa on voimassa kymmenen vuotta. Tuon isomman alueen lisäksi taajamassa on voimassa sekä vireillä useita pienempiä alueita koskevia lupia.

Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus
kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina
vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksessa on tiedotettava myös maankäyttösopimuksista.
Hartolan kunnassa alueidenkäytön suunnittelusta on
vastannut 1.7.2019 alkaen ympäristölautakunta. Valmistelutyötä hoitaa rakennustarkastaja.

Puiden kunnosta ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön omistaja. Puiden kaatoa varten
Vuoden 2020 aikana tärkeimpiä
tulee asema- ja ranta-asemakaava-alueella. Hartolan rakennusjärjestyksen mukaan kaksi puuta voi kuitenkin kaataa ilman lupaa. Jossain tilanteessa kaava saattaa edellyttää uusien puiden istuttamista kaadettujen tilalle. Jos kaadetta- vireillä olevia
vat puut sijaitsevat kiinteistöjen rajalla tai niiden läheisyydessä, tulee ennen luvan hakemista tehdä sopimus naapu- kaavoitushankkeita ovat:
• Maakuntakaavan muutoksena kiertotaloutta palvelevan
reiden kesken siitä, kumpi vastaa luvasta sekä puiden kaadosta ja niiden käytöstä. Maisematyölupa haetaan sähköisen
lupapalvelun www.lupapiste.fi kautta. Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä järjestelmään rekisteröidytään pankki- jätteenkäsittelyalue (Lahden seudun Kierrätyspuiston vaitunnuksilla. Liitteenä tulee olla sijaintikartta, jonka perusteella rakennusvalvonta selvittää, ketä naapureita puunkaa- hekaava)
• Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset
dosta tulee kuulla.
• Useiden ranta-asemakaavojen kumoamiset ja muutokset yhteishankkeena (ns. HARAKUMU)
• Taajaman asemakaavan päivittäminen
Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan internetsivuilla ajalla 4.5.-.4.6.2020. Samaan aikaan siihen voi tutustua
myös rakennusvalvonnan ilmoitustaululla.
Kaavoituskatsauksen liitteinä ovat myös kolmen kumottavan ranta-asemakaavan (Viapori, Hirtesalo-Vehkasalo ja
Eko) sekä rantaosayleiskaavojen pieniä muutoksia koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.

Liikunnasta

iloa ja energiaa
Liikunnalla on tutkittuja vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Liikkumalla voit ylläpitää ja edistää terveyttäsi: säännöllinen liikunta ehkäisee monia sairauksia ja
auttaa jaksamaan paremmin arjessa. Liikunnan avulla mielialasi kohenee, nukut paremmin ja stressin tunne kevenee.
Poikkeustilanne voidaan nähdä mahdollisuutena liikkua
enemmän ulkona tai liikkumalla tavoilla, jotka eivät välttämättä ole olleet tyypillisempiä tapoja itselle aikaisemmin.
Hartolassa on sisäliikuntamahdollisuuksien lisäksi loistavat puitteet omaehtoiseen ulkoliikuntaan vallitsevat suositukset ja turvarajat huomioiden. Esimerkiksi Soriksen ulkoilualueelta löytyy monipuoliset maastot lenkkeilyyn,
kuntoportaat, frisbeegolf-rata sekä MOBO-suunnistusrata. Lisäksi käynnissä oleva kuninkaanpolut -hanke uudistaa ja kunnostaa Hartolan kauniissa ympäristössä kulkevia lenkkipolkuja.
Liikuntaryhmien ollessa tauolla, yksilöllinen liikuntaneuvonta jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta. Henkilökohtainen liikuntaneuvonta on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen tai uusia
ideoita oman liikkumisen monipuolistamiseen ulkona tai sisällä. Liikuntaneuvojan kanssa voit keskustella sekä liikunnan aloittamisesta turvallisesti että uni- ja ravitsemustottumuksistasi. Liikuntaneuvoja kannustaa ja auttaa tarpeesi
ja toiveesi huomioiden tavoitteeseen pääsyssä olivatpa tavoitteesi sitten määrällisiä tai laadullisia.
Yksilöneuvontaan voi varata aikoja normaaliin tapaan.
Vastaanotto on mahdollista toteuttaa joko Hartolan terveysasemalla, mikäli olet terveenä ja halukas saapumaan
paikalle tai etäyhteyksiä hyödyntäen vaikkapa puhelimitse. Ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojaan, mikäli tarvitset kannustusta
tai uusia ideoita: Sanna
Kankkunen 040 552 4261
/ sanna.kankkunen@phlu.
fi.
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Hyvinvointikoordinaattorin
terveiset korona-aikana
Alkuvuonna kukaan ei osannut vielä aavistaa, millainen
tästä keväästä ja vuodesta tulee. Koronavirus lähti leviämään maailmalla ja Euroopassa niin nopeasti ja rajusti,
että epidemian rajaamiseksi ja hillitsemiseksi Suomen hallitus totesi tasavallan presidentin kanssa poikkeusolot. Valmiuslakia on sovellettu ensimmäistä kertaa sitten sotien, ja
erilaisia rajoitustoimia on ollut käytössä. Vastaavasta tilanteesta ei ole kenelläkään aiempaa kokemusta, ja jokaisen
ihmisen valmius käsitellä tilannetta on erilainen.

Johannan kuva

Koronavirusepidemia
vaikuttaa hyvinvointiin
monin tavoin

Isoin muutos arjessa lienee tapahtunut lapsiperheissä,
joissa koululaiset ovat olleet etäopetuksessa ja päiväkoti-ikäiset jääneet kotiin. Vanhemmatkin ovat kenties siirtyneet etätöihin, tai työtilanne muuttunut epidemian myötä.
Rutiinien löytyminen uudenlaisessa tilanteessa on vaatinut monissa perheissä aikaa ja ajatustyötä, ja arki saattaa olla hyvin kuormittavaa. On hyvä muistaa, että apua
ja tukea saa tarvittaessa! Neuvolan ja oppilashuollon työntekijät, perhekuraattori ja nuorisotyötä tekevät ovat kaikki tavoitettavissa etäyhteyksin ja tarvittaessa myös kasvokkain.
Koronavirus on vaarallisin riskiryhmiin kuuluville ja ikäihmisille, ja valtioneuvosto velvoittikin yli 70-vuotiaat välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli pysymään kotona karanteenia
vastaavissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupassa ja apteekissa asioimista tulee välttää, ja turvautua sen sijaan läheisten tukeen, kaupallisiin palveluihin
tai kunnan järjestämään asiointiapuun. Ulkoilua ja liikkumista on kuitenkin hyvä jatkaa edelleen, koska toimintakyky lähtee nopeasti heikkenemään liikunnan vähentyessä.
Ulkosalla saa myös tavata ja jutella tuttujen kanssa, mutta tärkeää on pitää riittävä, vähintään kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin. Mieliala kohentuu ja turvallisuuden
tunne lisääntyy, kun läheisiin, ystäviin ja naapureihin pitää säännöllisesti yhteyttä.
Työikäisillä lomautukset, irtisanomiset ja työttömyys
voivat aiheuttaa taloudellisia haasteita ja epävarmuutta
tulevasta. Hyvätuloisilla lyhyt lomautus ei vielä aiheuta ahdinkoa, mutta pienituloisilla ja tilanteen pitkittyessä laskujen ja velkojen maksu voi vaikeutua ja huoli pärjäämisestä
valvottaa öisin. Erilaisten hätäratkaisujen sijaan kannattaa
hakea matalalla kynnyksellä neuvoa, mikäli tulot eivät riitä
kattamaan pakollisia menoja.

Johanna Huttunen. Kuva Lähilehti.
Koronavirus tai epidemian aiheuttamat seuraukset voivat aiheuttaa ahdistusta. Ahdistus voi liittyä monenlaisiin
asioihin, kuten huoleen omasta tai läheisten sairastumisesta, työtilanteen muutoksiin, taloudellisiin vaikeuksiin, ongelmiin puolison kanssa tai hitaasti kalvavaan yksinäisyyteen. Aina ei ole edes helppoa nimetä syytä ahdistukselle,
vaan paha olo voi puristaa rintakehässä, vaikka asiat olisivat päällisin puolin hyvällä mallilla. Mahdollista päihteiden käyttöä kannattaisi pyrkiä rajoittamaan, mutta joissakin kunnissa on jo tehty havaintoja päihteiden käytön
lisääntymisestä. Valitettavasti myös lähisuhdeväkivalta on
lisääntynyt Päijät-Hämeessä jonkin verran poliisin tilastojen mukaan.
Tärkeintä on, ettei pahan olon tai haastavien tilanteiden kanssa jää yksin! Monenlaista apua ja tukea on tarjolla aina kevyestä keskustelutuesta viranomaispalveluihin.
Mieltä painavista asioista voi keskustella puhelimitse tai
netin välityksellä, seurakuntien työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, sosiaalihuolto ja lastensuojelu toimivat pääosin normaalisti, Lahden ensi- ja turvakoti tarjoaa
palvelujaan, ja hätäkeskus (p. 112) välittää akuuteissa, kiireellisissä tilanteissa apua sitä tarvitseville. Katso yhteystietoja ja tukipalveluita artikkelin lopusta!

Mukavaa tekemistä Hartolassa –
aktiviteetteja pähkinänkuoressa
Liikuntamajan ympäristössä pääset valtaamaan KUNTOPORTAITA, pelaamaan
TENNISTÄ ja FRISBEEGOLFIA tai vaikkapa MOBO-SUUNNISTAMAAN.
Sitten kun poikkeusolot
on selätetty, voit vuokrata
KUNKKUAREENALLE VUOROROJA kunnantalon neuvonnan kautta (muistathan
myös hallissa olevan KIIPEILYMAHDOLLISUUDEN
BOULDEROINTISEINÄLLÄ).
Kunnantalolta voit vuokrata FATBIKEN ja suunnata maastoon pyöräilemään
omia polkujasi tai hankkia it-

sellesi treenioikeuden LIIKUNTAMAJAN KUNTOSALILLE. Kannattaa muistaa
myös kirjastosta LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET.
13.-17.7. Skeittileiri 8-16
-vuotiaille KunkkuAreenan
ympäristössä klo 9-15. Ohjauksesta vastaavat tuttuun
tapaan Wili Hämäläisen johdolla Pinna skateboarding
ohjaajat. Luvassa skeittailua,
skuuttailua, taitelua ja paljon muuta vauhdikasta tekemistä turvarajat huomioiden.
Leirillä ei tarvita omaa skeittilautaa, mutta kypärä on pakollinen varuste.

Yhteystietoja ja
tukipalveluita
Hartolan kunnan asiointiapu: 044 743 2302
Lastenneuvola ja kouluterveydenhoitaja: 044 743 2407
Koulu- ja perhekuraattori: 044 732 2242
Etsivä nuorisotyöntekijä: 044 743 2301
Liikuntaneuvoja: 040 552 4261
Tainionvirran seurakunta: www.tainionvirranseurakunta.fi
Diakonissa Kirsi Männistö 050 562 3225. Seurakunnalta on mahdollista saada mm. keskustelutukea, sekä ruoka-apua ja taloudellista apua
vähävaraisille.
Asiakasohjaus Siiri: 044 582 5050, ma-ti ja to-pe klo 9-15, ke klo 9-16.
Siiristä saat kaiken tarvittavan tiedon ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, mm. siivouspalveluista, ateria- ja kauppapalveluista, kotihoidon palveluista ja turvapuhelimista. Myös palvelutarpeen arvioinnit järjestetään asiakasohjaus Siirin kautta.
Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku: 03 819 4850, arkisin klo
9–15. Kysy lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten sosiaalipalveluista. Saat tietoa ja neuvoa mm. lapsiperheille tarkoitetuista palveluista, toimeentulotuesta tai muista etuuksista sekä viranomaisasioiden
hoidosta.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalipäivystys: 044
4828200. Poliisilaitoksella päivystävä 24/7 sosiaalipäivystys hätätapauksissa hätänumeron 112 kautta.
Kriisipuhelin: 09 2525 0111 päivystää arkisin 24h. Viikonloppuisin ja
juhlapyhinä klo 15-07.
Valtakunnallinen päihdeneuvonta päivystää ympäri vuorokauden, p.
0800 900 45. Anonyymia ja luottamuksellista keskustelua, jos oma tai
läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa.
Lahden ensi- ja turvakoti: avoinna 24/7. Turvakoti 03 875 090, ensikoti
050 917 2358 https://ensijaturvakotienliitto.fi/lahdenensijaturvakoti/
Kaikki chatit auki klo 10-15 joka päivä
Nollalinja päivystää ympäri vuorokauden 080 005 005.
www.nollalinja.fi Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä
ihmissuhteessaan.
Takuusäätiö: www.takuusaatio.fi Taloustietoutta, apua talous- ja velkaongelmiin nimettömästi Velkalinjassa 0800 98009 tai chatissa.
Tukea digipelaamiseen Digipelirajat’on: https://digipelirajaton.fi/tukea/.

Rantauimakouluissa Aurinkorannalla on 13.-17.7. tarjolla alkeis- ja jatkoryhmiä tarpeen mukaan. Jatkoryhmä
on tarkoitettu lapsille, jotka
osaavat uida vähintään 10
metriä. Hinta 30€/osallistuja.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 044 7432257 / Anna-Maija Muurinen
Vanha Koskipään kartanon
pihapiirissä heinäkuussa tiistaisin kartanon pihapiirissä
on tarjolla joogaa klo 17.0018.30.
Ennakkotietona mainittakoon 1.8. järjestettävä Kuninkaan hyväksymä
HARTOLA JAZZ la Kar de
Mummassa.
Estradin valloittaa Olli
Ahvenlahden Orkesteri,
laulusolistinaan Annimaria

Rinne.
Pianisti, säveltäjä-kapellimestari Olli Ahvenlahti on
Hartolan vapaa-ajan asukas,
joka tuo huippumuusikoista
koostuvan orkesterinsa vierailulle Hartolaan. Ohjelmistossa muusikoiden omien
sävellysten lisäksi ikivihreitä
swing- ja bossanova-hittejä
sekä tuttuja musikaalisävelmiä. Musiikkielämys ja keskikesän buffet tarjoavat
sinulle ikimuistoisen illan.
Konsertin tuotot ohjautuvat
Hartolan nuorisotyön hyväksi.
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Varhaiskasvatus ja

perusopetus palasivat

lähiopetukseen
koronakevään jälkeen
Perusopetus

Perusopetus järjestetään Hartolan Yhtenäiskoulussa 1. –
9. -luokkien oppilaille 14.5. lukien lähiopetuksena. Koulun
tiloissa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2.
-luokkien sekä erityisen tuen oppilaille. Koulun kevätlukukausi päättyy 30.5. Kevätjuhlaa ei järjestetä tänä vuonna koronapandemian vuoksi. Seuraava lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8.

Lasten kesätoiminta

Lasten kesätoimintaa järjestetään kesällä 2020 viiden viikon ajan 1.6. – 3.7. Kesätoiminta on tarkoitettu lapsille ikävälillä 4-vuotiaista 4. luokan oppilaisiin. Toimintaa järjestetään
klo 9-15 arkipäivisin koulun/liikuntahallin tiloissa ja lähiliikuntapaikalla. Kesätoimintaan voidaan ottaa kerrallaan enintään 30 lasta. Vastuuohjaajana toimii koulunkäynninohjaaja
ja koulukuraattori. MLL:n Hartolan yhdistys palkkaa nuoria
apuohjaajiksi. Toiminta on maksullista 25 euroa/viikko ja hintaan sisältyy lounas ja tapaturmavakuutus. Päivätoimintaan
tulee ilmoittautua ennakkoon erillisen ohjeen mukaan, joka
on kunnan kotisivulla. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti
hartolalaisille lapsille, mutta myös ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan ottaa mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on viime vuoden syksystä lähtien
pesty käsiä aiempaa tehokkaammin aikuisen valvomana. Korona toi tullessaan vielä tehokkaammat pesut, yskimishygienian ja muitakin muutoksia varhaiskasvatuksen arkeen.
Olemme noudattaneet viranomaisten antamia ohjeita ja
huoltajia on informoitu muutoksista.
Varhaiskasvatusta on järjestetty Vantussa, Onnimannissa
ja perhepäivähoitajien kotona.
Kun poikkeustila julistettiin suuri osa lapsista jäi kotiin
ja lievästikään hengitystieoireista kärsivää lasta ei ole voinut tuoda hoitoon. Huoltajat ovat saaneet saattaa lapsensa ulko-ovelle. Ketään ulkopuolisia ei ole päästetty sisätiloihin. Ruokailussa on istuttu harvassa ja aikuiset ovat tuoneet
annokset pöytiin. Leikkejä on leikitty pienissä ryhmissä ja ulkoilua on harrastettu paljon. Lapsen oma unilelu on saanut
olla mukana päiväunilla. Kotona olevat esioppilaat ovat saaneet kotitehtäviä Wilman kautta.
Lasten hoitaminen etänä on mahdotonta ja hoitotoimet
on tehty kuten ennenkin. Lasten tarvitsema vuorovaikutus,
läheisyys ja hoiva taattu koronasta huolimatta. Koska kontaktien määrä tulee minimoida, kaikki aikuiset eivät ole olleet
samaan aikaan lapsiryhmässä. Osa on tehnyt suunnittelutehtäviä, opiskellut etänä ja pitänyt lomia. Henkilöstön liikkumista yksiköiden välillä on vältetty. Siivousta on tehostettu ja kaikki aikuiset ovat pyyhkineet pintoja, ovenkahvoja ym.
useita kertoja päivässä. Palaverit huoltajien ja muiden tahojen
kanssa on pidetty puhelimessa tai Teamsilla. Retket ja juhlat
on tältä keväältä peruttu. Tulevien esikoululaisten tutustuminen tapahtuu elokuun alussa. Siitä ilmoitetaan huoltajille.
Poikkeustilan alussa lapsia oli hoidossa hyvin vähän, tilanteen tasoituttua paikalla on ollut alle 25 lasta. Nyt kun poikkeustila päättyy suurin osa lapsista palaa varhaiskasvatukseen
ja esiopetukseen. Vaikka varhaiskasvatuksessa palataan arkeen, noudatamme tiukkoja hygienia- ja muita ohjeita. Mikäli
oman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen huolestuttaa, huoltajat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen johtajaan p. 044 743 2308.

Uusi koulurakennus

Hartolassa päätettiin rakentaa uusi koulu, koska vanhan korjaaminen olisi tullut uutta kalliimmaksi sekä rakentamisettä käyttökustannuksiltaan. Mahdollisuus tilojen modernisointiin olisi myös menetetty. Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa kesällä 2020 ja uuden koulun on tarkoitus olla käytössä lukuvuoden alusta 1.8.2021 lähtien. Hankkeen
hyväksytty kokonaiskustannus on 2 770.000 euroa, ja rakennusurakkatarjouksen hinta oli 2 450.000 euroa. Uusi yhtenäiskoulurakennus on tarkoitettu vuosiluokkien 1.-6. opetukseen.
Tilaaja / rakennuttaja:		
SR-urakoitsija:			
Pää-/arkkitehtisuunnittelu:
Laajennusosan kerrosala:
Laajennusosan huoneistoala:

Hartolan kunta
Insinöörityö Hentinen Oy
Anna Kojo (ARK) - Rakennuskonsultointi K Suunnittelu oy
982,0 kem2 laajennusoan bruttoala: 1107,0 brm2
881,0 h-m2 lisäksi tekniset tilat 111,0 m2 laajennusosan tilavuus: 5170 m3

Uusi koulun laajennusosa sijoittuu liikuntahallin länsipuolelle nykyisen pysäköintialueen ja pelikentän väliselle alueelle.
laajennus on yksikerroksinen, lisäksi ullakkokerrokseen sijoittuvat tekniset tilat, sekä
monitoimiaulan katsomoportaan parvi. laajennus liittyy liikuntahalliosaan puolilämpimällä yhdyskäytävällä.
Laajennus on puurakenteinen, puuverhoiltu ja pulpettikattoinen. opetustilat, keittiö ja oppilaiden ja henkilökunnan tilat sekä
korkea keskusaula sijoittuvat korkeampaan
päämassaan. Pääsisäänkäynti ja kenkäetei-

Hartolan Kunnan Tiedotuslehti 1/2020

nen sekä keittiön lastauskatos sijoittuvat matalampiin osiin korkean osan
sivuille. Materiaalit, kattomuoto ja värimaailma sopeutuvat nykyisten rakennusten arkkitehtuuriin.
Lisätietoja hankkeesta
Rakennuttajakonsultti
Harri Suoknuuti 044 743 2234
harri.suoknuuti@hartola.fi.

HARTOLA
Kuningaskunta

Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Hartolan Kunta
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta alkaa tiedottaa jatkossa asioistaan kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvällä lehdellä, jonka jakelu talouksiin tapahtuu Lähilehden täyspeittojakelun yhteydessä.
Toimituskunta: Päätoimittaja Merja Olenius, toimittajat Irja Niilahti, Päivi Onali, Aki Tiihonen, Markku Tuukkanen, Pirjo
Kemppi, Johanna Huttunen, Anna-Maija Muurinen, Harri Suoknuuti. Yhteydenotot sähköpostilla etunimi.sukunimi@hartola.fi.
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