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Sysmän pärjäämisresepti on tehdä eri tavalla kuin muut. Se ei ole aina
helppoa julkisessa paineessa ja valtion puuttuessa kuntien itsehallintoon,
mutta tulokset puhuvat puolestaan. Menestyksen taustalla on pitkäjänteinen vastuullinen taloudenpito ja kattavien lähipalvelujen säilyttäminen
omilla päätöksillä. Sysmässä on Päijät-Hämeen maakunnan alin kunnallinen tulovero ja efektiivinen veroaste on koko Suomen alimpia. Sysmässä tehdään tarvittaessa isoja ja rohkeita päätöksiä talouteen ja kuntalaisten palvelujen turvaamiseen liittyen. Viimeisimpänä esimerkkinä on
SOTE-palveluiden kokonaisulkoistus 2016. Sysmästä, alle 4 000 vakituisen asukkaan kunnasta löytyy kaikki peruspalvelut lukiosta vuodeosastoon. Myös yksityisiä palveluja on kattavasti kenkäkaupasta ATK-tukeen.
Sysmä näyttäytyy kaikessa tekemisessään kokoaan suurempana. Sysmä
näkyy ja kuuluu valtakunnallisesti, jopa omaa rahaa kokeiltiin. Ensimmäisenä kuntana Suomessa Sysmä otti käyttöön e-kuntalaisuuden ja kuka tahansa voi ryhtyä esysmäläiseksi. Myös ylikunnallisesti Sysmällä on vaikuttamisen perinteet. Kuntakapinan keskus oli Sysmässä ja ministeri tavattiin
viikinkikypärät päässä. Paikallista aktiivisuutta kuvaa parhaiten yhdistystoiminta. Paljon asioita on tehty vuosien mittaan talkoilla ja hankerahoilla. Sysmä on lähes kaikessa kokoaan suurempi.
Sysmän erityispiirre on vuosittain toistuvat korkeatasoiset kulttuurija kotiseututapahtumat. Niihin osallistuu vakituisen väestön lisäksi kunnan runsas vapaa-ajan asujaimisto sekä turisteja läheltä ja kauempaakin.
SYSMÄN SUVISOITOLLA on pitkät perinteet ja se soi kartanoissa, kirkossa, kansallisromanttisessa Teatteritalossa ja pihatossa. Sysmä on kansainvälisen kirjakyläyhdistyksen IOB:n perustajajäsen ja on järjestänyt
kansainväliset kirjakyläfestivaalit 2002. KIRJAKYLÄPÄIVILLÄ luetaan,
kirjoitetaan ja kuullaan kirjailijoita. Sysmässä toimii myös Villa Sarkia, joka
on kunnan omistama rakennus, kauniisti remontoitu nuorten kirjailijoiden,

kääntäjien ja runoilijoiden käyttöön. Nuoren Voiman Liitto Helsingistä
valitsee nuo henkilöt ja he saavat veloituksetta asua 1-3 kuukautta Villa Sarkiassa ja tehdä kirjoitustyötään. Henkilöiden joukossa on ollut erittäin paljon ulkomaalaisia henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet olostaan Sysmässä omien kotimaidensa lehdissä, mikä taas puolestaan on ollut meille
kullanarvoista ilmaista markkinointia. VILLA SARKIAN nimi tulee siitä,
että runoilija Kaarlo Sarkia on asunut Sysmässä vuosina 1943-45. Sarkian kerrotaan kävelleen Majutveden rannalla ja istuneen kivelle kynän ja
paperilehtiön kanssa. Siellä syntyivät kenties ”Kohtalon vaaka” ja ”Velka
elämälle”. Sarkia piti myös runoiltoja Sysmässä ja talojen emännät kiirehtivät iltalypsyltä ehtiäkseen nauttimaan runoista. Kun emänniltä kysyttiin, että kuinkas noin runous kiinnostaa, he vastasivat, ”pyh siitä runoudesta, mutta tuo Sarkia on niin komea mies.”
UOTINPÄIVIÄ, ihastuttavaa ja rentoa kotiseutujuhlaa, vietetään vuosittain heinäkuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna ja on vietetty alkaen vuodesta 1963. Sana Uoti on murremuunnos Olavi-sanasta. Onhan
meillä keskiaikainen Pyhän Olavin kirkko. Ohjelmassa on mm. kulttuuria,
urheilua, risteilyjä, sahtisaluuna ja Sysmän Lintan valitseminen. Sysmän
Lintan tittelin saa nainen, joka harrastuksissaan ja työssään on vienyt Sysmää ”maailman kartalle”. Pyhän Olavin kirkko sijaitsee Sysmässä ja myös
tangokuningas OLAVI VIRTA syntyi Sysmässä. Toukokuun 16. 2015 paljastettiin Olavi Virran syntymän 100-vuotis juhlan kunniaksi upea ”Hopeinen kuu” muistomerkki, jonka teki professori, kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö, Sysmän vapaa-ajanasukas. Juhlan huipennus oli oopperalaulaja Matti
Salmisen esittämä ”Hopeinen kuu” -kappale.
Mikä tärkeintä, myös Pikkukakkosen RANSU -KOIRA on alun perin
Sysmästä kotoisin!
Sysmässä asuu myös maan ykköstaiteilija, MARJATTA TAPIOLA,
”Tatta” täällä Sysmässä ja hänen töitään pääsee ihailemaan useammassakin kohteessa Sysmässä. Olemme ylpeitä näistä omista kuuuisuuksistamme.

Sysmä ammentaa historiastaan. ARKEOLOGISIA KAIVAUKSIA on
Sysmässä tehty paljon vuosien varrella. Viimeisin löytö tehtiin vuonna
2017 aivan kirkonkylän keskustan läheisyydestä. Viikinkien aikaan, tuhat
vuotta sitten nykyisen kirkonkylän maahan haudattiin hopearaha-aarre,
joka sisälsi mm. hopeisen jäljitelmän Bysantin keisarin Mikael V kultarahasta. Aarteen rahajäljitelmät saatettiin tehdä sysmäläisessä rahapajassa.
Sysmän hopearahakorut nykypäivän naiselle on suunniteltu ja tehty hopea-aarteen rahojen mukaisesti Sysmässä kultaseppämestari Anne Laitinen Myynti: Sysmän Kello ja Kulta. Kaikissa koruissa on Sysmän paikkakuntaleima. Hopearahalöytö oli meillä lainassa 2020 alkuvuodesta ja on
nyt palautunut Hämeen linnaan.
Sysmä on vanha KARTANOPITÄJÄ. 1800-luvun loppupuolella meillä oli vielä 36 kartanoa ja tänä päivänäkin vielä niitä on 10. Kaikki kartanomme ovat yksityiskoteja, mutta kolmeen niistä pääsee tutustumaan
kartanokierroksen aikana. Kartanoilla on ollut suuri merkitys sysmäläisten elämässä, niiden rakennustyylejä on matkittu ja kartanot toivat ja
levittivät talonpoikais-valtaiseen kulttuuriimme mm. hieman hienostuneempia tapoja, sisustusvinkkejä ja leivontareseptejä sekä kohteliaisuustapoja. Sysmäläisissä kartanoissa on ollut erittäin aktiivisia kartanonherroja, joista mainittakoon esim. ONNI SCHILDT, Hovilan herra ja
RUDOLF WALDEN, Rapalan kartanosta.
Matkailu on kehittymissä vakain askelin, luontomatkailukohteita
useampia esim Kammiovuori ja Päijänteen Kansallispuisto, Päijätsalo.
Sysmä on mukana Salpausselkä Unesco Global Geopark -yksikön toiminnassa. Haemme yhdessä alueen muiden kuntien kanssa loppuvuodesta
2020 Unescon geomatkailukohteeksi.

Tällä kirjoituksella Sysmä voitti AlfaTV:n ohjelma-aikaa Pienten Kuntien Vahvuudet kilpailussa.
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PETE-Sysmä ja Nuorten Työpaja kampanjoivat
hyvän asian puolesta – PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ ON
HYVÄ VÄHENTÄÄ POIKKEUSOLOISSA
Sysmän Nuorten Työpajalla siirryttiin verkkovalmennukseen poikkeusolojen astuttua voimaan. Valmennuksessa on käsitelty monia teemoja ja tehty
erilaisia tehtäviä, liittyen ajankohtaisiin teemoihin
ja arkisiin asioihin. Verkkokoulutuksessa on myös
harjoiteltu yhdessä erilaisten julisteiden tekemistä ja kuvapäiväkirjan kokoamista. Yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön Pete-ryhmän kanssa työpajan
taitavat nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet
seitsemän hienoa julistetta Tipaton toukokuu -kampanjaan.
Kampanjan ideana on huoli siitä, että poikkeusoloissa päihteiden käyttö voi lisääntyä. Kun normaaliarkea rytmittävä työ- ja harrastustoiminta on keskeytetty, voi houkutus päihteiden käyttöön kasvaa.
Suomessa on hyvää kokemusta Tipaton tammikuu
-kampanjasta, ja Sysmässä pohdittiin, että toinenkin
T-alkuinen tipaton kuukausi voisi poikkeusoloissa
olla tarpeen. Mukaan lähtivät nuoriso- ja sosiaalitoimi, jotka arpovat tipattomaan kuukauteen osallistuneille hyviä palkintoja. Kampanjaan voi osallistua
edelleenkin, vaikka aloituksesta olisi myöhästynyt
– jokainen päihteetön päivä on hyvä päivä!
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KAAVOITUKSEN TIETOISKU
Essi Carlson
maankäytön suunnittelija

Kunnan maankäyttö määritellään kaavoituksella. Kaavoissa näkyy, mihin tarkoitukseen
eri alueet on suunniteltu käytettäväksi ja kuinka paljon niille voi rakentaa. Sysmän kunnassa maankäytön suunnittelusta
vastaa kunnanhallitus. Lisäksi
kunnanhallitus valitsee valtuustokausittain kaavoitustoimikunnan, joka valmistelee maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta
koskevat asiat hallitukselle.
Kunta vastaa alueensa yleisja asemakaavoituksesta; Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, kun taas
asemakaavat
määrittelevät
maankäyttöä yksityiskohtaisemmin. Ranta-alueiden rakentamista säädellään rantayleiskaavoilla ja ranta-asemakaavoilla.
Yksityisellä maanomistajalla
on oikeus laatia omistamalleen
ranta-alueelle ranta-asemakaava MRL 74 § mukaisesti. Tällöin
maanomistaja vastaa kaavan laatimisesta ja kunta hoitaa kaavahankkeen hallinnollisen prosessin.
Vireillä olevista kaavahankkeista sekä nähtävillä olevista kaava-asiakirjoista löytyy
tietoa kunnan verkkosivuilta

osoitteesta www.sysma.fi/kaavoitus. Kaavoituksen kokonaistilannetta voi seurata myös
vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta. Sysmän kunnan
kaava-asioita koskevat kuulutukset julkaistaan Lähilehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan
verkkosivuilla.
Kaavojen karttapalvelu
Kaikki voimassa olevat asemakaavat, ranta-asemakaavat ja rantayleiskaavat ovat katsottavissa,
tallennettavissa ja tulostettavissa Sysmän karttapalvelusta, joka
löytyy osoitteesta sysma.karttatiimi.fi. Karttapalvelusta on hyötyä kaikille kaavatietoa hakeville
kuten maanomistajille, suunnittelijoille, rakentajille sekä kiinteistövälittäjille. Karttapalvelusta löytyy paljon muutakin tietoa,
mm. kunnan vapaat pien- ja rivitalotontit.
Loma-Ilolaa kaavaillaan Ilolan pelloille, kivenheiton päähän Päijänteestä. Kuva: Räni-Kuva Oy 2019.
Ajankohtaiset hankkeet
Vuoden 2020 aikana Taajaman osayleiskaavan muutos etenee vihdoin hyväksymiskäsittelyyn. Osayleiskaavan tehtävänä
ja tarkoituksena on esittää kaavan muodossa kunnan taajama-alueen ja tavoiteltu kehitys ja tuleva maankäyttö. Kaavan
ajallinen perspektiivi on asetettu

vuoteen 2035. Kaavaehdotus oli
nähtävillä vuoden vaihteen tienoilla ja saadun palautteen pohjalta kaavan on tehty vielä viimeisiä tarkennuksia.
Vuonna 2020 katseet kohdistuvat myös Loma-Ilolaan, jonne
suunnitellaan tiivistä ja yhteisöllistä vapaa-ajan aluetta ta-

voitteena tarjota uudentyyppinen
ja edullinen vapaa-ajan asumisen
vaihtoehto perinteisen loma-asumisen rinnalle. Ranta-asemakaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2019 ja kaavaluonnos saadaan
nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Loma-Ilolan lisäksi vireillä
on myös 8 muuta ranta-asema-

kaavahanketta.
Parhaillaan tehdään pieniä
päivityksiä myös Etelä-Sysmän ja
Päijänteen rantayleiskaavoihin.
Myös Pohjois-Sysmän rantayleiskaavan osittainen muutos käynnistetään lähiaikoina.
Kaavoitus on monivaiheinen
prosessi kaavan vireille tulos-

ta aina sen hyväksymiseen saakka. Jo ennen kaavoituksen vireille
tuloa on tehty paljon valmistelevaa työtä. Kaavoitus toteutuu
aina tiettyjen Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien vaiheiden kautta, mutta kaavan luonne
ja merkittävyys vaikuttavat prosessin laajuuteen ja aikatauluun.

Päijätsalon arvokas n
kunnostetaan tuleva
Tuula Peltonen
Metsähallitus

Tervetuloa Sysmän sääsket taas

kevättä ja pesinnän ihmettä tuomaan!
Sirpa Rautiainen
Suur-Sysmän historian
tuotteistaminen -hankkeen vetäjä

Sysmäläisiä sääksiä on rengastanut nykyisin Hämeenkoskella
asustava Pentti Alho jo 1960-luvun lopulta alkaen. 1970-luvulla
Alho hankki Päijänteen Jorosaaresta - niukasti Kuhmoisten puolelta - vuokramökin, josta hän kulki
koko kesän Sysmän ja laajemmankin alueen sääksiä rengastamassa.
Rengastusten lisäksi Alho teki sääk-

sille tekopesiä ja kuljetti niitä Päijänteen rantapuihin.
Päijätsalon näkötornissa on
saattanut sääksi pesiä, ainakin
ihan vieressä: "Jotkut puut ovat kamalia!” sanoo Pentti Alho tarkoittaen niihin kiipeämisen mahdottomuutta. Yksi sellainen oli Sysmän
Päijätsalon näkötornin viereinen
sääksen pesäkuusi, johon kukaan ei
pystynyt kiipeämään. Sen puun poikaset jäivät rengastamatta. Sellaisen tarinan Pentti on kuullut, että
Päijätsalon näkötornissa olisi jos-

kus sääksi pesinyt. Huhu on saattanut levitä siitä, että varma pesäpuu
eli juurikin tuo "hirveä kuusi" oli aivan aivan näkötornin vieressä. Se
tiedetään varmasti, että kolmiomittaustornit olivat sääksien pesäpaikkoja. Esimerkiksi Kammiovuoren ja
Viljamenvuoren kolmiomittaustorneissa sysmäläisiä sääksenpoikasia
on syntynyt ja maailmalle lähtenyt. - koko Pentti Alhon haastattelu on julkaistu Päijänteen lehdessä
Suur-Sysmän historian tuotteistaminen -hankkeen aikana 2019

Metsähallitus kunnostaa Päijätsalon historiallisen näkötornin
entiseen loistoonsa syksyyn 2020
mennessä. Entisöinti toteutetaan
Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä EU-osarahoitteisella Maaseuturahaston rahoituksella. Syksyllä 2019 käynnistynyt hanke on
mittakaavaltaan merkittävä, sillä se kattaa Päijät-ja Kanta-Hämeen hienoimmat luontokohteet:
Päijänteen kansallispuiston lisäksi Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, Evon retkeilyalueen
sekä Hämeen Ilvesreitistön luontokohteita.
Luonnossa liikkuminen ja virkistäytyminen ovat suosittuja
trendejä ja näkyvät luontokohteiden käyntimäärien kasvuna.
Hankkeen tavoitteena on kehittää
alueen maastopalveluja huomioiden liikuntaesteiset, lapsiperheet,
seniorit ja erilaiset harrastajaryh-
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Salpausselkä Geopark matkalla UNESCOn
kohteeksi - Sysmä aktiivisesti mukana
Kati Komulainen

Päijät-Häme sijaitsee geologisesti mielenkiintoisella alueella:
Salpausselät ovat Suomen tunnetuin viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämä muodostuma, ja
Lahden seudulla I ja II Salpausselkä ovat näyttävimmillään. Yhdessä
pitkien, kohti pohjoista kulkevien
harjujaksojen kanssa Salpausselät
muodostavat ainutlaatuisen, muinaisten jäätikköjokien virtausta
kuvastavan sora- ja hiekkamuodostumien kokonaisuuden. Harjujaksot ulottuvat myös Sysmään, mutta Sysmän tärkeimmät geologiset
nähtävyydet ja käyntikohteet ovat
ikivanhaa peruskalliotamme edustavia kivi- ja kalliomuodostumia.
Suomen ehkä tunnetuin siirtolohkare sijaitsee Sysmässä valtatien E75 varrella. Mutta miten
Onkiniemen liikkuvana kivenä
tunnettu lohkare päätyi mannerjäätikön siloittaman kallion päälle ohikulkijoiden ihmeteltäväksi?
Jääkausi on tässäkin selittävä tekijä: siirtolohkareet eli hiidenkivet
ovat kulkeutuneet mannerjäätikön
mukana - tarinoissa niitä tosin ovat
usein viskelleet jättiläiset.
Sysmän ja samalla Salpausselkä Geopark -alueen pohjoisosassa sijaitsevalta korkealta Kammio-

Kammiovuorelle nouseva retkeilyreittiä on kunnostettu viime vuosien aikana. Vuorelle on nyt entistä helpompi noista ihailemaan sieltä avautuvaa kaunista näköalaa.
vuorelta avautuvat hienot näköalat
Päijänteelle. Alueella on hyvät retkeilyrakenteet komeine laavuineen ja merkittyine polkuineen.
Polun varrella on mm. seitsemän
metriä korkea näyttävä siirtolohkare ”Linta”.
Päijätsalon kallioinen saari Päijänteen itärannalla puolestaan on
osa valtakunnallisesti arvokasta

näkötorni
vana kesänä
mät, kuten maastopyöräilijät ja rakennetaan esteetön reitti. Hämeen Ilvesreitistön kohteilla lipolkujuoksijat.
sätään opastustauluja ja laajenPäijänteen kansallispuiston netaan pysäköintialueita sekä
kohteilla tehdään kunnostuksia rakennetaan Melkuttimille uusi
Päijätsalon lisäksi myös Pulkki- taukopaikka.
lanharjulla ja Kelventeellä. Pulkkilanharjun opastusta ja kävijälasHankkeen hakija ja toteuttaja
kentaa kehitetään ja Kelventeellä on Metsähallituksen Luontopalvekunnostetaan reittejä. Kanta-Hä- lut. Hankkeen kokonaisbudjetti on
meen puolella tapahtuu myös 999 500 €, josta 70 % on Hämeen
paljon. Liesjärven kansallispuis- ELY-keskuksesta tulevaa EU-osatoon rakennetaan uusi esteetön rahoitteista Maaseuturahaston
taukopaikka ja reitti. Torronsuol- rahoitusta. Pääosa omarahoitukla parannetaan Kiljamon alueen sesta muodostuu eduskunnan
palveluja. Evolla selkiytetään ja Liesjärvelle, Torronsuolle ja Evollisätään alueen opastusta, toteu- le myöntämästä lisämäärärahasta.
tetaan maastopyöräilyreitistö ja Myös Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Hämeen virkistysalueyhdistys osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hankkeessa
tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen, luontomatkailuyritysten
ja muiden kehittämishankkeiden
kanssa. Hankkeen maastotöistä
Päijätsalon näkötorni on suosittu suuri osa tehdään vuoden 2020
käyntikohde.
aikana.

maisema-aluetta ja kuuluu osittain Päijänteen kansallispuistoon.
Lähellä Sysmän kirkonkylää sijaitsevaan saareen pääsee myös tietä pitkin. Päijätsalon näkötornista
avautuu kaunis näköala Päijänteen
suurimmalle selälle, Tehinselälle.
Mikä ihmeen geopark?
UNESCO Global Geopark on YK:n
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCOn vuodesta 2015 lähtien
myöntämä nimike tietyt kriteerit
täyttäville, geologisesti ainutlaatuisille alueille. Kaikkiaan maailmassa on noin 150 UNESCO Global Geopark -statuksen saanutta
kohdetta yli 40 maassa. Kohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä vuosittain hyväksytään uusia
alueita hakemusten ja maastoarviointien perusteella. Monet geopuistojen käyntikohteista ovat suojeltuja (meillä esimerkiksi Päijänteen
kansallispuisto), mutta geopuistot
eivät ole suojelualueita, vaan kantavana ajatuksena on kestävän kehityksen ja aluetalouden tukeminen. Suomen toistaiseksi ainoa
UNESCO Global Geopark on Rokuan kansallispuiston, Oulujokilaakson ja Oulujärven maisemissa
sijaitseva Rokua Geopark.
Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden, Padasjoen ja Sysmän alueesta koostuvaa Salpausselkä Geopark -aluetta kehitetään
täyttämään UNESCO Global Geopark -kriteerit. Tavoitteena on jättää UNESCO-hakemus vuoden
2020 lopulla. Kahden suomalaisen
kohteen hakuprosessi on kesken
- Saimaa Geopark jätti hakemuksen vuonna 2017 ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark vuonna 2018. Geopark-valmistelu vaatii
useamman vuoden ennen kuin ha-

kemus voi edes lähteä, ja hakemuksen jättämisestä kuluu puolitoista
vuotta virallisen tuloksen saamiseen. Salpausselkä Geopark voi siis
olla UNESCO-kohde aikaisintaan
vuonna 2022.
Aluetta kehitetään
yhteistyöllä
Geologian tutkimuskeskuksen
asiantuntijoiden mukaan Salpausselkä Geopark täyttää UNESCOn
määrittelemistä perusedellytyksistä ensimmäisen: meillä on tieteellisesti arvioiden kansainvälisesti arvokasta geologista perintöä.
Pelkkä geologia ei kuitenkaan riitä, vaan UNESCOn geopuistoilta edellytetään mm. matkailun ja
kasvatuksen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Vuodesta 2017
lähtien käynnissä olleessa, EU:n
maaseuturahastosta rahoitetussa
valmisteluhankkeessa geologista
perintöä kartoitettiin ja aloitettiin
UNESCOn muutkin kriteerit täyttävän geopark-toiminnan rakentaminen.
Yksi tärkeimmistä askelista oli
kuuden kunnan sitoutuminen geopuiston hallintoon: Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n yhteydessä
aloitti vuoden 2020 alussa Salpausselkä Geopark -yksikkö, joka
vastaa yhteistyössä kuntien kanssa Salpausselkä Geoparkin toiminnasta.
Salpausselkä Geopark -yksikkö
jatkaa valmisteluhankkeessa aloitettua työtä mm. kestävän matkailun kehittämisen ja yritysyhteistyön osalta. Yritykset voivat hakea
geopark-yhteistyöyrityksiksi, jotka pääsevät esimerkiksi hyödyntämään geopark-logoa toiminnassaan. Tervetulleita mukaan ovat
niin alueella toimivat matkailu-

yritykset kuin erilaisten paikallisten tuotteiden tuottajat kuten leipomot, panimot, myllyt, maatilat
tai matkamuistoja valmistavat yritykset.
Yritysyhteistyön lisäksi yksikön
tehtäviin kuuluu mm. alueen kohteiden kehittäminen ja tiedon tuottaminen yhteistyössä kuntien ja
muiden toimijoiden kanssa. Tärkeää
on myös oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin
vahvistaminen. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda
2030) tavoitteet ovat geopark-konseptissa keskeisessä roolissa.
Näkyvyyden lisäämiseen
tukea hanketoiminnasta
UNESCO neljästä geopark-kohteelle asettamasta perusedellytyksestä kolmen osalta hakemuksen
jättämiselle otolliset olosuhteet
alkavat olla jo koossa. Alueella on
kansainvälisesti arvokasta geologista perintöä, meillä on toimiva
geopark-hallinto ja olemme ver-

kostoituneet kansainväliseen geopark-yhteisöön. Työsarkaa riittää
vielä erityisesti näkyvyyden kehittämisessä.
UNESCO edellyttää, että alueella liikkuvien ihmisten, niin paikallisten kuin matkailijoidenkin, pitää
nähdä olevansa geopark-alueella. Alueen geologiaa sekä siihen
liittyviä luonto- ja kulttuuriarvoja
esittelevää tietoa on oltava helposti saatavilla mm. nettisivujen, infopisteiden, esitteiden ja aluekarttojen kautta. Tätä työstetään EU:n
maaseuturahaston rahoittamassa, LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Salpausselkä Geopark
näkyväksi -hankkeessa, yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja
aluetoimijoiden kanssa. Työn pohjalla on paljon aiemmin koottua
tieteellistä tietoa, jota nyt popularisoidaan ja visualisoidaan yleistajuisempaan muotoon. Suunnitteilla on mm. Salpausselkä Geopark
-infopisteiden mallintaminen sekä
materiaalintuotantoa alueen yhteismarkkinointia varten. Myös tapahtumat ja julkaisutoiminta ovat
hyvä tapa luoda alueelle lisää näkyvyyttä. Kevään 2020 ohjelmassa
keskeisin aluemarkkinoinnin toimenpide on Lahden Messukeskuksessa 24-26.4. järjestettävät Pihapiiri & Luontoretkimessut.
Kati Komulainen, toiminnanjohtaja, Salpausselkä Geopark -yksikkö
(toimi valmisteluhankkeen projektipäällikkönä Lahden ammattikorkeakoulussa 2017-2019)
Päivi Tommola, projektipäällikkö, Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke, LAB-ammattikorkeakoulu
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E-Sport lukio
Lukuvuonna 2020-2021 lukioon on hakenut 18 opiskelijaa,
joista 4 on valinnut e-Sport kursseja

eSport-linjalla
• suoritat lukion ja ylioppilastutkinnon
• voit harrastaa e-urheilua ja kehittyä pelaajana
Sysmän lukio on opiskelijan unelma
• valtakunnallisten pakollisten kurssien lisäksi suoritat eSport-kursSaat laadukkaan yksilöllisen opetuksen lisäksi
seja, joita ohjaavat asiantuntevat e-urheiluun perehtyneet valmentajat
• mukavat opiskelukaverit ja rennon opiskeluilmapiirin
ja vierailevat luennoitsijat
• kannettavan tietokoneen, jonka saat omaksesi, kun olet suoritta• saat joustavuutta opiskeluun harjoitusleirien ja kisamatkojen ajaksi
nut lukion oppimäärän
• saat kannettavan tietokoneen sijasta käyttöösi tehokkaan kannet• funktiolaskimen
tavan pelikoneen, jonka saat omaksesi, kun olet suorittanut lukion op• ilmaisen oppimateriaalin
pimäärän
• ilmaisen autokoulukurssin
Voit tulla opiskelijaksi Sysmän lukioon, kun perusopetuksen päättö• uudet ja ajanmukaiset opiskelutilat ja välineet sekä opiskelussa todistuksen lukuaineiden keskiarvosi on vähintään 7,00.
tarvittavat ohjelmistot
Tarvittaessa Sysmästä löytyy edullinen soluasunto koulun läheltä ja
kulkuyhteydet muilta paikkakunnilta saadaan järjestettyä tarpeen mu• ilmaisen uimahallin ja kuntosalin käytön
• hyvät kirjastopalvelut
kaan.
• halutessasi pääset ystävyyskoulumatkalle Saksaan
Lukion jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea edullista asuntoa Helsingistä, Jyväskylästä, Tampereelta tai Lahdesta. Myös stipendejä myönnetään jatko-opiskelijoille.
Sysmän lukiossa voit opiskella myös eSport-linjalla.

Joko Sinä olet
e-sysmäläinen?

https://peda.net/sysma/lukio
Facebook ja Instagram: Sysmän lukio

Janka Kaartti
janka.kaartti@sysma.fi
044 713 4502

E-Sysmä on digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa maantieteellisesti riippumattoman sähköisen asioinnin Sysmän kunnan, yrittäjien, palvelujen ja yhdistysten kanssa. Palvelu on avoin kaikille Suomen kansalaisille.
E-Sysmä sivuston kautta Sysmän ystävä, paikkakuntalainen tai vaikkapa loma-asukas voi olla osa paikallisyhteisöä ilman, että hänen tarvitsee fyysisesti olla Sysmässä.
Palvelun avulla voi verkostoitua muiden kanssa, olipa kyse kesälomasuunnitelmasta tai palvelujen ostamisesta. Ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen E-sysmäläinen saa käyttöönsä Sysmän parhaat vinkit, kuulumiset ja palvelut.
Vuoden 2020 suunnitelmiin kuuluu mm laajentaa iloisesti kasvanutta käyttäjien määrää lisäämällä näkyvyyttä markkinoinnin kautta. Olethan jo nähnyt sosiaalisessa mediassa pyörivät huumorilla maustetut
kuvat, jossa kerrotaan mahdollisuudesta hoitaa kunta-asiointi omalta
kotikoneelta helposti ja nopeasti? Oli sitten kyseessä lomakkeiden täyttö ja palauttaminen, kysymys tai palaute kuntaan!
Onko juuri sinulla mielessä jokin kysymys Sysmästä tai vaikkapa toive, mitä tahtoisit Sysmästä kuulla ja tietää? Kerro se meille, luodaan
yhdessä!

Sysmän
isoimmat kesätapahtumat perutaan 2020
Sysmän Suvisoitto: Suvisoiton 2020 festivaali perutaan tätä kesältä. Tilanne on harmillinen, mutta meidän kaikkien turvallisuuden kannalta peruutus oli tarpeen. Lipun ostaneisiin otetaan yhteyttä.

Sysmän Kirjakyläpäivät ja Kirjojen Yö: Siirretään valmiiksi suunniteltu ohjelma seuraavaan kesään 2021. Sysmän Kirjakyläyhdistys pitää tavoitteenaan loppukesästä ja -syksystä järjestää pieniä kirjamyyntitapahtumia ja teatteriesityksiä ja kirjailijatapaamisia Teatteritalolla.
Uotinpäivät: Uotinpäiviä 2020 ei ole. Seuraavat Uotinpäivät järjestetään 2021.
www.sysma.fi: ensimmäiseltä sivulta löydät Yksi Sysmä 2020 -palveluoppaan!
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