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Hyvän elämän kuningaskunta – Hartola

Tervehdys Hartolasta!
Hartola on hyvä kunta. Kunnan asukkailleen tekemän
hyvinvointikyselyn mukaan suurin osa asukkaista viihtyy
täällä, saa tarvitsemansa julkiset ja yksityiset palvelut, saa
tietoa kunnan palveluista ja voi harrastaa mieluisia asioita.
Ikäihmisille on tarjolla heille tarkoitettuja asuntoja, asiointiapua, hoivaa, toimintaa ja palveluja. Meillä on myös hyvä
kirjasto. Lapsiperheille on tarjolla vauvaraha, leikkipaikkoja, päivähoitoa, varhaiskasvatusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja pian uusi koulu.

kunnassa.

Kunta voi vaikuttaa kaupallisten palvelujen perustamiseen kaavoituksella, mutta kunta ei voi tehdä yritysten
puolesta investointeja kaupallisiin palveluihin. Vt4:n risteysalueen aluevaraussuunnitelma ja kaavoituksen päivitys,
jotka tehdään vuosina 2021-2022, mahdollistavat uudet
kaupalliset tulevaisuusinvestoinnit näkyvälle paikalle Vt4:n
varteen sekä uudet risteysjärjestelyt. Kunta tulee edistämään VT4:n risteysalueen rakentumista yhdessä yritysHartolassa on myös paljon yrityksiä ja yrittäjiä, työ- ten kanssa.
paikkoja ja osaavia ihmisiä. Kunnan sijainti on erinomaiKunnan asioihin vaikutetaan edustuksellisen demokranen ihan VT4:n tuntumassa. Minusta on hyvä, että Hartola ei ole Lahti, Jyväskylä eikä Helsinki. Vaikka olemme pieni tian keinoin. Tämä tapahtuu mm. äänestämällä kunnalmaaseutumainen kunta ja väestö on melko ikääntynyttä, lisvaaleissa kesäkuussa. Uusi valtuusto aloittaa elokuun
on täällä paljon sellaista, mitä monessa muussa paikas- alusta tavoitteenaan tehdä hyviä päätöksiä asukkaiden
sa ei ole. Olemmehan sentään Kuningaskunta. Meillä on puolesta tulevan neljän vuoden aikana. Myös uusia, suomenestyviä yrityksiä, upea kivikirkko, Tainionvirta, Purnun rempia, vaikuttamiseen ja osallistamiseen tarkoitettuja keilaskettelurinne, Krouvin lava, golfkenttä, Itä-Hämeen alue- noja, kuten kuntalaisten kuulemisia, asukasraateja ja osalmuseo ja Itä-Hämeen opiston koulutuspalvelut sekä Harto- listuvaa budjetointia on syytä lisätä jatkossa.
lan markkinat ja paljon muuta.
Koronavuosi on sujunut Hartolassa hyvin rauhallisesOn myös paljon asioita, mitä Hartolasta puuttuu. Kun- ti. Uskomme, että voimme järjestää ulkoilmassa max. 50
nan palveluksessa olevien viranhaltijoiden onkin oltava hengen kesätapahtumia tänä kesänä. Hartolan markkiavoimia kuntalaisten esittämille parannusehdotuksille ja noiden järjestäminen tulevana syksynä näyttää kuitenmielipiteille, jotta pystymme paremmin palvelemaan asuk- kin yhä liian riskialttiita. Rokottaminen koronaa vastaan
kaita, jos se vain on mahdollista. Parannettavaa on varmas- on edennyt hyvin, mutta tämä ei näytä estävän tartunti. Pieni väestöpohja vaikuttaa valitettavasti kuitenkin siten, toja eikä taudin leviämistä suuressa ihmisjoukossa. Katettä kaikkia mahdollisia palveluja ei voida tarjota omassa seemme kohdistuvatkin siksi vuoden 2022 markkinoiden

järjestämiseen!
Kiitän tämän kirjoituksen myötä kaikkia yhteistyökumppaneita ja asukkaita kuluneesta 11,5 vuodesta, jotka olen
saanut toimia ja vaikuttaa Hartolassa, aluksi hallintojohtajana ja sen jälkeen kunnanjohtajana. Hartola on hyvä
kunta, minkä vuoksi olen kokenut, että täällä on ollut mieluisaa työskennellä. Vaihdan työpaikkaa oman urakehitykseni vuoksi ja siirryn Etelä-Savon maakuntaliittoon kehittämisjohtajaksi elokuun alusta lukien.
Toivotan seuraajalleni parhainta menestystä tulevassa
työssään!
Aurinkoista ja turvallista kesää kaikille!
Merja Olenius, kunnanjohtaja

Tapahtumat KESÄ 2021 Hartola
12.6.-22.8.
KESÄKUU
TO 10.6. alkaen
LA 19.6.

Taidesalonki Talvio taidenäyttely (Koskipääntie 4)
Mitä tapahtui Laura Malmille?
Ulkoilmapakopeli Koskipään kartanon ympäristössä
Kirppis-Ralli

HEINÄKUU
Heinäkuussa tiistaisin Puistojooga Taidesalonki Talvion pihapiirissä klo 16.30-18.00
LA 3.7.
LA 3.7.
5.-9.7.
5.-9.7.
5.-11.7.
TI 6.7.
SU 11.7.
TO 15.7.
TO 22.7.
KE 28.7.
LA 31.7.

11. Perinnepäivä Viitamäen tilalla. (Viidanpääntie 67)
Kuningas CUP 40 v juhlaturnaus urheilukentällä
Skeittileiri KunkkuAreenan ympäristössä
Uimakoulut Aurinkorannalla
Päheet museot-museoviikon Suopolulta kulttuurimaisemaan
kävelyretki sekä tutustuminen Museoon ja
Taidesalonki Talvioon päivittäin
Sysmän Suvisoiton konsertti kirkossa, klo 18.
Saarenmaan valssi-laulunäytelmä Jokirannassa, klo 14
Laula kanssain yhteislaulutilaisuus Museon pihapiirissä.
Diandran kirkkokonsertti
Anssi Kelan akustinen soolo konsertti Krouvin lavalla.
Lämppärinä Sara Siipola.
Kirppis-Ralli

ELOKUU
Avoin
LA 7.8.
PE 20.8.
LA 21.8.
LA 28.8.
SYYSKUU
PE 3.9.
SU 5.9.
KE 15.9.
LA 25.9.
LOKAKUU
PE 22.10.

Katusählyturnaus S-marketin parkkipaikalla
HartolaJazz
Taiteiden yö, SilmukkaKoukussa ry
Eräilta Rajamäen metsässä Kuivajärvellä
Kirppis-Ralli
Porraskunkku ja hirrentyöntö-kisat. Kuntoportaat (Visantie 29)
Seeli Toivion -konsertti kirkossa, klo 15.
Syyskiertue 2021 - Riku Niemi Orchestra tango
solistinaan Amadeus Lundberg KunkkuAreenalla
Kirppis-Ralli
Jesse Kaikuranta Syyskiertueen konsertti
Hartolan kunnantalon valtuustosalissa

Muutokset mahdollisia seuraa ilmoittelua www.hartola.fi www.visithartola.fi

HaKuTi – Hartolan Kunnan tiedotuslehti 1/2021

TAIDESALONKI TALVIO –

NYKYTAITEEN KESÄNÄYTTELY
12.6. – 22.8.2021, Koskipääntie 4, 19600 Hartola

Tämä Hartolan kunnan järjestämä perinteikäs kesänäyttely tunnettiin aikaisemmin
Maila Talvio -salonkina. Nimenmuutoksen taustalla oli tarve saada nimi kuvaamaa paremmin sisältöä, raikasta nykytaiteen kuvataidenäyttelyä. Kyseessä on kuningaskunnan historian ensimmäinen Taidesalonki Talvio.
Taidesalonki Talvion kesänäyttely tarjoaa värikkään kattauksen nykytaiteen ammattilaisilta.
Näyttelyssä pääpaino on tällä kertaa maalauksilla, mutta myös grafiikalla ja veistoksilla on näyttelyssä tärkeä roolinsa. Näyttelyn kuraattorina toimii Hartolan kunnan vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen.
Taitelijat: Jukka Tuominen, Piippa Mutikainen, Maria Mughal, Topi Ruotsalainen, Sari Tenni, Zamuel Hube, Marjukka
Korhonen, Pia Feinik, Sergei Pietilä, Maija Ojanen ja Eeva-Liisa Takala.
Taidesalonki Talvio on profiloitunut nyt myös Museokorttikohteeksi, joten Museokorttilaiset tutustuvat näyttelyymme veloituksetta. Näyttelyssä huomioidaan vallitsevat ohjeistukset ja näyttelyvieraillemme tarjotaan turvallinen näyttelykokemus.
Näyttely avoinna 12.6.-22.8.2021 ma-pe 11-17 ja la-su 11-16 (juhannusaattona suljettu)

Hartolan kunnan pakopelin liput tulevat myyntiin Ticketmasterin kautta ja seikkailuun on mahdollista hypätä
myös suoraan Kuninkaanportilta. Mysteeri perustuu Elina Backmanin Kun Kuningas Kuolee -teokseen. Peli Koskipään kartanon ja Kuninkaanportin ympäristössä.

Kunnanvirasto
suljettuna 5.7-25.7.2021

Kohti täydellistä katveväreilyä, 2020, akryyliväri
kankaalle, 92x80, Zamuel
Hube.

ASIOINTILIIKENNE
HARTOLASSA
Hartolan kunta järjestää 7.6. – 10.8.2021 ja koulujen loma-aikoina lukuvuonna 2021-2022 seuraavat kutsutaksireitit:
Itä-Hartola tiistaisin
Hartola 8.00 - Koitintie - Selänkyläntie - Kumuntie – Lepsala/Kaatuvankoskenth. - Koitti 8.50 -Murakka - Hartola
9.15, Paluulähtö klo 11.30
Vuorenkylän suunta perjantaisin
Hartola 8.00 – Siltasuo – Hara – Vuorenkylä 8.35 – Leppäkoski – Hartola 9.05, Paluulähtö klo 12.30
Pohjolan suunta perjantaisin
Hartola 9.15 – Osittu th 9.30 – Kalho –Pohjola - Hartola
9.55, Paluulähtö klo 11.30
Liikennöinnin hoitaa Taksi Samuli Haarasilta puh. 0400
494 696. Kutsutaksilinjat ajetaan aikataulujen mukaisesti,
jos yksikin asiakas tekee kuljetusyrittäjältä kutsun edellisen iltaan klo 20 mennessä.
Hartolan kunta

Aamulla, 2021, akryyliväri
kankaalle, 100x100, Maria
Mughal.
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Hartolan koulurakennus
valmistuu aikataulussa
Hartolan kunnan koulukokonaisuus on luovutusvalmis 23.7. Uuden koulunosan rakentamiseen on ryhdytty, jotta jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä olisi terveelliset ja turvalliset työskentelytilat. Valmistuvan koulun tilat on mitoitettu vastaamaan oppilaitten määrää nyt ja myös tulevaisuudessa. Monipuolisten tilaratkaisujen kautta tilojen
käyttöastetta on pyritty lisäämään. Materiaalivalinnoissa on huomioitu puhtaan sisäilman tärkeys, laatu ja viihtyisyys. Koulurakentamisen onnistumisen varmistamiseksi on
hyödynnetty Sitowise Oy:stä kosteudenhallintakoordinaattori Tommi Pillin asiantuntemusta ja koko rakennustyömaan ajan on noudatettu kuivaketju10 -ohjeistusta. Rakennusaikana on kiinnitetty erityistä huomiota puhtauteen ns. piiloon jäävissä rakenteissa.
Rakennuksen loppusiivouksen jälkeen toteutetaan Sitowisen lopputarkastus puhtauden
osalta. Vaatimuksena on puhtausluokka P1.
Koulun vanhalla puolella on uudenveroista kiinto- ja irtokalustetta sekä tavaroita, joiden siirto- ja puhdistuskelpoisuudesta on pyydetty arviota ja ohjeita PHHYKY:n terveydensuojeluinsinööri Niina Varjolta. Kalusteiden puhdistustyö on tilattu Heinolan Erikoispesulta.

Itä-Hämeen museo on kauniissa Koskipään kartanossa.

Siirrettävät kalusteet ja irtotavarat puhdistetaan kesän aikana ja välivarastoidaan puhtaisiin tiloihin KunkkuAreenan ensimmäiseen lohkoon ja pariin pukuhuoneeseen. Uudet
irtokalusteet toimitetaan heinäkuun alkupuolella, joten kaikki materiaalit ehtivät ”tuulettua” kuukauden ajan. Koulutyö alkaa elokuussa 11.8.

Itä-Hämeen museo

Itä-Hämeen seitsemän pitäjän seutumuseo, jonka omistaa vuonna 1928 perustettu
Kuluvan lukuvuoden päättyessä yhteys kukkokäytävältä koulun vanhaan osaan suljeItä-Hämeen
Museoyhdistys ry. Museon on perustanut kirjailija Maila Talvio. Presidenttaan ja kukkokäytävään tehdään remonttia vesi- ja lämmitysjärjestelmän muutostöiden
ti
Relander
vihki
Itä-Hämeen museon vuonna 1929 Koskipään kartanon rakennuksiin.
vuoksi. Ennen syyslukukauden alkua vanha koulu poistetaan kokonaan käytöstä, eikä
sinne ole enää sisäkautta suoraa kulkuyhteyttä. Vanha koulunosa on teknisesti täysin
Itä-Hämeen museosta voit löytää kartanokulttuuria, kansanomaista esineistöä, kirjailierillään uudesta koulusta. Näillä toimenpiteillä ensi lukuvuonna kaikki käytössä olevat
ja
Maila Talvion, kirjailija Mika Waltarin ja runoilija Uuno Kailaan muistohuoneet, savupirtilat ovat terveitä ja turvallisia.
tin sekä maatalousmuseon. Museon kokoelmissa on kaikkiaan noin 30 000 esinettä, joista esillä on perusnäyttelyissä noin kymmenesosa.
Rakennustoimikunnan puolesta,
Kesällä 2021 museon päärakennuksen yläkerrassa on esillä Hartolan Rintalan kotimuJarkko Fågel, pj
seon
esineitä kesäkuun alusta syyskuulle. Samoin yläkerrassa on Vuoksenranta-osasto
Tiina Kotila-Paaso, rehtori
ja kansanomaista esineistöä Itä-Hämeen seitsemän pitäjän alueelta.

Kuninkaanpolku

Päheet museot-museoviikolla 5.-11.7 järjestetään Suopolulta kulttuurimaisemaan -retkiä.
Ohjattu kävelyretki museolta suomaisemaan ja takaisin museolle Tainionvirran rantoja kulkien sekä
tutustuminen museoon ja
Taidesalonki Talvioon kestää 2,5 tuntia. Hinta museokortilla 5€, ilman korttia15€.
Kierroksen jälkeen mahdollisuus käydä kahvilla tai
ruokailla omakustanteisesti. Retki toteutuu joka päivä
museoviikolla 5.-11.7.2021
klo 14 alkaen, jos osallistujia on ja lait sekä asetukset
moisen retken sallivat.

Kuninkaanpolku on mukava ulkoilureitti kierrettäväksi.
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Varhaiskasvatus
kesäfiiliksissä
Varhaiskasvatuksessa päättymässä oleva toimintakausi on haastanut meitä kaikkia. Hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen olemme sairastelleet vähemmän kuin
koskaan. Ja epidemiahaasteista huolimatta lapsille on järjestetty samoja tekemisiä kuin aina ennenkin, ”koronatwistillä”.

Kesään kuuluu luonnon tutkiminen. Linnut ja muut eläimet, sekä kasvit kiinnostavat lapsia. Avuksi voidaan ottaa
luupit, että nähdään tarkasti pienimmätkin ötökät. Monet
toiminnot voidaan siirtää ulos ja vain mielikuvitus on rajana
toimintojen toteuttamisessa. Ulkona piirretään, maalataan,
luetaan satuja, leikitään monenlaisia leikkejä pienissä ja vähän suuremmissakin ryhmissä, pelataan (pallo)pelejä, leikitään vesileikkejä, rakennellaan majoja, heitetään frisbeetä ja kiipeillään puussa, hypätään narua, tehdään retkiä,
ja ties mitä muuta. Kaiken touhuamisen keskellä ei nurmikolla lepäilyäkään sovi unohtaa. Kesällä nautitaan valosta
ja lämmöstä ja kerätään voimia talvea varten.

Jotakin on kuitenkin kaivattu kipeästi. Huoltajat ovat tottuneet siihen, että olemme järjestäneet vanhempain- ja
perheiden iltoja, liikuntailtapäiviä, taidenäyttelyitä ja avoimien ovien päiviä, joulu- ja kevätjuhlia, sekä Vantun perinteisiä isovanhempien juhlia jo vuosikymmenten ajan.
Näiden on koettu olevan perheille tärkeitä ja henkilöstö
on vuodesta toiseen jaksanut toteuttaa tätä antoisaa yhKoko varhaiskasvatuksen väki toivottaa kaikille aurinkoisteistyötä. Digiloikan myötä Vantun joulujuhla kuvattiin ja ta ja rentouttavaa kesää!
vanhemmat saivat katsella sitä yhdessä lasten kanssa kotisohvilta käsin. Vielä ennen kesää vanhemmat pääsevät
näkemään videolta Onnimannin ja Vantun lasten harjoittelemia pieniä ohjelmia. Kiitos Nuorten työpaja Signaalille yhteistyöstä.
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Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Hartolan Kunta
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta tiedottaa jatkossa asioistaan kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvällä lehdellä, jonka jakelu talouksiin tapahtuu Lähilehden täyspeittojakelun yhteydessä.
Päätoimittaja: kunnanjohtaja Merja Olenius, Aineistot: Anna-Maija Muurinen.

HARTOLA
Kuningaskunta

