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Hyvän elämän kuningaskunta – Hartola

Tervehdys Hartolasta!
Minulla on ollut suuri ilo ja kunnia aloittaa Hartolan kunnanjohtajan virassa joulukuun alussa. Odotan innolla
sitä, että pääsen tutustumaan kuntalaisiin. Uusi virka tuo mukanaan paljon uuden opettelua, mutta Hartola on
jo entuudestaan tuttu paikkakunta minulle. Tulkaahan siis rohkeasti juttusille!
Me viranhaltijat olemme töissä kuntalaisten palveluksessa. Olemme kiinnostuneita asukkaiden ja vapaa-ajan
asukkaiden toiveista ja arjen ongelmista. Tavoitteena on luoda kaikille mahdollisimman hyvä elinympäristö, jossa palvelut toimivat ja arki rullaa ongelmitta. Toki on selvää, että kaikkien toiveiden täyttämiseen eivät pienen
kunnan resurssit riitä, mutta parhaamme teemme.
Hartolassa peruspalvelut ovat kuitenkin hyvällä mallilla. Koulu, laajat liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuudet,
toimiva kirjasto ja paljon muuta. Myös lapsiperheille on tarjolla paljon. Turvallinen elinympäristö antaa mahdollisuuden hyvää lapsuuteen ja harrastusmahdollisuudet kannustavat aktiivisuuteen läpi elämän.
Hartolassa on paljon yrityksiä ja yrittäjiä, osaamista ja mahdollisuuksia. Kunnan erinomainen sijainti VT 4:n
varrella tarjoaa edellytyksiä yritystoiminnan kasvuun. Kaunis Tainionvirta ja järvimaisemat tarjoavat myös upeat
puitteet asumiselle. Virkistysmahdollisuudet joen varressa ja golfkentällä tai vaikka kierros Itä-Hämeen museossa tarjoavat hyvää vastapainoa arjen kiireelle. Hartolassa on hyvä elää, olla ja harrastaa!
Tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, joissa valitaan päättäjät hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Vaalit
ovat merkittävät, sillä aluevaltuustolla on olennainen rooli myös hartolalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden määrittelyssä. Me kunnassa teemme aktiivista vaikuttamistyötä, mutta toivottavasti kuntalaiset äänestävät hartolalaisia ehdokkaita, jotta saisimme pienen kunnan äänen kuuluviin myös aluevaltuustossa.
Joulu lähestyy, mutta koronapandemia vaikuttaa vieläkin päivittäiseen elämäämme. Me Hartolassa olemme selvinneet verrattain hyvin, mutta tartuntamäärien kasvu sekä alueellisella että kansallisella tasolla vaikuttaa myös
elämään Hartolassa. Toivottavasti ensi kesää kohti tilanne paranee ja pääsemme yhä laajempaan rokotekattavuuteen.
Uusi alkava vuosi tuo mukanaan toiveita paremmasta, paluusta normaaliin elämään. Toivottavasti uusi vuosi
tuo mukanaan myös uutta voimaa ja innostusta. Hartolan kunnassa haluamme kuulla ja kuunnella kuntalaisia,
viestiä aktiivisesti ajankohtaisista asioista ja olla rakentamassa hyvää arkea meille jokaiselle. Kuntaa rakennetaan
yhteistyössä, tervetuloa mukaan!
Haluan toivottaa kaikille hyvää joulun aikaa ja energiaa uuteen vuoteen!
Jarkko Seppälä, kunnanjohtaja

Olen
Jarkko
Seppälä, Hartolan kunnanjohtaja
1.12.2021 alkaen.
Kunnanjohtajan
tehtävänä on johtaa ja kehittää
kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa
kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Olen
kotoisin
Karkkilasta, jossa vietin lapsuuteni ja nuoruuteni. Opiskeluvuodet
vietin Jyväskylässä ja Helsingissä ja
viimeiset 6,5 vuotta
ennen Hartolaan paluuta olen asunut Orimattilassa, jossa toimin seurakunnan talouspäällikkönä.
Hartola on tuttu paikkakunta, sillä asuin täällä vuosina
2014-2015 toimiessani silloisen Hartolan seurakunnan palveluksessa.
Vapaa-aikani rakkain harrastus on kuorolaulu, jota toivon
ehtiväni jatkaa myös Hartolassa. Ensin pitää kuitenkin tutustua uuteen työhön rauhassa. Minut löytää säännöllisesti myös teatterin katsomosta tai muista kulttuuritoiminnoista.

Muita uusia kasvoja kunnantalolla
ELISA JAAKKOLA

ROOPE KUKKONEN

Olen teknisen osaston toimistosihteeri. Aloitin syyskuun
puolessa välissä kokopäiväisesti työssäni. Olen ollut vastaavissa tehtävissä teknisellä osastolla aikaisemmin n. kolmisen vuotta. Ennen tänne tuloa työskentelin seurakuntasihteerinä Joutsan seurakunnassa.
Kotoisin olen Pohjanmaalta, josta muutin ensin Hartolaan vuonna 2012 ja sitten myöhemmin Joutsaan. Vapaa-aikani menee
paljolti
lasten ehdoilla, heistä kolme asuu kokonaan kotona,
kaksi vanhinta
opiskee toisella paikkakunnalla.
Olen viihtynyt hyvin työssäni. Kiitos työkavereille, että
autoitte
alkuun!

Olen Roope Kukkonen, ympäristönsuojelutarkastaja ja
kaavoittaja. Aloitin työt Hartolassa kuluneena kesänä, joten
vielä on paljon opittavaa.
Työhöni kuuluu ympäristölainsäädännön lupa- ja valvontatehtävien lisäksi mm.
ympäristönsuojelun yleinen
edistäminen sekä kaavoittajana maankäytön suunnittelu. Pidän erityisesti siitä, että saan
tehdä töitä ympäristöasioiden
parissa, eikä työporukkakaan
ole hassumpi.
Vapaa-ajalla viihdyn muun
muassa erilaisten ulkoilma-aktiviteettien parissa.
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Suunnitelmallista hyvinvointityötä

kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta
Valtuustokauden vaihtuessa on ollut aika tehdä katsaus päättyneeseen valtuustokauteen ja päivittää Hartolan
kunnan lakisääteisiä suunnitelmia. Suunnitelmat mahdollistavat osaltaan kunnan toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. Voimaan tulleiden lakiuudistusten myötä kunta voi
jatkossa merkittävästi vaikuttaa myös valtionosuuden lisäosan suuruuteen tekemällään hyvinvointityöllä.
Kertomus- ja suunnitelmatyötä on tehty monialaisissa
työryhmissä, vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksissa ja kaikille avoimissa teematyöpajoissa. Teematyöpajojen lisäksi on järjestetty kyselyitä, ja ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman sekä laajan hyvinvointisuunnitelman
luonnokset olivat kotisivuilla avoimesti kommentoitavana.
Suunnitelmat pyritään pitämään mahdollisimman konkreettisina, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti.

Yhtenä toimenpiteenä laajaan hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu, että asukkaille tehdään näkyväksi, miten annetut palautteet ja kyselyjen vastaukset huomioidaan kunnan toiminnassa ja palveluissa. Tästä heti hyvänä
yksittäisenä esimerkkinä on, että lukuisat syksyn teematyöpajoissa nousseet toiveet kirjattiin toimenpiteiksi suunnitelmiin, joita tulevien vuosien aikana seurataan ja toteutetaan. Onpa jotain ehditty jo viedä käytäntöönkin, esim.
jäteaseman aukioloaikojen laajentaminen!
Suurimman osan asukkaista toiveita ja mielipiteitä emme
kuitenkaan tiedä. Esimerkiksi kunnan kyselyihin on osallistunut muutaman viime vuoden aikana 24–148 vastaajaa
per kysely, ja teematyöpajoissa oli osallistujia 25–35 / kerta. Miten saisimme kuuluviin myös heidän äänensä, jotka
eivät kyselyihin vastaa tai tilaisuuksiin osallistu? Osaltaan
tässä voisi auttaa kunnan tiedottamisen ja viestinnän sekä

Varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen
kuulumisia
Varhaiskasvatuksessa on käynnissä monenlaisia uudistuksia. Syksyn aikana olemme opiskelleet uutta Daisy- toiminnanohjausjärjestelmää,
joka otetaan virallisesti käyttöön 1.12. Sähköinen järjestelmä on monipuolinen asiointipalvelu. Sen kautta esim. huoltajat voivat tehdä hakemuksen, varata lapselle hoitoajat ja osallistua
lapsensa varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Henkilöstö näkee ajantasaisesti läsnä- ja
poissaolijat. Lapsen päätökset ja dokumentit
löytyvät jatkossa Daisysta.
Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään v.
2022 vastaamaan uudistuvaa Varhaiskasvatuslakia. Olemme kutsuneet vanhempia mukaan
vanhempaintoimikuntaan ja he pääsevät ensi
töikseen kommentoimaan suunnitelman paikallista osuutta.
Olemme mukana seudullisessa Opetus- ja
Kulttuuriministeriön rahoittamassa Kaikki mukaan! – kehittämishankkeessa 2021-2022. Sen
tarkoituksena on varhaiskasvatuksen oppimisen
tuen ja inkluusion kehittäminen.
Olemme saaneet valtion erityisavustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022. Avustuksella on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettaja esikouluryhmään.
Kunnassamme harrastetaan osallistavaa budjetointia. Varhaiskasvatuksen lapset ovat valinneet kolme mieluista ulkoleikkivälinettä, joista
kuntalaiset pääsevät äänestämään suosikkiaan.
Eniten ääniä saanut leikkiväline sijoitetaan päiväkodin vieressä olevaan puistoon kaikkien hartolalaisten lasten iloksi.
Korona näkyy toiminnassamme. Hygieniaohjeet ovat edelleen voimassa ja toimintojen suunnittelussa otetaan huomioon koronaohjeet ja
-suositukset.
Varhaiskasvatuksessa odotellaan jo joulua. Se
näkyy ja kuuluu lasten tekemisissä. Perinteisiä
joulujuhlia ei koronan vuoksi voida tänä vuonna
järjestää, mutta jotakin jouluista perheille on luvassa joulukuussa. Varhaiskasvatuksen väki toivottaa kaikille kuntalaisille iloista joulunodotusta.

osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja monipuolistaminen edelleen. On myös muistettava, että asukkaiden
tarpeiden ja toiveiden kuuleminen edellyttää aktiivisuutta
ja avoimuutta puolin ja toisin.
Kehotankin olemaan rohkeasti yhteydessä kuntaan päin
mieltä askarruttavissa asioissa tai kehittämisehdotusten
kanssa. Kaikille avoimia teematyöpajoja järjestetään taas
kevätkaudella, silloin aiheena on ainakin Hartolan kunnan
strategia! Sopivia kyselyitä tai tilaisuuksia ei kuitenkaan
tarvitse odotella, vaan aina voi olla myös suoraan yhteydessä työntekijöihin, viranhaltijoihin tai luottamushenkilöihin.
Mukavaa ja rentouttavaa joulun odotusta!
Hyvinvointikoordinaattori
Johanna Huttunen

Vuoden -neidot
pimeimpänä Lucia
aikana
tuovat luoksemme iloa, valoa,
rauhaa, rohkeutta ja rakkautta
Lucian päivää vietetään Pyhän Lucian muistoksi vuosittain hänen kuolinpäivänään 13. joulukuuta. Jo perinteiseksi muodostunut Hartolan Yhtenäiskoulun nuorten Lucia-kulkue ilahduttaa tänäkin vuonna tuomalla iloa ja valoa
kaikkien sydämiin.

Hyvinvoinnin

Vuosikello

Luciat esiintyvät ma 13.12. yhtenäiskoululla ja kunnan
valtuustosalissa. Yleisölle avoin tilaisuus on Hartolan kirkossa klo 10.30. Esitys striimataan myös Hartola/Tainionvirran seurakunnan facebook-sivuille.

Hartolan Yhtenäiskoulussa on lukuvuoden alussa otettu käyttöön
koko koulun yhteinen hyvinvoinnin vuosikello, jota rakennetaan valmiiksi lukuvuoden aikana. Se ohjaa koulussamme monialaisen yhteisöllisen hyvinvointityön kokonaisuutta vuositasolla. Vuosikello on
pyritty rytmittämään kouluvuoden ajankohtaisten ja tärkeiden ilmiöiden ja tapahtumien mukaisesti. Vuosikelloon sisältyy myös Hyvän
mielen tunteja, joita jokainen luokka harjoittelee kuukausittain vaihtuvien teemojen mukaisesti luokanvalvojan tunneilla, sekä osana eri
oppiaineiden oppitunteja. Teemat liittyvät mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan liittyviin taitoihin.
Hyvinvoinnin vuosikello tukee ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoinnin vuosikellon avulla pyritään lukuvuoden selkiyttämiseen ja rytmittämiseen sekä lasten ja nuorten elämäntaitojen ja osallisuuden vahvistamiseen kouluarjessa. Lasten ja nuorten
arkeen on tärkeää sisällyttää toimintaa, joka tukee myös mielen hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, turvallisuuden ja arjen taitojen vahvistumista. Teematuntien, yhteisen tekemisen ja tapahtumien kautta
myös opettajat ja oppilashuollon työntekijät saavat tietoa ja ymmärrystä oppilaiden hyvinvointitaidoista ja näin myös heidän kasvuunsa ja kehitykseensä liittyvistä riskitekijöistä.
Hartolan Yhtenäiskoulussa myös henkilökunnan hyvinvointi nähHartolan Yhtenäiskoulun Lucia-kulkue ilahduttaa tänäkin
dään tärkeänä osana koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulun hyvuonna.
vinvointitiimi on hakenut henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia
tukemaan rahoitusta, jonka avulla tuettaisiin työkyvyn ylläpitämistä, jaksamista, palautumista sekä työyhteisön yhteenkuuluvuuden
parantamista.
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Istutusalueiden ja viheralueiden
hoitosuunnitelmat valmistumassa
Hartolan kunnan tekninen toimi on teettänyt syksyn
aikana hoitosuunnitelmia kunnan taajaman istutus- ja viheralueille. Tarkoitus on tarkoin määritellä hoidettavien
alueiden rajat ja hoitotavat, sekä arvioida hoitotoimiin kuluva työtuntien määrä. Suunnitelmia on työstänyt kunnan puutarhurina toimiva Mari Vigman. Lähtökohtana on
kauniin ja viihtyisän ympäristön ylläpito Hartolan taajama-alueen yleiskäyttöisillä alueilla. Monivuotisten maahan istutettujen kasvien sekä ryhmäkasvilaatikoiden hoitaminen pyritään tekemään suunnitelmallisesti siten, että
kasvien hyvinvoinnin vaatimat hoitotyöt, kuten leikkaukset, lannoitukset, kasvualustojen kunnostukset ja kuihtuneiden kukkien pois nyppimiset tehdään ajallaan ja niiden vaatima työtuntimäärä ja siten myös kustannus on
ennalta tiedossa. Vaihtelevat kesäsäät aiheuttavat joka
tapauksessa yllättäviä lisätöitä, esimerkkinä viime kesän
pitkä kuiva jakso yhdistettynä ajoittain ankariinkin helteisiin. Kasteluun kului aikaa kaksinkertainen määrä aiempiin kesiin verrattuna. Vastaavanlaisten kesäsäiden toistumiseen on syytä ainakin varautua, vaikka ne eivät joka
vuosi toteutuisikaan.
Viheralueiden, kuten nurmialueiden, tienvierustojen ja
puistikoiden hoitamisen osalta mietitään, mitkä kohteet
vaativat I-luokan hoidon ja missä riittää kevennetty II-luokan hoito. Tärkeimpinä pidetään taajaman sisääntuloväyliä, torin ympäristöä sekä joidenkin keskeisten kiinteistöjen, kuten terveyskeskuksen, kirjaston ja Kunkkuareenan
sekä koulun piha-alueita. I- ja II-hoitoalueiden ulkopuolisilla alueilla, III-luokan hoitoalueilla vähimmäisvaatimus tulee olemaan vieraslajien torjuntaniitot sekä heinikoiden ja
pujokasvustojen niitot ennen kuin ne ehtivät siementää,
mieluiten jo ennen siitepölykautta.
Taajaman yksityiset kiinteistönomistajat ovat kiitettävästi osallistuneet asuntoalueiden tienvierustojen siistimiseen hoitamalla nurmen leikkuut tien
reunaan saakka oman kiinteistönsä kohdalta. Lisäksi Martat ovat suunnittelemassa taajamaan kunnan
tontille puistikkoa, jonka rakentamiseen ja kunnossapitoon he tulevat itse osallistumaan. Kolmatta sektoria osallistavaa viheralueiden perustamista ja hoitotyötä on mahdollista lisätä, jos hyviä ehdotuksia
saadaan.
Kuntalaisilta saadussa yleisöpalautteessa on toivottu taajaman viheralueiden ja istutusten lisäämistä. Yleisten alueiden ylläpitoon, toisin sanoen kunnan
yleisilmeeseen panostaminen kannattaa, sillä viihtyisä
asuinympäristö lisää asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi
viihtyisä ympäristö toimii kunnalle vetovoimatekijänä,
kun taas huonosti hoidetun kunnan yleisilmeen vaikutukset ovat päinvastaiset.
Yleisten alueiden hoitosuunnitelmat hyväksytään teknisessä lautakunnassa. Valmiit hoitosuunnitelmat tullaan
julkaisemaan kunnan www-sivuilla kaikkien nähtäville.
Mari Vigman
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Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Hartolan Kunta
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta tiedottaa asioistaan kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvällä lehdellä, jonka jakelu talouksiin tapahtuu Lähilehden täyspeittojakelun yhteydessä.
Päätoimittaja: Anna-Maija Muurinen.
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